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Zapalenie to wspólny problem medycyny i biologii, jest to proces 

fizjologiczny, reakcja ustroju na nadmierne bodêce. Celem zapalenia 

jest przywrócenie stanu równowagi, ale czasami, w zale˝noÊci od 

nasilenia, mo˝e ono wspó∏tworzyç zjawiska niepo˝àdane.

Zapalenie jest nieod∏àcznym elementem naszego ˝ycia, starano si´ 

je opisaç i sklasyfikowaç od najdawniejszych czasów. Znano w sta

ro˝ytnoÊci jego objawy –  zaczerwienienie, obrz´k, ból, goràczk´, 

zaburzenie funkcji.

Podsumowujàc – zapalenie jest zespo∏em reakcji organizmu 

wywo∏anych dzia∏aniem substancji obcych, uszkodzeniem tkanek 

itd. Procesy te umo˝liwiajà eliminacj´ wielu czynników szkodliwych, 

powodujà uszkodzenia, ale jednoczeÊnie pobudzajà napraw´ 

uszkodzeƒ i przywrócenie prawid∏owych funkcji narzàdów lub  

tkanek. 

Wi´kszoÊç chorób – utrata zdrowia – ma swój poczàtek w rozwija

jàcym si´ zapaleniu.

Uk∏ad odpornoÊciowy razem z uk∏adem nerwowym i krwionoÊnym 

pe∏nià w ustroju funkcje zespalajàce i odpowiadajà za utrzymanie 

równowagi pomi´dzy organami i tkankami. Podstawowà rolà uk∏a

du immunologicznego jest rozpoznanie czynników obcych zwanych 

antygenami – to np. bakterie, czàstki organiczne, py∏y, ale te˝ ko

mórki nowotworowe, kompleksy immunologiczne. Sprawny uk∏ad 

immunologiczny potrafi opanowaç wi´kszoÊç zaka˝eƒ i zlikwido

waç komórki nowotworowe.

G∏ówne narzàdy tego uk∏adu to: w´z∏y ch∏onne, Êledziona, szpik 

kostny, grasica; produkujà one liczne komórki uk∏adu odpor

noÊciowego, które rozmieszczone sà g∏ównie w uk∏adzie pokarmo

wym, oddechowym i skórze. Komórki te pe∏nià ró˝ne funkcje i pra

wid∏owa odpowiedê immunologiczna zale˝y od sprawnej wspó∏

pracy pomi´dzy nimi. Komórki wspó∏dzia∏ajà ze sobà i przekazujà 

sobie ró˝nego typu sygna∏y – odbywa si´ to bàdê poprzez bez

poÊredni kontakt, bàdê poprzez substancje chemiczne przez nie  

wydzielane. 

Ten system informacji pomi´dzy komórkami pozwala zapoczàt

kowaç ca∏y proces reakcji zapalnej i w efekcie broni organizm przed 

skutkami dzia∏ania antygenów.

Pierwszà linià obrony w organizmie sà komórki, które nie rozpoznajà 

typu zagro˝enia, jakie wywo∏ane jest wnikni´ciem okreÊlonego an

tygenu, czyli zwalczajà wszystko, co zagra˝a ustrojowi. Sà to ma

krofagi  (granulocyty, komórki cytotoksyczne), a gdy one zawiodà, 

uruchamiana zostaje odpowiedê ukierunkowana, czyli taka, która 

wymaga rozpoznania czynnika zagro˝enia.

Przeciwzapalne dzia∏anie aloesu
Jedno z zasadniczych dzia∏aƒ aloesu to wp∏yw na uk∏ad immunolo

giczny. Jest to konsekwencjà dzia∏ania jego substancji czynnych na 

komórki uk∏adu odpornoÊciowego i mechanizmy odpowiedzi  

immunologicznej. Zwiàzki chemiczne zawarte w aloesie majà 

w∏aÊciwoÊç regulacji odpowiedzi immunologicznej w zale˝noÊci od 

potrzeb – raz mocniej, a raz s∏abiej. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e jest to 

w∏aÊciwoÊç niewielu roÊlin.

W ciàgu wielu lat badaƒ nad w∏aÊciwoÊciami mià˝szu Aloe Vera po

znano szereg zwiàzków biologicznie czynnych, które odpowiadajà 

za jego dobroczynne dzia∏anie na nasz organizm. Nale˝y wspo

mnieç chocia˝ o tych najwa˝niejszych i o tych, które ze wzgl´du na 

nowo odkryte w∏aÊciwoÊci dajà nadziej´ na popraw´ naszego  

stanu zdrowia w przysz∏oÊci.

Glikoproteiny wyizolowane ze Êwie˝ego mià˝szu – pektyny majà 

zdolnoÊç zag´szczania krwi, aktywujà sk∏adniki odpowiedzi immu

nologicznej.

Aloina reguluje wytwarzanie melaniny (ciemny barwnik skóry)  

w skórze, zapobiegajàc oparzeniom s∏onecznym, hamuje uwalnia

nie histaminy.

Acemannan to aktywny biologicznie wielocukier i ma dzia∏anie 

wielokierunkowe. Jego wyizolowanie i poznanie mechanizmów 

dzia∏ania sta∏o si´ ogromnym osiàgni´ciem.

Uwa˝a si´, ˝e jego kluczowym dzia∏aniem jest aktywacja makrofa

gów, co uruchamia ca∏à lawin´ zdarzeƒ i z∏o˝onych reakcji ∏aƒ

cuchowych. To z kolei stymuluje rozwój reakcji zapalnej z ca∏à jej 

konsekwencjà i zaanga˝owaniem wielu komórek odpornoÊciowych 

i nie tylko. Acemannan stymuluje wzrost czynników, które wykazujà 

silne dzia∏anie przeciwnowotworowe, z czym wià˝à si´ du˝e nadzie

je na przysz∏oÊç. Jak widaç, dzia∏anie jest wielokierunkowe i nadal 

trwajà prac´ nad jego w∏aÊciwoÊciami.

Ostatnio wykazano w∏aÊciwoÊci przeciwwirusowe acemannanu. 

Okaza∏o si´, ˝e hamuje on wiàzanie wirusa HIV z komórkà doce

lowà, hamuje jego namna˝anie, znacznie wyd∏u˝a prze˝ywalnoÊç 

komórek zaka˝onych. Nawet w du˝ych dawkach nie jest szkodliwy 

dla gospodarza. 

Aloe-emodyna – to prawdopodobnie nowy typ czynnika przeciw

nowotworowego, dzia∏a na komórki nowotworowe guzów central

nego uk∏adu nerwowego, powodujàc ich obumieranie.

Lista ta mo˝e byç o wiele d∏u˝sza, a dzia∏anie aloesu obejmuje kilka

dziesiàt pozycji; szeroko wykorzystujemy go we wspó∏czesnej far

makologii.

Moc aloesu to moc wszystkich jego sk∏adników. Ich wspólne dzia∏a

nie jest zupe∏nie inne ni˝ ka˝dego z osobna, dlatego nale˝y trakto

waç picie mià˝szu aloesowego jako najw∏aÊciwszy sposób suple

mentacji.

Aloes powoli przemienia si´ w gwiazd´ na farmakologicznym  

firmamencie ludzkoÊci.
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