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Świąteczny Koncert Onkologiczny
Jak co roku, także i w tym, odbędzie się Świąteczny
Koncert Onkologiczny organizowany wspólnie
przez Gdańską Fundację Onkologiczna im. Jerzego
Damsza i Lions Club Gdańsk-1. Jednak tegoroczny
Koncert będzie szczególny, gdyż jest dziesiąty z kolei,
a więc Jubileuszowy. Koncert będzie odbywał się
w gościnnych murach siedziby Polskie Filharmonii
Kameralnej w Sopocie, której dyryguje prof. Wojciech
Rajski. Jak zwykle program muzyczny będzie
zaskakujący i na niezwykle wysokim poziomie,
zaś dochód z całej imprezy przeznaczony zostanie
tradycyjnie na potrzeby dzieci z Hospicjum Pallotinum
im. Ks. E.Dutkiewicza. Bilety rozprowadzane będą
przez członków Lions Club Gdańsk-1 i redakcję
„Terapii i Zdrowie”.

Palenie papierosów wpływa niekorzystnie
na wyniki leczenia nowotworów

Fot. © VBaleha | Depositphotos.com

Sekretarz Redakcji
mgr Małgorzata Jastrzębska

Fot. © ls992007 | Depositphotos.com

„Terapia i Zdrowie” to czasopismo stworzone dla pacjentów, ich rodzin oraz dla
każdego, kto interesuje się tematyką medyczną, propagowaniem zdrowego trybu życia
i zachowaniami prozdrowotnymi. Tematyka pisma obejmuje też praktyczne porady
dotyczące postępowania wobec osób chorych. Wyjaśnia problemy zdrowotne z punktu
widzenia pacjenta i osób nim się zajmujących.
W bieżącym numerze znajdziecie Państwo sporo informacji na temat raka jelita
grubego i stomii. Polecam w szczególności wywiad z prof. Markiem Szczepkowskim,
Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii, Ordynatorem Klinicznego Oddziału Chirurgii
Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie, w którym omawiana jest
ta tematyka. Autor omawia wiele zagadnień dotyczących chirurgii tego narządu dzieląc
się z Państwem olbrzymią wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.
Zwracamy także uwagę na artykuły dotyczące leczenia przerzutów do otrzewnej.
Jest to niezwykle ważne zagadnienie, gdyż w wielu sytuacjach, gdy wydaje się,
że zaawansowanie choroby jest już poza możliwościami leczenia, istnieje sposób,
za pomocą którego można skutecznie walczyć z nowotworem.
Na drugim biegunie zaawansowania chorób nowotworowych jest profilaktyka
i wczesne wykrywanie choroby. Tutaj znajdują się artykuły dotyczące profilaktyki raka
jelita grubego i raka jajnika.
W numerze poruszamy także tematy zamieszczane cyklicznie, a więc problematykę
leczenia bólu („Leczenie bólu w opiece paliatywnej” i „Migrenowe bóle głowy”)
i rehabilitację.
Zachęcamy także do lektury artykułów dotyczących probiotyków, tak często polecanych
dziś jako uzupełnienie diety i stosowane w trakcie leczenia.
Z kolei w artykule dotyczącym postępowania w przypadku uszkodzeń popromiennych
skóry znajdziecie Państwo praktyczne wskazówki, jak należy się zachowywać zarówno
w odniesieniu do profilaktyki jak i leczenia skutków ubocznych radioterapii.
Nie zabrakło artykułów o charakterze innym niż medyczne, pozwalającym odwrócić
uwagę od spraw poważnych i zrelaksować się. Zapraszamy między innymi do przeczytania
artykułu o zaletach zdrowotnych i smakowych win.
A że mamy czas letni, to zapraszamy Państwa do udziału w konkursie fotograficznym
na temat wakacji! Czekają cenne nagrody!
Zachęcamy do lektury i czekamy na Państwa opinie i sugestie

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Isparta
(Turcja) zaobserwowali ciekawy efekt działania octu
winnego produkowanego z cydru jabłkowego na
metabolizm myszy. Badano poziom cholesterolu
i trójglicerydów w surowicy krwi oraz funkcjonowanie
komórek nerek i wątroby. Stwierdzono występowanie
ochronnego wpływu octu z cydru jabłkowego na
erytrocyty (czerwone krwinki), komórki nerki i komórki
wątroby na uszkodzenia rodników tlenowych. Poza
tym wykryto także wpływ na obniżenie poziomu
cholesterolu i lipidów w surowicy. Te efekty naukowcy
wiążą ze wzrostem poziomu witamin i enzymów
antyoxydacyjnych po podaniu badanej substancji.

Z raportu Naczelnego Lekarza USA wynika, że zaprzestanie palenia poprawia rokowanie u chorych
na nowotwory złośliwe. Wynika to z jednej strony ze związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy
paleniem a zwiększoną umieralnością z powodu chorób nowotworowych i innych schorzeń,
zachorowaniem na drugi nowotwór a z drugiej na istniejące prawdopodobieństwo gorszej odpowiedzi
na leczenie i większą toksyczność stosowanego leczenia przeciwnowotworowego. To wszystko
wpływa na pogląd, że nie można już ignorować palenia tytoniu przez chorych na nowotwory złośliwe
i traktować tego nałogu jako przyjemności, którą chorzy cieszyli się w trudnym okresie swojego życia.
Fot. © Zoooom | Depositphotos.com

Od redakcji

¾ Cancer 2014;120: 1914–1916

¾ The Journal of Membrane Biology, 2014;
147: 667–673

Nasza rozmowa
wiedzy na temat raka jelita grubego, możemy wykonać operacje
z zaoszczędzeniem zwieraczy (przednia niska lub ultra- niska
resekcja odbytnicy). Jednak operacja taka powinna przede
wszystkim spełniać kryteria tzw. „doszczętności onkologicznej”
i niestety, u części chorych jest niemożliwa. Ze względu na
miejsce wykonania stomii wyróżnić możemy kolostomię (stomia
na jelicie grubym) oraz ileostomię (na jelicie cienkim).

?

Red.: Od jak dawna chirurdzy wykonują stomie?
M.S.: Pierwsze wzmianki na temat stomii możemy znaleźć już w źródłach Starego Testamentu z X wieku p.n.e.
W XVIII wieku pojawiły się pierwsze próby chirurgicznego
wykonania stomii (pierwsza operacja chirurgicznego wykonania brzusznego odbytu z powodu urazu brzucha została
wykonana w 1757 roku) natomiast prawdziwy przełom dokonał
się w 1952 roku, kiedy to profesor Brian Brook z Uniwersytetu
w Birmingham wprowadził prostą i genialną modyfikację
istniejącej metody chirurgicznej polegającą na wywinięciu
brzegów jelita i wyprowadzeniu w postaci tzw. „kominka” na
powierzchnię skóry. Ta modyfikacja techniki chirurgicznej
w sposób znaczący zmniejszyła liczbę powikłań w postaci
zwężeń stomii, zakażeń skóry wokół brzusznego odbytu oraz
powstawania przetok okołostomijnych.

– wciąż aktualny problem
w chirurgii kolorektalnej

Fot. © Cancerus | Depositphotos.com

Stomia jelitowa

?

Red.: Skąd w Polsce i na świecie tak duża liczba
osób ze stomią?
M.S: To bardzo trafne pytania, bo mogłoby się wydawać,
że wraz z rozwojem technologii medycznych i ulepszaniem
technik operacyjnych liczba wykonywanych stomii powinna

Diagnoza: rak jelita grubego. Potem operacja i wykonanie stomii,
którym towarzyszy szok i niedowierzanie. Takiej sytuacji doświadcza
rocznie około 7 tysięcy Polaków, u których wykonano stomię. Szacuje
się, że w Polsce żyje około 40 tysięcy osób z wykonaną stomią jelitową.
W Stanach Zjednoczonych żyje ponad milion pacjentów ze stomią.
Na ten temat rozmawiamy z Panem Profesorem Markiem Szczepkowskim,
Prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii, Ordynatorem Klinicznego
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie.

?

Redakcja: Jest Pan ekspertem w dziedzinie chirurgii
kolorektalnej. Porozmawiajmy o stomiach jelitowych.
Co to jest stomia jelitowa i kiedy jest wykonywana?
Prof. M. Szczepkowski: Stomia jest to chirurgicznie wykonane połączenie światła jelita z przednią powierzchnią powłok
brzusznych. Wykonywana jest w następstwie przebycia chorób
takich jak: rak jelita grubego, wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna, a w ostatnim czasie również w przypadku urazów i jest to związane niestety
z rozwojem cywilizacji oraz zwiększeniem się liczby wypadków
komunikacyjnych. Podczas operacji patologicznie zmieniona
część jelita jest usuwana, a ujście jelita jest wyprowadzane

na przednią powierzchnie powłok brzusznych. Zwłaszcza
dotyczy to sytuacji, gdy zmiana chorobowa (najczęściej nowotwór) znajduje się w końcowej części jelita grubego, a więc
w dolnej części odbytnicy. Wtedy często chirurg zmuszony
jest do wykonania stomii, którą pacjent ma do końca życia.
Trzeba jednak podkreślić, że coraz częściej, również w tych
sytuacjach, dzięki rozwojowi technologii medycznych, a także
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Ogólnopolski Workshop w Szpitalu Bielańskim.

się zmniejszyć. Profesor Bill Heald, jeden z największych
ekspertów z chirurgii kolorektalnej około 20 lat temu wyraził
opinię, że w czasie najbliższych kilkunastu lat liczba pacjentów
ze stomią ulegnie znacznemu zmniejszeniu. Jednak nie miał
on racji, bo jednak dziś już wiemy, że liczba wykonywanych
na świecie stomii utrzymuje się mniej więcej na tym samym
poziomie. Jest to związane m.in.: z wydłużeniem się życia
człowieka i wzrostem zapadalności na raka jelita grubego,
nieswoiste zapalenia jelit i chorobę uchyłkową czy zwiększoną
liczbę urazów spowodowanych wypadkami komunikacyjnymi
czy ranami postrzałowymi.
Sytuację tę dobrze obrazują dane epidemiologią mówiące o tym,
że w Polsce na raka jelita grubego w przyszłym roku zachoruje
o kilka procent więcej pacjentów niż ma to miejsce w roku
bieżącym. To bardzo pesymistyczne dane ale mając tego świadomość możemy podjąć różne działania zapobiegawcze.

?

Red.: O tym może porozmawiamy za chwilę. A teraz
proszę powiedzieć, czy stomia jest zawsze wyrokiem
na całe życie?
M.S.: Nic bardziej mylnego. W określonych sytuacjach takich
jak stan po operacji Hartmanna, wykonanie stomii protekcyjnej podczas operacji przedniej resekcji odbytnicy najczęściej
w przypadku raka odbytnicy czy odtwórczej proktokolektomii
w przypadku wrzodziejącego zapalenia jelita grubego lub mnogiej polipowatości rodznnej – to potencjalne sytuacje w których
stomia stanowi jedynie rozwiązanie czasowe, a przywrócenie
naturalnej drogi pokarmowej możliwe jest już po kilkunastu
tygodniach po pierwotnej operacji.

Nasza rozmowa
sportu, wykonywaniu swojego hobby, utrzymywaniu kontaktów
towarzyskich czy uprawianiu seksu. Stomia nie jest przeciwwskazaniem do zajścia w ciążę, a jej przebieg jest dokładnie
taki sam, jak u kobiet zdrowych. Bo przecież stomia nie jest
chorobą. Jak widać większość pacjentów ze stomią może prowadzić życie bez większych ograniczeń a nawet z powodzeniem
realizować swoje pasje i marzenia.

Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego jest
jednym z pięciu największych na świecie ośrodków referencyjnych dla leczenia pacjentów z przepukliną okołostomijną.
Jesteśmy Oddziałem, który przeprowadza największą liczbę
operacji naprawczych przepuklin w Polsce i jednym z dwóch
e Europie. Specjalizujemy się w chirurgicznym leczeniu
pacjentów z tym powikłaniem przy użyciu zarówno technik tzw. klasycznych jak i małoinwazyjnych. Na podstawie
Naszego znaczącego wieloletniego doświadczenia klinicznego
w ubiegłym roku stworzyliśmy nową koncepcję leczenia
operacyjnego chorych z przepuklinami okołostomijnymi
– metodę hybrydową.

?
Urodzinowy tort z okazji 30-lecia
powstania Poradni dla Chorych
ze Stomią w Szpitalu Bielańskim
w Warszawie. 17 lutego 2013 r.

ponieważ rak jelita grubego najczęściej nie daje wczesnych
objawów. Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia objawów alarmowych takich jak: krew w stolcu, przewlekłe bóle
brzucha, znaczna utrata masy ciała w krótkim czasie, zmiana
rytmu wypróżnień (przewlekłe biegunki lub zaparcia) należy
zgłosić się jak najszybciej do lekarza.

?

Red.: W mediach nie słyszy się dużo o osobach
ze stomią. Czym to jest spowodowane?
M.S.: To prawda. W Polsce temat raka jelita grubego oraz
stomii to temat tabu. Jest to jedna z przyczyn tak późnego
diagnozowania tego nowotworu w naszym kraju. Uważam, że
w mediach nadal ten temat jest poruszany zbyt rzadko. Trzeba
jednak tutaj powiedzieć, że dzięki wysiłkowi takich organizacji
jak Polski Klub Koloproktologii sytuacja zmienia się na lepsze
a rak jelita grubego i stomia przestają być tematem wstydliwym. Coraz więcej osób tzw. „publicznych” przyznaje się do
tego, że chorowała na nowotwór jelita grubego i ma stomię.
A ma ją wielu znanych ludzi, aktorów, polityków, sportowców,
artystów, którzy niejednokrotnie otwarcie przyznają się do tego
w mediach, co więcej – prowadzą nadal aktywny tryb życia
i osiągają sukces a co najważniejsze, są bardzo pozytywnym
przykładem dla innych.

?

