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Drodzy Czytelnicy!

Wraz z wiosną, Centrum
Medyczne Luxmed przygotowało dla Państwa sporo
nowości. Rozszerzyliśmy naszą ofertę o kolejne badania i usługi. W lubelskich
placówkach możliwa już jest
porada optometryczna. To dobra wiadomość dla pacjentów,
którzy po dobór okularów
musieli umawiać się na wizytę
do okulisty. Teraz nie ma takiej konieczności.
Optometrysta sprawdzi wadę oka, dobierze okulary
i wypisze receptę. Wizyta jest tańsza, a dzięki temu,
że optometrysta zajmuje się wyłącznie doborem
szkieł, może poświęcić pacjentowi więcej czasu
i przekazać pełną informację nt. różnego rodzaju
okularów. Piszemy o tym na str. 5.
Ci z Państwa, którzy narzekają na zawroty
głowy, szumy uszne czy nawet zaburzenia równowagi, mogą wykonać badanie VNG. To jedna
z najnowocześniejszych metod diagnostycznych,
w której wykorzystuje się kilka rodzajów testów.
O szczegółach przeczytacie Państwo na str. 3.
Kolejnym nowym badaniem, na które chciałbym
zwrócić uwagę, jest badanie EMG, stosowane
w celu diagnostyki wielu chorób neurologicznych
i układu mięśniowego. Schorzenia te coraz częściej
dotykają ludzi młodych, mogą być wynikiem
uprawianego sportu, wykonywanej pracy (np.
pisanie na komputerze, praca fizyczna) czy
narażenia na długotrwałe wibracje. Szerzej na
ten temat piszemy w artykule „Nowe badania
w Luxmed”.
Z nowości, warto jeszcze wymienić poradnię
stomatologiczną w Kraśniku, która znacząco rozszerzyła swoją ofertę. W materiale obok znajdziecie
Państwo więcej informacji na ten temat.
Zachęcam również do zapoznania się z innymi
artykułami, szczególnie polecam „Przegląd dla
mężczyzny” oraz „Kręgosłup jak rusztowanie”.
Zapraszam do lektury i życzę wielu radosnych
wiosennych dni.

Prezes Zarządu
Mirosław Jakubczak

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

Stomatologia w Kraśniku
rozszerza ofertę
Zmiana lokalizacji placówki Luxmed
w Kraśniku dała możliwość większego
rozwoju i wzbogacenia dotychczasowej
oferty usług medycznych. Widać to
chociażby na przykładzie działu stomatologii. Wysokiej klasy materiały
dentystyczne oraz innowacyjne metody
leczenia zębów, to wszystko sprawia, że
stomatologia Luxmed w kraśniku cieszy się
zaufaniem coraz większej liczby pacjentów.

Placówka zajmuje się leczeniem próchnicy prostej i zaawansowanej, w tym również leczeniem kanałowym. Na życzenie pacjenta
zabiegi wykonywane są w znieczuleniu. Stosowane są wysokiej jakości wypełnienia światłoutwardzalne, chemoutwardzalne i kolorowe wypełnienia dla dzieci Twinky Star.
W ramach zabiegów wykonywanych u dzieci warto wiedzieć, że
w przychodni prowadzona jest profilaktyka próchnicy zębów
mlecznych i stałych – lakowanie, lakierowanie oraz profilaktyka wad
zgryzu. Leczenie zębów u dzieci wymaga od lekarza wyjątkowego
podejścia i umiejętności, dlatego istotne jest, że pracują tu stomatolodzy z doświadczeniem w pracy z dziećmi.
W zakresie chirurgii stomatologicznej przeprowadzane są
zabiegi ekstrakcji zębów stałych, mlecznych i zatrzymanych oraz
inne zabiegi chirurgiczne, jak: podcięcie wędzidełka, resekcja
wierzchołków korzeni, usuwanie zawiązków zębów, sprowadzanie
zębów zatrzymanych, usuwanie zmian na błonie śluzowej. Zabiegi
te powinny być bezwzględnie wykonywane w gabinecie chirurgii
stomatologicznej przez dobrego dentystę. Zapewnia to pacjentowi
bezpieczeństwo i minimalizuje powikłania.
Osoby dorosłe z pewnością będą zainteresowane ofertą z zakresu
estetyki stomatologicznej. Można skorzystać z zabiegów wybielania
zębów czy likwidacji przebarwień. W celu dokładnego oczyszczenia
zębów z kamienia nazębnego można wybrać metodę scalingu,
a w przypadku usunięcia osadu nazębnego – metodę piaskowania.
Sposobów na zdrowe, białe zęby jest wiele. Podczas konsultacji
lekarskiej doświadczony dentysta z pewnością doradzi jak najlepsze
rozwiązanie.
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W głowie się kręci...
kręci...kręci...
Nie ma chyba osoby, która choć raz nie doświadczyłaby uczucia zawrotów głowy.
Może zdarzyło się to podczas jazdy samochodem, na statku, na huśtawce czy
podczas szybkiego zerwania się z pozycji leżącej.

Jeśli ktoś mówi „kręci mi się w głowie”, nie zawsze wiadomo, co ma na
myśli. Wiele osób określa w ten sposób migotanie przed oczami, trudności
w utrzymaniu równowagi. Mogą to być
również mimowolne ruchy gałek, tzw.
oczopląs lub po prostu nudności. U niektórych osób można zauważyć trudności w chodzeniu, potykanie się, a nawet
upadki.
Czasami dolegliwości te powtarzają
się dość często, wydawać by się mogło
bez konkretnej przyczyny i są tak uciążliwe, że utrudniają codzienne funkcjonowanie. Pacjenci opisują ten objaw, jako
uczucie ściągania w bok, kołysania, wirowania. Towarzyszy temu niejednokrotnie szum w uszach, pogorszenie słuchu,
bladość, pocenie się czy też ból głowy.
Zawroty głowy nie są jednostką

chorobową. Mogą mieć wiele przyczyn
i być objawem różnych chorób. Są ostrzeżeniem, że w naszym organizmie dzieje
się coś złego. Jedną z przyczyn zawrotów głowy może być choroba błędnika,
nerwu przedsionkowo – ślimakowego
lub ośrodków mózgu odpowiedzialnych
za równowagę.

To n i e p r z y j e m n e
uczucie może pojawiać
się również w przebiegu
chorób ogólnoustrojowych. Wymienić tu można choroby ośrodkowego układu nerwowego,
choroby układu krążenia,
jak: nadciśnienie tętnicze, zaburzenia akcji serca, zmiany w tętnicach
podobojczykowych lub
szyjnych. Uważa się, że
jedną z istotnych przyczyn zawrotów głowy są
zaburzenia przepływu
krwi przez ośrodkowy
układ nerwowy albo
ucho wewnętrzne.
Zawroty głowy mogą
być też wynikiem zmian
miażdżycowych w naczyniach mózgowych, zwężenia tętnic szyjnych
i kręgowych, które doprowadzają krew do mózgu. Podobne
objawy wywołują zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego czy stany
po urazach kręgosłupa, dające ucisk na
tętnice kręgowe.
Dlatego nie można lekceważyć ataków zawrotów głowy lub dłuższego
uczucia niestabilności. Trzeba koniecznie udać się do lekarza, by wykryć źródło
problemu. Pacjent z pewnością zostanie
skierowany na badania diagnostyczne.
Już teraz dostępna jest w CM Luxmed
nowa usługa - zestaw specjalistycznych
testów w diagnostyce zawrotów głowy
i zaburzeniach równowagi, czyli badania VNG.
Videonystagmografia (VNG) jest
jedną z najnowocześniejszych metod
diagnozowania zawrotów głowy. To również niezbędny element diagnostyki
zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
o różnej etiologii, dlatego na to badanie chorych mogą kierować lekarze: laryngolog, neurolog, okulista, audiolog,
a w niektórych przypadkach lekarz rodzinny.
Videonystagmografia (VNG) to badanie błędnika, które polega na rejestracji

