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Sprawdź, czy to nie alergia
Wady postawy u dzieci

Gdy hormony szaleją
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Drodzy Czytelnicy!

Cieszymy się z nadejścia
wiosny i pragniemy w tym
czasie tryskać energią. Nie
zawsze się to jednak udaje.
Nasz organizm nie najlepiej
znosi zmianę pór roku. Nieco
wolniejsze tempo życia przez
ostatnie miesiące, brak ruchu
na świeżym powietrzu, kilka
zbędnych kilogramów zrobiły
swoje. Czujemy się rozleniwieni, a nasza kondycja
pozostawia wiele do życzenia.
Pora to zmienić – wprowadzić prawidłowe odżywianie, rozpocząć hartowanie organizmu, poświęcić
nieco czasu na aktywność fizyczną, ale najpierw
profilaktycznie wykonać podstawowe badania.
Kontrola ciśnienia, pracy serca, morfologia –
powinny być przeprowadzane systematycznie. Przy
nienajlepszym samopoczuciu warto też sprawdzić
poziom hormonów. To badanie polecamy kobietom
w każdym wieku. O objawach i skutkach zaburzeń
hormonalnych dowiecie się z artykułu na str. 4-5.
Wiosna nie zawsze raduje alergików. W tym
czasie nasilają się objawy związane z tą chorobą.
W laboratorium Luxmed można zbadać, na co
dokładnie jesteśmy uczuleni. Alergeny oznaczane
są pojedynczo lub w panelach zawierających od
5 do 30 alergenów. O tych nowoczesnych testach
wykonywanych z próbki krwi piszemy w artykule
„Sprawdź, czy to nie alergia?”
W tym wydaniu magazynu sporo uwagi poświęcamy chorobom układu pokarmowego. Zachęcam
do przeczytania wywiadu z gastrologiem, w którym
omawiamy jedną z groźniejszych chorób jelit,
która niestety dotyka coraz więcej osób w młodym
wieku i zyskuje miano choroby cywilizacyjnej.
W tym miejscu pragnę również zwrócić uwagę
na artykuł dotyczący zaburzeń odżywiania. O tej
niebezpiecznej chorobie o podłożu psychologicznym
piszemy w materiale „Gdy cierpi ciało i dusza”.
Informacje powinny zainteresować zwłaszcza rodziców nastolatków, ponieważ młodzież najbardziej
narażona jest na rozwój tej podstępnej choroby.
Rodziców zachęcam jeszcze do zapoznania się
z artykułem na str. 10-12, w którym piszemy o wadach postawy u dzieci i metodach rehabilitacji.
Życzę radosnej wiosny!

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

ZAPRASZAMY DO NASZYCH PLACÓWEK
w Lublinie w Biłgoraju w Chełmie w Kraśniku w Krasnymstawie w Zamościu w Nałęczowie -

„Diamentowy”
Luxmed
Na spotkaniu lubelskich „Diamentów”, redaktor naczelny
magazynu „Forbes” wręczył nagrody dla najlepszych firm regionu
w 2013 r. Na lubelskiej liście widoczne są również firmy z branży
medycznej. Po raz kolejny, wśród laureatów „Diamentów” znalazło
się Centrum Medyczne LUXMED.
Nasza placówka uznawana jest za lidera w województwie.
Wpływa na to kompleksowa opieka medyczna oraz usługi
świadczone na najwyższym poziomie w zakresie poradni specjalistycznych, badań diagnostycznych i laboratoryjnych. Potwierdzeniem takiego standardu usług jest certyfikat jakości ISO.
Dzięki naszym staraniom CM Luxmed cieszy się dużym
zaufaniem wśród pacjentów i jest najchętniej wybieranym
centrum medycznym na Lubelszczyźnie. Zostało to również
zauważone i docenione przez organizatorów konkursu
„Diamenty”.

dla naszych
pacjentów
Masz umówioną wizytę lekarską? I jak zwykle napięty
grafik, gdy liczy się każda minuta? Wreszcie ktoś zaczął
cenić Twój czas! Nie musisz już stać w kolejce, by
dopełnić formalności. Nie musisz korzystać z rejestracji
bezpośredniej, gdyż możesz to zrobić samodzielnie!

Luxmed wprowadza w swoich placówkach
nowe udogodnienia dla pacjentów - rejestrację
w e-Kiosku. Wystarczy, że masz telefon bądź maila.
W dniu wizyty otrzymasz od nas kod wygenerowany
indywidualnie dla Ciebie. Podchodzisz do e-Kiosku,
wpisujesz lub skanujesz odebrany kod i bezpośrednio
udajesz się do gabinetu lekarskiego. Taka „odprawa”
trwa dosłownie chwilę. To nowoczesne i innowacyjne
rozwiązanie z pewnością okaże się bardzo przydatne,
zwłaszcza dla tych, którzy liczą czas i cenią wygodę.
www.luxmedlublin.pl

ul. Radziwiłłowska 5, ul. Królewska 11, ul. Zwycięska 6A , Koncertowa 4D, tel.: 81 532 37 11
ul. Kościuszki 18, tel.: 84 686 95 33
pl. Kupiecki 12, tel.: 82 540 80 51
ul. Narutowicza 1/10, tel.: 81 884 47 90
ul. Poniatowskiego 33a, tel.: 82 540 80 41
ul. Spadek 41, tel.: 84 539 80 40
Luxmed - Uzdrowisko Nałęczów, ul. Kasztanowa 6, tel.: 81 501 60 12
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Sprawdź, czy to nie alergia
Nawracające infekcje dróg oddechowych, biegunki,
wysypki skórne, katar i kaszel niezwiązane z infekcją,
zapalenie spojówek, obrzęk krtani, napady duszności,
to tylko najgłówniejsze objawy, które mogą świadczyć o alergii. Wciąż rośnie liczba osób zapadających
na tę chorobę, wydłuża się lista objawów, jak i substancji uczulających.
Choroby alergiczne mają coraz więcej twarzy. Mówimy o alergii wziewnej,
pokarmowej, iniekcyjnej i kontaktowej.
Zaburzenia alergiczne dotyczą dróg oddechowych, przewodu pokarmowego
i skóry. Bywa, że z wiekiem objawy ze

swędzące bąble, które częściej występują u dzieci starszych i osób dorosłych.
Głównymi alergenami uczulającymi
są: białko mleka krowiego, białko jaja
kurzego, gluten (składnik występujący w ziarnach zbóż), kakao, cytrusy, jak

strony układu pokarmowego ustępują, ale pojawiają się napady duszności
i katar. Określamy to zjawisko marszem
alergicznym.
Alergia układu oddechowego związana jest z narażeniem na pyłki roślin
lub na roztocza kurzu, sierść zwierząt,
pleśnie. W pierwszym przypadku objawy występują sezonowo, w pozostałych,
niestety przez cały rok. Chorzy mają napady kichania, kaszlu, towarzyszy temu
obfity, wodnisty katar, pieczenie i łzawienie oczu, a niejednokrotnie napady
duszności.
Alergia pokarmowa dotyka najczęściej dzieci. Objawiać się może biegunką lub wysypką na skórze. Pojawiają się
wówczas grudkowo-plamiste ogniska
zapalne, skóra jest sucha, z tendencją do
łuszczenia się. Innym rodzajem alergii
skórnej jest tzw. pokrzywka, czyli liczne,

i niektóre owoce krajowe, np. truskawki.
Wtedy, gdy pacjent reaguje na dwa
różne alergeny, odrębne pod względem
sposobu wprowadzenia do organizmu,
mówimy o alergii krzyżowej. Osoba
uczulona np. na pyłki roślin, może nie tolerować również niektórych pokarmów.
Wówczas alergia wziewna łączy się z pokarmową. Krzyżować mogą się ze sobą
wszystkie rodzaje alergii.
Jedną z bardziej niebezpiecznych
odmian alergii jest uczulenie na jad
owadów. Może dojść do reakcji ogólnoustrojowej, objawiającej się dusznościami, zawrotami głowy, wymiotami, aż do
utraty przytomności. Najpoważniejszą
reakcją jest wstrząs anafilaktyczny, stanowiący zagrożenie życia. Warto dodać,
że osoby uczulone na jad osy, pszczoły,
powinny nosić przy sobie ampułkostrzykawkę z adrenaliną.

Jeśli dotychczas twoje dolegliwości nie zostały zdiagnozowane
jako odrębna jednostka chorobowa, sprawdź, czy nie masz alergii.