Red.: Jak ustrzec się przed stomią?
M.S.: To jest właśnie pytanie o działania zapobiegawcze.
Profilaktyka stomii to przede wszystkim profilaktyka raka
jelita grubego. Należy wyeliminować czynniki ryzyka takie jak:
otyłość, mała zawartość błonnika w diecie, palenie papierosów,
alkohol, brak aktywności fizycznej. Bardzo istotnym elementem
profilaktyki są badania przesiewowe. Badanie przesiewowe
w poszukiwaniu raka jelita grubego to badanie najczęściej
populacyjne, które wykonuje się u osób zdrowych a raczej
takich, u których nie stwierdza się objawów choroby pod
kątem znalezienia nowotworu we wczesnej jego fazie. W przypadku raka jelita grubego takim badaniem jest kolonoskopia.
W Polsce jesienią 2000 roku uruchomiono Program Badań
Przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Niestety nadal
wielu pacjentów, pomimo otrzymania listownego zaproszenia,
nie zgłasza się na to badanie. Świadczy to o bardzo niskiej
świadomości zdrowotnej społeczeństwa polskiego. W świadomości wielu Polaków rak oznacza śmierć, co oczywiście
jest nieprawdą, ale często stomia jest ceną, którą chory musi
zapłacić za wyleczenie. Badania przesiewowe są tak ważne,

?
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Red.: Wielu chorych po operacji zadaje sobie
pytanie: „Co dalej?”. Czy można żyć normalnie
mając stomię?
M.S.: Już częściowo odpowiedziałem na to pytanie. Oczywiście
że tak. Wiele osób po operacji wraca do normalnej aktywności zawodowej i społecznej. Dostępny na rynku nowoczesny
sprzęt stomijny jest tak zaprojektowany, aby zapewnić komfort
pacjentom. Sprzętu stomijnego nie widać i nie stanowi on
ograniczenia w codziennych zajęciach. Pacjenci, którzy przed
operacją byli bardzo aktywni, najbardziej boją się ograniczeń,
często niesłusznie. Stomia nie stanowi przeszkody w uprawianiu
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Red.: Czy pacjent ze stomią po wyjściu ze szpitala
może liczyć na dalszą opiekę i pomoc?
M.S.: Rzeczywiście pacjenci po operacji są często zdezorientowani i przerażeni faktem posiadania stomii, jednak należy
podkreślić, że mogą liczyć na profesjonalne wsparcie. Pomoc
taką świadczą Poradnie Stomijne w całej Polsce, w których
zespoły pielęgniarek stomijnych i lekarzy pomagają pacjentom
i podpowiadają jak należy pielęgnować stomię, jak fachowo
dobrać sprzęt stomijny oraz wdrażają leczenie w przypadku
wystąpienia powikłań stomii.
Początek ruchu stomijnego w Polsce datuje się na przełomie
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku. Właśnie
w tym roku, 17 lutego odchodziliśmy 30. lecie powstania Poradni
dla Chorych ze Stomią w Warszawie, właśnie tu, w Szpitalu
Bielańskim (na zdjęciu urodzinowy tort z tej właśnie okazji).
Trzeba podkreślić, że był to drugi tego typu profesjonalny
ośrodek w Polsce (i w Europie Środkowo-Wschodniej).
Do dziś nasza Poradnia prężnie działa i udziela profesjonalnej
pomocy pacjentom.
Drugim nurtem działalności, o której trzeba też powiedzieć,
jest działalność samopomocowa samych pacjentów (bo najlepszym przykładem dla pacjenta ze stomią jest drugi stomik,
zwłaszcza ten, który jest dobrze zaadaptowany do nowej sytuacji
życiowej). Pacjenci są skupieni wokół Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Chorymi ze Stomią POL-ILKO (obecnie: Polskie
Towarzystwo Stomijne), które jest największym i najbardziej
prężnie działającym stowarzyszeniem, które zrzesza pacjentów ze stomią tzw. „stomików”. Jego celem jest prowadzenie
kampanii społecznych, informowanie pacjentów, a przede
wszystkim prowadzenie działań na rzecz poprawy jakości
życia pacjentów ze stomią.

?
Wiele osób
po operacji wraca
do normalnej
aktywności zawodowej i społecznej.
Większość
pacjentów ze stomią
może prowadzić
życie bez większych
ograniczeń, a nawet
z powodzeniem
realizować swoje
pasje i marzenia.

?

Red.: Powiedział Pan Profesor o powikłaniach stomii,
które mogą się wydarzyć w okresie pooperacyjnym.
Czy zdarzają się często? Jak to się leczy?
M.S.: Dotknęła Pani Redaktor bardzo ważnego i trudnego
problemu. Najczęstszymi problemami z jakimi borykają się
pacjenci po operacji są miejscowe powikłania brzusznego
odbytu. Należą do nich między innymi: wypadanie stomii,
zwężenie, martwica stomii, zakażenie połączenia skórnośluzówkowego oraz skóry wokół stomii. Najczęstszym
jednak i chyba najtudniejszym do leczenia powikłaniem jest
przepuklina okołostomijna, która według niektórych źródeł
występuje nawet u 70% pacjentów. Ryzyko jej powstania istnieje przez całe życie, jednak najczęściej rozwija się w ciągu
dwóch lat od operacji wykonania stomii. Kliniczny Oddział
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Red.: Na czym polega technika hybrydowa?
M.S.: Technika hybrydowa (HYPER – Hybrid Parastomal Endoscopic Re-do) jest innowacyjną techniką
małoinwazyjną, która łączy w sobie zalety techniki operacyjnej
laparoskopowej i techniki klasycznej. W Naszym doświadczeniu technika ta w porównaniu z dotychczas stosowanymi na
świecie metodami jest znacznie lepsza, ponieważ obserwujemy
znacząco mniejszy odsetek powikłań pooperacyjnych, skrócenie
czasu pobytu pacjenta w szpitalu, mniejsze natężenia bólu
pooperacyjnego i znacznie lepszą jakość życia po zabiegu operacyjnym. Wprawdzie okres obserwacji jest stosunkowo krótki
i wynosi kilkanaście miesięcy, ale wśród operowanych chorych
nie stwierdziliśmy nawrotów (a jest to ważny parametr oceny
skuteczności leczenia operacyjnego przepuklin). Technika ta
była prezentowana na kilku światowych kongresach i spotkała
się z dużym zainteresowaniem międzynarodowych ekspertów.
Obecnie ciągle trwają badania w tym zakresie, jednak wstępne
obserwacje naszych pacjentów poddanych operacji HyPER
pokazują, że jest to niezwykle użyteczna metoda, która ma
szansę wejść do kanonu leczenia przepuklin okołostomijnych
na całym świecie i zastąpić dotychczas stosowane techniki
operacyjne.

?

Red.: Jaki udział w tych i innych działaniach
związanych ze stomią ma Polski Klub
Koloproktologii?
M.S.: Celem działania Polskiego Klubu Koloproktologii
(w skrócie PKK) jest dążenie do rozwoju klinicznego i naukowego polskiej chirurgii kolorektalnej, propagowanie najnowszych trendów i osiągnięć w tej dziedzinie wśród lekarzy
chirurgów oraz koleżanek i kolegów reprezentujących inne
specjalności medyczne. Co roku pod patronatem PKK odbywa
się wiele konferencji w trakcie których eksperci debatują nad
możliwością poprawy wyników leczenia onkologicznego raka
jelita grubego oraz chorób zapalnych jelit. Naszą ideą jest
także ścisła współpraca z pielęgniarkami stomijnymi oraz
pacjentami.
Ponieważ liczba pacjentów dotkniętych chorobami jelita grubego a także schorzeniami proktologicznymi ciągle wzrasta,
PKK obecnie czyni intensywne starania, które mają na celu
ustanowienie, wzorem wielu państw wysokorozwiniętych utworzenie specjalizacji lekarskiej w zakresie chirurgii kolorektalnej.
Zdaję sobie sprawę, że jest to nie lada wyzwanie – nawet na
lata. Jednak nie będziemy ustawali w wysiłkach na rzecz tej
specjalizacji. Mamy już poparcie w tym zakresie wielu osób
i organizacji w tym organizacji zrzeszających pacjentów.

Nasza rozmowa
W ostatnim czasie jako Polski Klub Koloproktologii przygotowaliśmy „Polski Konsensus w sprawie Stomii Protekcyjnej”,
który będzie prezentowany na najbliższym Jubileuszowym
Sympozjum PKK. Sprawa stomii protekcyjnej, to w skrócie
ustanowienie wskazań do wykonywania stomii czasowej
w określonych sytuacjach klinicznych.
Także pod auspicjami PKK powstaje właśnie pierwsza w Polsce
monografia na temat stomii. Książka pod redakcją T. Banasiewicza, P. Krokowicza i M. Szczepkowskiego zatytułowana:
„Stomia – prawidłowe postępowanie chirurgiczne i pielęgnacja”. Jej promocja odbędzie się już za niecały miesiąc podczas
Jubileuszowego Sympozjum Klubu.
Myślę, że warto też wspomnieć o stronie internetowej PKK
(¾ www.pkk.org.pl), na której można odnaleźć strefę
pacjenta z poradami w różnych sprawach związanych z chorobami jelita grubego, które jak wiemy mogą być powodem
wykonania stomii.

?

Red.: Panie Profesorze, wspomniał Pan o jubileuszu
PKK. Proszę o kilka zdań na ten temat.
M.S.: W tym roku mamy jubileusz naszego Klubu (PKK)
podwójny. W dniach 11–13 września, czyli już za niespełna
miesiąc w Serocku k. Warszawy odbędzie się X Jubileuszowe
Sympozjum Klubu i również będzie to 20-lecie istnienia
Klubu.
Mam wielki zaszczyt i przyjemność jako aktualnie urzędujący
Prezes być Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Zjazdu. Sympozjum będzie wyjątkowe. Uczestniczyć w nim będzie ponad 600 najznakomitszych chirurgów
polskich oraz gości z zagranicy. Podczas 17 sesji naukowych
będzie zaprezentowanych ok. 90 wykładów na tematy związane
z chirurgią kolorektalną. Moją ideą i ambicją było stworzenie
programu nowoczesnego na miarę wyzwań drugiej dekady
XXI wieku. Mam nadzieję, że nam się to udało a udział wybitnych osobowości świata chirurgii i ekspertów w dziedzinie
koloproktologii, myślę taki sukces zagwarantują.

?

Red.: Jest Pan ordynatorem prężnie rozwijającego
się oddziału. Jaki jest Pana przepis na sukces?
M.S.: Receptą na sukces jest zawsze ciężka praca oraz
dobra współpraca całego zespołu. Jednym z celów podejmowanych przez nas działań jest zrównanie standardów
i wyników leczenia z tymi w najlepszych ośrodkach w Europie
i na świecie. Możliwe jest to dzięki „inwestowaniu” w rozwój
kadry, aktywnemu udziałowi w konferencjach i zjazdach oraz
prowadzeniu działalności naukowej i dydaktycznej. Istotna jest
również współpraca z innymi ośrodkami. To wszystko na co
dzień staramy się robić.
Oddział, którym kieruję jest ośrodkiem referencyjnym diagnozowania i leczenia chorób jelita grubego. Wykonujemy
operacje kolorektalne we wszystkich technikach chirurgicznych
jeżeli chodzi o dostęp operacyjny, a więc tzw. klasycznych,

laparoskopowych, mikrochirurgicznych oraz hybrydowych.
Posiadamy unikalną bazę diagnostyczną z USG transrektalnym
z obrazowaniem 3D oraz manometrią anorektalną wysokiej
rozdzielczości włącznie. Do najważniejszych naszych osiągnięć
ostatnich lat mogę zaliczyć:
▪▪ Kilka zakończonych i kilka trwających projektów dotyczących Diversion colitis (DC). DC – oznacza zapalenie błony
śluzowej jelita grubego wyłączonego z pasażu jelitowego
– sytuacji tej zawsze towarzyszy stomia, a więc jest to swego
rodzaju powikłania związane z brzusznym odbytem. Od
około dwudziestu lat tworzymy bazę danych pacjentów z DC,
obecnie jest to baza obejmująca największą liczbę chorych
w piśmiennictwie światowym. Obecnie przygotowujemy
publikacje w tym zakresie (m.in. do NEJM ).
▪▪ Prace nad nowymi metodami operacyjnymi leczenia przepuklin okołostomijnych (PO) i stworzenie nowej filozofii
i techniki operacji przepuklin okołostomijnych, o czym
mówiłem wcześniej. Obecnie też przygotowujemy publikacje
w międzynarodowych czasopismach medycznych.
▪▪ Opracowanie w czasie ostatnich trzech lat nowych niestandardowych wskazań do TEM (Transanal Endoscopic
Microsurgery – Przezodbytniczej Endoskopowej Mikrochirurgii). Między innymi zastosowaliśmy TEM:
• do usunięcia złogu żółciowego w mesorectum siedem
lat po cholecystectomii laparoskopowej,
• do zamknięcia wielokrotnie nawracającej przetoki
odbytniczo-cewkowej po prostatektomii,
• zastosowanie techniki TEM jako pierwszego etapu
w ultraniskiej (międzyzwieraczowej) resekcji przedniej
odbytnicy (wykonywanej w technice laparoskopowej
i otwartej).
▪▪ Rozwój i doskonalenie metod dostępu minimalnie inwazyjnego w operacjach kolorektalnych.
▪▪ Organizacja ogólnopolskich sympozjów „Postępy w chirurgii
kolorektalnej” – w formule prezentacji zabiegów w czasie
rzeczywistym obrazu i dźwięku z sal operacyjnych.
▪▪ Współpraca na co dzień z wieloma ośrodkami referencyjnymi
w chirurgii kolorektalnej w kraju i za granicą.

?

Red.: Rozumiem, że oddział Pana Profesora jest
gotowy do przyjęcia każdego pacjenta z patologią
w zakresie jelita grubego.
M.S.: Tak oczywiście. Po to jesteśmy. Mam nadzieję, że ten
siłą rzeczy dość skrócony opis naszej działalności i naszych
dokonań pokazał jaki jest profil naszej działalności. Zapraszamy
wszystkich pacjentów z patologią w zakresie jelita grubego na
konsultację a w razie potrzeby leczenia, zwłaszcza leczenia
operacyjnego jesteśmy do Państwa dyspozycji. Myślę, że nasze
doświadczenie i profesjonalne, indywidualne podejście do
każdego chorego sprawi, że w Klinicznym Oddziale Chirurgii
Ogólnej i Kolorektalnej Szpitala Bielańskiego w Warszawie
będziecie się państwo czuli bezpiecznie. ❖
Red.: Dziękujemy serdecznie
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Zespoły Klinik Chirurgii Onkologicznej z Gdańska i Bydgoszczy.

Przerzuty

raka jelita grubego do otrzewnej
– możliwości i wyniki leczenia

Co robić, gdy w trakcie zabiegu operacyjnego z powodu raka jelita grubego chirurg znajdzie
dodatkowo przerzuty raka na otrzewnej? Albo gdy po leczeniu chirurgicznym i chemioterapii
wystąpi wznowa w postaci guzków na otrzewnej? Czy ten stan można jeszcze leczyć inaczej
niż tylko za pomocą chemioterapii paliatywnej?

