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Ryzyko udaru
WITAMINA B6 I B9

n=400 tys., metaanaliza
średnio 6% na każde 100 μg B9, 500 μg B6
po 10 latach
suplementacja i dieta, B9 podobnie, B6
supl. silniejsza ↓↓
niezależnie od: NT, cukrzyca, otyłość, 
 alkohol, ⇣ aktywności fizycznej
HCY?←metabolizm; B12 nie (rzadko
niedobór? mały wpływ?)

Chiny | PMID: 32503038



Nerw
wzrokowy

u 1/3 pierwszy objaw SM
większość cechy uszkodzenia

witaminy B mogą przynieść
poprawę nawet przy braku ↓↓

(zapotrzebowanie ~ dawka?)
n=16, B1 (300 mg), B6 (450 mg), 

 B12 (1,5 mg) + standard
 

 

S T W A R D N I E N I E
R O Z S I A N E

Włochy (Sapienza) | PMID: 32669520

 



Nerw
wzrokowy

3 miesiące: ↑ostrości wzroku, 
 ↑pola widzenia 

brak placebo (szanse, działanie)
brak wit. B ⇢ zmiany

???⇢dawki, konstelacje 

S T W A R D N I E N I E
R O Z S I A N E



GENE EDITING ON HUMANSMoże mieć przyczynę!

KOENZYM Q10
NA ZMĘCZENIE

Japonia | PMID: 32498248

cukrzyca?
nowotwór?
autoagresja?
choroba
wątroby?
zapalenie?



GENE EDITING ON HUMANS
ogólnie zdrowi, łagodne zmęczenie,
czas trwania 1-6 mies.
Q10 100, 150 mg, 12 tyg. RCT vs placebo
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KOENZYM Q10
NA ZMĘCZENIE

Japonia | PMID: 32498248

3–4x Q10 ⇡
⇣zmęczenia po wysiłku
umysłowym
⇣senności jw.
↑motywacji do kolejnych
zadań (150 mg)



Koenzym
Q10 we
krwi

KORELACJA

- Aktywność p-wsp.
- Relaksacja
- Motywacja



Zespół
jelita
drażliwego

2 mies. Lactobacillus
acidophilus
2 szczepy, 5 mld dziennie

mechanizm działania

↓wzdęć
⇡jakość życia (wypróżnienia,
konsystencja)
– ból brzucha

metabolizm bezgazowy (kw.
mlekowy)
podatność bólu na sugestie
(placebo)

LAPIBSS, 
multicenter 

większa dawka?
dłuższa suplementacja?

Francja | PMID: 32538776



Probiotyki
kontra grzyby

RZS / Z. SJOGRENA

⇡podatność! 
Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus

bulgaricus, Streptococcus thermophilus, 
 Bifidobacterium bifidum

n=32, RCT vs placebo
5 tyg.: redukcja drożdżaków 

vs brak redukcji (wymazy)
→spójne z leczeniem

skuteczność zapobiegania?

Egipt | PMID: 32219478



Reumatoidalne
zapalenie
stawów

PMID: 32928578 | Pawia/Mediolan

Przegląd suplementacji



RZS

postępowanie
poza
standardami
farmakoterapii

SCHUDNIĘCIE
tk. tłuszczowa podtrzymuje st.
zapalny
dieta (indywidualizacja!), aktywność

CUKRY PROSTE
(NAPOJE)! 
eliminacja

3 PORCJE OWOCÓW
jagodowe lub cytrusowe

2 PORCJE WARZYW
uwaga na pomidory!



RZS

postępowanie
poza
standardami
farmakoterapii

OLIWA EXTRA VIRGIN
2-3 porcje

ZIARNA, 2-3 PORCJE
bez glutenu!

ORZECHY
ok. 30 g

PRZYPRAWY
imbir, ostra papryka, cynamon,
kurkuma - regularnie



RZS

postępowanie
poza
standardami
farmakoterapii

JAJKA
2 w tygodniu (przygotowanie!) 

ALKOHOL
do 14. j. w tygodniu

MIĘSO
ryby (3 tyg.), białe (3 tyg.), czerwone
(1)

STRĄCZKOWE
3 porcje w tygodniu



RZS

suplementacja

KWERCETYNA 
500 mg

OMEGA-3
2,7 g (co najmniej), 3 mies. 