Diagnostyka w tym kierunku na szczęście rozwija się w szybkim tempie. Można dzisiaj szczegółowo określić rodzaj
alergenu, by podjąć odpowiednie leczenie. Podstawową, przesiewową metodą
diagnostyki są testy skórne. Można je
wykonać dopiero po trzecim roku życia.
Nowoczesne i bardziej szczegółowe
badania, to testy z krwi, czyli oznaczenia swoistych przeciwciał z klasy
IgE.
Najnowsze testy z krwi mają wyższą
czułość i specyficzność oznaczeń. Panel zawierający od 5 do 30 substancji
uczulających jest stosunkowo niedrogi,
a podczas badania, przy jednym ukłuciu,
można uzyskać wyniki IgE charakterystyczne dla poszczególnych alergenów.
Metoda jest bezpieczna, nieobciążająca pacjenta, a przede wszystkim dokładniejsza. Nie wymaga przygotowania,
odstawiania leków antyhistaminowych,
co bywa niekiedy trudne ze względu na
objawy choroby. Testy z krwi można wykonać już u niemowląt z podejrzeniem
alergii na pokarmy, u kobiet w ciąży,
u osób ze zmianami dermatologicznymi. U pacjentów z podejrzeniem alergii
na jad owadów błonkoskrzydłych również lepiej wykonać jest testy z krwi,
ponieważ test skórny niesie ryzyko reakcji anafilaktycznej. W tym przypadku
przeprowadza się pełną diagnostykę
specjalistyczną w oddziałach alergologicznych.
Pozytywny wynik testu w żadnym
wypadku nie oznacza klinicznej alergii.
Znaczenie kliniczne ma tylko wówczas,
gdy współistnieją wyraźne objawy pasujące do otrzymanego wyniku. Dlatego
każdy wynik badania diagnostycznego powinien interpretować lekarz
specjalista!
Obecnie najskuteczniejszym sposobem walki z alergią jest odczulanie.
Eliminuje nie tylko objawy alergii, ale
przede wszystkim jej przyczynę. Zabiegi można rozpocząć już od 5 roku życia,
najlepiej jednak w okresie jesienno-zimowym.

W poradni alergologicznej CM Luxmed
wykonywane są testy skórne oraz prowadzone
zabiegi odczulania.
W laboratorium Luxmed wykonasz testy z krwi
w pojedynczych oznaczeniach lub w panelach.
Możesz wybrać panel tzw. Mleko Plus, Insekty
plus CCD (marker wykrywający reakcje krzyżowe), panel oddechowy, pokarmowy, antybiotyki,
atopowy i pediatryczny.
Pełną ofertę znajdziesz na stronie internetowej
www.luxmedlublin.pl
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hormony
Gdy
szaleją

Jeśli masz nieregularne miesiączki, bezskutecznie walczysz z trądzikiem, który pojawia się
nawet na klatce piersiowej i plecach, zauważasz nadmierne owłosienie na twarzy, udach czy
pośladkach, a może tyjesz bez uzasadnionej przyczyny, koniecznie wybierz się na wizytę do
ginekologa-endokrynologa. Prawdopodobnie cierpisz na zaburzenia gospodarki
hormonalnej.
Od prawidłowego poziomu hormonów zależy nasz wygląd, samopoczucie, ale przede wszystkim ogólny
stan zdrowia. Hormony płciowe odpowiadają za zmiany w okresie rozwoju i dojrzewania człowieka, za-

natomiast w fazie miesiączki poziom
obu hormonów spada.
Estrogeny (estradiol, estron i estriol)
produkowane są przez komórki pęcherzyków jajnikowych, powstają na
skutek konwersji obwodowej z and-

chodzące w jego wyglądzie i funkcjonowaniu. Wpływają nie tylko na
narządy płciowe, ale również na nasz
mózg. Tym razem przyjrzyjmy się bliżej żeńskim hormonom płciowym.

rogenów, produkowane są w łożysku oraz w niewielkiej ilości w korze
nadnerczy. Odpowiadają za prawidłowy rozwój wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. Wpływają na kształtowanie się kobiecej
sylwetki, na psychikę i emocje kobiet.
Biorą udział w procesie tworzenia
kości, gospodarce węglowodanowej,
wpływają pozytywnie na przemianę
tłuszczową, chronią przed chorobami
układu krążenia, zapewniają równowagę emocjonalną oraz warunkują
prawidłowy przebieg cyklu miesiączkowego. Na stężenie estrogenów
w organizmie ma wpływ m.in. wiek,

Estrogeny i progesteron
To najważniejsze hormony płciowe
kobiet. Ich stężenie ulega stałym
zmianom, w związku z cyklem owulacyjnym. Przed jajeczkowaniem wzrasta poziomu estrogenu, zaś niski jest
poziom progesteronu. Między jajeczkowaniem a miesiączką wzrasta stężenie jednego i drugiego hormonu,

uwarunkowania dziedziczne, ale także
dieta, stres, wysiłek fizyczny.
Przejściowy niedobór estrogenów
może prowadzić do zaburzeń miesiączkowania, ale powoduje także
inne objawy somatyczne, np. kołatanie
serca, bóle głowy, kości, suchość skóry
i błon śluzowych. Do nieprzyjemnych
symptomów należą nagłe uderzenia
gorąca lub zimne poty. Sygnalizują ten
problem najczęściej kobiety w wieku okołomenopauzalnym. Zmiany dotykają również psychiki, objawiają
się głównie obniżeniem nastroju,
skłonnością do płaczu bez uzasadnionej przyczyny. Długotrwały brak
estrogenów może prowadzić do
nadwagi, chorób układu krążenia czy
depresji.
Jednak nadmiar estrogenów również może powodować zaburzenia
miesiączkowania, nadwagę, złe samopoczucie, migreny. Najlepszym dowodem na prawidłowy poziom tych
hormonów są regularne cykle miesiączkowe.
Drugi, ważny dla kobiety hormon
płciowy, to progesteron. Jest on produkowany przez ciałko żółte oraz łożysko. Jego zadaniem jest przygotowanie macicy do zagnieżdżenia
się zarodka. Jest też odpowiedzialny
za utrzymanie ciąży. Niedobór progesteronu w czasie ciąży grozi poronieniem.

Androgeny
W organizmie kobiety w jajnikach
oraz nadnerczach produkowane są
również androgeny, takie jak: testosteron, androstendion i dihydrotestosteron (DHEA). Mimo iż stężenie
tych hormonów jest znacznie niższe
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niż u mężczyzn, są one niezbędne
do prawidłowego rozwoju oraz funkcji układu rozrodczego kobiet.
Androgeny wpływają na metabolizm
organizmu oraz wygląd tj. wagę,
owłosienie, stan skóry, a ponadto na
samopoczucie, witalność i odczucia
seksualne. Zarówno nadmiar, jak i niedobór androgenów jest niekorzystny
dla zdrowia. Najbardziej widocznym
wykładnikiem nadmiaru androgenów
jest nadmierne owłosienie typu męskiego, trądzik, łysienie i przyrost masy
ciała. Nadmiar androgenów może
również przyczyniać się do zaburzeń
miesiączkowania.

Gonadotropiny: FSH i LH
Wytwarzane są przez przysadkę
mózgową. Ich odpowiednie stężenie
oraz proporcje są niezbędne do
prawidłowej funkcji jajników. FSH
stymuluje rozwój pęcherzyków jajnikowych oraz warunkuje selekcję
jednego pęcherzyka dominującego
w każdym cyklu miesięcznym. LH
natomiast jest niezbędne do prawidłowego przebiegu owulacji, czyli
uwolnienia komórki jajowej. Obydwa
hormony regulują również produkcję
hormonów jajnikowych (estrogenów,
androgenów i progesteronu).
W prawidłowym cyklu miesięcznym
pomiędzy hormonami przysadki oraz
hormonami jajnika działa ujemne
sprzężenie zwrotne. Prawidłowa owulacja wraz z odpowiednimi stężeniami
hormonów jajnikowych jest niezbędna do uzyskania ciąży.

Prolaktyna
To hormon wytwarzany przez
przysadkę mózgową. Wpływa na rozwój gruczołów sutkowych podczas
ciąży i wywołuje laktację. Nadmiar
prolaktyny u kobiet nie będących
w ciąży powoduje zaburzenia owulacji,
miesiączkowania i utrudnia uzyskanie
ciąży.

AMH
Produkowany jest w pęcherzykach
jajników przez komórki otaczające
komórki jajowe gotowe do wzrostu.
Jego poziom zmniejsza się wraz z wiekiem kobiety, w związku z czym jest

dobrym markerem spadku płodności,
w tym przedwczesnego wygasania
czynności jajników.