P

rzerzuty do otrzewnej występują u około 10–15% chorych z pierwotnym rakiem jelita grubego oraz w około
40% przypadków wznowy miejscowej. Zazwyczaj
wykrywa się je przypadkowo po otwarciu jamy brzusznej z powodu operacji guza pierwotnego. Badania obrazowe
wykonywane w diagnostyce przedoperacyjnej (tomografia
komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia) najczęściej nie pozwalają na wczesne wykrycie drobnych zmian
na otrzewnej.
Chemioterapia systemowa (podawana dożylnie) nie jest
w stanie zniszczyć przerzutów raka na otrzewnej ze względu
na istniejącą barierę „krew-otrzewna”. Cytostatyk (lek przeciwnowotworowy) podany dożylnie nie jest w stanie osiągnąć
odpowiednio dużego stężenia w jamie otrzewnej w takim
stopniu, w jakim mógłby skutecznie zadziałać na tkankę
nowotworową.
Ale cytostatyk podany bezpośrednio do jamy otrzewnej
w tej samej dawce co podawany dożylnie, pozwala osiągnąć
stężenie od 25 do 1000 razy większe niż po podaniu dożylnym. Dodatkowo podanie go w podwyższonej temperaturze
(41–42 st. C) w sposób ciągły (perfuzja) powoduje zwiększenie
jego uszkadzającego działania na komórki nowotworowe (efekt
synergistyczny). Ten sposób leczenia nosi nazwę Dootrzewnowej Chemioterapii Perfuzyjnej w Hipertermii (ang. HIPEC

– Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy). Ten sposób
leczenia jest skuteczny w przypadku nacieków nowotworowych
nie większych niż 2–3 mm.
W związku z tym należy wyciąć praktycznie całą tkankę
nowotworową z obrębu jamy brzusznej. Zabiegi takie noszą
nazwę zabiegów cytoredukcyjnych
Po otwarciu jamy brzusznej chirurg decyduje, czy jest możliwe
technicznie wycięcie wszystkich struktur zajętych przez nowotwór. Zabiegi cytoredukcyjne są bardzo czasochłonne (trwają
nawet 10 godzin) i często bardzo trudne technicznie.
Zakres wycięcia może obejmować nie tylko całą lub część
otrzewnej, ale może obejmować także część jelita grubego
z górną częścią odbytnicy, często z wyłonieniem stomii,
część żołądka, różne odcinki jelita cienkiego, sieć większą,
pęcherzyk żółciowy, resekcję częściową wątroby, wycięcie
śledziony, narządu rodnego z przydatkami u kobiet, część
ściany pęcherza moczowego, ogniskowo fragmenty przepony.
Z tego względu śródoperacyjną kwalifikację do zabiegu oraz
wykonanie zabiegu powinien wykonywać bardzo dobrze
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wyszkolony chirurg mający duże doświadczenie oraz wiedzę
w zakresie możliwości leczenia, nie tylko chirurgicznego, ale
także onkologicznego.
Nie zawsze jest to możliwe. Jeśli rozległość nacieków
nowotworowych jest bardzo duża, wykonanie ciężkiego dla
pacjenta zabiegu może nie tylko mu nie pomóc, ale naraża
go na niepotrzebne, poważne i groźne dla życia powikłania.
Dlatego przed podjęciem decyzji o wykonaniu zabiegu, już
na sali operacyjnej, po otwarciu jamy brzusznej, chirurg
ocenia stopień zaawansowania według tzw. skali Sugerbaker’a (ang. PCI – Peritoneal Cancer Index). Do zabiegów
cytoredukcyjnych kwalifikują się chorzy, u których zaawansowanie według PCI jest nie większe niż 20 pkt. Jeśli jest on
wyższy, nie ma wskazań do wykonania tego zabiegu, a więc
i następnie zabiegu HIPEC.
Zabiegi cytoredukcyjne są bardzo obciążające dla organizmu
pacjenta. Z tego powodu stan ogólny chorego powinien być na
tyle dobry, żeby umożliwiać jego wykonanie z jednoczasową
dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną. Niezmiernie ważne dla
bezpiecznego wykonania zabiegu i pooperacyjnego prowadzenia
pacjenta jest doświadczenie zespołu chirurgicznego, anestezjologicznego oraz pielęgniarskiego. Z tego powodu zabiegi te są
wykonywane w dużych, renomowanych szpitalach. W Polsce
zabiegi te ( w zakresie przerzutów do otrzewnej raka jelita
grubego, śluzaka otrzewnej, raka jajnika, raka żołądka i międzybłoniaka otrzewnej) wykonuje się w ośrodkach chirurgicznych
w Gdańsku, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Warszawie
(Informacje o ośrodkach i kontakt na stronie ¾ www.hipec.pl).
Decyzja o kwalifikacji do zabiegu CRS+HIPEC musi
odbywać się w gronie zespołu wielospecjalistycznego, składającego się z chirurga zajmującego się leczeniem nowotworów,
onkologa-chemioterapeuty, radiologa i histopatologa. Leczenie
chirurgiczne z chemioterapią dootrzewnową nie powinno być
traktowane jako zamiennik dla chemioterapii systemowej
(mimo wiadomej lepszej skuteczności) ale jako element procesu
wielospecjalistycznego leczenia choroby nowotworowej.
Z tego powodu ważny jest moment decyzji o wdrożeniu
leczenia chirurgicznego w sytuacji, gdy jest jeszcze ono możliwe
i skuteczne. Rozpoznanie przerzutów do otrzewnej i włączenie
chemioterapii systemowej bez konsultacji z zespołem wielospecjalistycznym pod kątem CRS+HIPEC może skutkować
dalszym rozwojem wewnątrzotrzewnowym nowotworu przy
braku skuteczności leczenia systemowego i brakiem możliwości
wykonania cytoredukcji w terminie późniejszym.
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Zabieg HIPEC.

Należy pamiętać, że im wcześniej zaczniemy leczyć przerzuty do otrzewnej za pomocą zabiegu cytoredukcyjnego
w połączeniu z HIPEC, tym lepsze są wyniki. Przeżycia 5-letnie
zależne są od stopnia zaawansowania zmian nowotworowych
ocenianych według indeksu PCI oraz możliwości wykonania
całkowitej cytoredukcji i wynoszą nawet 38%–49%, zaś 5-letni
okres wolny od wznowy wynosi 25%–34%.
Zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu z HIPEC w przerzutach
raka jelita grubego do otrzewnej są zalecane m.in. przez Amerykańskie Towarzystwo Nowotworów Powierzchni Otrzewnej.
Są uwzględnione także w zaleceniach Krajowego Konsultanta
w Chirurgii Onkologicznej: „Chorych z obecnością carcinomatosis peritonei (o ile Peritoneal Carcinomatosis Index «PCI»
Sugarbakera wynosi <20 pkt) należy kwalifikować do operacji
cytoredukcyjnej w połączeniu z chemioterapią dootrzewnową
w hipertermii (HIPEC)” ¾ www.ptcho.org.pl ❖
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
Klinika Chirurgii Onkologicznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
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Otrzewna – błona surowicza, pokrywająca od wewnątrz
ściany i część narządów wewnętrznych jamy brzusznej
Chemioterapia paliatywna – chemioterapia, która ma
na celu zmniejszenie objawów choroby nowotworowej,
nie jest podawana z intencją wyleczenia

 inForMaCja dla paCjenta:

 Co to jest wirtualna kolonoskopia?

Badanie tomograficzne w porównaniu z innymi metodami jest
mało uciążliwe dla pacjenta. Jedyne nieprzyjemne doznania
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diagnostyka

Rak jelita grubego

– kilka zdań o profilaktyce

R

ak jelita grubego jest chorobą przede wszystkim
ludzi starszych – wykluczając przypadki o podłożu
dziedzicznym, zachorowania przed 30 rokiem życia
należą do rzadkości. Pacjenci obciążeni rodzinną
historią raka jelita grubego powinni być bardzo skrupulatnie
kontrolowani, edukowani w procedurach diagnostycznych
i profilaktyce, objawach, jakie mogą świadczyć o początkach
patologii oraz krokach jakie podjąć po ich zaobserwowaniu.
Świadomość podstaw choroby, jej patogenezy i kliniki, pozwoli
zapobiegać rozwojowi raka, unikać sytuacji ryzykownych,
i nie zgłaszać się do specjalisty dopiero po zaobserwowaniu
pierwszych sygnałów zagrożenia.
Średnia wieku społeczeństwa Polskiego w ostatnich latach
uległa zdecydowanemu wydłużeniu – w porównaniu z początkiem lat 50. ubiegłego stulecia – o średnio 15 lat, zarówno
dla kobiet jak i mężczyzn. Rak jelita grubego jest idealnym
przykładem choroby rozwijającej się długo i początkowo
bezobjawowo. Błędy dietetyczne, szczególnie te powtarzane
przez wiele lat, są istotnym czynnikiem sprawczym rozwoju
nowotworów przewodu pokarmowego, w tym również raka
jelita grubego. Eliminacja z diety owoców i warzyw a więc źródła cennych witamin, antyoksydantów i naturalnego błonnika
pokarmowego to jeden z podstawowych grzechów młodych
ludzi, którzy za kilkadziesiąt lat, znajdą się w grupie ryzyka
rozwoju raka jelita grubego. Kolejnym to nadmierna ilość
tłuszczów, zwłaszcza wysoce przetworzonych pochodzenia
zwierzęcego, które są potencjalnym źródłem substratów do
powstawania mutagenów – cząstek, mających zdolność działania w świetle jelita grubego, na wchodzące w prawidłowy
cykl podziałowy komórki nabłonka i zapoczątkowywania

Pamiętajmy!

Głównymi czynnikami wpływającymi
na zachorowania
na raka są: zła dieta,
otyłość, nałogi,
zaniechanie wysiłku
fizycznego. Możemy
uniknąć tego
niebezpieczeństwa
żyjąc w sposób
bardziej racjonalny!
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ich przemian – kolejnych mutacji oraz patologicznych,
wykraczających poza naturalne bariery ochronne proliferacji.
W połączeniu z dietą ubogoresztkową, pozbawioną źródeł
błonnika pokarmowego, zwalniającą pasaż, wydłuża się czas
ich działania bezpośrednio na błonę śluzową jelita grubego
a chroniczne drażnienie skuteczniej uszkadza śluzówkę
przewodu pokarmowego i promuje kolejne nowotworowe
przeobrażenia. Kancerogeny zawarte w napojach wysokoprocentowych (szczególnie tych niskiej jakości, na bazie
surowców przemysłowych), inne, źródłem których jest tytoń,
suplementy diety, syntetyczne dodatki do pokarmów wysoce
przetworzonych – „ulepszacze smaku”, z pewnością mają swój
udział w rozwoju raka jelita grubego.
Mimo w ostatnich czasach promowanych idei na zdrowy
tryb życia, coraz więcej Polskich obywateli cierpi z powodu
nadwagi. Liczby te niestety z roku na rok nie maleją, a otyłość
to kolejny czynnik ryzyka rozwoju nowotworów, również raka
jelita grubego.
W połączeniu z nałogami: używkami, alkoholem, dietą
opartą na Fast-foodach, zaniechaniem wysiłku fizycznego na
rzecz innych rozrywek stawia nas w grupie większego ryzyka,
którego można przy większym racjonalizmie z pewnością
uniknąć.
Nie należy zapominać o częstych kontrolach i nie lekceważeniu pierwszych symptomów choroby. Każda zmiana
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Rak jelita grubego od kilku lat plasuje się w czołówce nowotworów
złośliwych zarówno pod względem zapadalności jak i umieralności w Polskiej
populacji. Wśród wszystkich nowotworów przewodu pokarmowego jest
najczęstszy a dynamika wzrostu zachorowań na gruczolakoraka jelita
grubego w Polsce – jedną z najwyższych wśród krajów Europy zachodniej.
Mimo nowych metod diagnostyki i coraz doskonalszych terapii, przeżycia
pięcioletnie wynoszą, w zależności od zaawansowania, jedynie od 24–32%.
Ze statystyk jasno wynika, że późna wykrywalność ma mocno niekorzystny
wpływ na rokowanie – warto więc podjąć temat profilaktyki i zapobiegania,
likwidacji czynników mających istotny wpływ na proces kancerogenezy.
w fizjologii wypróżnień, zaparcia przerywane okresami biegunek,
spadek masy ciała, niespecyficzne bóle brzucha, długotrwałe
anemizacje (bladość skóry z obniżeniem parametrów krwi
w zakresie czerwonych krwinek) bez uchwytnej przyczyny,
a z pewnością – obecność świeżej krwi w stolcu to te objawy,
które nie powinny poddawać pod wątpliwość konieczności
kontaktu ze specjalistą, zwłaszcza gdy analizując historię
rodzinną problem się powtarza.
Przy stwierdzonej anemizacji błędem jest zakładać z góry,
że jest to wynik braku żelaza w organizmie (bez starania się
wyjaśnienia tego przyczyny) i zalecenie suplementacji żelaza
w postaci tabletek czy tez innej formy jego podaży. Dotyczy
to zwłaszcza starszych ludzi, ale nie tylko. Anemizacja może
dotyczyć różnych innych stanów chorobowych, takich jak
choroba wrzodowa żołądka czy dwunastnicy, nowotworów
żołądka, krwawienia z żylaków przełyku, krwawienia z uchyłków
jelita grubego lub żylaków odbytu, oraz wielu innych stanów
chorobowych, przy których sama podaż preparatów żelaza nie
ma sensu, gdyż przyczyna jest inna.
Badanie kału na obecność krwi utajonej nie jest oczywiście
procedurą wykluczającą rozwój patologii, jednak jakiekolwiek
nieprawidłowości w wyniku powinny być poddane wnikliwej
analizie, weryfikowane w badaniu kolonoskopowym wykonywanym ze wskazań bądź, w przypadku braku objawów – w ramach
Programów profilaktycznych.
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Objawy, które powinny skłonić
do zasięgnięcia porady lekarskiej

w

▪▪ naprzemienne zaparcia i biegunki
▪▪ świeża krew w stolcu
▪▪ stolce ze śluzem
▪▪ uczucie niepełnego wypróżnienia
▪▪ stolce ołówkowate (wąskie, jak przeciskająca się
przez mały otwór plastelina)
▪▪ niedokrwistość (anemia)
▪▪ utrata wagi

Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego jest
realizowany w Polsce od ponad dziesięciu lat pod patronatem
Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu
Zwalczania Chorób Nowotworowych (¾ http://pbp.org.pl,
www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka) Do badania mogą zgłaszać się wszyscy bezobjawowi pacjenci, między 55 a 64 rokiem
życia, którzy nie mieli w ostatnich 10 latach badania kolonoskopowego. Pacjenci z rodzinnym obciążeniem rakiem są badani
wcześniej – między 40–49 rokiem życia. Celem programu
jest zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów z powodu raka
jelita grubego w Polsce, gdyż rak ten, tak jak inne nowotwory,
wcześnie wykryty ma zdecydowanie lepsze wyniki w leczeniu
i możliwości wyleczenia. ❖
lek. med. Paulina Cichon
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski

diagnostyka

Rak

szyjki macicy

W 2010 roku na raka szyjki macicy zachorowało w Polsce 3000 kobiet, co stawia nasz kraj
na średnim względem innych krajów na świecie poziomie zachorowalności. W tym samym
roku z powodu raka szyjki macicy zmarło 1700 kobiet. Niestety Polska należy do krajów
o najniższym w Europie odsetku 5-letnich przeżyć.