ruchów oczopląsowych za pomocą kamery umieszczonej w masce, przypominającej gogle narciarskie, które podczas
badania pacjent zakłada na oczy. Ruchy
gałek ocznych, rejestrowane przez kamerę, przekazywane są do komputera,
a następnie wyświetlane w postaci wykresu na monitorze. Ocena oczopląsu
pozwala na lepsze i szybsze określenie
kierunku dla dalszej diagnostyki przyczyn zawrotów głowy i zaburzeń równowagi, a tym samym przyspiesza wprowadzenie prawidłowego leczenia.
W badaniach VNG wykorzystuje się
kilka rodzajów testów: obrotowe, statyczne, kalorymetrię lub łączone.
Leczenie zawrotów głowy zależy od
ich przyczyny. Powinno się odbywać pod
ścisłą kontrolą specjalisty. W ostrej fazie
lekarz zastosować też może leczenie objawowe, aby złagodzić dolegliwości.
W CM Luxmed uzyskacie Państwo
specjalistyczną poradę lekarską oraz
wykonacie testy VNG.
Konsultacja: otolaryngolog
dr n.med. Tomasz Broda
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Nowe badania w Luxmed

Drętwienie albo mrowienie w palcach, osłabienie siły mięśni rąk, uczucie sztywności, ból, to sygnał, że mogło dojść do uszkodzenia nerwu zaopatrującego daną
grupę mięśni albo uszkodzeniu uległ sam mięsień. Przy podejrzeniu choroby mięśni
czy nerwów, niezbędna jest dokładna diagnostyka. Skierowanie na badania wypisze
specjalista – neurolog lub ortopeda.

O diagnostyce z wykorzystaniem
badań neuroelektrofizjologicznych rozmawiamy z neurologiem dr n. med. Anną
Mełges.
Pani Doktor, w jakich przypadkach potrzebne są badania neuroelektrofizjologiczne?
- Badania neuroelektrofizjologiczne,
wśród których wymienić można elektromiografię (EMG), elektroneurografię
(ENG) czy potencjały wzrokowe i słuchowe, odgrywają istotną rolę w diagnostyce schorzeń układu nerwowego.
Obok badań obrazowych, umożliwiają
ocenę czynności układu nerwowego,
poprzez rejestrację oraz obiektywną
analizę zjawisk bioelektrycznych. Ze
względu na ich nieinwazyjność, powtarzalność i możliwość porównywania, stosuje się je nie tylko w postępowaniu diagnostycznym, ale i w monitorowaniu przebiegu schorzenia oraz
ocenie skuteczności leczenia.
Jakie są wskazania do wykonania
elektromiografii?
- EMG to badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji
mięśni i nerwów. Jest pomocne w diagnozowaniu wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego. Wykorzystywane jest m.in. do diagnostyki
chorób, w przebiegu których doszło
do uszkodzenia nerwów na skutek ich
ucisku, np. w zespole cieśni nadgarstka,
zespole kanału Guyona, łokcia golfisty.
To niezwykle często występujące
schorzenia. W przypadku cieśni nadgarstka z powodu przeciążenia mięśni
zginaczy palców, np. podczas uprawiania sportu, pracy fizycznej, pisania na
komputerze, gry na instrumentach
muzycznych, itp. dochodzi do ucisku
na nerw pośrodkowy. Pojawia się
mrowienie i drętwienie palców, z czasem dołącza się ból i osłabienie siły
ręki. Czynnikami sprzyjającymi jest też
długotrwałe narażenie na wibracje, cukrzyca, choroby reumatyczne lub wrodzony wąski kanał nadgarstka.
Z kolei zespół kanału Guyona
najczęściej rozwija się u kolarzy, kierowców, sportowców podnoszących
ciężary. Dochodzi do ucisku nerwu łok-

ciowego, a następnie drętwienia piątego i czwartego palca od strony łokciowej. Z czasem choroba prowadzi do
osłabienia siły kończyny górnej.
Jednak lista chorób, które można
diagnozować dzięki EMG jest znacznie
dłuższa. To również choroby złącza
nerwowo-mięśniowego, np. miastenia,
zespoły korzeniowo-szyjne i lędźwiowokrzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa),
dystrofia mięśniowa, stwardnienie boczne zanikowe czy rdzeniowy zanik
mięśni. EMG stosuje się także w celu
diagnozy nadmiernego napięcia w przebiegu chorób układu nerwowego oraz
chorób, w przebiegu których doszło do
zespołu sztywności.
Na czym polega badanie EMG?
- Wstępem do badania EMG jest
elektroneurografia (ENG) - badanie neurofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji nerwów obwodowych
(włókien ruchowych i czuciowych). Jest
ono wykorzystywane w diagnostyce
wielu chorób układu nerwowego, ponieważ pomaga zlokalizować uszkodzone nerwy, określić wielkość patologicznych zmian, różnicować ich
charakter, a także określić dynamikę
procesu chorobowego w badanym
nerwie.
Dzięki EMG badane są również
mięśnie, jeśli podejrzewana jest ich
choroba, objawiająca się najczęściej
bólem, osłabieniem, zanikiem mięśni.
W badany mięsień wprowadza się
jednorazowe cieniutkie elektrody igłowe, które doprowadzają do niego
bodziec elektryczny, a następnie rejestrują czynność mięśnia podczas
spoczynku, dowolnego ruchu oraz
wysiłku maksymalnego. W czasie jednego badania sprawdza się jeden do
dwóch nerwów.
Badanie przeznaczone jest dla
osób dorosłych, trwa około 30-60 min.
Wymagane jest skierowanie od neurologa lub ortopedy. Przeciwwskazaniem
jest wszczepiony rozrusznik serca, sztuczna zastawka, endoproteza w badanej
okolicy. Pacjent otrzymuje wyniki bezpośrednio po badaniu.
Wśród badań neuroelektrofizjolo-

gicznych wymienia Pani Doktor również potencjały wzrokowe i słuchowe…
- Potencjały słuchowe to badanie
odpowiedzi pnia mózgu na bodziec
akustyczny. Badanie diagnozuje uszkodzenie słuchu w obszarze nerwu
słuchowego i pnia mózgu. Na głowie
pacjenta umieszcza się trzy elektrody
rejestrujące zapis powstający podczas
podawania do ucha dźwięku przez
słuchawkę. Badanie jest bezpieczne,
trwa od kilku do kilkunastu minut.
Prawidłowe odpowiedzi zarejestrowane
przez komputer świadczą o prawidłowym funkcjonowaniu drogi słuchowej
do poziomu pnia mózgu. Informują
nie tylko o progu słuchu, ale także o
przewodnictwie w strukturach układu
nerwowego.
Wskazaniem do badania wzrokowych potencjałów wywołanych jest
diagnostyka stwardnienia rozsianego
oraz niektórych retinopatii. W przebiegu
badanie jest podobne do EEG.
Dziękujemy za rozmowę.
Badania EMG i ENG oraz potencjały słuchowe można już wykonać
w CM Luxmed, w placówce przy
ul. Koncertowej w Lublinie.
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Co widzi optometrysta?
Statystyki podają, że obecnie około 10 mln Polaków nosi okulary, a kolejnym 10
milionom będą one już wkrótce potrzebne. Co druga osoba w Polsce ma kłopoty ze wzrokiem. Coraz więcej pacjentów zgłasza się do okulisty, choć w wielu
przypadkach można skorzystać z porady optometrysty.