Zaburzenia hormonalne
a niepłodność

Nieprawidłowy poziom hormonów
może być przyczyną niepłodności
u kobiet.
Najczęstsze zaburzenia hormonalne, które wiążą się z niepłodnością
to: zespół policystycznych jajników,
hiperprolaktynemia, niedomoga fazy lutealnej oraz niewydolność podwzgórza lub przysadki.
Zespół policystycznych jajników
(PCOS) objawia się zaburzeniami miesiączkowania, brakiem owulacji i co
za tym idzie – niepłodnością, androgenizacją z często występującym
nadmiernym owłosieniem i otyłością.
Zwykle u tych kobiet występuje hiperinsulinizm oraz charakterystyczny obraz jajników torbielowatych
w badaniu USG.
Zespół PCOS dotyka kobiety w wieku rozrodczym. Nawet jeśli bezpośrednio nie zagraża życiu kobiety, to
obniża komfort ich życia i co bardzo
istotne, wiąże się z poważnymi późnymi następstwami, takimi jak: cukrzyca
typu II, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe. Androgenizacja objawia się występowaniem owłosienia
w miejscach nietypowych dla kobiet,
a charakterystycznych dla mężczyzn
– na twarzy, ramionach, klatce

piersiowej czy brzuchu. Jednocześnie
może dojść do wypadania włosów,
a nawet łysienia typu męskiego. Do
tego dołączają się zmiany skórne
– trądzik, łojotok, a konsekwencją
wysokich wartości insuliny mogą
być zmiany barwnikowe w postaci
ciemnych plam, tzw. rogowacenie
ciemne.

Jakie kroki podjąć?
Koniecznie należy wybrać się z wizytą do ginekologa lub najlepiej do
ginekologa - endokrynologa. Aby lekarz mógł prawidłowo ocenić stan
pacjentki i zdiagnozować zaburzenia
hormonalne, niezbędne jest wykonanie kilku badań. Dokładnie zebrany
wywiad oraz badanie ginekologiczne
pozwala na ukierunkowanie dalszej
diagnostyki. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, badanie należy
poszerzyć o oznaczenia hormonów
w poszczególnych fazach cyklu miesiączkowego. Kiedy je wykonać,
szczegółowo poinformuje lekarz prowadzący.
Konsultacja medyczna:
prof. nadzw. dr hab. n. med.
Iwona Bojar

Zapraszamy do gabinetów
ginekologicznych CM Luxmed.
Poziom hormonów można
oznaczyć we wszystkich punktach
pobrań laboratorium Luxmed.
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Nowa choroba cywilizacyjna?
Jeszcze trzydzieści lat temu słyszało o niej niewiele osób. Chociaż pierwszy przypadek opisał polski chirurg Antoni Leśniowski w 1903 r., jako jednostkę kliniczną wyodrębnili w 1932 r. lekarze z Nowego Jorku, pod kierownictwem dr. Bernarda Crohna.
Publikacje dotyczące tej choroby pojawiły się w Polsce dopiero pod koniec lat siedemdziesiątych. Od 2005 roku prowadzony jest Krajowy Rejestr Choroby Leśniowskiego-Crohna, który gromadzi najważniejsze dane kliniczne i demograficzne.
Choroba jest schorzeniem
całego organizmu, chociaż
główne objawy dotyczą jelit.
Sprawia m.in., że trudno
wchłaniają się składniki odżywcze, co prowadzi do wyniszczenia organizmu. Przewlekły stan zapalny i niedobory
wielu witamin i pierwiastków
śladowych mogą prowadzić
do tworzenia się kamieni
w nerkach, drogach żółciowych, do wystąpienia osteoporozy, a nawet raka jelita
grubego.

O chorobie, która w ostatnich latach zyskuje miano „cywilizacyjnej” rozmawiamy z gastrologiem dr n. med.
Antonim Wysokińskim.
Panie Doktorze, czym charakteryzuje
się choroba Leśniowskiego-Crohna?
- Należy ona do tzw. „nieswoistych
chorób zapalnych jelit”. Najczęściej atakuje końcowy odcinek jelita cienkiego
i początkowy segment jelita grubego,
chociaż może zająć również inne części
jelita, całe jelito grube z odbytnicą,
żołądek, dwunastnicę, przełyk, a nawet
jamę ustną. Charakterystyczne dla tej
choroby jest to, że odcinki objęte stanem
zapalnym mogą być przedzielone
odcinkami o prawidłowej śluzówce.
Z czasem, w efekcie toczącego się
procesu zapalnego, który obejmuje całą
ścianę jelita, może dochodzić do powikłań w postaci zwężenia jelita, przetok,
ropni i guzów zapalnych. Powikłania
te często wymagają interwencji chirurgicznej.

Jakie są przyczyny choroby
Leśniowskiego-Crohna i kto
ponosi największe ryzyko
zachorowania?
- Nadal nie do końca poznane
zostały czynniki wywołujące
chorobę. Badania ostatnich lat
pokazują, że należy brać pod
uwagę kilka elementów składowych. Wiele danych wskazuje na nieprawidłową reakcję układu
immunologicznego na zmienioną lub
nawet prawidłową florę bakteryjną
jelit. Przypuszczalnie ta nieprawidłowa
reakcja jest uwarunkowana genetycznie.
Czynnikami spustowymi mogą być:
infekcje pokarmowe, antybiotyki, stres,
leki i dieta. W konsekwencji, własne
jelito zostaje rozpoznane przez układ
odpornościowy jako obce i tym samym
zaczyna być atakowane. Na pewno nie da
się wyodrębnić jednego czynnika , który
jest przyczyną tej choroby.
Choroba uaktywnia się najczęściej
u osób do 30 roku życia, ale coraz więcej
zachorowań pojawia się u dzieci, a nawet u noworodków. Widoczna jest
tendencja wzrostowa choroby u osób
w coraz młodszym wieku. Choroba Leśniowskiego-Crohna dominuje w państwach wysoko uprzemysłowionych,
przede wszystkim w aglomeracjach
miejskich Europy. Najwięcej osób choruje
w krajach skandynawskich i anglosaskich. Niestety, w coraz większym tempie

zaczyna dotykać społeczności polskiej.
Szczyt zachorowalności przypada na
osoby między 16 a 40 rokiem życia.
Zauważa się jednocześnie coraz cięższy
przebieg choroby, z przetokami i wyniszczeniem.
Jakie objawy powinny być
alarmujące dla pacjentów, ale i lekarzy,
zwłaszcza pierwszego kontaktu?
- Jednym z pierwszych symptomów
choroby Crohna jest długotrwała lub
często nawracająca biegunka, niejednokrotnie z domieszką śluzu lub krwi.
Pacjenci, u których stan zapalny obejmuje jelito cienkie, skarżą się na bóle
po prawej stronie brzucha, nudności,
wymioty, podwyższoną temperaturę.
Choroba może zaczynać się chudnięciem
bez innych dolegliwości lub niewyjaśnioną anemią. Ze względu na to, iż
objawy są często niecharakterystyczne,
rozpoznanie choroby bywa znacznie
opóźnione nawet o rok lub dwa lata.
Na czym polega diagnoza?
- Niezwykle ważne jest, by w uchwycić
chorobę w jej najwcześniejszym stadium i nie dopuścić do niebezpiecznych
dla zdrowia i życia powikłań. Niestety,
w większości przypadków pacjenci zostają zdiagnozowani dopiero wtedy, gdy
choroba zdąży już poczynić wiele złego.
Rozpoznanie w początkowym stadium
nie jest łatwe. Trzeba wykonać komplet
badań, by móc ostatecznie postawić
prawidłową diagnozę. Jeśli pacjent zgłasza niepokojące objawy, trzeba przede wszystkim wykonać badania laboratoryjne. Szczególnie czułym wskaźnikiem
toczącego
się
procesu
zapalnego jest poziom CRP, czyli tzw.
białko fazy ostrej. Również podwyższona
leukocytoza, przyspieszone opadanie
krwinek czerwonych (OB.) alarmują,
że trzeba poszerzyć diagnostykę o
badania endoskopowe. Podstawową
metodą jest kolonoskopia z obejrzeniem
końcowego odcinka jelita cienkiego.
Umożliwia ona wykrycie bardzo wczesnych zmian, a jednocześnie pozwa-

nasze wywiady
la na pobranie materiału do badania
histopatologicznego. Ocena histopatologiczna może potwierdzić lub wykluczyć nieswoiste zapalenie jelit.
Bardzo przydatna jest ocena całego
jelita cienkiego za pomocą tzw. enteroklizy przy zastosowaniu tomografu
komputerowego lub rezonansu magnetycznego.
Jak przebiega leczenie, skoro
przyczyna choroby została nie do
końca rozpoznana?
- Chorobę Leśniowskiego-Crohna
można zaleczyć, ale nie udaje się jej póki
co, wyleczyć do końca. Możemy starać
się jedynie wydłużać okresy remisji.
U wielu pacjentów, przy zastosowaniu
leczenia, mogą one trwać nawet wiele
lat.
Ponieważ istotą choroby jest zapalenie, dlatego podstawą terapii są leki
przeciwzapalne. Jeśli nie przynoszą
poprawy, stosowane są sterydy w połączeniu z lekami immunosupresyjnymi. Stosunkowo nowoczesną metodą jest leczenie biologiczne. Wykorzy-
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stywane jest głównie wtedy, gdy inne
środki zawodzą, w ciężkich postaciach
choroby, przy występowaniu przetok.
W przypadkach zrostów, niedrożności
jelit, przetok czy ropni, konieczne staje
się leczenie chirurgiczne. Niestety, szacuje się, że około 70% pacjentów poddawanych jest operacjom. Zdarza się
jednak, że korzyści z zabiegu mogą być
tymczasowe, bowiem choroba może
powrócić w innym miejscu. Dlatego tak
ważne jest przyjmowanie odpowiednich
leków po zabiegu.
Dziękujemy za rozmowę.
Zapraszamy na konsultacje do poradni
gastrologicznej CM Luxmed.
W pracowni endoskopowej wykonujemy
kolonoskpię i gastroskopię, również
w znieczuleniu ogólnym.