WITAMINA D I E
pod kontrolą 25-OH-D
40 mg wit. E

MINERAŁY
Zn (8mg), Se (50 µg), Fe 

RESWERATROL
1 g



ULGA PRZEJŚCIOWA, ALE WIDOCZNA W
BADANIACH KLINICZNYCH

Głodowanie
lub diety z bardzo dużym ograniczeniem kalorii



GENE EDITING ON HUMANS
korelacja z NO2, czarnym węglem,
PM2,5, PM10, CO, O3 
⇢uszkadzanie nabłonka (stres
oksydacyjny, azotowy, marker spalin)
⇢⇣⇣ rozwój p. płucnych i ukł. imm.
⇢IgE! +sensytyzacja

ASTMA

UK | PMID: 33461908



Zanieczysz
czenia
powietrza

s(duże arterie)
korelacja z total IgE u
dzieci

O3
korelacja z IgE u dorosłych
z astmą

astma i nie tylko
astma

ANN ~ zanieczyszczenia
trudniej oddychać,
↓skuteczność bronchodil. 



Zapalenie w płucach
naciek komórek immunologicznych
gotowość bojowa 
upośledzenie mechanizmów obronnych
⇡podatność na uszkodzenie wirusowe
reakcje na neutralne cząstki



Możliwości
PROFILAKTYKI I LECZENIA

leki (np.
przeciwzapal

ne)

czyste
powietrze

(filtry? fajki!)

nutraceutyki



Ciąża
KWASY OMEGA-3

Witamina D

Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial
grupa ryzyka (matki z astmą) 4400 vs 400 j.

 
astma do 3 r.ż. faktycznie 2x⇡

brak niedoboru: ⇣⇣⇣
suplementacja: ⇣⇣⇣

 
Ważne:

przed ciążą
uzupełnianie do prep. wielowit. (>30 ng/ml). USA | PMID: 32822692



Nutraceuty
ki w astmie

Antyoksydanty

Witamina D

Witamina E i A
związki siarki: NAC,  sulforafan
(⇢glutation)
chelacja metali ciężkich

dzieci z niedoborem, przy
drogach, najwięcej
zaostrzeń
suplementacja ↓częstość
zaostrzeń 

⇡odporności przeciwzakaźnej
⇡zabezpieczeń anty-ox
↓zapalenia



Melbourne 2016 
+600 proc. przyjęć  SOR (odd.)

+1000% astma-rel w 1,5 dnia 



Stłuszczenie
wątroby
NAFLD / FIBROSCAN

196 vs 803 zdrowych
Q3, Q4 Ca/Mg ryzyko 2,86 oraz 5,87 do Q1
Ca/Mg korelował z ALT
niezależnie od wieku, płci, BMI, alkoholu,
palenia, cukrzycy, aktywności, błonnika, kcal,
makroskładników

Iran | PMID: 33736626

 



Magnez z
witaminą D

NIEZBĘDNE WSPÓŁGRANIE

n=52 kobiety  po 44 r.ż.
500 mg Mg vs placebo

80% ↓↓↓ witaminy D
suplementacja Mg ⇡ wit. D (-1/5 z

niedoborem)
 

częsty niedobór obu elementów, ale Mg: 
⚙  kofaktor hydroksylaz

⚙  wiązanie wit. D przez białka krwi 

Hiszpania | PMID: 32751522



CHIEF
SCIENTIFIC
OFFICER
COVID-19
RESPONSE

DAVID A. KESSLER, M.D. 

"Preliminary data show that
neutralizing antibodies persist for
some time after the second dose of an
mRNA vaccine with a relatively slow
decline over time. As with other
vaccines, such as the influenza
vaccines, a subsequent dose may be
important to provide continued
protection against the wild-type
strain but also may be critical to
maintain protection against variants."



Kodeks
wykroczeń

NIEPODDAWANIE SIĘ
OBOWIĄZKOWYM
SZCZEPIENIOM I
NIEPODDAWANIE IM OSOBY
POZOSTAJĄCEJ POD PIECZĄ

§ 1. Kto, pomimo zastosowania środków
egzekucji administracyjnej, nie poddaje się
obowiązkowemu szczepieniu ochronnemu
przeciwko gruźlicy lub innej chorobie
zakaźnej albo obowiązkowemu badaniu
stanu zdrowia, mającemu na celu wykrycie
lub leczenie gruźlicy, choroby wenerycznej
lub innej choroby zakaźnej, podlega karze
grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.



prof. Anna
Piekarska

CZŁONKINI RADY
MEDYCZNEJ PRZY
PREMIERZE

"Jeżeli ktoś się nie chce zaszczepić i
jeżeli nie zachoruje, to w porządku, to
jest jego sprawa. Ale jeżeli zachoruje,
to niech płaci te dziesiątki tysięcy
złotych za terapię, za naszą ciężką
pracę i za nasze narażanie się przez
półtora roku" TVN24, 25 kwietnia 2021



DO
USŁYSZENIA!

K O L E J N Y  W E B I N A R
1 1  M A J A
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