Wady refrakcji, nazywane inaczej
niemiarowością oka, najczęściej dotyczą nadwzroczności, krótkowzroczności
oraz astygmatyzmu (niezborności).
Choć krótkowzroczność bywa dziedziczna, to jednak obecnie najczęstszą
jej przyczyną jest używanie wzroku
głównie na małą odległość, do czytania
lub przy monitorze komputera.
Dla oczu bardzo uciążliwa jest konieczność ciągłej akomodacji, czyli
dostosowywania wzroku tak, by ostro
widzieć przedmioty znajdujące się
w różnej odległości od patrzącego
- monitor, klawiatura, notatki. Gałki
oczne wykonują wtedy tysiące ruchów,
co sprawia, że już po kilku miesiącach

od oczu. Dzieje się tak dlatego, że
soczewka staje się mniej elastyczna
i traci zdolność akomodacji. W pewnym
wieku dotyka niemal każdego. Z czasem
może dojść do niemożności czytania bez
specjalnej korekcji wzroku. Potrzebne
są okulary, które zastąpią zdolność
akomodacji oka.
Do niedawna, osoby, które nosiły już
wcześniej okulary ze względu na jakąś
wadę wzroku, w momencie pojawienia
się prezbiopii były zmuszone używać
zamiennie dwóch par okularów. Teraz
możliwe są inne rozwiązania, np.
używanie okularów progresywnych.
Nie kupujmy na własną rękę w sklepach
lub aptekach okularów do czytania!

Właściwe szkła dobierze nam optometrysta. Jego zadaniem jest prawidłowy pomiar refrakcji, czyli pomiar
wady oka i dobór odpowiednich mocy
soczewek okularowych, z wystawieniem
recepty. Dzięki temu, że optometrysta
zajmuje się głównie badaniem oczu
i doborem okularów, może poświęcić
pacjentowi więcej czasu i przekazać
pełną informację na temat różnych możliwości korekty wady.
Jeśli podczas badania optometrysta zauważy zmiany w oku, nie
może podjąć specjalistycznego leczenia. Zapisze pacjenta do lekarza okulisty na pełne badanie okulistyczne. Warto dodać, że usługa

może nastąpić wyraźne pogorszenie
ostrości widzenia.
Inną wadą wzroku jest tzw.
prezbiopia, czyli starczowzroczność.
Dotyczy ona zwykle osób powyżej 40
roku życia i jest naturalnym procesem
związanym ze starzeniem się oka.
Najpierw zauważamy konieczność czytania w lepszym oświetleniu, później
coraz bardziej oddalamy czytany tekst

Niewłaściwie dobrana moc szkieł korekcyjnych może pogłębić wadę, zamiast ją skorygować. Szkodliwe są
również soczewki kontaktowe kupowane bez konsultacji ze specjalistą, na
przykład w sklepach internetowych.
Użytkownicy często noszą je przez wiele dni, a nawet tygodni, bez przerwy,
co zwiększa ryzyko infekcji spojówek
i rogówki.

będzie wówczas korzystniejsza pod
względem finansowym. W CM
Luxmed w Lublinie do optometrysty
mogą zgłaszać się pacjenci od 16
roku życia.
Na wizytę należy zarezerwować termin.
Konsultacja: mgr Katarzyna Capała
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Kręgosłup jak rusztowanie
Już od momentu, kiedy małe dziecko przyjmuje postawę pionową, na jego kręgosłup działają
olbrzymie siły. Na każdy centymetr kwadratowy przypada obciążenie liczone w kilogramach.
W pozycji leżącej, kręgosłup dorosłego człowieka „dźwiga” około 30 kg, a w czasie siedzenia
bez podparcia – blisko 200 kg!
Jeśli w wyniku małej aktywności ruchowej, nasze mięśnie kręgosłupowe nie są szczególnie
mocne, pozbawieni jesteśmy naturalnego gorsetu ochronnego. A wtedy już tylko krok do
schorzeń kręgosłupa. Mimo coraz doskonalszych metod leczenia, problem narasta i osiąga
rozmiary choroby społecznej.

Bóle kręgosłupa

Wydawać by się mogło, że ból może
być wynikiem zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Zazwyczaj jednak
kolejność jest odwrotna. Ból wymusza
nieprawidłową postawę, a to prowadzi
do stopniowego rozwoju zmian zwyrodnieniowych.
Skąd więc pojawia się ból? Najczęstszą

nienia. Wraz z wiekiem, uszkodzone
struktury kręgosłupa, uciskając na zakończenia nerwowe, dają się coraz bardziej we znaki.
Bóle kręgosłupa często dotykają
osoby z urazami narządów ruchu, ze
słabymi mięśniami brzucha, ale w grupie podwyższonego ryzyka są też osoby
otyłe. Oczywistym jest fakt, że im więk-

przyczyną jest przeciążenie więzadeł
kręgosłupa, które utrzymują kręgi we
właściwej pozycji. Powoduje to obronny skurcz mięśni otaczających kręgosłup i wywołuje ból. Powodem przeciążenia jest przede wszystkim niewłaściwa postawa podczas siedzenia, chodzenia, nieprawidłowe ułożenie ciała
w czasie snu czy zbyt mała aktywność
ruchowa. Okazuje się, że czynnikiem
wzmagającym ból może być nawet stres.
Pojawiające się podczas zdenerwowania napięcie, jest bowiem przekazywane naszym mięśniom. Odczuwamy je
najbardziej w okolicy szyi i barków. Toteż
osoby nerwowe częściej uskarżają się na
tego typu dolegliwości.
Kiedy stan taki utrzymuje się przez
dłuższy czas, mogą powstawać zmiany
zapalne, a w konsekwencji zwyrod-

szy ciężar spoczywa na kręgosłupie, tym
szybciej się on zużywa. W takiej sytuacji
istotnym elementem profilaktyki jest
zmniejszenie wagi ciała.
Zmianom chorobowym kręgosłupa
sprzyjają częste ciąże, a także wiek po
40 roku życia. Olbrzymi wpływ na nasz
kręgosłup ma codzienny tryb życia
i praca zawodowa. Jeśli jest ona zbyt
ciężka fizycznie czy też wiąże się z długotrwale wymuszoną postawą, zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania.
Pamiętajmy, że nawet niewielkie,
ale długotrwałe bóle są wskazaniem
do wizyty u specjalisty. Badanie RTG
pomoże zdiagnozować ich przyczynę.
Zaniedbanie lub niewłaściwe leczenie
schorzeń kręgosłupa może doprowadzić
do nieodwracalnych zmian.

Skolioza kręgosłupa

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 idiopatyczną jednym z pierwszych objawów
jest spłycenie kifozy piersiowej (plecy
stają się wówczas płaskie). Plecy
płaskie zmniejszają wytrzymałość kręgosłupa, co w konsekwencji może
predysponować do jego bocznego
wygięcia. Z charakterystycznych symptomów, które powinny nas skłonić
do szybkiej wizyty u ortopedy, można
wymienić:
- niesymetryczne ułożenie łopatek –
jedna łopatka jest bardziej wystająca
lub obie nie leżą na jednej wysokości,
- jeden bark lub biodro jest wyżej od
drugiego,
- „garb żebrowy”, widoczny przy
pochylaniu się do przodu,
- wał lędźwiowy, wytworzony
przez zrotowane kręgi odcinka
lędźwiowego,
- nierówna długość kończyn dolnych,
- niesymetryczna talia.
Przyczyny deformacji kręgosłupa
są różne i powinien określić je lekarz
ortopeda. Najczęściej są wynikiem
nieprawidłowej postawy ciała, przeciążania kręgosłupa, ale mogą być
też spowodowane chorobą stawu
biodrowego, mięśni, a nawet układu
nerwowego.
Boczne skrzywienia kręgosłupa
od wielu lat są przedmiotem badań
i dociekań nie tylko pod względem
przyczyn ich powstania, ale również
doboru odpowiedniego leczenia. Próbuje się stosować różne metody leczenia skolioz. Najczęściej są to ćwiczenia
rehabilitacyjne, gimnastyka korekcyjna,
leczenie sanatoryjne. Efekty bywają
niestety nie zawsze skuteczne. Biorąc
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pod uwagę fakt, że skoliozie towarzyszą zmiany asymetryczne, korygowanie
ich w sposób symetryczny może tylko
pogłębić krzywizny. Dlatego ćwiczenia
wzmacniające, w pozycji leżenia przodem, takie jak nożyce pionowe i poziome
wykonywane kończynami dolnymi
i górnymi, zakładanie kija na szyję, itp. są
bezwzględnie przeciwwskazane.
Jedną z najskuteczniejszych metod rehabilitacji w skoliozach jest
metoda PNF. Gimnastyka indywidualna
metodą PNF zakłada, że terapia ma
być dla pacjenta bezbolesna, zgodna
z potrzebami ruchowymi chorego
i wzorowana na naturalnym ruchu zdrowego człowieka.