Kalprotektyna – badanie w kierunku
nieswoistego zapalenia jelit
Podstawowym badaniem, które może potwierdzić nieswoiste zapalenie
jelit, jest kolonoskopia – w przypadku
dzieci niejednokrotnie trudna do prze-

prowadzenia. Od niedawna pojawiła
nowa możliwość – badanie laboratoryjne
– kalprotektyna.
Kalprotektyna jest użytecznym biomarkerem dla oceny aktywności nieswoistego zapalenia jelit. Jej oznaczenie
jest także przydatne dla różnicowania
czy biegunka lub inne dolegliwości
jelitowe są pochodzenia organicznego
(np. z powodu choroby Crohna) czy
czynnościowego (zespół jelita drażliwego). Test zalecany szczególnie u dzieci, u których kolonoskopia wymaga
znieczulenia ogólnego.
Wykrycie kalprotektyny w kale może
również być wskaźnikiem nawrotu choroby.
Badanie kalprotektyny można wykonać w laboratorium CM Luxmed.
Czas oczekiwania na wynik wynosi
1 dzień, koszt badania - 50 zł.
W naszym laboratorium możesz
sprawdzić również poziom CRP (białko
fazy ostrej), które jest najbardziej czułym
wskaźnikiem procesu zapalnego.

Gdy cierpi ciało i dusza
Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania, powołując się na publikacje z ostatnich kilku lat, przytacza
alarmujące liczby. Prawie 70 % dziewcząt przyznaje się do stosowania diety odchudzającej w przeszłości lub do
przestrzegania takiej diety przez cały czas. Ponad 70 % nastolatków przejawia zachowania typowe dla zaburzeń
odżywiania: jedzenie w ukryciu, niemożność przerwania jedzenia, wstyd z powodu nadmiernego apetytu
i przejadania się oraz potrzeba niepohamowanego jedzenia w sytuacji intensywnych przeżyć emocjonalnych.
Zaburzenia odżywiania to choroba o podłożu psychicznym. Niestety, pacjent najczęściej nie jest w stanie sam
poradzić sobie z problemem.

Anoreksja
Choroba dotyka najczęściej dziewczęta i młode kobiety. Zaczyna się niewinne
– jestem za gruba, wyśmiewają się ze
mnie w szkole, robią uwagi w pracy,
powinnam schudnąć. Na początku
jest walka z głodem, ale poprzez stałe,
stopniowe zmniejszanie ilości pożywienia,
pojawia się brak apetytu. Zaburzenia
łaknienia rozpoczynają się w momencie,
gdy prawidłowa masa ciała jest nadal
postrzegana jako otyłość. Osiągnięcie
oczekiwanej, zakładanej wstępnie wagi
okazuje się niewystarczające. Odchudzanie staje się nałogiem, a wejście
w spiralę głodu skutkuje coraz bardziej
zmniejszaną racją pokarmową.

Znaczny spadek masy ciała, zaburzenia
hormonalne, brak miesiączki, to już zaawansowane stadium choroby. Jego
początku należy dopatrywać się o wiele
wcześniej w psychice pacjenta. Pamiętajmy o tym, że anorektyk, to nie tylko skrajnie wychudzony, wycieńczony człowiek.
Taka opinia jest dużym uproszczeniem
i prowadzi do tego, że chorobę zauważamy wtedy, gdy na pomoc może być za
późno.
Osoby, które zapadają na anoreksję,
zwykle mają niską samoocenę. Są przekonane, że nie potrafią sobie radzić w życiu tak dobrze, jak inni. Wierzą, że jeśli stracą zbędne kilogramy, uzyskają akceptację,
szacunek czy miłość. Ich wysiłki bywają
zwykle zauważone przez otoczenie. Na
początku nierzadko słyszą komplementy

„jak ładnie teraz wyglądasz”, „jak ci się
udało tak schudnąć” itp. To utwierdza ich
w przekonaniu, że postępują słusznie.
Stają się z siebie dumne i nabierają wiary
we własne siły.
Dość dużo zachorowań zauważa się
też w grupach zawodowych, w których
szczupła sylwetka jest niemalże wymogiem. Ten problem nie tylko dotyczy
modelek, ale pojawia się również w wielu
innych grupach.
Niektóre czynniki zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia choroby. Może to być potrzeba aprobaty, przesadny
krytycyzm wobec siebie, rywalizacja,
dążenie do perfekcji, ale także nadmierne
oczekiwania osób bliskich, krytyczne
uwagi otoczenia.
Skutki anoreksji są zazwyczaj tra-
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giczne. To nie tylko problemy natury emocjonalnej, ale wiele zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu człowieka. Spadek masy ciała, brak dostarczanych składników odżywczych sprawia, że organizm
starając się zaoszczędzić energię, rezygnuje z innych funkcji niezbędnych do
normalnego życia.

Skutki zdrowotne anoreksji
- zanik produkcji hormonów
płciowych, brak miesiączki i owulacji
- zmniejszenie gęstości kości,
osteoporoza
- anemia, trombocytopenia, hipoplazja
szpiku
- trudności z koncentracją, napady
drgawkowe, depresja, apatia
– skurcze i bóle mięśniowe, osłabienie
siły mięśniowej
- nefropatia, obrzęki, spadek filtracji
nerkowej
- zaburzenia rytmu serca, bradykardia,
sinica
- bóle brzucha, nieprawidłowe
wskaźniki wątrobowe, zaburzenia
pasażu w przewodzie pokarmowym
– hipoglikemia, zaburzenia
elektrolitowe, odwodnienie
Pamiętajmy, że anoreksja to groźna,
śmiertelna choroba. Chory nie potrafi sam
wyrwać się z tego koszmaru. Konieczne
jest leczenie w specjalistycznych ośrodkach. Natomiast ci, którzy podejrzewają,
obawiają się, że ktoś z ich bliskich może mieć początki choroby, powinni jak
najszybciej skorzystać z porady psychologa lub lekarza psychiatry.

Bulimia
Choroba polega na spożywaniu nadmiernej ilości posiłków, które dla zdrowego człowieka wystarczyłyby nawet na kilka
dni. Takie sytuacje mogą występować kilka
razy w tygodniu, a nawet codziennie.
Specjaliści wymieniają dwa rodzaje
choroby. Pierwszy polega na napadach
niekontrolowanego obżarstwa, a następnie rozpaczliwych próbach pozbycia
się pokarmu z organizmu poprzez prowokowanie wymiotów, stosowanie środków przeczyszczających, lewatyw. Przy
drugim typie bulimii, chorzy po ataku
pochłaniania jedzenia, stosują długotrwałe głodówki i intensywny wysiłek
fizyczny. Niektórzy chorzy łączą ze sobą
te rozpaczliwe próby „oczyszczenia” organizmu.
Bardziej niebezpieczny jest pierwszy
typ bulimii. Prowadzi m.in. do nadżerek
przełyku, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, niedoboru minerałów, wyniszczenia organizmu, zaburzeń pracy serca, osłabienia siły mięśni. W aspekcie
psychologicznym, ciągłe dążenie do odchudzania, a jednocześnie nieustające
myślenie o jedzeniu doprowadzają, że
chory przestaje normalnie funkcjonować,
izoluje się od otoczenia.
Wśród czynników prowadzących do
bulimii wymienia się czynniki biologiczne,
czyli o podłożu genetycznym, psychologiczne, socjologiczne i kulturowe.
Do czynników psychologicznych zalicza się pewne cechy osobowości i problemy emocjonalne – niską samoocenę,
brak poczucia bezpieczeństwa, problemy
z kontrolowaniem zachowań impulsy-

wnych,
niestabilność
emocjonalną.
Z kolei czynniki socjologiczne i kulturowe
wiążą się z dążeniem do idealnej szczupłej
sylwetki, kojarzonej przez wielu z osiągnięciem sukcesu i podniesieniem własnej
wartości.
Leczenie bulimii jest procesem skomplikowanym, a jednocześnie zagrożonym
niepowodzeniem.
Najważniejsza jest motywacja osoby
chorej. Nie można zmusić do leczenia,
dlatego psycholodzy, psychiatrzy i osoby bliskie mają przede wszystkim za
zadanie zachęcić do podjęcia terapii.
Celem leczenia jest przywrócenie
normalnego procesu odżywiania. Aby
to osiągnąć konieczna jest praca nad
poczuciem własnej wartości, nad akceptacją siebie, radzeniem sobie z emocjami i problemami.
Warto również wspomnieć, iż wśród
chorób zaburzenia odżywiania wymienia
się jeszcze m.in. zespół jedzenia nocnego, zespół objadania się, otyłość.
Często związane są one z czynnikami
psychologicznymi, dlatego i w tych przypadkach warto skonsultować się z psychologiem.
Konsultacja medyczna: psycholog
Marta Tomaszewska-Skwarek
Zapraszamy do poradni psychologicznej i psychiatrycznej CM Luxmed.
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Nawet niewielkie
zmiany w jamie ustnej
mogą mieć wpływ
na cały organizm.
Bólu, swędzenia,
zaczerwienionej
błony śluzowej czy
nalotu na śluzówce nie
można bagatelizować.
Pierwszym krokiem
powinna być wizyta u
stomatologa.