T

aki stan spowodowany jest brakiem do niedawna
aktywnego programu profilaktyki raka szyjki macicy.
W wysokorozwiniętych krajach zachodniej Europy
(Finlandia, Szwecja, Niemcy), gdzie profilaktykę
wprowadzono już w latach sześćdziesiątych XX wieku, umieralność zmniejszyła się o ponad 80%. Najczęściej chorują
kobiety w wieku 45–65 lat.

Czynniki ryzyka
Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na raka szyjki
macicy dzieli się główne (jednoznacznie udowodnione) oraz
prawdopodobne.

Czynniki główne:
▪▪ Zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV), szczególnie przetrwała infekcja onkogennymi typami wirusa HPV:
16 i 18. Zakażenie tym wirusem przenoszonym drogą płciową
jest bezsprzecznie najważniejszym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy. Szacuje się, że częstość zakażenia
wirusem HPV w krajach o wysokim odsetku zachorowań
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diagnostyka
na raka szyjki waha się w przedziale 10–20%. DNA wirusa
HPV stwierdza się natomiast w ponad 90% rozpoznanych
przypadków raka płaskonabłonkowego szyjki (najczęstsza
postać). Na zakażenie podatne są szczególnie osoby młode.
Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt ze skórą okolicy
narządów płciowych. Znakomita większość zakażeń ma
charakter przemijający, jednak u części kobiet dochodzi do
przetrwałej infekcji, a w konsekwencji do rozwoju stanów
przednowotworowych i w końcu raka szyjki macicy.
▪▪ Wiek. Najczęściej chorują kobiety w wieku 45–65 lat
(65% nowych zachorowań w Polsce)
▪▪ Wczesne rozpoczęcie życia seksualnego. Ryzyko rozwoju
stanów przednowotworowych u kobiet, które zaczęły
współżycie przed 16 rokiem życia jest 2-krotnie wyższe.
Współczynnik ryzyka jest natomiast aż 5-krotnie wyższy
u osób, które pierwszy stosunek płciowy odbyły przed
12 rokiem życia (w porównaniu do wieku powyżej 18 lat).
▪▪ Duża liczba porodów. Niektórzy podają, że u kobiet rodzących
3 i więcej dzieci ryzyko jest większe niż u kobiet rodzących
1 raz lub w ogóle.
▪▪ Palenie tytoniu. Palenie tytoniu jest udowodnionym niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju raka szyjki macicy
(2–4-krotnie wyższe ryzyko). Ponadto palenie tytoniu ułatwia zakażenie onkogennymi typami wirusa HPV i sprzyja
przechodzeniu zakażenia w infekcję przetrwałą.
▪▪ Niski status socjoekonomiczny.
▪▪ Partnerzy podwyższonego ryzyka (mający wielu partnerów
seksualnych w przeszłości, z infekcją HPV, szczególnie ci,
których partnerki miały raka szyjki macicy lub dysplazję
dużego stopnia).
Czynniki prawdopodobne:
▪▪ Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych (HA).
Ryzyko zwiększa przyjmowanie HA szczególnie u kobiet poniżej 20 roku życia i przez okres dłuższy niż 8 lat. Jednocześnie
należy pamiętać, że HA zmniejsza z kolei ryzyko rozwoju
raka trzonu macicy, raka jajnika czy raka jelita grubego.
▪▪ Niedobory w diecie (np. witaminy C), dieta uboga w warzywa
i owoce.
▪▪ Zakażenie HIV lub inne zakażenia upośledzające układ
odpornościowy.
▪▪ Zakażenia narządów płciowych przenoszone drogą płciową,
inne niż HPV np. rzęsistkiem pochwowym, wirusem
opryszczki, Chlamydia trachomatis.

Objawy
Najczęściej stany przednowotworowe i rak szyjki we wczesnym stadium nie dają żadnych objawów. Przejście stanu przednowotworowego w inwazyjnego raka szyjki trwa najczęściej
od 3 do 10 lat. Do najczęściej zgłaszanych przez pacjentki
objawów należą:
▪▪ krwiste upławy o nieprzyjemnym zapachu,
▪▪ plamienia międzymiesiączkowe,
▪▪ plamienia kontaktowe (po stosunku),
▪▪ ból podbrzusza, ból okolicy lędźwiowej kręgosłupa.
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Profilaktyka
Niestety rak szyjki macicy może wystąpić u każdej kobiety.
Wczesne rozpoznanie oraz odpowiednie leczenie, również
stanów przednowotworowych, może uratować życie zdecydowanej większości chorych. Dlatego tak niezwykle ważna
jest profilaktyka.
Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia profilaktykę można podzielić na pierwotną i wtórną. Profilaktyka
pierwotna ma na celu zapobieganie chorobie, natomiast wtórna
rozpoznawanie choroby na wczesnym etapie.
Profilaktyka pierwotna
W przypadku raka szyjki macicy profilaktyka pierwotna
polega na unikaniu czynników ryzyka (tych możliwych
do uniknięcia) – patrz wyżej.
Szczepienie
Formą pierwotnej profilaktyki są również szczepienia.
Na polskim rynku zarejestrowane są aktualnie dwie szczepionki. Pierwsza, tzw. dwuwalentna, jest skierowana przeciwko
dwóm najczęstszym typom wirusa HPV odpowiedzialnym
za zmiany przednowotworowe i raka szyjki macicy (HPV16
i 18). Bardzo często występującymi wirusami brodawczka
ludzkiego są również wirusy HPV 6 i 11, które odpowiadają
za 90% zmian łagodnych o charakterze brodawek narządów
płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Druga zarejestrowana
w Polsce szczepionka, czterowalentna, skierowana przeciwko
HPV 6, 11, 16 i 18 chroni przed szerokim spektrum zmian
rozrostowych, zarówno zmian niezłośliwych o charakterze
kłykcin kończystych jak i stanów przednowotworowych i raka
szyjki macicy, a także raka sromu i pochwy. Badania dowodzą,
że szczepienie chroni w 75% przed rakiem płaskonabłonkowym szyjki macicy (najczęstszym typem) oraz w 96% przed
gruczolakorakiem (drugi najczęstszy). Szczepienie wyżej
wymienionymi preparatami jest rutynowo rekomendowane
dziewczynkom w wieku 11–12 lat, a także 13–18 lat u wcześniej nie szczepionych. W przypadku starszych kobiet brak
jest wystarczających danych jednoznacznie wskazujących na
korzyści ze szczepienia. Najbardziej korzystne jest rozpoczęcie
szczepienia przed ekspozycją na HPV, czyli przed rozpoczęciem
współżycia. W przypadku kobiet aktywnych seksualnie, przed
rozpoczęciem szczepienia konieczne jest badanie cytologiczne,
wykluczające obecność stanów przednowotworowych lub raka
szyjki macicy. Szczepienie nie zmienia przebiegu już nabytej
infekcji HPV, a wyżej wymienione stany są wskazaniem do
pogłębionej diagnostyki lub leczenia. Oprócz HPV 16 i 18,
odpowiedzialnych za większość przypadków raka szyjki
macicy, istnieje wiele inne onkogennych typów wirusa HPV
np. 31, 33, 35, 39, 40, 43 itd. Z tego powodu szczepienie pod
żadnym pozorem nie zwalnia ze standardowego przesiewowego badania cytologicznego. Szczepionka podawana jest
domięśniowo w trzech odległych w czasie dawkach. Druga
dawka 1 lub 2 miesiące po pierwszej w zależności od rodzaju
preparatu, trzecia dawka po 6 miesiącach od pierwszej. Niestety
aktualnie w Polsce, w przeciwieństwie do wielu krajów Unii
Europejskiej, szczepienie przeciwko wirusowi HPV nie jest
finansowane z budżetu państwa.
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Stadia rozwoju raka szyjki macicy

Profilaktyka wtórna
Cytologia
Większość kobiet zapytana o profilaktykę raka szyjki macicy
odpowie: „cytologia”. Prawidłowo. Badanie cytologiczne jest
formą tzw. profilaktyki wtórnej, czyli badaniem pozwalającym
wykryć chorobę we wczesnym stadium, umożliwiającym zapobieganie dalszemu rozwojowi choroby i skuteczne leczenie. Badanie
polega na pobraniu za pomocą specjalnej szczoteczki komórek
nabłonka z tarczy części pochwowej i kanału szyjki macicy.
Pobrany materiał jest nanoszony na szkiełko mikroskopowe
i niezwłocznie utrwalany, a później oceniany pod mikroskopem
przez technika lub lekarza patomorfologa. Badanie cytologiczne jest całkowicie bezpłatne dla kobiet w wieku 25–59 lat,
objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.
Panie w tym przedziale wiekowym raz na trzy lata otrzymują
imienne zaproszenie na wizytę do gabinetu ginekologicznego
celem pobrania cytologii, w ramach tzw. „etapu podstawowego”
programu populacyjnego profilaktyki i wczesnego wykrywania
raka szyjki macicy. Cytologię można wykonać bezpłatnie bez
skierowania od lekarza, w dowolnej (np. najbliższej) przychodni realizującej program (nie obowiązuje rejonizacja).
Jak przygotować się do „cytologii”
Na badanie należy zgłosić się minimum 2 dni po ostatniej
miesiączce oraz maksymalnie 2 dni przed rozpoczęciem kolejnej
miesiączki. Należy pamiętać aby na 24 godziny przed pobraniem wymazu nie stosować leków czy irygacji dopochwowych,
a także powstrzymać się od współżycia.
Po badaniu:
Dalsze postępowanie uzależnione jest od wyniku badania:
▪▪ Pacjentki z prawidłowym wynikiem powinny wykonać
kolejne badanie kontrolne po 3 latach.
▪▪ Wcześniejsze (po 12 miesiącach) kontrolne bezpłatne
badanie w ramach programu jest zalecane u pacjentek
z prawidłowym wynikiem cytologii, ale: zakażonych wirusem
HIV, otrzymujących leki immunosupresyjne, zakażonych
onkogennymi typami wirusa HPV tj. 16 i 18.
▪▪ Kolejną cytologię w terminie do kilku miesięcy powinny
wykonać pacjentki, u których w wymazie nie stwierdzono
obecności komórek tzw. strefy przejściowej lub wymaz był
nieodpowiedni do oceny z powodu dużej ilości leukocytów (zakażenie), erytrocytów (miesiączka) czy komórek
atroficznych.
▪▪ Pacjentki z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego
kierowane są do pogłębionej diagnostyki: kolposkopii lub
od razu do pobrania wycinków z tarczy części pochwowej
szyjki macicy i diagnostycznego wyłyżeczkowania kanału
szyjki i jamy macicy.
Badanie cytologiczne jest badaniem przesiewowym, czyli
skierowanym do całej populacji kobiet w określonym wieku.
Jest jednocześnie badaniem podstawowym, a pacjentki z nieprawidłowym jego wynikiem kierowane są do dalszej diagnostyki.
Tylko pobranie fragmentu tkanki do badania histopatologicznego umożliwia pewne rozpoznanie.

Kolposkopia
Kolposkopia jest badaniem polegającym na oglądaniu
części pochwowej szyjki macicy przy użyciu mikroskopu
(kolposkopu) powiększającego obraz 4–50 krotnie. Lekarz
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Dr hab. med. Dariusz Wydra, Kierownik Kliniki Ginekologii UCK w Gdańsku.

ginekolog ocenia nabłonek okrywający szyjkę macicy, jego
barwę, układ przestrzenny i rysunek naczyń krwionośnych.
Dodatkowe próby z czynnikami chemicznymi (płynem Lugola
i roztworem kwasu octowego) pozwalają ocenić czy oglądany
obraz ma cechy podejrzane, wymagające diagnostyki histopatologicznej. W trakcie kolposkopii lekarz po ostrzyknięciu
szyjki macicy działającym znieczulająco środkiem może pobrać
do badania drobne wycinki z miejsc podejrzanych. Pobranie
większej ilości wycinków oraz diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału szyjki jamy macicy (dokładniejsza diagnostyka)
wymaga krótkotrwałego znieczulenia ogólnego w warunkach
szpitalnych i odbywa się w ramach jednodniowego pobytu na
oddziale ginekologicznym. Na badanie kolposkopowe oraz,
co oczywiste, na pobranie wycinków z szyjki wymagane jest
skierowanie od ginekologa. Do kolposkopii należy przygotować
się tak samo jak do cytologii (patrz wyżej).

Badania genetyczne są stosunkowo kosztowne, nie wchodzą
w zakres „etapu podstawowego” profilaktyki i wczesnego
wykrywania raka szyjki macicy.

Leczenie
Sam wynik cytologii nie pozwala na postawienie rozpoznania stanu przednowotworowego lub raka szyjki macicy.
Nieprawidłowy wynik cytologii obliguje lekarza do pogłębionej
diagnostyki i pobrania wycinków z tarczy części pochwowej
szyjki macicy. Dopiero wynik histopatologiczny jest miarodajny
i tylko na jego podstawie można wdrożyć leczenie. W przypadku
stanów przednowotworowych CIN2 i CIN3 (dysplazji szyjki
macicy średniego i dużego stopnia) najczęściej wystarczającym
leczeniem jest usunięcie stożka szyjki macicy (tzw. konizacja).
Niskozaawansowanego raka szyjki leczy się w pierwszej kolejności operacyjnie, potem w przydatku stwierdzenia dodatkowych
czynników ryzyka w wyniku badania pooperacyjnego również
radiochemioterapią. W wysokich stadiach zaawansowania
pierwszym leczeniem jest radiochemioterapia. Możliwe jest
też zastosowanie chemioterapii przedoperacyjnej. Te ogólne
zasady są modyfikowane w zależności od sytuacji klinicznej,
wieku pacjentki, jej planów prokreacji, stanu ogólnego i wieku
innych czynników.