Przepuklina kręgosłupa

Kostne części kręgosłupa chronią
tzw. dyski, składające się z jądra miażdżystego i pierścienia włóknistego.
Amortyzują one wstrząsy i obciążenia
oraz zabezpieczają kręgi przed
ocieraniem. Zdrowy dysk, czyli inaczej
krążek międzykręgowy, składa się
w ponad 90% z wody. Jeśli nastąpi
jego odwodnienie, dochodzi do utraty
sprężystości i zwiotczenia pierścienia
włóknistego, a to z kolei prowadzi do
uszkodzenia struktury krążka. Kiedy
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w wyniku tego uszkodzenia dojdzie
do pęknięcia pierścienia włóknistego,
wypada jądro miażdżyste i uciska na
struktury nerwowe. Tak w kilku zdaniach
można by opisać mechanizm nazywany
przepukliną kręgosłupa.
Do zmian dochodzi najczęściej
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym.
Przyczyny bywają różnorodne. Czasami
jest to uraz mechaniczny, czasami jakiś
niefortunny ruch, a właśnie odcinek
lędźwiowy, dokładnie 5 kręg lędźwiowy,
jest najbardziej obciążony w czasie
wykonywania różnych czynności.
Uwypuklenie jądra miażdżystego
w tym odcinku bywa częstą przyczyną
rwy kulszowej. Ucisk na któryś z nerwów kulszowych powoduje silny ból,
odczuwany nie tylko w krzyżu, ale
także w głębi pośladka i nogi. W wyniku
przepukliny ujawniającej się w odcinku lędźwiowym kręgosłupa możemy mieć do czynienia z wieloma
objawami. Na ich wystąpienie ma
wpływ przede wszystkim rozległość
przepukliny, poziom wystąpienia oraz
rodzaj uciskanych struktur. Najczęściej
jest to ból o różnym charakterze
i nasileniu, promieniujący do kończyny, drętwienie, zaburzenia czucia
w kończynie, napięcie mięśni przykręgosłupowych, zmniejszony zakres
ruchomości, pogorszenie funkcji chodu.
Zmiany zwyrodnieniowe odcinka
szyjnego kręgosłupa mogą powodować ostry ból, obejmujący okolice barku, łopatki i dolną część karku.
Ból pojawia się również przy każdym
ruchu stawu barkowego. Mogą wystąpić kłopoty z odchylaniem głowy,
ale też uporczywe bóle głowy (migrena
szyjna). Może dochodzić do drętwienia
i mrowienia dłoni, a nawet do niedowładów.

Diagnostyka oparta jest głównie
o zdjęcia RTG, które pozwalają ocenić
stan kostny kręgosłupa, rozmieszczenie
kręgów, odległości międzykręgowe.
Dokładniejszym badaniem jest rezonans magnetyczny, który pokazuje
miejsce uszkodzenia i etap degeneracji
dysku, dzięki uwidocznieniu części kostnych, a także tkanek miękkich.
W leczeniu stosuje się przede wszystkim zabiegi fizykoterapeutyczne, terapię manualną, ćwiczenia wzmacniające mięśnie oraz leki farmakologiczne.
W niektórych przypadkach, gdy uszkodzenia krążków są na tyle duże, że trudno jest zmniejszyć dolegliwości, konieczny bywa zabieg chirurgiczny.
Zadbaj o swój kręgosłup!
- kontroluj wagę ciała
- pamiętaj o prawidłowej postawie
- staraj się robić przerwy, gdy
pracujesz w pozycji siedzącej
- noś odpowiednie obuwie (kobiety
powinny unikać noszenia butów na
wysokich obcasach)
- zrezygnuj z dużej poduszki do
spania
- nie zrywaj się z łóżka nagle,
przeciągnij się i „obudź” swój
kręgosłup
- pamiętaj, że ruch wpływa na
wzmacnianie mięśni, które chronią
kręgosłup
- w razie bólu, nie zwlekaj z wizytą
u lekarza
Zapraszamy do poradni ortopedycznej i neurologicznej oraz do
Centrum Rehabilitacji CM Luxmed.
U nas możesz wykonać również pełną
diagnostykę w kierunku chorób kręgosłupa.
Konsultacja: ortopeda
lekarz Jacek Mydlak

CAŁODOBOWA

CAŁOTYGODNIOWA

na Zana

na Bazylianówce

CAŁODOBOWA
ul. Bazylianówka 58
Lublin
pn-sb 8:00 - 21:00
nd 9:00 - 20:00

Apteka Pomocna
na Deptaku

Czynna codziennie 24h

ul. Krakowskie
Przedmieście 23

Lublin

Apteka na Zana
ul. T. Zana 27
Lublin

24h

MEDYCYNA DLA CIEBIE

8

Przegląd dla mężczyzny
Często lekceważą sygnały o problemach zdrowotnych, które wysyła organizm.
Starając się nie okazywać słabości, odsuwają w czasie wizytę u lekarza i niezbyt
chętnie poddają się badaniom. A powinni – w trosce nie tylko o własne zdrowie,
ale dla dobra całej rodziny. Statystyki są bowiem mało optymistyczne. Wynika
z nich, iż mężczyźni żyją średnio o 8-9 lat krócej niż kobiety.
serce 24, 48 lub 72 godziny – podczas
pracy, odpoczynku, snu, itp. Jeśli są
wskazania, lekarz może zlecić wykonanie próby wysiłkowej, polegającej na
kontroli pracy serca podczas wysiłku, jaki
pacjent pokonuje, chodząc po bieżni.
Kardiologa zainteresuje też z pewnością wykonany lipidogram. Podwyższony poziom „złego” cholesterolu LDL
powoduje bowiem rozwój choroby
wieńcowej. Zbyt duże stężenie cholesterolu całkowitego zagraża miażdżycą
i chorobami serca.
Od czego zacząć kontrolę stanu
zdrowia?
Najlepiej od przeprowadzenia podstawowych badań laboratoryjnych –
morfologii z rozmazem krwinek, OB i oznaczeniem białka CRP. Niezbędne jest
sprawdzenie poziomu glukozy, wykonanie analizy moczu, prób wątrobowych
i lipidogramu, który określa poziom
wszystkich odmian cholesterolu. Osoby
po 40 roku życia powinny zrobić badanie na obecność krwi utajonej w kale.
Na to wszystko wystarczy jedna wizyta w laboratorium. Wyniki możesz
odebrać w domu przez Internet. Ale
zinterpretować je powinien koniecznie lekarz!

