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„Jest nas dwóch. Ja i mój brzuch”. Bur-
czy, mruczy i stara się zwrócić na siebie 
uwagę. Zazwyczaj problemy gastryczne 
wzbudzają w nas zażenowanie. Czuje-
my się zawstydzeni kiedy nagle, niespo-
dziewanie nasze brzuchy rozpoczynają 
arię niczym kocia orkiestra. Warto wtedy 
uśmiechnąć się i rzucić zabawne hasło 
dla rozładowania atmosfery i dodania so-
bie animuszu. Mimo wszystko każdy z nas 
chciałby, aby takich sytuacji zdarzało się 
jak najmniej. Zastanawiamy się także, co też 
się dzieje w naszych trzewiach. Skąd biorą 
się dziwne dolegliwości i jak im zapobiec?

Wzdęcia dotykają każdego z nas. Jedni 
przechodzą je łagodnie, a u innych moż-
na wręcz usłyszeć jak jelita pracują. Wzdę-
cia to nic innego jak NADMIAR GAZÓW 
W UKŁADZIE POKARMOWYM, które nie 
mając ujścia przelewają się, chlupoczą 
i burczą. Jednocześnie naciskają na błony 
śluzowe co wzmaga dyskomfort i w wielu 
przypadkach może doprowadzić do re-
akcji bólowej. Do układu pokarmowego 
powietrze dostaje się przede wszystkim 
podczas jedzenia. Niewielka ilość powie-
trza zostaje połknięta wraz z kolejnymi kę-
sami pożywienia, czy podczas mówienia 
kiedy przełykamy ślinę. GAZY SĄ RÓW-
NIEŻ EFEKTEM PROCESÓW TRAWIEN-
NYCH I FERMENTACJI BAKTERYJNEJ. 
W tym przypadku ilość nadmiarowego 
powietrza w układzie pokarmowym 

zależna jest od tego co spożywamy, 
oraz od stanu naszych jelit. Pamiętajmy, 
że okresowe wzdęcia to zupełnie nor-
malny objaw pracy jelit. Jednakże jeśli 
gazy stają się częste, a także towarzyszą 
im nudności i bóle brzucha oraz zmiany 
w sposobie i częstości wypróżnienia, na-
leży zasięgnąć porady lekarza specjalisty. 
Tego typu wzdęcia mogą stanowić po-
czątkowy objaw dużo poważniejszych 
chorób takich jak: choroba refluksowa, 
choroby zapalne jelit oraz problemów 
z trawieniem, wątrobą czy trzustką.

Pierwszą linią obrony przed nadmierny-
mi wzdęciami jest kontrolowanie ilości 

połykanego powietrza. Monitorowanie 
własnych przyzwyczajeń podczas jedze-
nia, picia i mówienia, pomoże zmniejszyć 
ilość gazów dostających się do organi-
zmu przez jamę ustną. Pamiętajmy, aby 
jeść powoli. Im szybciej jemy tym więk-
sze hausty powietrza połykamy przy oka-
zji każdego kęsu. Jednocześnie staranne 
przeżuwanie wyeliminuje nadmiarowe 
powietrze ukryte w większych kawał-
kach pożywienia. Lepsze rozdrobnienie 
jedzenia ułatwia także trawienie i mini-
malizuje fermentację w jelitach. Jedzmy 
z zamkniętymi ustami, nie rozmawiajmy 
podczas spożywania posiłku, a także 
ograniczmy żucie gumy. Jeśli chodzi 
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Wskazuje się, że 20-45% Polaków na pewnym etapie 
życia cierpi z powodu dolegliwości spowodowanych 

nadmierną ilością gazów jelitowych. Badania 
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, 

że u 54% osób z takimi dolegliwościami wzdęcia 
upośledzają codziennie funkcjonowanie, podczas gdy 

do lekarza zgłasza się zaledwie 16% z nich. 
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w małych ilościach nie zablokują jelit, któ-
re będą nadążać z tworzeniem enzymów 
trawiennych. Dodatkowo jedzenie czę-
sto, w tych samych godzinach, przyzwy-
czai nasz układ pokarmowy do regularnej 
pracy. Zalegającego pokarmu będzie 
coraz mniej, a zatem zmniejszy się także 
ilość produkowanych gazów.

