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CZY OLEJ Z W Ą TROBY REKINA TASMA Ń SKIEGO MA WPŁYW  
 NA NIESWOIST Ą  ODPORNOŚ Ć  PRZECIW -INFEKCYJN Ą  

U CHORYCH NA CUKRZYC Ę  TYPU 2? 
 

 
Zachę cają ce dane z piś miennictwa skłoniły nas do analizy czę stoś ci wystę powania 

infekcji górnego odcinka dróg oddechowych przed i po miesię cznym doustnym zastosowaniu 
suplementu pokarmowego, oleju pozyskanego z wą troby rekina tasmań skiego, u chorych 
na cukrzycę  typu 2 w okresie wyrównania metabolicznego. Analizowano 48 kart leczenia 
ambulatoryjnego metabolicznie wyrównanych chorych z typem 2 cukrzycy, w 2 przedziałach 
czasu, 12 miesię cy przed i 12 miesię cy po 30 dniowym okresie przyjmowania 270 kapsułek 
 z tranem. W trakcie tej kuracji nie stwierdzono, destabilizują cego wpływu preparatu na stan 
wyrównania metabolicznego cukrzycy. Podczas gdy czę stoś ć  infekcji górnego odcinka dróg 
oddechowych u tych 48 pacjentów w roku poprzedzają cym zastosowanie preparatu wynosiła ś rednio 3,8 ostrych infekcji gorą czkowych/chorego/rok, to do roku od miesię cznej kuracji 
preparatem, czę stoś ć  ta wynosiła 0,7 infekcji/pacjenta/rok. Jednocześ nie procentowy 
wskaź nik czę stoś ci wystę powania infekcji u tych chorych przed i po kuracji wynosił 
odpowiednio 67% i 19%. Chorzy nie byli w tym czasie szczepieni, ani nie przyjmowali 
innych ś rodków immuno-modulują cych. Pacjenci otrzymywali preparat do stosowania 
w róŜ nych miesią cach na przestrzeni całego roku kalendarzowego w sposób losowy. 
Na podstawie wyników przemawiają cych za znacznym ograniczeniem nieswoistych infekcji 
górnego odcinka dróg oddechowych u chorych z cukrzycą  typu 2, autorzy potwierdzili 
w swoich badaniach przydatnoś ć  tego suplementu do zwię kszania nieswoistego nadzoru 
immunologicznego przeciw pospolicie wystę puj ą cym patogenom. 

Wskaź nik koszt/skutecznoś ć  w prewencji pierwotnej tych infekcji, jest niŜ szy 
w porównaniu z innymi preparatami immunostymulują cymi pochodzenia chemicznego, 
dostę pnymi w Polsce. 
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