Co czyha w buzi?
Chorobom jamy ustnej sprzyja wiele
czynników. Wśród najistotniejszych można wymienić ubytki w zębach, kamień nazębny, wady zgryzu, niedobory pokarmowe, a nawet zbytnie wysuszenie śluzówki.

Zapalenie dziąseł

Jest to schorzenie tkanek okołozębowych wywołane przez bakterie namnażające się na szyjkach zębów w okolicy
dziąseł. Pojawia się krwawienie, obrzęk,
zaczerwienienie i ból uniemożliwiający
jedzenie. U niektórych osób może występować nieprzyjemny zapach z ust lub
uczucie nieprzyjemnego smaku, nawet
jeżeli ich choroba nie jest zaawansowana.
Rozwijający się stan zapalny jest najczęściej wynikiem nieprawidłowej higieny
jamy ustnej (niedokładne mycie zębów,
nie używanie dodatkowych przyborów higienicznych np. nici dentystycznych, niewyleczony ząb, zalegający kamień nazębny, wady zgryzu utrudniające dokładne
czyszczenie zębów). Zapaleniu dziąseł
sprzyjają również źle dopasowane protezy.
Nie zwlekajmy z wizytą u stomatologa.
Może dojść bowiem do powstania ropni
przyzębnych, a nawet zajęcia kości. Proces
zapalny może skutkować tworzeniem się
patologicznych kieszonek dziąsłowych,
w których gromadzić się będzie płytka
nazębna i resztki jedzenia. A taki stan spowoduje dalsze namnażanie się bakterii
i rozszerzanie się choroby w nieodwracalne i postępujące zapalenie przyzębia.

Grzybica jamy ustnej

Zmiany zapalne mają postać białych

plamek, podobnych do grudek, często nazywane są pleśniawkami. Sprawcą schorzenia jest grzyb z rodzaju Candida. Jest on
stale obecny w naszym organizmie, również w jamie ustnej, ale wykwity powstają przy spadku odporności czy osłabieniu
organizmu.
Pleśniawki pojawiają się często u noworodków zakażonych podczas porodu
grzybami drożdżopodobnymi. U osób dorosłych występują przy cukrzycy, po antybiotykoterapii, jak i przy stosowaniu leków
osłabiających układ odpornościowy.
Zmianę powinien obejrzeć lekarz stomatolog, który zdecyduje o dalszym postępowaniu. Pacjenci z chorobami współistniejącymi powinni o problemie poinformować również lekarza prowadzącego.

Owrzodzenie czyli afta

Może pojawić się niezależnie od wieku. Przyczyna tego schorzenia nie jest do
końca znana. Mówi się najczęściej, że jest
to skutek spadku odporności organizmu.
Powstawaniu aft sprzyjają też urazy
mechaniczne, stres, niedożywienie, alergie
pokarmowe, przeziębienie, a nawet zaburzenia żołądkowo – jelitowe.
Zmiany powstają najczęściej na wargach, błonie śluzowej policzków, dziąsłach, brzegach języka. Małe, czerwone
grudki w ciągu 1-2 dni tworzą bolesne
owrzodzenia o średnicy od kilku do kilkunastu milimetrów. Zmiana jest szczególnie wrażliwa na kwaśnie potrawy.
Na rynku są wprawdzie dostępne środki zwalczające afty, ale przy często nawracających schorzeniach warto zasięgnąć
porady lekarza.

Opryszczka

Zapalenie wywołane jest przez wirus
opryszczki pospolitej. Umiejscowiona
zwykle na wardze, powoduje nieprzyjemne swędzenie i pieczenie. Pojawiają się pęcherzyki wypełnione płynem surowiczym,
które mają tendencję do pękania. Sączący
się płyn przysycha, tworząc strupki.
Cięższy przebieg ma opryszczkowe
zapalenie dziąseł i jamy ustnej, które może
występować zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Pojawia się miejscowe zaczerwienienie, obrzęk dziąseł i ślinotok oraz wysoka temperatura. Zmiany mają postać
pęcherzyków wypełnionych płynem, występujących na dziąsłach, języku, podniebieniu, łukach podniebiennych, błonie
śluzowej policzków. Z czasem pęcherzyki
te pękają tworząc bolesne, powierzchowne nadżerki lub owrzodzenia z czerwoną
obwódką pokryte białawym wysiękiem.

Pamiętaj!

Podstawową zasadą zdrowej jamy ustnej jest staranna higiena. To nie tylko dokładne oczyszczanie zębów minimum dwa
razy dziennie, ale również systematyczne
leczenie ubytków, leczenie wad zgryzu,
usuwanie kamienia nazębnego, dieta bogata w witaminy i minerały.
Konsultacja medyczna:
lekarz stomatolog Dorota Wójcik

Zapraszamy do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed. Możesz otrzymać
tu fachową poradę i skorzystać z szerokiej oferty usług medycznych.
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Nasi lekarze

Wady postawy u dzieci
Są na liście chorób cywilizacyjnych. Nieleczone
utrwalają się i pogłębiają z wiekiem. Wprawdzie nie
stanowią zagrożenia życia, ale skutkują wieloma
powikłaniami chorobowymi i nieprzyjemnymi
dolegliwościami. Lekarze alarmują, że 80 procent dzieci
w wieku szkolnym ma wady postawy – płaskostopie,
koślawe kolana, krzywy kręgosłup. To najczęściej
efekt siedzącego trybu życia i zaniedbań okresu
niemowlęcego.

Lekarz Mariusz Długosz – ortopeda,
traumatolog
Po uzyskaniu dyplomu lekarza, w latach
1984-1985 odbył staż w Wojewódzkim Szpitalu
Zespolonym im. Jana Bożego w Lublinie, a następnie
rozpoczął pracę na stanowisku młodszego asystenta
w Katedrze i Klinice Ortopedii i Traumatologii PSK
Akademii Medycznej w Lublinie.
W 1987 r. zdobył I stopień specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. W roku 1991
objął stanowisko starszego asystenta w Katedrze
i Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej UM
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie. Z CM
Luxmed współpracuje od 2006 r.
Specjalizację II stopnia z ortopedii i traumatologii narządu ruchu doktor M. Długosz uzyskał
w 2001 roku. W roku 2005 otworzył przewód
doktorski na podstawie pracy doktorskiej pt.
„Choroba Perthesa – rozważania nad etiologią i koncepcjami leczenia. Ocena skuteczności terapii
czynnościowej oraz laseroterapii”. Obecnie jest
przed egzaminem z kolejnej specjalizacji, z zakresu
rehabilitacji medycznej.
Lekarz ortopeda i traumatolog Mariusz Długosz
jest autorem kilku prac w piśmiennictwie polskim
i zagranicznym, współautorem 35 publikacji,
uczestnikiem kilkudziesięciu zjazdów naukowych
i sympozjów o zasięgu krajowym i międzynarodowym (Siebenlehn, Nicea, Hannover, Bratysława,
Brakel, Budapeszt i inne).
Doktor Długosz jest wykładowcą w dziedzinie
zastosowania lasero- i magnetoterapii w medycynie
oraz w dziedzinie unieruchomień syntetycznych
w leczeniu czynnościowym w ortopedii i traumatologii, w rehabilitacji i zaopatrzeniu ortopedycznym.
Jego szczególne zainteresowania dotyczą
ortopedii dziecięcej z neuroortopedią, zaopatrzenia
ortopedycznego dzieci i dorosłych, rehabilitacji
medycznej w tym zastosowania laseroterapii
w leczeniu martwic kostnych, leczenia manualnego
chorób kręgosłupa, reumoortopedii oraz wykorzystania unieruchomień syntetycznych (combicast)
w urazach i chorobach ortopedycznych.
Poza zainteresowaniami medycznymi jest
zapalonym myśliwym, a także sternikiem jachtowym. Należy do Polskiego Związku Łowieckiego i do
Polskiego Związku Żeglarskiego.

