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STAN ZAPALNY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Zapalenie dróg żółciowych jest spowodowane zakażeniem bakteryjnym przewodu 
żółciowego. Choroba ta często współistnieje wraz ze stanem zapalnym pęcherzyka 
żółciowego.
Zakażenie to utrudnia przepływ żółci, co może powodować powstawanie kamieni 
żółciowych.  Powikłaniem tej choroby może być żółtaczka. 

Do powszechnych objawów zapalenia dróg żółciowych należą:
• dreszcze,
• gorączka,
• ból w prawym podżebrzu,
• brak apetytu,
• wymioty.

KAMICA ŻÓŁCIOWA

Kamica żółciowa to powstawanie i zaleganie złogów w pęcherzyku żółciowym lub 
drogach żółciowych. 

Objawami kamicy żółciowej są:
• ból,
• kolki,
• zaburzenia trawienne,
• gorączka,
• dreszcze,
• nudności,
• wymioty, po których chory czuje się lepiej,
• brak apetytu.
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MARSKOŚĆ WĄTROBY

Marskość wątroby to proces chorobowy, który polega na włóknieniu miąższu wątroby. 

Pierwszymi objawami marskości wątroby są:
• zaczerwienienie dłoni,
• czerwone plamy na skórze,
• zwłóknienie ścięgien na rękach,
• zniekształcenie paznokci.

Następnie występują:
• zmęczenie,
• osłabienie aż do wyczerpania,
• brak apetytu,
• mdłości,
• ból brzucha,
• utrata wagi,
• wodobrzusze,
• powiększenie śledziony,
• obrzmienie wątroby,
• ginekomastia (powiększenie sutka u mężczyzn, jego piersi zaczynają 

przypominać kobiece),
• dysfunkcje narządów płciowych.

Do przyczyn marskości wątroby zaliczamy:
• alkoholizm,
• infekcja pasożytnicza (na przykład motylicą wątrobową),
• zakażenie wątroby wirusem typu B lub C,
• choroby autoimmunologiczne,
• niektóre choroby genetyczne, jak mukowiscydoza,
• otłuszczenie wątroby,
• niektóre leki,
• zamknięcie przewodów żółciowych.

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY

Wirusowe zapalenie wątroby (wzw) to zakaźna choroba wątroby spowodowana 
infekcją wirusową. 

Objawami zapalenia wątroby są:
• osłabienie,
• gorączka,
• dreszcze,
• żółtaczka.
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Wzw mogą wywoływać wirusy zapalenia wątroby typu A, B, C, D, E, G oraz wirusy
wywołujące następujące choroby:

• różyczka,
• grypa,
• opryszczka,
• świnka,
• mononukleoza,
• ospa,
• półpasiec

i inne wirusy.

CUKRZYCA

Cukrzyca to choroba metaboliczna, która objawia się zbyt wysokim poziomem cukru 
we krwi (hiperglikemią). Poziom ten jest wyższy z powodu problemów z produkcją 
insuliny w trzustce lub upośledzeniem jej działania. Cukrzyca jest chorobą 
niebezpieczną dla zdrowia i życia, gdyż hiperglikemia prowadzi do niewydolności wielu
narządów.

Wyróżniamy 3 podstawowe typy cukrzycy:
• cukrzyca typu I,
• cukrzyca typu II,
• cukrzyca ciężarnych.

CUKRZYCA TYPU I

Cukrzyca typu I to cukrzyca insulinozależna. W jej przypadku organizm niszczy 
komórki beta, czyli ten rodzaj cukrzycy jest chorobą powstała z autoagresji. Komórki 
beta to komórki wysepek Langerhansa, które znajdują się na trzustce i produkują 
insulinę. W związku z tym organizm przestaje produkować insulinę. Ta choroba musi 
być leczona podawaniem insuliny, w innym przypadku pacjenta czeka śmierć. Choroba 
ta, nawet jeśli jest leczona, skraca życie pacjenta o kilka-kilkanaście lat. Zwykle chorują 
na nią dzieci.