Na poprawne trawienie wpłyniemy tak-
że odpowiednią dietą. Przyczyną wzdęć 
mogą być produkty, które postrzegamy 
jako zdrowe, jednakże zawierają one 
składniki, z którymi nasz układ pokar-
mowy może sobie nie radzić. Najbar-
dziej gazotwórcze są pokarmy strącz-
kowe, rośliny kapustne oraz cebula, 
szczególnie smażona. Trudność w tra-
wieniu sprawiają także pokarmy tłuste 
i smażone, które sprzyjają tworzeniu się 
dwutlenku węgla. SŁODYCZE RÓWNIEŻ 
MOGĄ NASILAĆ PROCES FERMENTA-
CJI, PONIEWAŻ STANOWIĄ ŚWIETNĄ 
POŻYWKĘ DLA BAKTERII. Osoby, które 
cierpią na niedobór laktazy, czyli en-
zymu trawiącego laktozę występującą 
w mleku, powinny także ograniczyć 
nabiał. Tylko sfermentowane napoje 
mleczne, kefiry czy jogurty nie powin-
ny powodować wzdęć. Najlepiej zatem 
skupić się na potrawach chudych, go-
towanych lub pieczonych. Dobrze jest 
podczas gotowania potraw zastosować 
przyprawy, które ułatwiają trawienie. Są 
to przede wszystkim: kminek, majera-
nek, mięta, bazylia i tymianek.

Na rynku farmaceutycznym dostęp-
nych jest też wiele ziołowych herba-
tek, które w swoim składzie zawierają 
cenne rośliny działające korzystnie na 
przewód pokarmowy. WIATROPĘD-
NIE DZIAŁA KOPER WŁOSKI I KMINEK 
ZWYCZAJNY. MIĘTA PIEPRZOWA ORAZ 
KOLENDRA SIEWNA POPRAWIĄ PRACĘ 
ŻOŁĄDKA I PRZEMIANĘ MATERII. Czę-
stym dodatkiem do herbat jest także 
rumianek pospolity, który będzie dzia-
łać rozkurczowo. Trawienie poprawimy 
także ziołami działającymi korzystnie na 
wątrobę. Są to np. ostropest plamisty 
czy dziurawiec zwyczajny. Jeśli kuracja 

ziołowa nie pomoże, a dolegliwości 
staną się zbyt dokuczliwe można za-
wsze sięgnąć po preparaty dostępne 
w aptekach, zawierające w swoim skła-
dzie symetikon. Substancja ta rozbija 
pęcherzyki gazu zebrane w układzie 
pokarmowym, ułatwiając ich wydala-
nie oraz wchłanianie przez ściany jelita. 
Pomóc może również węgiel aktywny, 

który pochłonie nadmiar gazu. Do-
datkowo warto jest sięgnąć po suple-
menty z probiotykami. Zawarte w nich 
pozytywne kultury bakterii pomogą 
zwalczyć negatywne skutki fermentacji 
zalegającego w jelitach pożywienia.

Kolejnym świetnym sposobem na zmniej-
szenie prawdopodobieństwa fermentacji 
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pożywienia w naszych jelitach jest aktyw-
ność fizyczna. ĆWICZĄC PRZYSPIESZAMY 
PRZEMIANĘ MATERII ORAZ PASAŻ JELITOWY. 
POMOCNE SĄ TAKŻE MASAŻE BRZUCHA. 
Wystarczy wykonywać okrężny ruch dło-
nią zgodnie z kierunkiem wskazówek ze-
gara. Czasami, delikatnie naciskając oko-
lice brzucha, możemy wyczuć, w którym 
miejscu zebrał się pęcherzyk gazu. Masaż 

takiego miejsca pozwoli na rozbicie du-
żego pęcherzyka i ułatwi pozbycie się go. 
Zmniejszy także ból, wynikający z ucisku 
sporej ilości gazu na błony śluzowe prze-
wodu pokarmowego.

Nadmierne wzdęcia to sygnał, który prze-
kazuje nam nasz układ pokarmowy. Nasz 
brzuch chce zwrócić na siebie uwagę. Po-

móżmy jemu i sobie. Poprawa nawyków 
dietetycznych zaowocuje polepszeniem 
trawienia, zmniejszeniem dolegliwości 
gastrycznych i wzdęć. Ostatecznie nasz 
organizm będzie silniejszy. Poczujemy się 
lżejsi i będziemy mieć więcej energii.

KATARzyNA KOWAl
 pracownik apteki niezapominajka
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