Kiedy mówimy o prawidłowej postawie ciała?
Definicja podaje, że wówczas, kiedy
poszczególne odcinki ciała są względem siebie doskonale dopasowane
i utrzymane w prawidłowym położeniu.
Główną odpowiedzialnością za to zadanie obarczony jest kręgosłup, nazywany
osią całego ciała. Nie oznacza to jednak,
że kręgosłup ma być idealnie prosty.
Złożony z odcinków: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, części krzyżowej
i guzicznej, tworzy naturalne krzywizny,
wygięte do przodu lub do tyłu. Umożliwia to człowiekowi utrzymanie równowagi, chodzenie, bieganie, podnoszenie
ciężkich przedmiotów.
Jeśli w kształcie kręgosłupa pojawi
się jakiekolwiek odchylenie od normy,
powoduje zmiany w napięciu grup mięśniowych. Jedne mięśnie zostają rozciągnięte i osłabione, a z innej grupy stają
się napięte i ulegają skróceniu. To prowadzi do zmian kończących się chorobą
zwyrodnieniową.
Na prawidłowo funkcjonujący kręgosłup mają wpływ właściwie wysklepione
stopy, prawidłowo ułożone kolana, barki, łopatki, itp. Wystarczy, że zaszwankuje jedno z nich, by pociągnęło za sobą
cały łańcuch patologii.
Najczęściej spotykane wady postawy
Płaskostopie
U małych dzieci, do 4 roku życia może
występować płaskostopie pozorne, które zanika samoistnie. Prawidłowo zbudowana stopa opiera się o podłoże piętą
oraz głową pierwszej i piątej kości śródstopia. Pomiędzy tymi punktami znajdują się główne łuki stopy. Gdy obniżony
jest łuk przyśrodkowy, mówimy o płaskostopiu podłużnym, jeśli łuk poprzeczny –
o płaskostopiu poprzecznym. Zazwyczaj
jest to wada nabyta, która prowadzi do
bólu stóp i łydek, stanów zapalnych torebek i więzadeł stawowych stopy oraz
do bólów kręgosłupa. Wadę można skutecznie korygować.
Stopa płasko-koślawa
Jest to wada wrodzona, charakteryzu-

je się brakiem wgłębienia między piętą
a częścią przednią stopy. Przez wiele lat
schorzenie to może nie dawać żadnych
objawów. Z biegiem czasu odzywa się
ból przedniej części i podeszwy stopy.
Chód jest ciężki, nieelastyczny, obuwie
wykrzywione (wykoślawione), obcasy
zdarte od strony wewnętrznej. Najczęstszą przyczyną jest niewydolność układu
mięśniowo-więzadłowego. Wadę rozpoznaną we wczesnym dzieciństwie da się
z powodzeniem korygować. Wystarczy
odpowiednie ortopedyczne obuwie lub
indywidualnie dobrane wkładki korygujące. Nieraz wada wymaga leczenia operacyjnego.
Stopa szpotawa
Jest to również wrodzone zniekształcenie stopy, polegające na przykurczu. Zniekształcenie charakteryzujące
się odwróceniem stopy do wewnątrz
i oparciem jej na bocznym brzegu, stanowi odwrotność stopy płasko-koślawej.
Przy takim ustawieniu stopy mięśnie
strzałkowe i więzadła boczne są rozciągnięte, natomiast mięśnie piszczelowe
i więzadła przyśrodkowe – przykurczone. Stopy skierowane są palcami
do siebie i tak odwrócone, że tylko zewnętrzna krawędź podeszwy styka się
z podłożem. Zniekształceniem może być
dotknięta jedna noga lub obydwie. Ważne, aby natychmiast podjąć leczenie.
Przez pierwsze tygodnie stosowane są
zabiegi manualne i specjalne opatrunki
z gipsu. Jeśli okazuje się to niewystarczające, być może potrzebne będzie operacyjne nacięcie więzadeł i ścięgien. O tym
zadecyduje chirurg ortopeda.
Kolana koślawe
Najłatwiej je zauważyć, gdy dziecko stanie na baczność. U prawidłowo
zbudowanego człowieka stojącego na
wyprostowanych nogach, przyśrodkowe powierzchnie kolan oraz kostki
przyśrodkowe powinny się stykać. Jeśli
udo nie przechodzi prosto w goleń, lecz
powstaje między nimi kąt ze szczytem
zwróconym do wewnątrz, mówimy
o kolanach koślawych. Kąt wyznaczany
przez długą oś uda i goleni jest zmienny
w ciągu życia.
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Większość noworodków i niemowląt wykazuje typową szpotawość kolan,
która trwa do 3. roku życia, aby stopniowo przejść w koślawość. Koślawość
występująca u dzieci zmniejsza się ok.
6. roku życia, aby osiągnąć wartość ostateczną po zakończeniu wzrostu.
Lekarz ortopeda zdecyduje, czy potrzebna jest odpowiednia gimnastyka
korekcyjna lub aplikacja wkładek ortopedycznych.
Kolana szpotawe
Szpotawość kolan, to wada występująca w płaszczyźnie czołowej, najczęściej
u dzieci. Kiedyś częściej występowała
u chłopców – w przeciwieństwie do
dziewczynek, u których występowały kolana koślawe. Obecnie na skutek
zmiany stereotypów zabaw dziecięcych
sytuacja uległa odwróceniu (chłopcy
często bawią się w pozycjach niskich –
na kolanach, a dziewczynki szybko przechodzą do zabaw w pozycjach wysokich
– siedzeniu, staniu). Wada objawia się
w przyjęciu pozycji zasadniczej, gdzie
przy złączonych stopach kolana pozostają w oddaleniu o około 4-5 cm (potocznie kształt beczkowaty).
Do szpotawości kolan dochodzi często w przebiegu krzywicy (w niedoborach witaminy D, zwłaszcza w czasie
zimowych miesięcy). Szpotawieniu kolan sprzyja również szybkie przyjęcie
pozycji pionowej i rozpoczęcie chodzenia (około 9 miesiąca, z pominięciem
fazy raczkowania), objawia się również
u dzieci otyłych, gdzie rozwijający się
szkielet poddany jest większemu obciążeniu. Pozycją pogłębiającą wadę
jest siad skrzyżny (tak często wdrażany
dzieciom w przedszkolach, jak i przez
samych rodziców).
Wada najczęściej ujawnia się u dzieci
małych, do drugiego roku życia. Ortopeda zdecyduje, w którym momencie
wskazane jest leczenie i ćwiczenia korygujące. Korekcja wady ma na celu przede
wszystkim przywrócenie prawidłowego
ustawienia kolan oraz oddziaływanie na
zmienione przez wadę tkanki miękkie.
Oprócz ćwiczeń i zabiegów rehabilitacyjnych ważne jest także zaopatrzenie stóp
w odpowiednio dopasowane wkładki.
Plecy płaskie
Charakterystyczny jest brak naturalnych krzywizn kręgosłupa. Klatka piersiowa jest również płaska, zauważa się
opadnięte barki, słabo ukształtowany
układ mięśniowy. Wada jest niebezpieczna, sprzyja przeciążeniom i zwyrodnieniom kręgosłupa. Dziecko powinien
zbadać ortopeda i zlecić odpowiednią
rehabilitację.
Plecy okrągłe
Jednym z czynników powodujących
powstanie tej wady jest zaburzenie rów-

nowagi w napięciu mięśni grzbietu. Do
innych przyczyn można zaliczyć choroby, m.in. krzywicę, sztywniejące zapalenie stawów kręgosłupa. Wada może
również pojawić się u dzieci, które mają
kłopoty ze wzrokiem i nienaturalnie wyciągają szyję i głowę, by lepiej widzieć.
Niejednokrotnie problem dotyka dziewczynki w okresie dorastania, które garbią
się, wstydliwie ukrywając piersi.
Charakterystyczne dla okrągłych pleców jest wysunięcie do przodu głowy
i barków, zapadnięta klatka piersiowa,
odstające łopatki, osłabienie mięśni
grzbietu. Niezbędna jest w takiej sytuacji porada specjalisty i podjęcie terapii
korygującej.
Skolioza
Schorzenie charakteryzuje się bocznym skrzywieniem kręgosłupa w kształcie litery S lub C. Nieleczona skolioza
może prowadzić do zmian zwyrodnie-

niowych, powodować dolegliwości
bólowe, a nawet uciskać narządy wewnętrzne, m.in. serce i płuca, zaburzając
ich pracę. Im wcześniej rozpocznie się
leczenie, tym większe są szanse na zminimalizowanie deformacji. Specjaliści
mówią o dwóch rodzajach skolioz – wrodzonej i idiopatycznej, którą w zależności od momentu powstania, określa się
jako dziecięcą lub młodzieńczą. Skoliozy dziecięce, rozpoznawane do 3 roku
życia, częściej występują u chłopców.
W niektórych przypadkach deformacje
mogą zmniejszyć się wraz z rozwojem
dziecka, w innych – pogłębić się w krótkim czasie. Skoliozy młodzieńcze pojawiają się najczęściej w okresie „skoków”
wzrostowych.
U większości osób ze skoliozą jednym z pierwszych objawów jest spły-