Stężenie cholesterolu we krwi

Cholesterol jest związkiem tłuszczowym, potrzebnym każdej komórce. Niestety nie rozpuszcza się we krwi. Zbyt
wysoki poziom cholesterolu nie daje
przez długi czas żadnych objawów.
W tym czasie, na ścianach tętnic odkładają się złogi cholesterolowe, zwężając
i usztywniając wewnętrzne warstwy tętnic. Najczęściej złogi powstają w tętnicach wieńcowych i szyjnych. Może dojść
do zatkania się światła tętnicy i powstania skrzepów, które są najczęstszą przyczyną zawałów serca.
Przyczyny podwyższonego cholesterolu całkowitego mogą być różne
– choroby, stres, ale przede wszystkim
spożywanie nadmiernej ilości tłuszczów
Systematyczna analiza krwi i moczu pozwala zwierzęcych, zawierających nasycone
na wczesne wykrycie wielu groźnych cho- kwasy tłuszczowe.
Badanie stężenia cholesterolu wykorób.
nuje się na podstawie analizy krwi. PrzeWizyta u kardiologa
siewowo sprawdzane jest stężenie choJednym z ważniejszych elementów lesterolu całkowitego, którego prawiprofilaktyki chorób serca jest kontrola dłowa wartość nie powinna przekraczać
ciśnienia tętniczego krwi. Wprawdzie 200 mg/dl. Jeśli jest wyższe, lekarz zleci
można je mierzyć w domu, jednak do- wykonanie lipidogramu, który określa
brze, jeśli od czasu do czasu skontroluje poziom wszystkich odmian cholesteroje lekarz.
lu. W przypadku nieprawidłowych warPodwyższone ciśnienie długo nie tości potrzebna będzie opieka specjalidaje niepokojących objawów, ale skry- sty – odpowiednie leki i dieta.
cie osłabia serce, uszkadza tętnice i przyKontrolę stężenia cholesterolu we
spiesza rozwój miażdżycy. Zaliczane jest krwi zaleca się przeprowadzać od 20
do głównych czynników ryzyka choroby roku życia, przynajmniej co 5 lat.
wieńcowej i zawału serca
Jeśli masz podwyższone ciśnienie, a baPrzed wizytą u kardiologa wykonasz danie kardiologiczne nie stwierdziło, jaka jest
badanie EKG, które zinterpretuje lekarz. tego przyczyna, wybierz się do nefrologa. „SkoW przypadku wątpliwości, może zapro- ki” ciśnienia mogą powodować niektóre choroponować aparat Holtera, monitorujący by nerek.

Kontrola masy ciała

Lista chorób wynikających z otyłości
jest naprawdę długa. Od lat znany jest
związek otyłości z cukrzycą. Osoby ze
znaczną nadwagą mają ponad 50- krotnie wyższe ryzyko zachorowania na cukrzycę niż ludzie szczupli.
Przy otyłości zwiększa się ryzyko
niewydolności serca i choroby wieńcowej. Częściej dochodzi do nadciśnienia
tętniczego krwi, pojawia się niebezpieczeństwo wystąpienia udaru mózgu.
Nadmiernie obciążone stawy i kręgosłup ulegają uszkodzeniu, co prowadzi
do zespołów bólowych. Otyłość sprzyja
częstszemu występowaniu dny moczanowej. Poprzez utrudniony odpływ krwi
z kończyn dolnych, pojawiają się żylaki.
Znając swoją wagę i wzrost możemy
łatwo obliczyć BMI, czyli wskaźnik masy
ciała. Oznaczając BMI, możemy określić
ilość tkanki tłuszczowej w organizmie.
Nieprawidłowy wynik jest sygnałem dla
nas i dla lekarza, że należy podjąć właściwe kroki. Trzeba stwierdzić, czy nie ma
w tej sytuacji choroby zasadniczej. Specjalista zdiagnozuje przyczynę i w razie
potrzeby zleci terapię farmakologiczną,
ustali właściwą dietę i zasady postępowania.
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Jak obliczyć BMI?
BMI = masa ciała (w kg) podzielone
przez wzrost (w m2)
wartość BMI poniżej 18,5 – oznacza
niedowagę
18,5 - 24,9 – waga w normie
25 – 29,9 – nadwaga
30 – 34,9 – otyłość I stopnia
35 – 39,9 – otyłość II stopnia
Wartość BMI powyżej 40 – otyłość
III stopnia
Jeśli masz otyłość i chcesz się jej pozbyć,
proponujemy wizytę w poradni bariatrycznej, zajmującej się leczeniem otyłości metodami nieoperacyjnymi i operacyjnymi.

Wizyta u diabetologa

Ta wizyta jest niezbędna dla mężczyzn
z otyłością. Gdyby do tego dołączył się
jeden z czynników – podwyższone ciśnienie, cholesterol lub wyższy poziom
glukozy, już tylko krok do wystąpienia
zespołu metabolicznego, prowadzącego do cukrzycy i chorób serca.
Podstawowym krokiem w leczeniu
cukrzycy jest jej rozpoznanie, na jak
najwcześniejszym etapie. Długotrwałe
utrzymywanie się podwyższonego poziomu cukru prowadzi bowiem do powikłań cukrzycowych, czyli do uszkodzenia
niektórych tkanek i narządów.
Do badania stężenia glukozy pobierana jest krew na czczo. Prawidłowa glikemia na czczo wynosi od 70 do 99 mg/dl.
Niższe stężenie glukozy może oznaczać
hipoglikemię. W przypadku wyższych
wartości mówimy o stanie przedcukrzycowym lub o cukrzycy. Zazwyczaj w takiej sytuacji badanie jest powtarzane,
a lekarz może zlecić wykonanie testu
obciążenia glukozą.
Zaleca się wykonywanie badań laboratoryjnych minimum raz na 3 lata,
począwszy od 40 roku życia.

Wizyta u pulmonologa

Osobom palącym papierosy znany
jest tzw. poranny kaszel. Może utrzymywać się on wiele lat. Jeśli zmienia
się nasilenie kaszlu, jego częstotliwość,
pojawia się duszność, to znak, że wizyta
u lekarza jest konieczna. Istnieje ryzyko
rozwoju raka płuc – głównego zabójcy mężczyzn. Mogą to być też początki
przewlekłej obturacyjnej choroby płuc
(POChP). Zmiany w płucach mają wówczas charakter nieodwracalny. Jednak
wczesne rozpoznanie choroby może zapobiec jej dalszemu rozwojowi. Jednym
z najważniejszych elementów terapii
jest zaprzestanie palenia.
Specjalista skieruje na RTG klatki
piersiowej i w razie potrzeby zleci wyko-

nanie spirometrii. Badanie dostarcza informacji, jaka jest objętość i pojemność
płuc oraz przepływ powietrza w oskrzelach i płucach.
Badanie RTG klatki piersiowej wykonuj co 2 lata.

Wizyta u lekarza urologa

Choć tak nielubiana, dla mężczyzn po
50 roku życia powinna być wręcz obowiązkiem. W tym wieku, niemal powszechną przypadłością staje się łagodny rozrost gruczołu krokowego. Jego
powiększenie przysparza wielu nieprzyjemnych dolegliwości: częstomocz, naglące parcie, uczucie niepełnego oddania moczu.
Bezbolesne badanie tzw. per rectum
wykaże, czy nie nastąpił przerost prostaty. Lekarz zleci również sprawdzenie
antygenu PSA we krwi, którego poziom
u mężczyzn ze zdrową prostatą nie przekracza 4ng/ml. Najbardziej wiarygodnym badaniem oceniającym stan gruczołu krokowego jest USG dorektalne.
W trakcie tego badania, jeśli zajdzie taka
potrzeba, istnieje możliwość wykonania
biopsji i pobrania wycinków do badania.
Wczesne rozpoznanie i leczenie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
pozwoli pozbyć się nieprzyjemnych dolegliwości i zapobiegnie rozwojowi raka
prostaty.