Badania genetyczne na obecność wirusa HPV
Pomocniczym badaniem w profilaktyce raka szyjki macicy
jest test na obecność materiału genetycznego (DNA lub
mRNA) wysokoonkogennych typów wirusa brodawczaka
ludzkiego. Samo stwierdzenie obecności wirusa, przy prawidłowej cytologii nie jest wskazaniem do leczenia. Celem badania
jest wyodrębnienie kobiet wysokiego ryzyka, wymagających
częstszego niż standardowo wykonywania cytologii (co 6–12 miesięcy). Ponowne (po 6–12 miesiącach) genotypowanie umożliwia rozpoznanie przetrwałego zakażenia. W przypadku
braku obecności wirusa w kolejnym badaniu kobieta „wraca”
do standardowej kontroli cytologicznej, tzn. raz na 3 lata.
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Podsumowanie
Rak szyjki macicy może wystąpić u każdej kobiety. Jednak
w dzisiejszych czasach żadna kobieta nie powinna umierać
z powodu tego nowotworu. Przykład rozwiniętych krajów
zachodu pokazał, że prawidłowo zorganizowane badanie
przesiewowe w postaci cytologii radykalnie zmniejszyło
umieralność. W Polsce, mimo znaczącej poprawy w zakresie
wczesnego wykrywania i umieralności, wciąż zbyt często
dochodzi do rozpoznania choroby w zaawansowanym stadium,
ograniczającym możliwości terapeutyczne. Wciąż duży odsetek kobiet, do których kierowany jest program przesiewowej
cytologii, nie zgłasza się na bezpłatne badanie. Dlatego,
oprócz cytologii (profilaktyki wtórnej) dużą uwagę należy
zwrócić na poziom wiedzy społeczeństwa na temat chorób,
ich przyczyn, możliwości zapobiegania i przede wszystkim
możliwości wczesnego ich rozpoznawania. ❖
Dr hab. n. med. Dariusz Wydra
Lek. med. Łukasz Klasa
Katedra i Klinika Ginekologii,
Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej,
Gdański Uniwersytet Medyczny
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Profilaktyka
raka skóry
w trakcie kąpieli
słonecznych
Wakacje i letnia pora roku sprzyja
wielu niekorzystnym dla naszej skóry
zachowaniom. Słońce i jego promienie
to jeden z największych winowajców.
Przede wszystkim jest jednym
z najważniejszych czynników mających
wpływ na rozwój raka skóry. Ochrona
przed promieniowaniem UV stanowi
najlepszą profilaktykę przed tego typu
nowotworami.

Fot. © AndreyPopov | Depositphotos.com
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ałkowite uniknięcie promieniowania nie jest możliwe,
a nawet nie byłoby wskazane. Efektem działania
promieni UVB jest produkcja witaminy D, której
90% powinno być wytworzone w naturalny sposób.
Ścisła ochrona przeciwsłoneczna jest drogą do niedoboru witaminy D, a w konsekwencji może wywołać wiele niezależnych
chorób, takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie,
choroby autoimmunologiczne i choroby kości. Odpowiednie
wyważenie pomiędzy ochroną i ekspozycją na promienie UV
może przyczynić się do zmniejszenia się braków witaminowych
w organizmie. Korzystajmy więc z kąpieli słonecznych mądrze,
odpowiednio dawkując ekspozycję na promieniowanie UV,
dostosowując ją do rodzaju cery.
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Pierwszą rzeczą, po którą sięgamy idąc na plażę lub spacer
w piękny letni dzień są kremy z filtrami. Oferta w sklepach
jest bardzo szeroka, co więc wybrać?
Już w 1975 roku dr Thomas Fitzpatrick wyróżnił sześć
fototypów skóry, które w określony sposób reagują na promieniowanie słoneczne.
▪▪ Typ I – Blada biała skóra, często piegi, niebieskie, zielone
lub piwne oczy, włosy blond lub rude – zawsze ulega oparzeniom, trudno się opala.
▪▪ Typ II – Blada skóra, niebieskie lub zielone oczy – łatwo
ulega oparzeniom, trudno się opala.
▪▪ Typ III – Ciemniejsza biała skóra – opala się po początkowym oparzeniu.
▪▪ Typ IV – Jasna brązowa skóra – oparzenia minimalne,
opala się łatwo.
▪▪ Typ V – Brązowa skóra – rzadko ulega oparzeniom, łatwo
i mocno się opala.
▪▪ Typ VI – Ciemnobrązowa lub czarna skóra – nigdy nie
ulega oparzeniom, zawsze się mocno opala.
Polska to miejsce na mapie gdzie większość ludzi ma pierwszy,
drugi lub trzeci fototyp skóry. Obliguje nas to do odpowiednich zachowań profilaktycznych, jednocześnie pozwalających
korzystać z dobroczynnego działania słońca.

Factor) przed UVB. Przy skrócie SPF będzie umieszczona
liczba oznaczająca wysokość filtra – zgodnie z regulacją Unii
Europejskiej od 2 do 50+.
Posiadając już wiedzę o tym jaki mamy fototyp i jakie filtry powinien zawierać krem musimy dobrać odpowiedni dla
nas preparat. Siłę działania kremu przed promieniowaniem
UV określa skrót SPF, który powinien być umieszczony
w widocznym miejscu na opakowaniu. Liczba przy skrócie
SPF informuje nasz o ile możemy wydłużyć czas ekspozycji
na promienie UV.
Uzbrojeni w prawidłowo dobrany krem z filtrem musimy
pamiętać jak należy go użyć. Przede wszystkim nałóż go około
20 minut przed wyjściem. Ilość aplikowana powinna wynosić
od 1 do 2 mg na cm2 skóry. W praktyce nikt tak nie odmierza
produktów więc prościej jest przyjąć tzw „zasadę łyżeczkową”.
Na każdą górną część ciała, czyli twarz, kończyna górna lub
dekolt nakładamy nie więcej niż płaską małą łyżeczkę kremu,
a na dolne partie czyli: kończyny dolne, grzbiet aplikujemy nie
mniej niż łyżkę stołową. Ostatnia wartość, którą powinniśmy
znać aby uzyskać piękny odcień opalenizny to częstotliwość
z jaką należy sięgać po nasz produkt. Nie powinna ona być
rzadsza niż jeden raz na około dwie godziny ekspozycji.
Idealny krem do opalania powinien zawierać również
składniki przeciwdziałające powstawaniu w trakcie ekspozycji

Oto prosty sposób przeliczenia na jaki krem powinniśmy zdecydować się przed zakupem.
Jeżeli nasza skóra rumieni się po 15 minutach przebywania na słońcu to SPF 20 wydłuży ten czas o 5 godzin.

15 minut x SPF 20 = 300 minut : 60 = 5 godzin
Skład promieni zawiera ich trzy rodzaje. UVB przenikają
naskórek i docierają do skóry właściwej. Powodują poparzenia
słoneczne, uszkadzają komórki naskórka, DNA i białka komórkowe. Przyspieszają starzenie się skóry, sprzyjają rozwojowi
nowotworów oraz zwyrodnieniom rogówki i siatkówki oka.
Głębiej docierają promienie UVA – dochodzą nawet do tkanki
podskórnej. Bardzo szybko niszczą włókna kolagenu oraz elastyny i tak jak UVB działają rakotwórczo. Najgroźniejsze dla
zdrowia i życia są promienie UVC, ale na szczęście w całości
pochłania je warstwa ozonowa i nie docierają do powierzchni
Ziemi.
Decydując się na ochronę pamiętajmy więc, aby preparat
zawierał składniki zarówno przeciw UVA i UVB. Informacja
na opakowaniu PPD (Persistent Pigmentation Darkening) lub
IPD (Immediate Pigmentation Darkening) oznacza, że jesteśmy
chronieni przed UVA, natomiast skrót SPF (Sun Protective
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wolnych rodników a także regenerujące i nawilżające skórę, na
przykład witaminy E, C, A, selen i cynk. Znane nam antyoksydanty pozwalają chronić włókna kolagenu i elastyny przed
uszkodzeniem. Chociaż nasza skóra posiada skomplikowany
system obrony antyoksydacyjnej to długotrwałe narażanie jej na
czynniki uszkadzające takie jak promienie UV może prowadzić
do osłabienia odporności a w konsekwencji przedwczesnego
starzenia się i zachorowania na raka skóry.
Zadbajmy więc o dobrą jakość produktu, który zabieramy ze
sobą na wakacje. Powinien chronić nas przed nadmierną ekspozycja na promienie UV ale również niwelować pozostałe tego
skutki. Najlepszy jednak krem nie zastąpi zdrowego rozsądku
i umiaru w korzystaniu z kąpieli słonecznych. Zwłaszcza jeżeli
jesteśmy w grupie ryzyka zachorowaniem na raka skóry. ❖
mgr Anna Kamm – kosmetolog
Asystent na Wydziale Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu
Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku
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Odleżyny

– częsty problem pacjentów
obłożnie chorych

Fot. © Wavebreakmedia | Depositphotos.com

Odleżyny są częstym problemem pacjentów
obłożnie chorych, w tym leczonych paliatywnie,
u których występują liczne obrażenia ciała
lub ubytki neurologiczne. Powstają one jako
konsekwencja długotrwałego unieruchomienia,
zaś nieleczone mogą stanowić nawet zagrożenie
życia chorego. Bardzo ważne jest zapobieganie
powstaniu odleżyn a gdy problem się pojawi,
aktywne postępowanie terapeutyczne.

U

chorych leżących, wymagających pomocy innych
osób i pozostających w jednej pozycji przez większą część dnia, na skutek długotrwałego ucisku
na obszary ciała najsilniej związane z podłożem
dochodzi do zaburzeń przepływu krwi a w konsekwencji do
niedotlenienia i niedożywienia tkanek. Początkowo zaburzenia przepływu krwi dotyczą małych naczyń w warstwach
powierzchownych skóry. Z biegiem czasu, gdy proces się nasila,
powstaje martwica, czyli ograniczone obumarcie tkanek okolicy niedokrwionej a w następstwie trudno gojące się głębokie
owrzodzenia, ulegające często zakażeniu.
Jeśli problem dotyczy jedynie naskórka, skóry, leczenie
zachowawcze jest jeszcze możliwe. Gdy niedokrwienie się pogłębia, dochodzi do zajęcia warstw głębiej położonych (do kości
włącznie) i wymagać to może interwencji chirurgicznej.
Powstałe rany – odleżyny – są ranami niezwykle trudno
gojącymi się, wymagającymi fachowej pomocy i codziennej
kontroli. Wynika to z uwagi na słabe warunki perfuzji krwi,
miejscowe zakażenie, brak współpracy ze strony pacjenta
i jego zły stan ogólny.

Czynniki predysponujące do powstawania odleżyn:
▪▪ zły stan ogólny pacjenta
▪▪ zły stan odżywienia: wyniszczenie lub znaczna otyłość
▪▪ długotrwałe unieruchomienie bądź częściowe ograniczenie
ruchomości
▪▪ nietrzymanie moczu lub stolca
▪▪ zaburzenie lub brak czucia (bólu, dotyku, ucisku)
▪▪ dodatkowe choroby przewlekłe predysponujące do wolniejszego gojenia ran np. cukrzyca, miażdżyca
▪▪ stosowanie leków: sterydoterapia, chemioterapia, leki
przeciwbólowe
▪▪ nosicielstwo przewlekłe patogenów alarmowych, zakażenia
wewnętrzne
▪▪ zmiany troficzne i bakteryjne skóry
▪▪ długotrwały niezmieniający się ucisk np. długotrwałe
wymuszone leżenie w jednej pozycji
▪▪ nieprawidłowe ułożenie pacjenta, jak np. przesuwanie ciała
po podłożu w sposób powodujący fałdowanie się skóry
▪▪ uszkodzenie tkanek wywołane urazem, również w czasie
zabiegów pielęgnacyjnych.
Czas, w którym powstają odleżyny jest indywidualnie
związany z czynnikami predysponującymi u danego pacjenta.
Owrzodzenia mogą pojawić się praktycznie wszędzie, co
niekiedy wiąże się również z błędami w pielęgnacji. Można
wskazać miejsca bardziej i mniej narażone: najczęstsze to te,
gdzie odległość między skórą, a znajdującą się pod nią kością
jest najmniejsza. Z tego również względu pacjenci wychudzeni,
o skąpo rozwiniętej tkance podskórnej są w grupie większego
ryzyka powstawania odleżyn.
W pozycji leżącej zagrożone są okolice kości krzyżowej,
okolice potylicy, łopatek, łokci i pięt (pozycja leżąca na plecach),
kolan i talerzy kości biodrowych (pozycja leżąca na brzuchu).
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Klasyfikacja odleżyn
W praktyce klinicznej dla określenia stopnia zaawansowania odleżyn i jednocześnie doboru odpowiedniej metody leczenia posługuje się skalą Torrence’a:
▪▪ I° – blednące zaczerwienienie bądź rumień, skóra nieuszkodzona; lekki
ucisk palca powoduje zblednięcie zaczerwienienia – mikrokrązenie nie
jest uszkodzone
▪▪ II° – nieblednące, powiększające się zaczerwienienie, powierzchowna
nadżerka, skóra i otaczające tkanki nie poddają się podczas dotyku, rumień
nie ustępuje, może pojawić się powierzchniowy obrzęk, otarcie, przerwanie
ciągłości naskórka i pęcherze, zwykle towarzyszy temu ból
▪▪ III° – głębokie uszkodzenie pełnej grubości skóry do granicy z tkanką
podskórną, rana otoczona jest rumieniem i obrzękiem, brzegi rany są
dobrze odgraniczone, dno rany może być wypełnione żółtymi masami
rozpadających się tkanek lub czerwoną ziarniną, mogą już nie być bolesne(uszkodzone nerwy)
▪▪ IV° – uszkodzenie zajmuje tkankę tłuszczową, dochodzić może do kości,
występuje martwica z odczynem zapalnym kości i odczynowym zapaleniem
stawów, widoczna obumarła tkanka, brzeg odleżyny jest raczej dobrze
odgraniczony, lecz martwica obejmuje także otaczające ją warstwy skóry,
dno może być pokryte czarną martwicą; mogą towarzyszyć objawy ogólne:
gorączka, ogólne złe samopoczucie.
▪▪ V° – Zaawansowana martwica rozpościera się w stronę powięzi i mięśni,
w ranie rozpadające się masy tkanek i czarna martwica.

Profilaktyka przeciwodleżynowa
Profilaktyka przeciwodleżynowa powinna być stosowana
u wszystkich pacjentów zagrożonych długotrwałym unieruchomieniem, leżących, w słabej kondycji fizycznej uniemożliwiającej samodzielne poruszanie się – zanim pojawią się pierwsze
objawy początkowej fazy odleżyny, a więc:
▪▪ zaczerwienienie skóry nie znikające po zwolnieniu ucisku
▪▪ pęcherze skórno-naskórkowe
▪▪ powierzchniowe otarcie naskórka.