cenie kifozy piersiowej (plecy stają się
wówczas płaskie). Plecy płaskie zmniejszają wytrzymałość kręgosłupa, co
w konsekwencji może predysponować
do bocznego wygięcia kręgosłupa.
Z charakterystycznych symptomów, które powinny nas skłonić do szybkiej wizyty u ortopedy, można wymienić:
Ø niesymetryczne ułożenie łopatek –
jedna łopatka jest bardziej wystająca
lub obie nie leżą na jednej wysokości,
Ø jeden bark lub biodro jest wyżej od
drugiego,
Ø „garb żebrowy”, widoczny przy pochylaniu się do przodu,
Ø wał lędźwiowy, wytworzony przez
zrotowane kręgi odcinka lędźwiowego,
Ø nierówna długość kończyn dolnych,
Ø niesymetryczna talia.
Przyczyny deformacji kręgosłupa są
różne i powinien określić je lekarz ortopeda. Najczęściej są wynikiem niepra-

widłowej postawy ciała, przeciążania
kręgosłupa, ale mogą być też spowodowane chorobą stawu biodrowego, mięśni, a nawet układu nerwowego.
Skutki nieprawidłowej postawy
Jeśli zbagatelizujemy choćby najmniejsze zaburzenia postawy ciała
u dziecka, ryzykujemy, że w przyszłości
odezwą się dolegliwości i powikłania
chorobowe. Mogą one objawiać się zaburzeniami w pracy wielu narządów
i układów.
Nieprawidłowa budowa stóp, kolan,
stawów biodrowych, będzie z czasem
prowadzić do wad postawy. To nie tylko ból podczas ruchu, dłuższego stania,
chodzenia czy pozostawania w pozycji
siedzącej, ale również słabsza wentyla-
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cja płuc, utrudniony dopływ krwi do mózgu, zaburzenia pracy serca, bóle głowy,
mniejsza sprawność fizyczna.
Ponieważ większość wad postawy, to
przypadłość nabyta, dlatego natychmiastowe podjęcie leczenia daje szansę na
szybkie cofnięcie się zmian.
Wiele dysfunkcji stawów skokowych,
kolan, bioder, a także całej postawy ciała
wynika ze złego ustawienia stóp. Dodatkowo ponad 80% zniekształceń stóp ma
podłoże hipotoniczne, czyli jest związane z obniżonym napięciem mięśni szkieletowych stopy. Ważna jest diagnostyka
stóp ponieważ wcześnie wykryte wady
mogą być zahamowane.

rzeń wyznacza kontrolną wizytę, której
nie można zbagatelizować. Z czasem
mogą bowiem ujawniać się nieprawidłowości. Pamiętajmy, że to co jest fizjologią dla dziecka poniżej trzeciego
miesiąca życia, nie musi być prawidłowe
u dziecka starszego.
Najpewniejszym badaniem jest USG
ortopedyczne. W CM Luxmed badania
wykonywane są przez doświadczonych specjalistów, na wysokiej klasy
aparaturze. Charakteryzują się wysoką precyzją, są bezpieczne i mogą być
przeprowadzane u niemowląt.
Kontrole dzieci starszych powinny
odbywać się co pół roku. Dobrze, je-

z potrzebami ruchowymi chorego i wzorowana na naturalnym ruchu zdrowego
człowieka. Dzięki temu istnieje możliwość zaktywizowania największej ilości
mięśni należących do tego samego łańcucha. Jednocześnie takie ćwiczenia nie
wywołują bólu u pacjenta.
Terapia prowadzona w wielu pozycjach wyjściowych, przy napięciu
wszystkich grup mięśniowych, uczy
dziecko utrzymywać pozycję skorygowaną i przygotowuje je do wykonywania codziennych ruchów, przy poprawnym ułożeniu kręgosłupa i miednicy.
W porównaniu z innymi metodami,
PNF pozwala na znacznie szybszą i skuteczniejszą korektę sylwetki dziecka oraz
zmniejszenie kąta skrzywienia.
Jak zapobiegać wadom postawy

Najlepszym badaniem pozwalającym zdiagnozować stopę podczas chodu jest komputerowe badanie MediLogic które pozwala ocenić :
· sposób dystrybucji ciężaru ciała na
powierzchni stóp
· skłonność do płaskostopia podłużnego lub poprzecznego
· skłonność do koślawości, szpotawości, pronacji, supinacji
· rozmieszczenie środka ciężkości na
każdej ze stóp
· umiejscowienie osi ciała podczas
chodu
· charakterystykę chodu oraz stan
budowy anatomicznej stopy
· ukryte punkty przeciążeń, niewidoczne w metodzie statycznej
Jak leczyć wady postawy
Gwarancją skutecznego leczenia jest
jak najwcześniejsze wykrycie zaburzeń
wad postawy. Dlatego już w pierwszym
miesiącu życia dziecko powinien obejrzeć ortopeda. Lekarz sprawdza rączki,
nóżki, kręgosłup, bada stawy biodrowe.
Nawet jeśli nic nie wzbudzi jego podej-

śli dziecko obejrzy nie tylko rodzic, ale
i specjalista. Z pewnością wprawnym
okiem zauważy więcej, niż my sami.
W przypadku rozpoznanych nieprawidłowości wystarczy często odpowiednie obuwie, wkładki korekcyjne, ćwiczenia i gimnastyka korekcyjna. Każdy mały
pacjent wymaga specjalnego doboru
ćwiczeń, dlatego najlepiej jeśli wykonuje je indywidualnie. Zazwyczaj takie
zajęcia odbywają się raz, dwa razy w tygodniu. To za mało. Aby uzyskać oczekiwane efekty, dziecko powinno ćwiczyć
codziennie. Jeśli nauczy się wykonywać
ćwiczenia pod okiem terapeuty, będzie mogło powtarzać je w domu, przy
wsparciu i opiece rodziców.
Dzieci obarczone wadą postawy
mogą uprawiać większość dyscyplin
sportowych, pod warunkiem, że nie jest
to sport wyczynowy. W niektórych przypadkach konieczne jest jednak zmienienie techniki – wyeliminowanie skoków,
wprowadzenie rzutów (np. piłką) oburącz lub zamiennie jedną i drugą ręką.
Jedną z najskuteczniejszych metod
rehabilitacji w skoliozach kręgosłupa
jest metoda PNF. Gimnastyka indywidualna metodą PNF zakłada, że terapia
ma być dla pacjenta bezbolesna, zgodna

Na prawidłową postawę naszego
dziecka pracujemy w zasadzie od jego
narodzin. Warto pamiętać, aby już od
noworodka nie ograniczać ruchów dziecka np. przylegającą kołderką czy kocykiem. Maluch, machając swobodnie
nóżkami, ćwiczy w ten sposób mięśnie.
Nie sadzajmy dziecka, dopóki nie zacznie robić tego samo, ponieważ jest to
zbyt duże obciążenie dla niedojrzałego
jeszcze kręgosłupa. Nie powinno się też
na siłę uczyć malucha chodzić czy stawać, bo nadmiernie obciąża się w ten
sposób nóżki. Trzeba za to zachęcać do
raczkowania, bo w ten sposób dziecko
kształtuje i wzmacnia mięśnie.
2 i 3-latka warto uczyć ruchu – wspinania się po drabinkach, biegania, a także prawidłowych nawyków – trzymania
się prosto, siedzenia bez zakładania nogi
na nogę lub przysiadania nóżki. Pamiętajmy, że jeśli dziecko nabędzie złych
przyzwyczajeń, trudno będzie oduczyć
go od nich w przyszłości. Czasami może
irytuje nas, gdy maluch, zamiast siedzieć
spokojnie, wierci się na wszystkie strony.
Pozwólmy mu na to, bo dziecko podświadomie wie, co robi. Podczas siedzenia na krześle obciążony jest lędźwiowy
odcinek kręgosłupa, a zmiana pozycji
powoduje jego odciążenie.
U dziecka w wieku szkolnym również
trzeba zadbać o aktywność fizyczną.
Zajęcia WF niestety, nie zawsze spełniają swoją rolę. Nawet jeśli nasze dzieci
ćwiczą na lekcjach, jest to zdecydowanie za mało. W efekcie są coraz mniej
sprawne, a wady postawy rozwijają się
w błyskawicznym tempie. Warto zastanowić się nad rozwiązaniem tej sytuacji
i pozwolić dziecku wybrać taką formę
aktywności, która sprawi mu radość
i przyniesie efekty.
Konsultacja medyczna:
lekarz ortopeda Mariusz Długosz