Badania w kierunku raka jelita
grubego

Rak jelita grubego to złośliwy rozrost
błony śluzowej okrężnicy, który może
utworzyć się w dowolnej części jelita.
Przyczyny zachorowania na raka wciąż

w dużym stopniu nie są znane, ale zidentyfikowano niektóre czynniki ryzyka.
Wymienia się wśród nich: wiek, dietę,
polipy, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, inne choroby towarzyszące,
uwarunkowania genetyczne.
Osoby, które ukończyły 40 lat powinny co roku przeprowadzić badanie
kału na krew utajoną. Jest to badanie
proste, niedrogie, a niezwykle pomocne
we wczesnej diagnostyce raka.
Najpewniejsza jest diagnostyka obrazowa z wykorzystaniem technik endoskopowych, takich jak: videokolonoskopia i videosigmoidoskopia, które dają
wizualny wgląd w światło jelita grubego.
Badanie pozwala dokładnie obejrzeć wewnętrzną powierzchnię narządu. Dzięki
temu lekarz może ocenić m.in. barwę
śluzówki jelita, zmiany patologiczne –
owrzodzenia, uchyłki, stany zapalne.
Przy pomocy urządzeń endoskopowych
można pobrać wycinki do badań histopatologicznych, można wykonać też
drobne zabiegi, jak np. usunięcie polipa,
gruczolaka, ciała obcego czy zatamować
krwawienie z uszkodzonych naczyń.
Kolonoskopia jest optymalną metodą profilaktyki przeciwnowotworowej,
pozwalającą wykryć raka jelita grubego
w bardzo wczesnym stadium. Badanie
należy przeprowadzać przynajmniej
raz na 10 lat, najlepiej od 40 roku życia.

Skorzystaj z porad lekarzy specjalistów w CM Luxmed. U nas możesz
wykonać niezbędne badania laboratoryjne i diagnostyczne.
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Dojrzałe macierzyństwo
Każdego roku wzrasta liczba kobiet, które decydują się na urodzenie dziecka po 35
roku życia. Stawiają na świadome, dojrzałe macierzyństwo. Jakie są plusy, a jakie
zagrożenia późnego macierzyństwa? Spróbujmy się im przyjrzeć…

Stabilizacja i dojrzałość

Kobieta po trzydziestce najczęściej
osiągnęła już stabilizację życiową.
Zrealizowała swoje plany – ukończyła studia, zdobyła określony stopień
kariery. Zazwyczaj ma ustabilizowaną
sytuację rodzinną, zawodową i finansową, dlatego całą uwagę może skupić
na dziecku. Dojrzała mama jest bardziej świadoma swoich decyzji, pewna
siebie, dlatego jest w stanie zapewnić
dziecku lepsze warunki już na starcie.
Zdaje sobie sprawę, że czas, który poświęca maluszkowi jest cenny dla nich
obojga. Ma to olbrzymi wpływ na prawidłowy emocjonalny rozwój dziecka.
Badania przeprowadzone wśród dzieci
starszych rodziców pokazują, że są one
inteligentniejsze niż ich rówieśnicy,
których wychowywali bardzo młodzi
rodzice.

Odpowiedzialność

Nie da się ukryć, że kobieta po trzydziestce jest bardziej odpowiedzialna,

niż np. dwudziestoletnia mama. Wynika to niewątpliwie z doświadczenia
życiowego. Kobiety, które zachodzą
w ciążę po trzydziestym roku życia,
zdają sobie sprawę z zagrożeń, mają
świadomość niebezpieczeństw, wiedzą więcej o chorobach, dlatego najczęściej regularnie stawiają się na kontrolę lekarską, systematycznie przeprowadzają badania. Jednym słowem
- bardziej dbają o swoje zdrowie, a co
się z tym wiąże – o zdrowie dziecka.

Hormony odmładzają

To dla kobiety również niewątpliwy
plus późnego macierzyństwa. Hormony ciążowe odmładzają w sensie
dosłownym – wygładzają zmarszczki,
dodają energii. Po porodzie kobieta
jest bardziej aktywna, a także bardziej
odporna na stres, co wynika z opieki
nad maluchem. Specjaliści uważają, że
panie, które w wieku dojrzałym urodziły dziecko wyglądają młodziej i czują
się lepiej niż ich rówieśniczki.

ZAGROŻENIA PÓŹNEGO
MACIERZYŃSTWA

Mimo niewątpliwych zalet późnego macierzyństwa należy być również
świadomym zagrożeń i minusów z niego wynikających.

Trudności z zajściem w ciążę

Wraz z upływem lat starzeje się nie
tylko skóra, ale cały organizm. Równowaga hormonalna często nie jest
już prawidłowa. Występują zaburzenia
miesiączkowania, pojawiają się choroby.
Często kobieta przez wiele lat stosowała środki antykoncepcyjne, a po
ich odstawieniu nie zawsze udaje się
zajść od razu w ciążę. Nieraz trzeba poczekać kilka miesięcy, a nawet rok. Nie
bez znaczenia jest też tryb dotychczasowego życia – narażenie na stres, na
zanieczyszczenie środowiska – co również wpływa na obniżenie płodności
nie tylko u kobiet, ale i u mężczyzn.
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Dzięki nowoczesnej profilaktyce
można rozpoznać oraz wykluczyć
ewentualne powikłania i choroby. Pomimo większego ryzyka urodzenia
dziecka z wadą genetyczną, nawet kobieta po czterdziestce ma blisko 90%
szans na urodzenie zdrowego dziecka.

Badania prenatalne

W przypadku problemów, może to
oznaczać, że na leczenie jest za późno
i zajście w ciążę jest bardzo wątpliwe.

Donosić ciążę

Po 35 roku życia obniża się poziom
hormonów – progesteronu i estrogenu, co może grozić poronieniem. Im
kobieta jest starsza, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia problemów zdrowotnych: cukrzycy, nadciśnienia, chorób tarczycy. Zwiększa
się też ryzyko powikłań podczas ciąży
i porodu. Im kobieta starsza, tym poród
trudniejszy, dlatego często przeprowadza się cesarskie cięcie.

/XEDUWRZVND

pn-pt 8:00 - 20:00
sb 8:00 - 16:00

Apteka
Lubartowska
ul. Jana Pawła II 9
Lubartów

Ryzyko wad genetycznych

Powszechnie panuje pogląd, iż ciąża po 35 roku życia wiąże się z ryzykiem wystąpienia wad genetycznych
u dziecka. Opinie wśród lekarzy są na
ten temat podzielone. Wadą genetyczną, o jakiej wspomina się najczęściej,
jest zespół Downa. Badania wskazują
jednak, że nie zawsze komórka jajowa jest odpowiedzialna za tego typu
zaburzenia, ponieważ 25% wszystkich
przypadków zespołu Downa jest związanych z materiałem przekazanym
przez ojca.

CAŁODOBOWA

Często wywołują niepotrzebny lęk,
a wykonanie takiego badania w ciąży
daje szansę na uratowanie maleństwa
czy też skuteczne leczenie wad, jakimi
jest ono obciążone. Istnieją dwie grupy
badań prenatalnych w ciąży – inwazyjne oraz nieinwazyjne. Badania prenatalne inwazyjne polegają na pobraniu
płynu owodniowego, natomiast badania nieinwazyjne opierają się o USG
oraz badanie krwi.
Do nieinwazyjnych badań prenatalnych zaliczamy:
• USG prenatalne
• test podwójny
• test potrójny
Nieinwazyjne badania prenatalne
nie wiążą się z ryzykiem powikłań, nie
stanowią też zagrożenia dla matki, ani
dla nienarodzonego dziecka.
Młoda mama, czy późne macierzyństwo? Ważne, aby było świadome. To
wyłącznie wasza decyzja i niepowtarzalne przeżycie.
Zapraszamy na konsultacje do
gabinetów ginekologiczno-położniczych Luxmed. Lekarze specjaliści
poprowadzą twoją ciążę, u nas wykonasz również wszystkie niezbędne
badania.