CUKRZYCA TYPU II

Cukrzyca typu II jest cukrzycą insulinoniezależną. W tym przypadku organizm 
produkuje za mało insuliny lub jest odporny na jej działanie. Na ten rodzaj cukrzycy 
chorują osoby dorosłe, jednakże w ostatnich latach zauważono, że zaczęła ona 
występować także u otyłych nastolatków. Ten rodzaj cukrzycy obejmuje około 90% 
chorych.

Objawy cukrzycy typu II:
• nadmierne pragnienie (polidypsja),
• częstomocz (poliuria),
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• zmęczenie,
• nawracające stany zapalne narządów intymnych,
• swędzenie skóry,
• zaburzenia wzroku,
• nudności,
• wymioty,
• ból brzucha,
• zapach acetonu wydobywający się z ust,
• utrata wagi,
• neuropatia,
• gorsze gojenie się ran,
• spadek odporności na infekcje,
• zwiększony apetyt (hiperfagia).

Przyczyny cukrzycy typu II
Wśród przyczyn cukrzycy typu II wyróżniamy:

• otyłość,
• brak ruchu,
• dieta bogata w cukry proste,
• niedobór snu,
• stres,
• nadmiar tłuszczu w diecie,
• niektóre leki,
• niektóre choroby,
• predyspozycje genetyczne.

Ponadto ryzyko wystąpienia tego rodzaju cukrzycy zwiększa się w przypadku chorób 
takich, jak:

• niektóre nowotwory złośliwe,
• nadczynność tarczycy,
• akromegalia,
• zespół Cushinga.

CUKRZYCA CIĘŻARNYCH

Cukrzyca ciężarnych, jak nazwa wskazuje, pojawia się u niektórych kobiet, które zaszły 
w ciążę. Choroba ta może mieć negatywny wpływ na zdrowie i życie płodu. Ponadto u 
do 45% chorych na cukrzycę ciężarnych zapada na cukrzycę typu II w ciągu 15 lat od 
zachorowania w ciąży. Jeśli więc chorowałaś na ten rodzaj cukrzycy w stanie 
błogosławionym, natychmiast wprowadź odpowiednią profilaktykę i kontroluj poziom 
cukru we krwi.

ZAPALENIE TRZUSTKI
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Zapalenie trzustki to infekcja trzustki, która może być w postaci ostrej lub przewlekłej.
Ostre zapalenie trzustki powinno być leczone w szpitalu.

Objawami zapalenia trzustki są:
• silny ból w lewym podżebrzu,
• zaburzenia procesu trawienia,
• brak tolerancji pokarmów tłustych,
• wymioty,
• gorączka,
• wzdęcie,
• bóle mięśni,
• podbiegnięcia krwawe (siniaki) wokół pępka lub w okolicy lędźwiowej,
• biegunki lub zaparcia.

Nieleczony lub nieprawidłowo leczony stan ostry może powodować groźne powikłania, 
a nawet śmierć.

Najczęstsze przyczyny stanu zapalnego trzustki to:
• nadużywanie alkoholu,
• kamica żółciowa,
• uraz mechaniczny,
• stosowanie niektórych leków,
• niewydolność nerek,
• hiperkalcemia.

W kursie „Choroby i ich naturalne leczenie” dowiesz się, jakie objawy i przyczyny mają różne choroby
oraz jak je leczyć za pomocą metod takich, jak ziołolecznictwo, fizjoterapia, medycyna chińska,

odpowiednie odżywianie, medycyna ludowa, aromaterapia, koloroterapia, bioterapia i wiele innych.
Zapraszamy.

Marta Pyrchała-Zarzycka
Astro Salus Education Ltd 
Naturalnie do zdrowia, mądrze do rozwoju

kursy@astrosalus.pl      

STRONY INTERNETOWE BLOGI

www.astrosalus.pl http://astrosalus.pl/medycyna-naturalna/

www.astrosalus.com http://astrosalus.pl/reiki/
http://kosmetyka-fitness.pl http://kosmetyka-fitness.pl/ona/

www.magia-zycia.com.pl http://magia-zycia.com.pl/duchowosc/

www.sukces-biznes.pl http://sukces-biznes.pl/sukces/

www.edukacja-domowa.pl www.edukacja-domowa.pl/rozwoj-dzieci
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