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Karolina Kamińska – księżniczka zdrowia, pedagog, 
profilaktyk społeczny, studiowała filozofię, ukończyła 
kursy psychodietetyk, dietetyki klinicznej, dietcoach, 
autor Zdrowych bajek oraz artykułów, które publikuje 
na stronie www.ksiezniczka-zdrowia.pl oraz “Biulety-
nu „Czego nie powie Ci lekarz”.   

Nadchodzi armia zbawienia?
Prawie tak, za oręż służy kwas... masłowy.
Maślane zdrowie, nikt się nie dowie, że ty chorujesz lub że ból czujesz…
wszak maślanem przełyk smarujesz i jelita kurujesz.

Taki tam wierszyk mi się narodził, ale teraz będzie już 
rzeczowo.
Nie bądź maślak i przeczytaj
Wirus przyatakował, gdzie nie pójdę lub zadzwonię, to 
ktoś chory, epidemia po prostu. Bóle mięśni, katar, ból 
brzucha, biegunki. Zmiana pogody, wyjście w samej blu-
zie, bo przygrzało, stanie w przeciągu i choroba gotowa.
Kto nas obroni?
My sami musimy o to zadbać.
Zdrowie zaczyna się od jelit. Do znudzenia powtarzam.
Jelita dają do wiwatu
Nierzadko spotykam się z narzekaniem, że jelita dają 
do wiwatu. Ból w dolnej części brzucha, biegunki, za-
parcia, pieczenie, wzdęcie pomimo stosowania pro-
biotyków. Ciągłe infekcje, grypy. Jest trochę lepiej, bo 
świadomość społeczna wzrasta i powracamy do natu-
ralnego żywienia, ale słyszę dookoła  o przesiąkliwości 
jelit, nietolerancjach pokarmowych, IBS etc. To taki atut 
współczesnego świata, cybercywilizacji. Tyle, że nasz 
organizm nie zmieni się nigdy w robota a możliwości też 
ma ograniczone, ba, nawet robota można zajechać.

Fermentujący błonnik dla zdrowych jelit
Nasze jelita są wrażliwe i delikatne, a nasze codzienne 
współczesne życie mocno je wyczerpuje, w szczególno-
ści zmniejsza się wytwarzanie kwasu masłowego, który 
jak się Wam kojarzy, jest takim smarowidłem w naszych 
jelitach. Ale o tym zaraz.

Szczelne zdrowie
Problem nieszczelnych jelit dotyka bardzo wiele osób, 
można powiedzieć, że to rozdmuchany medialny slo-
gan, nooo, ale współczesne żywienie na szybko ma 
swoje konsekwencje, gorzej, że dotyka to dzieci nawet  
już w wieku przedszkolnym, często chorują, wymiotują, 
mają alergie skórne, bo organizm w sposób naturalny 
wyrzuca toksyny się w nim gromadzące. Wielu twierdzi, 
że nieszczelność to bzdura i że nie istnieje pojęcie na-
ukowe nieszczelnego jelita, ale przesiąkliwego. Nazwa 
właściwa tej jednostki chorobowej to zespół jelita prze-
siąkliwego (ang. leaky gut syndrome, LGS). Niby duża 
różnica w pojęciu, ale problem jest.
Co nam w jelitach gra? Ile waży bakteria? Czy mamy 
tylko jeden mózg?
Nasz przewód pokarmowy zasiedla sto bilionów bakterii. 
Za nasz układ odpornościowy w 80% odpowiadają jelita. 
Co do wagi pojedynczej bakterii, to nie wiem ile, ale nasi 
lokatorzy łącznie ważą 1,5–2 kg, nie radzę odchudzać 
się z tej znajomości.

Mózg potocznie określamy jako centrum dowodzenia 
naszego organizmu, ale jak się okazuje, mamy jeszcze 
jedno takie centrum dowodzenia w jelitach, choć bliższa 
jestem pojęciu wojska – bakterii, które mają stać na stra-
ży naszego zdrowia i życia.

Wojsko na straży zdrowia
To właśnie ich funkcjonowanie, sprawność działania ma 
wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. To układ ste-
rowniczy naszej odporności – armia, która powinna być 
sprawna i zawsze gotowa do walki z wirusami. Zawsze 
gotowa do boju, gdy otrzyma komendę. Problem jest 
taki, że armia otrzymuje złe komendy, niewłaściwą broń 
z nieodpowiednią amunicją.
Ale o tę armię trzeba dbać, czyli dobry prowiant i odpo-
wiednie warunki.

Jelita od kuchni. Zardzewiały durszlak
Nasze jelito to taki durszlaczek. Dobry durszlak to taki 
o bardzo małych oczkach, które mają cedzić, przepusz-
czać tylko to, co nam jest potrzebne, składniki odżywcze, 
a nie przepuszczać toksyn i pokryty jest emalią (nabłon-
kiem). Ale problem zaczyna się, gdy dziurki w durszlaku 
zaczynają się powiększać, a durszlak rdzewieje – zdarła 
się emalia i dziurki się w nim powiększają. Dzieje się tak 
w braku wystarczającej ilości kwasu masłowego.
Definiując, kwas masłowy powstaje w procesie fermen-
tacji bakteryjnej błonnika w okrężnicy, jest tym samym 
substratem energetycznym dla komórek nabłonka jelit.
Kwas masłowy to substancja produkowana w sposób 
naturalny przez bakterie występujące w okrężnicy.
Kwas masłowy niczym balsam, najprościej ujmując, wy-
ściela błony jelit i tym samym pozytywnie wpływa na mi-
kroflorę jelit, wspomaga odbudowę błony śluzowej jelit, 
hamuje rozwój komórek nowotworowych, łagodzi bóle 
brzucha, wykazuje działanie przeciwzapalne, zwiększa 
przyswajalność składników mineralnych, łagodzi objawy 
zespołu jelita drażliwego, wspomaga przemianę materii.
Wskazany szczególnie w przypadku zespołu jelita prze-
siąkliwego (ang. leaky gut syndrome, LGS) zwanego 
potocznie jelita nieszczelnego.
Istotne jest również to, że kwas masłowy należy do gru-
py występujących w jelicie grubym krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania jelit.