Pamiętaj!

Czas, w którym
powstają odleżyny
jest indywidualnie
związany
z czynnikami
predysponującymi
u danego pacjenta.
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Elementy profilaktyki przeciwodleżynowej:
▪▪ Higiena: codzienne dokładne mycie ciała, ze szczególną
uwagą fałdów skórnych, okolicy krocza i odbytu, skrupulatne osuszanie skóry.
▪▪ Codzienna ocena świeżych zmian skórnych.
▪▪ Noszenie odzieży wykonanej z tkanin naturalnych, miękkich,
przewiewnych, pozbawionych grubych szwów i innych elementów uciskających skórę, obuwie powinno być wygodne:
idealnie dopasowane do stopy, nieuciskające.
▪▪ Łóżko komfortowe, o ile to możliwe wyposażone w materac
przeciwodleżynowy i inne sprzęty pomocnicze zmniejszające ryzyko odleżyn.
▪▪ Używanie pościeli z miękkich niekrochmalonych tkanin, bez
twardych szwów, guzików, nigdy nie wilgotnej czy mokrej.
▪▪ Częste, regularne zmiany pozycji ciała (min. co 2–3 godziny)
u chorych z ograniczona ruchomością, w asyście
opiekunów.
▪▪ Unikanie skaleczeń, uderzeń i otarć naskórka.
▪▪ Codzienna staranna pielęgnacja skóry w miejscach narażonych na odleżyny (oliwki, balsamy, talki (nie pudry!),
zasypki).

pielęgnacyjne powinny zawierać substancje stymulujące odnowę
naskórka. Dobrze gdy pH produktu jest neutralne dla skóry
i nie zawiera on sztucznych konserwantów. Poza składem
produktu ważne jest, by stosować je regularnie. Część z nich
ma częściowe działanie bakteriobójcze. Najbardziej popularne
preparaty to oliwka do ciała, różnego rodzaju maści i kremy
nawilżające stosowane zamiennie wedle tolerancji chorego.
Fot. © ginasanders | Depositphotos.com

Środki pomocnicze w profilaktyce przeciwodleżynowej:

▪▪ Zabiegi poprawiające ukrwienie skóry: lekkie masaże,
oklepywanie, delikatne nacieranie np. oliwką z unikaniem
wyniosłości kostnych.
▪▪ Zabiegi rehabilitacyjne: ćwiczenia bierne porażonych części
ciała, w miarę możliwości czynne z asystą rehabilitanta/
fizjoterapeuty.
▪▪ Dieta z dużą zawartość białka i soli mineralnych.
▪▪ Krótkie przycinanie paznokci.
▪▪ Aktywne leczenie pierwszych stadiów powstającej
odleżyny.
Preparaty do pielęgnacji skóry narażonej na powstawanie
odleżyn powinny natłuszczać skórę i zapobiegać jej nadmiernemu wysuszaniu, działać kojąco na już powstałe uszkodzenia naskórka, wygładzać i uelastyczniać skórę oraz łagodzić
podrażnienia i zapobiegać ich powstawaniu. Poza tym środki

▪▪ Podkładki przeciwodleżynowe – zmniejszenie ucisku na
szczególnie obciążone okolice ciała: głowę (potylica), łokcie,
kolana, kostki i pięty, podkładki przeciwodleżynowe z gąbki
pod pośladki i biodra.
▪▪ Poduszki przeciwodleżynowe do siedzenia – poprawa krążenia
krwi, zapobieganie podrażnieniom skóry oraz zmniejszenie
ryzyka powstawania odleżyn w pozycji siedzącej.
▪▪ Owcza skóra (dywaniki, kocyki) – tworzy miękką powierzchnię, która daje pacjentowi poczucie wygody, pomaga rozłożyć
równomiernie ciężar ciała chorego na całej powierzchni,
co zapobiega uciskowi na części ciała o najsilniejszym
kontakcie z podłożem, tarciu, zapewnia odpowiednią
wilgotność skóry i dostęp powietrza: najczęściej okolica
pośladków i bioder.
▪▪ Poduszki i podkładki żelowe – redukcja tarcia, niwelowanie
ciśnienia pomiędzy wystającymi punktami kostnymi a podłożem, dodatkowa korekcja postawy osób poruszających
się na wózku inwalidzkim.
▪▪ Poduszki pneumatyczne: w profilaktyce i leczeniu odleżyn
w okolicach pośladków – zapobiegają nadmiernemu naciskowi na tkankę, zapewniają lepsze ukrwienie i odżywienie
tkanek, umożliwiają dopasowanie się poduszki do ciała
pacjenta.
▪▪ Maty ślizgowe – zalecane przy zmianie pozycji chorego
(zwłaszcza u chorych z porażeniami lub niedowładami kończyn) oraz do przenoszenia pacjenta np. z jednego łóżka na
drugie – pomagają w opiece nad chorym, obsługa wymaga
niewielkiego wysiłku fizycznego nawet przy transporcie
chorych otyłych oraz ogranicza ból, jaki pacjent odczuwa
przy zmianie pozycji ciała.
▪▪ Materace przeciwodleżynowe – dzięki ich specyficznej budowie uzyskujemy zmniejszenie i zmianę ucisku wywieranego
na tkankę oraz pobudzenie krążenia krwi w uciśniętych
częściach ciała, czynnie zapobiegając powstawaniu odleżyn oraz przyspieszając proces leczenia już istniejących
z zastrzeżeniem, iż nie zwalniają z konieczności zmiany
pozycji chorego – są jedynie dodatkowym elementem
profilaktyki.
• Materace statyczne (stałociśnieniowe) rozkładają
ciężar osoby leżącej na jak największej powierzchni,
a tym samym zmniejszają nacisk jednostkowy.
• Materace dynamiczne (zmiennociśnieniowe) zbudowane najczęściej z dwóch lub trzech rzędów komór
na przemian wypełnianych powietrzem zapewniają
wspomaganie dopływu krwi do tkanek przez zmienny
ucisk na ciało chorego, które podpierane jest naprzemiennie w różnych punktach, co kilka – kilkanaście
minut. Zmniejsza to całkowite zatrzymanie przepływu
krwi w uciśniętej tkance. ❖
lek. med. Paulina Cichon

Dwa dobre powody, dla których
dokonasz naturalnego wyboru...
Linia produktów Conﬁdence była zawsze idealnym wyborem dla stomików, którzy cenią
sobie komfort, dyskrecję i idealne dopasowanie płytki. Obecnie nasz najnowszy produkt
Conﬁdence Natural stał się najczęściej wybieranym produktem w naszej historii z dwóch
kluczowych powodów.

1 Płytka z ekstraktem z aloesu

– naturalne rozwiązanie, aby
wyeliminować podrażnienia skóry
oraz utrzymać ją w należytej formie

Z ALOESEM

Aloes wykorzystywany jest w medycynie
od tysięcy lat ze względu na swoje kojące,
nawilżające i wygładzające właściwości.
Obecnie nie dziwi już fakt, że ekstrakt
z aloesu jest jednym z najpopularniejszych
składników kosmetyków i wyrobów
medycznych na całym świecie. Nieustannie
prowadzone są badania nad wykorzystaniem
aloesu jako składnika środków
opatrunkowych i gojących oparzenia.
Linia produktów Conﬁdence Natural
posiada hydrokoloidową płytkę
z ekstraktem z aloesu, co sprzyja ochronie
delikatnej skóry wokół stomii. Dzięki
miękkim brzegom jest jak druga skóra.

2 Elastyczność – unikalna płytka

zaprojektowana tak, aby zapewnić idealne
dopasowanie do powierzchni brzucha
Nagły spadek lub wzrost masy ciała, nierówności,
tworzące się fałdy, bruzdy, blizny, a nawet kilka
problemów występujących jednocześnie, jak
również przepuklina okołostomijna powodują
trudności w przyleganiu płytki do ciała.
Rozwiązaniem jest zastosowanie produktów
z linii Conﬁdence Natural, których elastyczna
hydrokoloidowa płytka z pięcioma nacięciami
stworzona została tak, aby idealnie dopasować się
do nierówności powierzchni brzucha wokół stomii.
Idealne dopasowanie płytki zapobiega problemom
podciekania, eliminuje podrażnienia
skóry, podnosi komfort użytkowania.
Idealne rozwiązanie dla wszystkich
kształtów brzucha, nawet jeśli jesteś
szczęściarzem i żadne problemy
Cię nie dotyczą.

Aloes

niezmiennie fascynuje ludzi
na całym świecie od tysięcy lat.

Nazwa aloes (potocznie: stuletnik) nawiązuje do mitologii. Syn Posejdona, Aloej zakochał
się w śmiertelniczce. Nieprzychylny związkowi Posejdon przyłapał parę w trakcie nocnej
schadzki na plaży. Swoje niezadowolenie okazał, oddzielając ich od stałego lądu
nieprzebytym morzem. Gdy nastał dzień i słońce zaczęło bezlitośnie rozgrzewać piasek
wyspy, dziewczyna zaczęła omdlewać z pragnienia. Zrozpaczony Aloej chcąc uratować
dziewczynę przed nieuchronną śmiercią, zamienił się w roślinę wypełnioną życiodajnym
sokiem …. Aloes.
Kleopatra i Nefretete stosowały aloes dla urody swojej skóry. Legenda głosi,
że Kleopatra kąpała się w jego soku i używała pudru z aloesu, który miał rozświetlić
jej oczy.
Aleksander Wielki poszedł za radą Arystotelesa i podbił wyspę Sokotra tylko
dlatego, że rósł tam aloes, którym jego żołnierze mogli leczyć wojenne rany.
Mahatma Ghandi korzystał z aloesu podczas swoich postów, nie wyobrażał sobie
kuracji oczyszczającej bez aloesu.
Lecznicze właściwości z jakich słynie od ponad 3.500 lat przerodziły się już w legendę.
Ten starożytny naturalny środek leczniczy, współcześnie stał się składnikiem czyniącym cuda
w nowoczesnej pielęgnacji skóry.
Soczyste liście aloesu są prawdziwą i naturalną skarbnicą cennych dla naszego zdrowia
substancji. Zarówno przezroczysty miąższ wewnątrz liści, jak również żółty sok słynie ze
swoich kojących, nawilżających i zmiękczających właściwości, odpowiednich dla każdego
rodzaju skóry.
Nikogo już nie dziwi, że ekstrakt z aloesu jest powszechnie używanym składnikiem
we wszelkiego rodzaju wyrobach kosmetycznych, jak również medycznych na całym
świecie.
Kosmetyki, lotony do skóry, kremy do golenia, kremy do i po opalaniu oraz proszki
do prania – wszystkie te produkty korzystają z dobrodziejstwa tej fascynującej rośliny.

Akredytacja dla produktów marki SALTS
Wiele lat temu British Skin Foundation doceniła
wkład ﬁrmy SALTS w badania nad przyjaznym
dla skóry hydrokoloidem oraz utrzymaniem
skóry wokół stomii w dobrej kondycji. Obecnie
otrzymaliśmy także akredytację towarzystwa
Skin Health Alliance za prace w tym obszarze.
Czyni to nas pierwszą i jedyną ﬁrmą produkującą
sprzęt stomijny, która może poszczycić się takim
uznaniem.

zamów bezpłatne próbki 800 633 463 • www.salts.pl

Prowadzone są również badania w wykorzystaniu właściwości tej rośliny w zastosowaniu
do środków opatrunkowych przyspieszających gojenie się ran, owrzodzeń, czy poparzenia
skóry otrzymując zdumiewające wyniki.
Z dnia na dzień zainteresowanie medycyną naturalną rośnie, a coraz więcej osób poszukuje
naturalnych produktów. My również idąc z duchem czasu wykorzystaliśmy właściwości tej
wspaniałej rośliny i zastosowaliśmy wyciąg z aloesu w produktach dedykowanych do opieki
nad delikatną skórą wokół stomii, aby zapewnić jej gładkość, nawilżenie i wyeliminować
podrażnienia.

zamów bezpłatne próbki 800 633 463 • www.salts.pl

profesjonalista w pielęgnacji stomii

Życie ze stomią

kęsa

Ostatnio czytałam w jakiejś współczesnej książce, że
pomyśleć by można, robiąc statystykę reklam, że głównym
problemem Polaków są wzdęcia i zaparcia. Niestety moje
obserwacje są zbliżone... I o ile łatwe do wyeliminowania
mogą one być, o tyle są poważnym problemem zdrowotnym
prowadzącym do szeregu komplikacji oraz utrudniają życie,
zmniejszając w sposób znaczący jego komfort.