nasze wywiady
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Pomocne plastry
Schorzenia narządów ruchu, urazy, kontuzje, choroby zwyrodnieniowe,
różnego pochodzenia zespoły bólowe mogą pojawić się niezależnie od
wieku. Prawie każdy z nas odczuwał przynajmniej raz w swoim życiu bóle
mięśni, stawów, ścięgien, kręgosłupa spowodowane chorobą bądź urazem.
Pacjentów, którzy skorzystali z porady specjalisty i połączyli terapię
farmakologiczną z rehabilitacją nie trzeba przekonywać, że takie zabiegi
pozwalają znacznie szybciej wrócić do formy.
Nową metodą, stosowaną od niedawna
w rehabilitacji jest kinesiotaping. Działanie tej metody objaśnia fizjoterapeuta z Centrum Medycznego Luxmed
w Chełmie mgr Michał Borowiec.
Na czym polega kinesiotaping?
- W Polsce metoda ta wykorzystywana jest od około 10 lat. Stosowana jest
jako wspomaganie innych rodzajów terapii. Polega na naklejaniu specjalnych
plastrów na skórę pacjenta. Jest jeden
rodzaj plastrów, różnią się tylko kolorystyką, ale wszystkie mają takie same
właściwości. Plastry stosowane w kinesiotapingu są rozciągliwe, hipoalergiczne, oddychają, przepuszczają wodę, przy
czym nie posiadają żadnych właściwości
farmakologicznych, tzn. nie zawierają
żadnych leków.
Jakie są zatem ich właściwości terapeutyczne?
- Plaster ma działanie mechaniczne.
Oddziałuje na skórę, powięź, mięśnie,
ścięgna, więzadła, na krążenie powierzchowne. Jego działanie zależy od kilku
elementów. Terapeuta, w zależności
od schorzenia pacjenta, dobiera kształt
plastra, stopień jego rozciągliwości, kierunek naklejania. Naklejony na skórę
plaster pozostawiamy na kilka dni. Nie
przeszkadza w kąpieli, ani w codziennych czynnościach. Jeśli chcemy osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny
jedna aplikacja najczęściej nie wystarcza. Zazwyczaj trzeba zastosować kilka,
minimum 3-4.
W jakich schorzeniach wskazany jest
kinesiotaping?
– Plastry mają wiele zastosowań.
Działając odpowiednio na mięśnie, możemy je wspomagać, ułatwiać ich pracę
bądź też odciążać, rozluźniać. Plastry
wykorzystywane są więc w stanach
wzmożonego napięcia mięśni, które
pojawia się przy bardzo wielu scho-

rzeniach. Przynoszą dobre efekty przy
przeciążeniach tkanek miękkich, mięśni
oraz ścięgien, np. przy schorzeniach,
takich jak: łokieć tenisisty czy zapalenie
ścięgna Achillesa, zapalenie powięzi podeszwowej. Stosowane są również, gdy
chcemy wspomagać mięśnie, np. po
unieruchomieniach w gipsie lub po urazach – oczywiście przy jednoczesnych
ćwiczeniach fizycznych.
Z racji tego, że plaster po naklejeniu
nieco się ściąga, powoduje uniesienie
skóry i tkanek podskórnych. Daje to
większą przestrzeń dla krążenia limfy,
krwi, ułatwia cyrkulację płynów pod skórą. Stąd jest stosowany przy obrzękach
występujących po urazach, operacjach,
przy krwiakach i stłuczeniach. Plastry
pomagają w pracy z dziećmi, przy korekcji wad postawy. Są jakby utrwaleniem
tego, co osiągniemy podczas ćwiczeń.

„Przypominają” pacjentowi o tym, jaki
kierunek korekcji chcemy osiągnąć.
Kinesiotaping może być stosowany
w zasadzie na każdą część ciała. Skóra
w miejscu aplikacji nie może być jedynie mocno owłosiona, musi być czysta.
Przeciwwskazaniem są zmiany skórne,
gojące się otwarte rany, nowotwory złośliwe.
Metoda nie wywołuje skutków ubocznych, jest bezpieczna, polecana nawet
kobietom w ciąży, które mają dolegliwości bólowe kręgosłupa. To terapia, która
działa przez 24 godziny na dobę, może
być stosowana równolegle z innym leczeniem.

Kinesiotaping wykonywany jest
w ośrodkach rehabilitacji CM Luxmed
w placówce w Chełmie (pl. Kupiecki 12)
oraz w Lublinie (ul. Zwycięska 6A).
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Paciorkowce – co to za bakteria?
To sprawca niektórych infekcji górnych dróg oddechowych. Do najpoważniejszych można zaliczyć ciężkie zapalenie płuc, ostre zapalenie ucha
środkowego, zatok obocznych nosa. Wywołuje także tak zwane choroby
inwazyjne, jak sepsa i zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. Bakterie są
najbardziej niebezpieczne dla noworodków i dzieci do 5 roku życia.

Paciorkowce, to rodzaj bakterii z grupy
Gram dodatnich. Wiele gatunków stanowi część flory jamy ustnej, jelit, dróg
oddechowych lub skóry, ale jest nieszkodliwa. Dla człowieka niebezpieczny
jest Streptococcus pneumoniae. U dzieci
oraz osób starszych patogen wywołuje
najczęściej zapalenie płuc i zapalenie
ucha środkowego, u osób dorosłych niesie przede wszystkim ryzyko zapalenia
opon mózgowo-rdzeniowych.
Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową, poprzez bezpośredni kontakt
z osobą chorą, ale można się zarazić
również spożywając skażone pokarmy,
głównie przetwory mleczne.
Patogen z grupy B - Streptococcus
agalactiae jest szczególnie niebezpieczny dla noworodków. Dane epidemiologiczne przedstawiane przez różne
ośrodki badawcze w Polsce pokazują, że
w ciągu ostatnich lat nastąpił wyraźny
wzrost liczby noworodków zakażonych
tym paciorkowcem (GBS). W większości przypadków zakażenie rozwija się
w pierwszym tygodniu życia. Późna postać choroby ujawnia się po pierwszym
tygodniu, ale w ciągu 3 pierwszych mie-
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sięcy. Paciorkowce są przyczyną ciężkich
inwazyjnych chorób noworodków (kończących się niestety w wielu przypadkach śmiercią), takich jak: posocznica,
zapalenie płuc, rzadziej zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych, zapalenie szpiku kostnego, ropne zapalenie stawów.
Uwaga na noworodki!
Szybko narastająca niewydolność oddechowa noworodka niemal zaraz po
porodzie, zły stan neurologiczny, zaburzenia pokarmowe, to alarmujące oznaki, że dziecko może być zakażone paciorkowcem grupy B. Objawy występujące
w ciągu pierwszego tygodnia życia
świadczą o wczesnej postaci zakażenia.
Skąd zakażenie u noworodka?
Najprościej ujmując - od matki, u której w czasie ciąży obecne były bakterie
w drogach rodnych lub moczowych. Ciąża stwarza korzystne warunki do szybkiego namnażania się bakterii w środowisku
pochwy. Obecność szczepów paciorkowców grupy B stwierdza się nawet u 30 %
zdrowych kobiet, u których nie manifestują się żadne charakterystyczne objawy
zapalenia. Umiejscowienie się bakterii
w drogach rodnych kobiety, zwykle bez-
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objawowe, w czasie ciąży może być przyczyną zakażenia wewnątrzmacicznego.
Zakażony płyn owodniowy dociera do
płodu i może prowadzić nawet do śmierci dziecka jeszcze przed narodzeniem.
Narażona jest też matka
U kobiet ciężarnych, u których występują paciorkowce niejednokrotnie dochodzi do przedwczesnego pęknięcia
błon płodowych, gorączki śródporodowej, zakażenia dróg moczowych, przedwczesnego porodu, poporodowego zapalenia jamy macicy, a nawet zakażenia
uogólnionego.
Czas na wzmożoną profilaktykę
Ponieważ w Polsce odnotowuje się
w ostatnich latach zwiększenie zakażeń
noworodków paciorkowcem grupy B,
sytuacja wzbudziła niepokój i skłoniła
do wprowadzenia zaleceń dotyczących
badania kobiet ciężarnych w kierunku
nosicielstwa z zastosowaniem ujednoliconych metod. Według tych zaleceń,
wszystkie kobiety w ciąży powinny być
poddane przesiewowym badaniom mikrobiologicznym w kierunku obecności
GBS między 35 a 37 tygodniem ciąży,
a w razie obecności bakterii, przeprowadzane jest badanie wrażliwości na antybiotyki. Po stwierdzeniu u ciężarnej występowania bakterii, lekarz prowadzący
ma obowiązek wpisania tej informacji
do karty ciąży, wraz z oznaczonym wynikiem lekowrażliwości i zaleceniem profilaktyki okołoporodowej.
W sytuacji, gdy została zastosowana
okołoporodowa profilaktyka antybiotykowa u matki, noworodek powinien być
poddany obserwacji, a gdyby u niego
pojawiły się oznaki zakażenia, konieczna
jest wówczas pełna diagnostyka i podjęcie szybkiego leczenia.
Przesiewowe badania mikrobiologiczne
w kierunku obecności GBS u dzieci i osób
dorosłych, a także badania lekowrażliwości, w przypadku stwierdzenia bakterii
wykonywane są w Laboratorium Diagnostycznym Luxmed.
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Kwalifikacje do zabiegów przeprowadzane są również w gabinetach okulistycznych CM Luxmed.
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