Konsekwencja niedoboru
Niedobór kwasu masłowego w przewodzie pokarmo-
wym powoduje zaburzenia funkcjonowania błony śluzo-
wej jelita cienkiego, jak i grubego – brak ich szczelności 
oraz niedobory energetyczne w kolonocytach.

Gdzie występuje kwas masłowy?
Kwas masłowy występuje w pożywieniu, ale nie są to 
jednak znaczne ilości i w przypadku zaburzeń pracy na-
szych jelit ilość kwasu masłowego zawarta w żywności 
nie jest wystarczająca do naprawy nabłonka jelit. Po-
trzebna suplementacja!
Kwas masłowy zawierają nasze cudowne kiszonki, mle-
ko, masło, sery białe, fermentowana soja, olej kokoso-
wy i palmowy. Nieco więcej kwasu masłowego zawiera 
oporna skrobia, owies i otręby pszenne. (Skrobia opor-
na – to skrobia oraz produkty jej rozkładu, które nie są 
trawione i wchłaniane w jelicie cienkim zdrowego czło-
wieka.)
Dlaczego? Bo skrobia z dużą zawartością amylozy do-
starcza opornej skrobi bakteriom, które produkują kwas 
masłowy.

Skąd wiedzieć, że źle się dzieje?
Niestety w zakresie diagnostyki u nas wieje grozą. Ba-
dania, które diagnozują stan naszych jelit, ich mikroflo-
rę, funkcjonalności, są odpłatne. Lekarze też raczej nie 
informują o możliwości wykonania takich badań, kiedy 
zgłaszamy się do nich ze zdrowotnymi problemami. Dia-
gnostyka u nas kuleje.
Pomijam fakt istotny, że za wszystko musisz płacić, bo 
albo nie podlega refundacji, albo jesteś zbyt młody, albo 
jeszcze w zbyt  dobrym stanie. Doprosić się o konkretne 
badanie to jak wygrana w loterii fantowej. 

Nie proś. Sam zadbaj o siebie
Sam sprawdź, czy masz nieszczelne jelita, inaczej ze-
spół nieszczelnego jelita, kiedy to ścianki jelit przepusz-
czają niestrawione resztki pokarmowe, mikroorganizmy, 
toksyny i temu podobne, pozwalając, aby różne świń-
stwa dostały się do krwiobiegu, co powoduje ogromny 
wzrost stanów zapalnych. A z tego bierze się milion pro-
blemów zdrowotnych. 
Oficjalna medycyna powiada, że nie ma czegoś takiego. 

W medycynie konwencjonalnej zespołu cieknącego je-
lita nie uznaje się za chorobę. Nie został uwzględniony 
w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów 
Zdrowotnych. 

Czyli wszyscy zdrowi? Od kwasu do maślanu
W suplementacji kwas masłowy występuje w postaci 
maślanu. Ważne, aby nie zawierał świństw, czy utwar-
dzonego oleju palmowego, które często się stosuje.

Po co komu maślan sodu?
Mało również osób wie, że to często alergia jest kon-
sekwencją źle działających jelit. Zły stan jelit to również 
choroby autoimmunologiczne, choroby stawów, egze-
my, AZS, zaburzenia ADHD, depresje, bóle głowy, zmę-
czenie. Zaniedbane z różnych przyczyn jelita w konse-
kwencji prowadzą do zaburzeń, chorób i szeregu alergii.
Suplementację maślanem sodu powinni stosować:
chorzy na chorobę Leśniowskiego-Crohna, osoby star-
sze, borykający się z procesami zapalnymi jelit, po le-
czeniu nowotworowym, po operacjach jelit, posiadacze 
zespołu IBS, wyniszczeni, z zaburzeniami odporności, 
przy zaburzeniach składu mikroflory  jelitowej po anty-
biotykoterapii i dolegliwościach infekcyjnych przewodu 
pokarmowego, uszkodzeniu jelit wywołanym napromie-
nianiem i lekami przeciwnowotworowymi, niedoborach 
krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i przy aler-
giach pokarmowych.

Co robi maślan sodu?
Maślan sodu, jak już wiemy, regeneruje uszkodzony 
nabłonek jelitowy, odżywia błonę śluzową jelit, wyka-
zuje działanie przeciwzapalne na komórki nabłonka 
jelitowego, stymuluje motorykę przewodu pokarmowe-
go, zwiększa biodostępność składników mineralnych, 
zmniejsza nasilenie objawów biegunkowych, zapobiega 
przedostawaniu się bakterii i toksyn do krwiobiegu, co 
jest niezwykle istotne w leczeniu chorób takich jak au-
tyzm, Candida, borelioza.

Kiedy zobaczę wyniki?
Terapia maślanem sodu powinna trwać co najmniej  
3 miesiące.
Efekty w zależności od organizmu i jego stanu. U nie-
których pozytywne wyniki widoczne są  zdecydowanie 
szybciej.
Najlepsze i najszybsze wyniki w „łataniu” przewodu 
pokarmowego maślanem sodu osiągniesz, jeżeli jed-
nocześnie zastosujesz suplementację Holistic Kalcium 
zawierającym organiczne związki mineralne: cytrynian 
wapnia, mleczan  wapnia i jabłczan wapnia.

Choroba 
Leśniowskiego-Crohna
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