Fot. © photographee.eu | Depositphotos.com

J

emy gryz kanapki – na przykład biały chleb
z masłem i polędwicą. Możemy ją szybko
połknąć, popić jeszcze wodą, żeby w ogóle
nie gryźć i łykamy. Na stojąco, albo w stresie. Raz dwa i po kanapce, ruszamy do dalszych działań.
Za godzinę widzę ciastka na stole – czyż mogę się oprzeć?
A po pracy wracam do domu, robię szybko obiad, siadam
w fotelu i odpoczywam – należy mi się. Może trochę się
poruszam sprzątając w mieszkaniu i już pora spać.
Za chwilę przejdę do diety, ale jeszcze chwilę o trawieniu
i fizjologii.
Trawienie rozpoczyna się w jamie ustnej. Chemicznie,
poprzez działanie enzymów zawartych w ślinie, ale i mechanicznie – podczas gryzienia. Jeżeli nasz kęs zostanie popity,
to rozcieńczymy ślinę i enzymy, w całości (tylko zmiękczony) zostanie wysłany do żołądka i porażka trawienna
na starcie.
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Dokładnie gryząc pokarm, żując go i rozdrabniając mieszamy
go ze śliną – każdy drobny kawałek. I zaczyna się trawienie.
Potem w żołądku, te rozdrobnione porcje pokarmu mieszają
się z kwasem solnym, jeśli były tam jakieś bakterie to je wykańczamy – ale to tylko przyjemny dodatek. Głównie chodzi nam
o to, żeby jak najdokładniej wszystko strawić, bo im lepiej nam
to wyjdzie, tym więcej przyswoimy. Kosmki jelitowe, którymi
wchłaniamy składniki odżywcze, to takie siteczko. Jeżeli cząstki
pokarmu będą zbyt duże, bo ich nie strawiliśmy, to zostaną
w naszych jelitach, my odczujemy brak witamin i minerałów,
a w jelitach zacznie się fermentacja. Wszystko gnije, do akcji
wkraczają bakterie gazotwórcze – mamy wzdęcia… no i jeszcze
nam się „korkuje” – więc i zaparcia.
Jest jeszcze jeden problem w opisanej historii kęsa – kolejna
przekąska. Proces trawienia w żołądku trwa kilka godzin.
W jego ścianach są komórki produkujące enzymy trawienne.
Żeby cała zawartość żołądka miała do nich dostęp, musi być
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Kilka słów o diecie
Pijemy pomiędzy posiłkami. I to pijemy dużo. Wody. Woda
rozrzedza kał w jelitach i umożliwia jego pasaż dalej. To chyba
logiczne. Jeżeli nie pijemy, to tworzy nam się korek i tyle.
1,5 l wody w ciągu dnia to minimum przy zaparciach.
Błonnik – to substancja, której nie trawimy. Opuszcza nasze
jelita w tej samej formie co trafia do ust. Działa jak szczotka,
która zgarnia wszystkie śmieci. I wiąże wodę. Im więcej wody,
tym będzie pulchniejszy, łatwiej przejdzie przez przewód
pokarmowy i więcej śmieci ze sobą zabierze (cholesterol, metale
ciężkie, dodatki do żywności, itp.). No i puchnąc w jelitach
powoduje, że czujemy się wypełnieni – nie głodni. 3 godziny
do kolejnego posiłku nie będą żadnym problemem.
Jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to błonnik może podziałać nań dość intensywnie – dlatego wprowadzajmy go powoli.
Najlepsze źródła to:
▪▪ razowe pieczywo, grube kasze, otręby i płatki owsiane,
makaron z mąki pełnoziarnistej i brązowy ryż.
Jeżeli zdarzy się tak, że początkowo źle zareagujemy na
tak duże dawki, to nieco odpuśćmy i uczmy nasz organizm
stopniowej zmiany – zamiast razowego chleba na zakwasie,
można spróbować bułki grahamki. Zamiast kaszy gryczanej
– jęczmienną.
▪▪ warzywa i owoce (w szczególności tzw. owoce jagodowe
– truskawki, borówki, maliny, jagody).
I znowu – jeżeli źle czujemy się po surowych i w całości
– rozdrabniajmy je (tarta marchewka z surówki jest znacznie
lepiej przyswajalna niż taka którą pogryziemy) i gotujmy.
Niech stanowią dodatek do wszystkich posiłków.
▪▪ rośliny strączkowe. Tu można powiedzieć już o nieco
„wyższym stopniu wtajemniczenia”, ale nie ma się czego
obawiać. Pamiętajmy o kilku technikach kulinarnych, które
znacznie zredukują nieprzyjemne dolegliwości:
Przed gotowaniem rośliny strączkowe moczmy i płuczmy
kilkakrotnie zmieniając wodę, również podczas gotowania.
I gotujmy bez pokrywki – substancje antyodżywcze w nich
zawarte są zazwyczaj lotne, więc ulatują z parą.
Flora bakteryjna naszych jelit musi się przyzwyczaić do
zmienionej diety. Żeby dostarczyć sobie odpowiednich bakterii
jedzmy kiszonki (ogórki, kapustę, buraki i wszystkie inne
warzywa, na które mamy ochotę) oraz fermentowane napoje

Terapia i Zdrowie
nr 4 sierpień 2014

mleczne. Można również kupić w aptece probiotyk – czyli
farmaceutyk zawierający te dobre dla nas bakterie. Gdy już
je mamy, musimy je wzmacniać. W tym celu potrzebne nam
tzw. prebiotyki – czyli ulubione przez prawidłową mikroflorę
jedzenie. Karmiąc ją w odpowiedni sposób będziemy zwiększać
populację tych sprzyjających nam bakterii, dlatego każdego
dnia będzie łatwiej.
Unikamy również produktów działających zapierająco;
białego pieczywa, czekolady, słodyczy, bananów czy białego
ryżu.
I pamiętajmy o ruchu! Ruch, wymagający pracy mięśni
brzucha jest również niezmiernie ważny. ❖

Między posiłkami ważne
są przerwy. Powinny one
trwać około 2,5–3 godzin.
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jednego

mieszana (trochę jak w pralce) – a jak już prawie wszystko
strawimy, i dorzucimy sobie coś zupełnie niestrawionego?
Wszystko nam się wymiesza, żołądek wyśle pokarm dalej do
jelit, a razem z nadtrawioną kanapką trafi niemal nieruszone
ciasto…. Dlatego tak ważne są przerwy między posiłkami
i powinny one wynosić 2,5–3 godziny.
Opisane powyżej zjawiska dotyczą wszystkich – osób z całym
przewodem pokarmowym, jak i wyłonioną stomią. Przy czym,
jeśli stomia jest wysoko, to wszystko to jest jeszcze ważniejsze,
bo bardziej „skondensowane”.

Katarzyna Błażejewska
dietetyk kliniczny i psychodietetyk

Jedną z głównych idei kampanii
jest włączenie w nią

Ogólnopolska Kampania Społeczna
wspierana przez

Optymalny w pielęgnacji stomii

jak największej liczby osób.

›› Polub nasz proﬁl na Facebooku!

›› Rozwijaj wiedzę na temat stomii!

Facebook.com/KampaniaSTOMAlife. Śledź aktualności, komentuj,
udostępniaj – chcemy, żebyś stał się częścią naszej społeczności!

Przyślij swoją propozycję faktów i mitów dotyczących stomii oraz
życia z nią na adres biuro@stomalife.pl.

›› Wypełnij ankietę!

›› Przysyłaj pomysły!

Jeżeli jesteś stomikiem pomóż nam w tworzeniu raportu
„Życie pacjenta stomijnego w Polsce oczami pacjenta stomijnego”
dotyczącego komfortu życia stomików.
Wystarczy wypełnić ankietę, którą można znaleźć pod adresem:
www.stomalife.pl

Nikt nie wie lepiej od Ciebie, jak jeszcze
możemy Ci pomóc w ramach kampanii!
Jeżeli masz pomysł, jak ją rozwijać, podziel się:
biuro@stomalife.pl.

›› Masz pytanie?

›› Podziel się swoją historią!

›› Cele kampanii
Zadaniem kampanii społecznej „STOMAlife. Odkryj stomię” jest walka
z wykluczeniem społecznym dotykającym pacjentów stomijnych. Celem
inicjatywy jest przełamanie tabu związanego ze stomią oraz edukacja
pacjentów i społeczeństwa w zakresie faktów i mitów z nią związanych.
Do głównych zadań kampanii należy zaliczyć:
• edukację opinii publicznej na temat stomii oraz problemów osób
z wyłonioną stomią,

• budowanie zrozumienia i wsparcia społecznego dla stomików,
by podjęli wysiłek powrotu do normalnej aktywności zawodowej
i społecznej,
• aktywizację społeczną stomików,
• zmianę postaw osób z wyłonioną stomią w kierunku akceptacji swojej
sytuacji życiowej.

Przyłącz się
do
kampanii!

Zachęcamy do podzielenia się swoją historią, która stanie się inspiracją
i wsparciem dla innych! Za pośrednictwem strony www.stomalife.pl
stomicy mogą opowiedzieć np. o emocjach, które odczuwali zarówno
przed, jak i podczas pierwszych tygodni po operacji, o problemach
w życiu codziennym i zawodowym, o swoich pasjach i marzeniach,
a także o tym, jak wyglądał proces akceptacji stomii.

STOMAlinia to miejsce, w którym żadne pytanie
nie pozostanie bez odpowiedzi. Dzięki niej
możecie uzyskać poradę i pomoc na temat
stomii, jej pielęgnacji oraz życia z nią.
Odpowiedzi udzielają psycholodzy, lekarze
oraz pielęgniarki stomijne.
Jeśli masz pytanie napisz: biuro@stomalife.pl

Organizatorzy

›› Spodziewane efekty
• Stomicy staną się w mniejszym stopniu
dyskryminowani w życiu zawodowym, publicznym oraz
szkolnym, a pracodawcy i nauczyciele będą umieli
z takimi osobami rozmawiać, aby przełamywać ich lęk
przed brakiem akceptacji ze strony otoczenia.
• Stomicy przestaną wstydzić się stomii i podzielą się
publicznie swoimi doświadczeniami.
• Stomicy będą realizować swoje pasje i zaczną
uczestniczyć w aktywnościach, których do tej pory
unikali, takich jak uprawianie sportu.
• Stomicy na nowo nauczą się budować swoje relacje
towarzyskie i rodzinne.
• Stomicy będą mieli zapewnioną odpowiednią edukację
na temat konsekwencji wyłonienia stomii oraz jej
pielęgnacji.
www.stomalife.pl Znajdziesz nas również na Facebook’u i YouTube

Polskie Towarzystwo Stomijne

Polskie Towarzystwo Wspierania
Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita

Patroni honorowi

Patroni medialni

Partner medyczny

www.stomalife.pl Optymalny
Znajdziesz
nas również
w pielęgnacji
stomii na Facebook’u i YouTube

Życie ze stomią

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Wywiad z Andrzejem Piwowarskim,
Prezesem Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO

Przełamać tabu
Polskie Towarzystwo Stomijne POL-ILKO powstało w 1987 r. w Poznaniu.
Obecnie posiada dwadzieścia oddziałów regionalnych i kilka klubów w całej
Polsce. Organizacja jest stowarzyszona w Europejskim (EOA) oraz Światowym
Stowarzyszeniu Stomijnym (IOA).

C

elami Towarzystwa są ochrona i promocja zdrowia
w zakresie przypadków nowotworów układu pokarmowego, a w szczególności sposobów ich leczenia
poprzez wyłonienie stomii, promocja i organizacja
wolontariatu do wzajemnego niesienia pomocy i wsparcia na
rzecz osób ze stomią oraz podejmowanie działań zmierzających
do osiągnięcia pełni aktywności życiowej stomików.
Do zadań Towarzystwa należy także budzenie i pogłębianie
wrażliwości społecznej różnych środowisk na problemy osób
posiadających stomię i propagowanie idei niesienia pomocy
tym osobom. Prezesem Towarzystwa od sześciu lat jest Andrzej
Piwowarski.
W czerwcu br. dzięki zaangażowaniu stowarzyszeń pacjentów została zainaugurowana ogólnopolska kapania społeczna
„STOMAlife. Odkryj stomię”, której zadaniem jest walka
z wykluczeniem społecznym dotykającym stomików. O życiu
codziennym ze stomią, problemach z akceptacją samego siebie
i trudnościach w życiu intymnym mówi Andrzej Piwowarski
– stomik od 16. roku życia.

?

Jak obecnie wygląda Pana życie? Czym się Pan
zajmuje zawodowo i w wolnym czasie? (hobby,
sport, kultura, kino, teatr, inne aktywności)
Skończyłem studia, działam w czterech organizacjach pozarządowych. Od 2008 roku jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Stomijnego POL-ILKO. Zawodowo związany jestem
z jednostkami pomocy społecznej. Wolnego czasu nie mam
zbyt dużo. Natomiast, gdy mam okazję staram się go zagospodarować najlepiej jak potrafię. Jeżdżę na rowerze, uprawiam
amatorskie sporty i bardzo lubię chodzić po górach. Stomia
mnie nie ogranicza.

?

Czy po operacji wyłonienia stomii w jakiś sposób
zmieniło się Pana życie albo plany na przyszłość?
Czy był Pan zmuszony do ograniczenia niektórych
aktywności?
Jestem nietypowym stomikiem. Mam w tej chwili dwie stomie
wyłonione w bardzo młodym wieku. To był najtrudniejszy dla
mnie czas. W 1986 roku, kiedy wyłoniono u mnie po raz pierwszy stomię brakowało wszystkiego. Nie było odpowiedniego

sprzętu. Do szkoły chodziłem zaopatrzony w pieluchę tetrową.
Były też okresy, kiedy musiałem ograniczyć swoją aktywność.
Wtedy miesiącami leżałem w szpitalu. Na szczęście były też
takie, kiedy mogłem robić więcej. Są też czynności, z których
jestem wykluczony. Wiąże się to także z różnymi problemami
zdrowotnymi. Dawniej lubiłem jeździć na nartach, jednak ze
względu na przestawioną miednicę teraz nie mogę tego robić.
Za to chętnie spaceruje po górach. Ze swojego doświadczenia
i z pracy w stowarzyszeniu wiem, że ze stomią można sobie
radzić. Każdy stara się dopasować. Młodszym zazwyczaj przychodzi to łatwiej. Są bardziej sprawni. Mogą robić więcej, bo
nie ograniczają ich inne choroby. Osobom starszym np. po 60
r.ż. akceptacja przychodzi trudniej. Chociaż muszę przyznać,
że nie jest to regułą. Znam stomików po 60, którzy są bardzo
aktywni i młodsi mogą im niekiedy pozazdrościć.

?

Jak na wiadomość o stomii zareagowała
Pana rodzina i najbliżsi?
Nie było problemów. Borykam się z różnymi przeciwnościami od urodzenia, ze względu na wadę wrodzoną. Moi
najbliżsi od początku wiedzieli, że mam stomię i podchodzili
do tego normalnie. Ja też staram się to tak traktować. Nie zważam na to, co mówią inni. Nie odpowiadam na nieprzyjemne
komentarze. Ale nie afiszuje się też ze stomią. Osoby, z którymi
się spotykam wiedzą, że ją mam. Nie odczuwam, żeby to był
dla nich problem. Pewne niedogodności są wpisane w życie
każdego stomika. Trzeba być przygotowanym na wszystko np.
niesprawność sprzętu. To może przydarzyć się każdemu nawet
bardzo doświadczonej osobie. Nie są to komfortowe sytuacje,
ale jakoś trzeba sobie z tym radzić.

?

A czy po wyłonieniu stomii w jakiś sposób zmieniło
się Pana życie intymne?
U mnie stomia pojawiła się przed osiemnastym rokiem życia.
Gdy zaczynałem umawiać się na randki, byłem w związkach,
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miałem już stomię. Z mojej perspektywy nie mogę tego ocenić. Dla mnie zawsze było tak samo. Oczywiście musiałem
przełamywać pewne tabu. Znaleźć osobę, przed którą można
się otworzyć i zaangażować. Musze przyznać, że dużo zależy
od nastawienia i akceptacji partnera.
Z doświadczenia wiem też, że każdy podchodzi do tego
indywidualnie. Zdarzają się też przypadki rozwodów. Natomiast stomia dla mnie jest czymś normalnym. Może zostać
wyłoniona u każdego.

?