CAŁODOBOWA
Wamex

QD0LFNLHZLF]D

Apteka na Mickiewicza

ul. A. Mickiewicza 3-5

Lubartów

24h

Apteka Wamex

ul. Jana Pawła II 99

Łęczna

24h
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Kleszcze już aktywne
Atakują od lutego, nawet do listopada. Jest ich szczególnie dużo w województwach: lubelskim, pomorskim i podlaskim. Najgroźniejsze dla człowieka są bakterie zwane krętkami borrelia, wywołujące boreliozę i wirusy powodujące odkleszczowe zapalenie mózgu. Obie choroby
mogą być przyczyną groźnych dla zdrowia i życia człowieka powikłań.
Odkleszczowe zapalenie mózgu
Jest infekcją ogólnoustrojową wywoływaną przez wirus TBE przenoszony
w trakcie ukąszenia przez zakażonego
kleszcza. Częstość występowania choroby zależy od pory roku i wynika z sezonowej aktywności kleszczy, tak więc
ryzyko zakażenia może pojawić się już
w lutym i trwać nawet do końca listopada.
Podczas ukąszenia, wirus jest transportowany z gruczołów ślinowych kleszcza do skóry ofiary, a stąd do otaczających węzłów chłonnych. Następnie
przenoszony jest do organów takich jak:
trzustka, mięśnie szkieletowe, mięsień
sercowy, mięśnie gładkie, a także do
monocytów i fagocytów, gdzie następuje szybkie namnażanie się wirusa (wiremia pierwotna). W drugiej fazie wiremii
wirus TBE przenosi się do centralnego
układu nerwowego (CUN).
Około 10-30% zainfekowanych osób
wykazuje symptomy zakażenia w przeciągu 2-20 dni po infekcji. Są to objawy
niecharakterystyczne, grypopodobne gorączka, bóle głowy, bóle stawów
i mięśni, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka.
Mijają często po kilku dniach. U około
10 % pacjentów, zwykle po tygodniu od
ustąpienia gorączki zaczyna się druga
faza choroby – zajęcie centralnego układu nerwowego.
W diagnozowaniu choroby wywoływanej przez wirusa TBE - odklesz-

czowego zapalenia mózgu, pomocne
jest badanie serologiczne wykrywające w surowicy specyficzne przeciwciała
pojawiające się w wyniku zakażenia: antyTBE IgG i anty TBE IgM.
Dodatni wynik przeciwciał w klasie
M świadczy o świeżym zachorowaniu,
natomiast w klasie G o infekcji przebytej
wcześniej.
Przed zachorowaniem na odkleszczowe zapalenie mózgu chroni jedynie szczepionka. Można ją podawać
zarówno dzieciom, jak i dorosłym.
W kontekście zbliżających się wyjazdów na urlopy i wakacje, ale też krótkich weekendowych wypadów za miasto na łono przyrody, warto rozważyć
tę możliwość i uchronić siebie oraz
dzieci przed tą groźną chorobą.
Szczepienie można wykonać w CM
Luxmed.
Diagnostyka boreliozy
Boreliozę wywołują przenoszone
przez kleszcze krętki (Borrelia burgdorferi). Niestety, nie w każdym przypadku
w miejscu ukąszenia wystąpi rumień czy
inne charakterystyczne objawy. Specjaliści sygnalizują, że nie ma ich u około
połowy chorych, co nie oznacza, że
ukąszona osoba nie jest zarażona. Brak
typowych objawów często opóźnia trafną diagnozę. A jeśli w pierwszej fazie nie
zostanie zastosowana antybiotykoterapia, borelioza przejdzie w fazę rozsianą
– w okresie od kilku tygodni do kilku

miesięcy wystąpią objawy wtórne: dolegliwości kardiologiczne, neurologiczne, bóle stawów, mięśni lub inne. Kiedy
choroba staje się przewlekła, pacjent
może zostać na długi czas wyłączony
z aktywnego życia. Szybka i trafna diagnoza pozwoliłaby uniknąć poważnych
konsekwencji.
Często borelioza, zwłaszcza w fazie
przewlekłej, jest mylona ze stwardnieniem rozsianym, nerwicą, reumatyzmem, toczniem rumieniowatym. Leczenie w tych kierunkach nie przynosi
efektów, a bakterie borreli wciąż sieją
spustoszenie w organizmie.
W laboratorium CM Luxmed można wykonać test Elisa, który wykrywa
przeciwciała IgG świadczące o przebyciu zakażenia oraz test, który monitoruje skuteczność leczenia boreliozy
(przeciwciała VlsE/C6)

CAŁOTYGODNIOWA
.UDķQLFND

al. Niepodległości 27
Kraśnik
pn-pt 7:00 - 21:00
sb-nd 8:00 - 20:00

całotygodniowa
pn-pt 8:00 - 20:00
sb 8:00 - 19:00
nd 9:00 - 17:00

ul. 1-go Maja 11
Nałęczów

CAŁOTYGODNIOWA
Apteka Pomocna
w Chełmie

Apteka
Wamex
pn-pt 7:00 - 21:00

ul. Jana
99
sb-ndPawła
8:00 - II
20:00

Łęczna

ul. Szpitalna 40
Chełm
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Bądź świadoma zagrożenia
Każdego roku odnotowuje się ok. 3500 nowych przypadków zachorowania na raka szyjki
macicy. Połowa z kobiet, u których zdiagnozowano nowotwór, nie ma szans na wyzdrowienie,
ponieważ zgłosiła się zbyt późno do lekarza i nie wykonała badań. Śmiertelność w Polsce jest
o 70% wyższa w porównaniu do średniej w krajach Unii Europejskiej.
Wśród czynników predysponujących
do rozwoju raka szyjki macicy wymieniamy najczęściej: zakażenia wirusem
HPV typu 16/18 i innymi typami wysokoonkogennymi, wiek, wczesne rozpoczęcie współżycia płciowego, dużą
liczbę partnerów płciowych, dużą ilość
porodów, palenie papierosów, zmiany
dysplastyczne określone jako CIN2 lub
CIN3.

Wirus HPV – pierwszy na liście

Rak szyjki macicy rozwija się długo
i bezboleśnie, nie dając żadnych objawów przez wiele lat. Za jego rozwój
w 99,7% przypadków, odpowiedzialny
jest powszechnie występujący wirus,
zwany wirusem brodawczaka ludzkiego
(HPV- human papilloma virus). Na zakażenie narażona jest każda kobieta, niezależnie od wieku czy trybu życia.
Wśród wirusów HPV wyróżnia się
wiele typów, tylko część z nich jest ra-

nej. Wszystkie kobiety, które rozpoczęły
życie seksualne mogą mieć kontakt zarówno z typami HPV niskiego ryzyka, jak
również tymi najgroźniejszymi. Około
80% kobiet aktywnych seksualnie ulega
zarażeniu wirusem HPV przynajmniej
raz w ciągu całego życia.
Istnieje ponad 100 typów tego wirusa, z których większość jest nieszkodliwa, a zakażenie przebiega bezobjawowo i ustępuje samoistnie. Około 30
typów wirusa HPV wywołuje infekcje
narządów moczowo-płciowych u kobiet
i mężczyzn. Za najbardziej niebezpieczne uznaje się zakażenie wirusem HPV
wysokiego ryzyka, typu16 i 18, trwające
przynajmniej 2 lata.

Jak zapobiegać zachorowaniu
na raka szyjki macicy?

Należy pamiętać, że raka szyjki macicy można łatwo wykryć nawet we wczesnym stadium rozwoju.

Cytologia

Szczególną rolę w rozpoznaniu i profilaktyce raka szyjki macicy pełni cytodiagnostyka. Głównym zadaniem badania
jest wykrywanie zmian przedrakowych
i wczesnych postaci raka, można również wykryć zmiany gruczołowe.
Cytologia płynna - LBC (Liquid Based Cytology) to nowoczesna technika
przygotowywania preparatów cytologicznych, redukująca błędy i poprawiająca jakość preparatów. Jest dokładniejsza zarówno w wykrywaniu stanów
przedrakowych, jak i samych komórek
rakowych przy jednoczesnym zredukowaniu ilości koniecznych badań.
Ogromną zaletą techniki LBC jest
możliwość wykonania dodatkowych badań diagnostycznych z tej samej próbki, dzięki przechowywaniu materiału
w specjalnym płynie (np. badania w kierunku wirusa HPV, Chlamydia trachomatis).
Badanie wykonywane techniką LBC,
inaczej niż badanie metodą tradycyjną,
może być wykonywane rzadziej, tzn. raz
na 3 lata.
kotwórcza i to one są najniebezpieczniejsze dla zdrowia i życia. Do zakażenia
może dojść w czasie stosunku płciowego, jak również w przypadku bezpośredniego kontaktu ze skórą osoby zakażo-

Badanie w kierunku
wirusa HPV

Ze względu na obecność DNA HPV
HR w blisko 100% raków szyjki macicy,
niezwykle użytecznym narzędziem diagnostycznym w wykrywaniu nowotworu jest molekularna diagnostyka wiruso-

logiczna.
Laboratorium CM luxmed wykonuje badanie HPV metodą RT-PCR (reakcja łańcuchowej polimerazy w czasie
rzeczywistym).
Test ten wykrywa regiony E6 / E7 (regiony kodujące ekspresję onkoprotein
biorących udział w transformacji nowotworowej) genomu wirusowego DNA.
Wykrycie w materiale klinicznym onkoprotein świadczy o aktywnej formie zakażenia wirusem HPV.
Test wykrywa 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV z jednoczesną identyfikacją typów o najwyższym
potencjale onkogennym – typ 16 oraz
18-45.
Dlaczego ważne jest wykonanie testu HPV?
Badanie cytologiczne jest prostą i skuteczną metodą przesiewową, ale nie wykrywa wszystkich przypadków raka szyjki macicy, a zwłaszcza stanów przedrakowych. Nie wykrywa również samego
zakażenia HPV.
Wykrycie wirusa HPV pozwala na odpowiednio wczesne zapobieganie rozwojowi nowotworu.

Szczególne wskazania do wykonania testu HPV:
• nawracające i przewlekłe stany zapalne dróg rodnych
• planowana ciąża - wirus HPV jest
stwierdzany w ok. 20 % tkanek po
poronieniach
• ciąża - zakażenie dróg rodnych wirusem HPV może zostać przeniesione
na dziecko
• kontrola leczenia nadżerek lub brodawek
• kilkuletnie stosowanie antykoncepcji
hormonalnej
• stosowanie wkładki domacicznej
z towarzyszącymi stanami zapalnymi

Szczepienia przeciwko HPV

Szczepienia przeciw wirusowi HPV
można wykonać u kobiet, które nie rozpoczęły współżycia płciowego. Eliminują
one w znacznym stopniu ryzyko zachorowania.

Szczepienie można wykonać w placówkach CM Luxmed.
Wszystkie wymienione badania wykonywane są w Laboratorium CM Luxmed.

stomatologia
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Gdy rosną zęby stałe
Ząbkowanie u dzieci, choć jest procesem fizjologicznym, może przysparzać wiele kłopotów. W poprzednim wydaniu magazynu Luxmed pisaliśmy o uciążliwych objawach i
zaburzeniach przy wyrzynaniu się zębów mlecznych. Tym razem nieco uwagi poświęcimy
dzieciom starszym i zębom stałym.

Wymianę uzębienia mlecznego na
stałe zaprogramowała nam natura. Dlatego, zanim pojawią się zęby stałe, następuje wiele przemian, związanych ze
wzrostem kości twarzoczaszki oraz powolnym procesem wchłaniana tkanek
korzeni zębów mlecznych. Dzięki temu
procesowi ząb mleczny nie jest już tak
mocno utrzymywany w zębodole, jak

nia, ponieważ wiąże się to z procesem
przygotowania miejsca dla zębów stałych. Przedwczesna utrata zębów mlecznych, np. w wyniku próchnicy, może
skutkować zaburzeniami wzrostu zębów
stałych.
Z kolei stan, gdy zęby mleczne nie
ulegają rozchwianiu w określonym czasie, może świadczyć o zaburzeniach

miało to miejsce wcześniej. Dochodzi
więc do jego rozchwiania, a następnie
wypadnięcia.
Najczęściej, jako pierwsze, pomiędzy
5 a 7 rokiem życia, ulegają rozchwianiu
i wypadnięciu dolne „jedynki” mleczne,
następnie „jedynki” górne. U dziecka
w wieku 7-8 lat wypadają „dwójki” dolne
i górne, natomiast między 9 a 11 rokiem
dochodzi do rozchwiania i wypadania
pierwszych górnych i dolnych zębów
trzonowych oraz dolnych kłów. Kły górne i zęby trzonowe drugie, dziecko traci
najczęściej między 10 a 12 rokiem życia.
Ważne jest utrzymanie zębów mlecznych do czasu ich naturalnego wypada-

w resorpcji ich korzeni. Systematyczne
kontrole stomatologiczne pozwolą z pewnością wychwycić te nieprawidłowości.
Pierwszymi zębami stałymi, które
wyrzynają się za trzonowymi mleczakami, są „szóstki”. Wyrastają między 5 a 7
rokiem życia. Ich pojawienie się można
często przeoczyć dlatego, że nie jest
to poprzedzone wypadnięciem zęba
mlecznego.
Po dolnych „szóstkach” zazwyczaj
wyrastają dolne „jedynki” stałe, potem
„dwójki” stałe. Kły dolne wyrzynają się
najczęściej pomiędzy 9 a 10 rokiem życia, a u dziecka w wieku 10-11 lat poja-
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wia się pierwszy ząb przedtrzonowy.
Zarówno przy pierwszym ząbkowaniu, jak i w procesie wyrastania zębów
stałych może pojawić się wiele zaburzeń
dotyczących nieprawidłowego czasu
i miejsca wyrastania zębów, a także powikłań związanych z ich wyrzynaniem.
Zaburzenia mogą dotyczyć liczby zębów, ich wielkości lub kształtu, budowy
strukturalnej, a nawet barwy zębów.
W praktyce stomatologicznej spotykamy się często z problemem opóźnionego wyrzynania lub zatrzymania zębów. Zęby zatrzymane, to takie, które są
wykształcone, z rozwiniętymi wierzchołkami korzeni, ale nie są wyrznięte. Zwykle nie wykazują one tendencji wzrostowych. Wśród przyczyn zatrzymania bądź
niewyrznięcia zębów stałych wymienia
się m.in.:
- brak zawiązków zębowych,
- nieprawidłowe ułożenie zawiązka
zęba,
- obecność zębów nadliczbowych
lub dodatkowych,
- torbiele,
- opóźnioną resorpcję korzeni zębów
mlecznych,
- zatrzymanie kilku wzajemnie blokujących się zębów,
- włókniakowatość dziąseł,
- brak miejsca w łuku zębowym,
- rozszczep wyrostka zębodołowego
lub podniebienia.
Problem może być również ogólnoustrojowy i wynikać np. z zaburzeń
endokrynalnych, z niedoboru witaminy
D lub skłonności genetycznych.
Jeżeli zauważymy, że wyrastanie zębów u naszego dziecka zbyt rozciąga się
w czasie, wskazana jest wizyta u stomatologa. Być może konieczne będzie wykonanie pantomogramu, by stwierdzić
czy występują jakieś nieprawidłowości.
Zapraszamy na konsultacje do gabinetów stomatologicznych CM Luxmed.
Konsultacja tekstu: lekarz stomatolog
Aleksandra Lenartowicz
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