Czy ma Pan problem z rozmawianiem o stomii
z innymi ludźmi?
Nie narzucam tego tematu. Gdy ktoś pyta, nie widzę
problemu żeby odpowiedzieć. Nie mam żadnych oporów,
żeby o tym porozmawiać. W pracy spotykam się ze stomikami, rozmawiam z nimi. W ten sposób łatwiej jest osobom,
u których dopiero pojawiła się stomia. Kiedy mówi się im,
że ja też jestem stomikiem łatwiej jest im uwierzyć w to, co
mówię i zaakceptować stomię.
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Wielu stomików na początku zamyka się w sobie. Nie chcą tego
przyjąć do wiadomości, że mają stomię. Później się otwierają.
Często w akceptacji pomagają też rodziny, które się angażują,
dopytują np. o dietę.
Nie zawsze też personel medyczny ma pełną wiedzę. Widać
to w telefonach do Polskiego Towarzystwa Stomijnego POLILKO. Zdarza się, że dzwonią do nas nawet pielęgniarki.
Mówią, że nie znają specyfikacji stomii. Chcą się doszkolić,
dowiedzieć czegoś więcej. Chociaż muszę przyznać, że obecnie znalezienie informacji o stomii staje się coraz łatwiejsze.
Coraz więcej pojawia się ich w Internecie. Nic natomiast nie
zastąpi kontaktu z drugą osobą – stomikiem. Nawet rozmowa
z pielęgniarką nie będzie lepsza od tej z osobą, która już
przez to przeszła. Drugi stomik wzbudza większe zaufanie.
Gdy ktoś mówi: Co Pan wie? Zawsze można odpowiedzieć:
Ja też mam stomię? Wtedy zdecydowanie łatwiej dociera się
z informacjami.

?

Czy spotkał się Pan z dyskryminacją lub
wykluczeniem na tle zawodowym, społecznym lub
w życiu codziennym z racji, że jest Pan stomikiem?
Nie doświadczyłem czegoś takiego. To raczej siedzi w głowie. Niektórzy stomicy sami się wykluczają. Zamykają się
w sobie. Czasami problem zamykania się w sobie jest związany

A.
Życie ze stomią

B.

Kolejną sprawą jest sam sprzęt. Trzeba na niego cały czas uważać.
Przy ruchu klej może się gorzej trzymać. To powoduje, że cały
czas muszę być czujny. Zawsze na spotkaniu, w tramwaju towarzyszy mi obawa przed wpadką. Nawet doświadczonej osobie
może to się przydarzyć. Trzeba być gotowym na wszystko.

?

Jak pacjenci reagują na wiadomość o potrzebie
wyłonienia stomii?
Jeżeli osoba o tym nie wiedziała, spotkało ją to nagle np.
przez wypadek, to najczęstszą reakcją jest bunt. Powoli próbuje się oswoić z sytuacją – jeżeli nie sama to przez rodzinę.
Natomiast później wiele osób zdaje sobie sprawę, że stomia
uratowała im życie. Oczywiście zdarzają się też osoby, które
jej nie akceptują. One mają najwięcej problemów. Izolują się,
są osamotnione. Do nich najtrudniej jest dotrzeć.

?

Czy pacjentom stomijnym coraz łatwiej pogodzić się
ze swoją sytuacją?
To sprawa indywidualna. Jeżeli jest wsparcie ze strony
rodziny przychodzi to łatwiej. Prostszy staje się też powrót do
aktywności. Czasem pojawia się obawa, że ktoś idąc do pracy
straci rentę. To jest też trudne dla tych, którzy nie otrzymują
żadnego świadczenia. Jest coraz więcej młodych osób, które
mają stomię np. na skutek wypadku. Oni muszą iść do pracy.
Nie pojawiają się w Stowarzyszeniu.

?
Jeżeli jest wsparcie ze strony rodziny
przychodzi to łatwiej. Prostszy staje się też
powrót do aktywności...
z zaopatrzeniem. Refundowany jest jeden worek na dobę.
To tak jakby pozwolić komuś tylko raz na 24 godziny pójść
do toalety. Koszt worka to ok. 10 złotych. Często nie stać na
to osób, które są na rencie. Przez to tworzy się błędne koło
i są oni wykluczani zawodowo i społecznie. Nie mając sprzętu,
siedzi się w domu. Bez niego stomicy bowiem są jak bez ręki
czy nogi, ale odczucie braku kontroli nad tą bardzo intymną
potrzebą fizjologiczną jest zwykle bardziej paraliżująca. Takie
osoby popadają w depresje. Są skazane na pomoc innych.

?

Czy życie z wyłonioną stomią sprawia Panu jakieś
problemy? Napotyka Pan na ograniczenia?
Dawniej były problemy ze sprzętem. Nie było pełnej
refundacji, ale przede wszystkim dostępności do odpowiedniego sprzętu stomijnego. Teraz też pojawia się ten problem.
Muszę zwracać uwagę na ilość worków, która jest refundowana.
Sprawdzać czy uda mi się zmieścić w limicie, który jest. Może
się zdarzyć, że zużyję pięć worków dziennie, czyli w tydzień
wyczerpie limit.

Dlaczego kampania społeczna „STOMAlife. Odkryj
stomię” to dobry pomysł?
Każda forma edukacji jest potrzebna. Na pewno u nas
w kraju stomia nadal jest tematem tabu, niewdzięcznym dla
mediów i niekiedy dla samych stomików. Wiele osób nawet
nie przyznaje się do niej. Zdarzają się przypadki dyskryminacji.
Szydzenia i wyśmiewania stomików. Kampania informacyjna jest
zdecydowanie potrzebna. Dlatego celem kampanii „StomaLife.
Odkryj stomię” jest przełamanie tabu związanego ze stomią.
Poprzez odpowiednie działania edukacyjne, inicjatywa ma
zbudować zrozumienie i wsparcie społeczne dla stomików oraz
pomóc w ich zaktywizowaniu. Nawet środowiska lekarskie nie
są zbyt dobrze poinformowane. Odbieramy od nich telefony.
Proszą o informacje. Dotarcie z informacjami do szerokiej grupy
społeczeństwa jest naprawdę ważne. Stomia to niepełnosprawność ukryta, z którą nie każdy chce się afiszować. Powodem
takiego stanu rzeczy jest brak zrozumienia w społeczeństwie.
Stomików nie jest tak mało. W Polsce mieszka ich od 35 do
40 tysięcy i cały czas ich przybywa. Rak jelita grubego nadal
wykrywany jest późno. Niestety wtedy często konieczne jest
wyłonienie stomii. ❖

Przygotuj
woreczek.

to higieniczne woreczki o delikatnym zapachu
przeznaczone na zużyty sprzęt stomijny. Skład
płynu, którym są nasączone, jest dobrany tak, aby
neutralizował brzydkie zapachy. Brzoskwiniowy
kolor woreczka maskuje zawartość i zapewnia
dyskrecję użytkownikowi. Wielkość woreczka
pozwala zmieścić zużyty woreczek stomijny
oraz pozostałe akcesoria. Łatwo wiązane uszy
szczelnie chronią zawartość przed wyciekiem.
Opakowanie wyposażone jest w szerokie zamknięcie wielokrotnego użytku, które ułatwia
wyjmowanie woreczków oraz chroni zapach.

Zużyty worek
włóż do woreczka.

C.

D.

Zawiąż
szczelnie.

Wrzuć
do kosza.

Wywiad przeprowadzono w ramach kampanii „STOMAlife. Odkryj stomię”.
Zdjęcia z archiwum A. Piwowarskiego
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Sugerowana cena 6,99 pln brutto za opakowanie jednostkowe
Opakowanie jednostkowe zawiera 50 szt
szt. woreczków
Produkt jest pełnopłatny, nie podlega refundacji

Fot. © Procy | Depositphotos.com

Zagadnienia praktyczne

zespół opiekuńczy nie może zapomnieć o kompleksowym
przygotowaniu pacjenta., tj. psychoterapii, czy innych terapiach wspierających, a przede wszystkim o przygotowaniu do
zabiegu i do rehabilitacji po zabiegu pod okiem fizjoterapeuty.
Niezbędne jest również wykonaniu badań, które będą już
bardzo pomocne w tych działaniach.

Przygotowanie
pacjenta

przez fizjoterapeutę do zabiegu
w obrębie jamy brzusznej

Po kwalifikacji pacjenta do zabiegu w obrębie jamy brzusznej, zajęcia rehabilitacyjne powinny być
przeprowadzone w miarę możliwości już przed zabiegiem operacyjnym. Taka wstępna rehabilitacja
ma ogromne znaczenie w zapobieganiu i leczeniu wielu niekorzystnych zmian, które są skutkiem
przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego i związanego z nim znieczulenia.

O

kres około dwóch tygodni przed zabiegiem powinien
być z zasady wystarczający, aby odpowiednio przygotować pacjenta do tej skomplikowanej operacji.
Przygotowanie to zazwyczaj obejmuje następujące czynności fizjoterapeutyczne: ćwiczenia usprawniające,
poprawiające krążenie obwodowe, ćwiczenia rozluźniające
oraz ćwiczenia oddechowe, które staną się szczególnie ważne
i przydatne w pierwszym okresie po operacji.
Po zabiegu bezruch i długie przebywanie w łóżku może
nieść za sobą wiele powikłań. Są to głównie: osłabienie ogólne,
osłabienie mięśni, skłonność do zapaleń układu oddechowego,
częstsze występowanie powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Celem przygotowania pacjenta przed zabiegiem jest odpowiednia edukacja i nauka niezbędnych ćwiczeń pod okiem
fizjoterapeuty. Po zabiegu należy wrócić do przećwiczonych
wcześniej i stopniowo aplikowanych pacjentowi ćwiczeń

i czynności fizjoterapeutycznych. Ważne jest fizyczne i psychiczne przygotowanie pacjenta do operacji, a także jednoczesne
przygotowanie go do okresu pooperacyjnego.
Wszelkie decyzje dotyczące przygotowania pacjenta do
zabiegu przez fizjoterapeutę, powinny być podejmowane
po uzyskaniu pełnej informacji o stanie zdrowia pacjenta
i przy ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym. Okres
przedoperacyjny jest dla każdego pacjenta czasem, w którym
mogą wystąpić różnego rodzaju sytuacje stresowe, dlatego
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W okresie przedoperacyjnym fizjoterapeuta powinien obejmować
edukacją pacjenta, jak i najbliższą rodzinę oraz zadbać o skuteczne
przyswojenie przez nich:
▪▪ ćwiczeń oddechowych (często niezbędne jest wykonanie badania
spirometrii, w celu sprawdzenia pojemności płuc pacjenta),
▪▪ efektywnego kaszlu,
▪▪ ćwiczeń przeciwzakrzepowych,
▪▪ stabilizacji okolicy miejsca, w którym będzie rana pooperacyjna,
▪▪ ćwiczeń ogólnousprawniających,
▪▪ zmian pozycji w łóżku, półpionizacji (siadania), pionizacji (wstawania),
▪▪ czynności samoobsługi w okresie pooperacyjnym.

Ćwiczenia
oddechowe
Wdech nosem...

Ćwiczenia oddechowe należy rozpocząć od nauki prawidłowego oddechu, zwracając pacjentowi i jego bliskim szczególną
uwagę na:
▪▪ wdech nosem, wydech ustami,
▪▪ krótki, głęboki wdech, długi, spokojny wydech,
▪▪ wydech powinien być 2 razy dłuższy od wdechu,
▪▪ oddechy w serii: 3–4.
Jeśli pacjent przygotowywany jest do zabiegu w obrębie jamy
brzusznej, najczęściej stosowanym torem oddychania jest tor
piersiowy. Ból pojawiający się po zabiegu może powodować
ograniczenie ruchów oddechowych, a w efekcie powodować
upośledzenie wentylacji. Przy oddychaniu torem piersiowym
ruchy oddechowe klatki piersiowej możemy wspomóc ruchami
kończyn górnych i tułowia. Uniesienie (wznos) kończyn górnych
przy wdechu i opuszczenie (opust) przy wydechu wspomagają
zazwyczaj zwiększenie i zmniejszenie objętości klatki piersiowej,
ułatwiając tym samym pacjentowi oddychanie. Czynności te,
zaprezentowane i przećwiczone przez fizjoterapeutę, mogą być
po uzyskaniu zgody osób sprawujących opiekę wykonywane
przez bliskich pacjenta w okresie przed i pooperacyjnym.
Celem tych ćwiczeń jest: nauka prawidłowego oddychania,
toru oddychania, zapobieganie powikłaniom pooperacyjnym
i zmniejszenie odczuwania nudności, wynikającego z zastosowania znieczulenia.
Nauka efektywnego kaszlu przed zabiegiem jest o wiele
łatwiejsza, ponieważ pacjent nie odczuwa jeszcze bólu, ani lęku
przed nim, nie ma obawy, że rana się rozejdzie. Aby kaszel był
skuteczny, powinien być wykonywany w pozycji półsiedzącej.
Przy nauce efektywnego kaszlu uczymy stabilizacji w obrębie
rany pooperacyjnej przy użyciu rąk pacjenta. Najlepiej jak
stabilizacja jest wykonywana oburącz, jeśli nie jest to możliwe
jedną ręką, przez ucisk.
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Ćwiczenia
przeciwzakrzepowe

Ćwiczenia te należy wykonywać w rytmie oddechowym 16–18/min. kilka razy dziennie.

1. Zgięcia grzbietowe i podeszwowe stóp, krążenia stóp

3

Leczenie bólu
w opiece paliatywnej

Ćwiczenia ogólnousprawniajace

Ćwiczenia te powinny uaktywniać cały organizm, zwracając
uwagę na ewentualne przeciwwskazania związane z chorobą
zasadniczą lub współistniejącymi.
Nauka tych ćwiczeń powinna odbywać się w pomieszczeniach przewietrzonych, dobrze naświetlonych, na dużych
przestrzeniach i w odpowiednim stroju, nie krępującym
ruchów. Ćwiczenia powinny być łatwe do wykonania i zademonstrowane przez fizjoterapeutę. Tempo ćwiczeń powinno
być dostosowane do aktualnych możliwości chorego. Głównie
zwracamy uwagę na ćwiczenia dotyczące mięśni tułowia, połączone z ćwiczeniami kończyn górnych i dolnych, uzyskując
w efekcie synergizm napięcia mięśni brzucha. Ma to duże
znaczenie w poprawie perystaltyki jelit i ukrwienia w okolicy
planowanego zabiegu.
W dniu zabiegu polecamy pacjentowi założenie elastycznych
pończoch zapobiegających zastojom krwi na obwodzie, albo

zakładamy pacjentowi opaski z bandaża elastycznego. Po zabiegu,
gdy lekarz prowadzący wyrazi zgodę, fizjoterapeuta może rozpocząć stopniową rehabilitację pooperacyjną pacjenta, nawiązując do nauczonych wcześniej procedur fizjoterapeutycznych,
opisanych powyżej. W przypadku obecności bliskich osób,
ćwiczenia te mogą być z czasem wykonywane przez pacjenta
przy współpracy z rodziną. Ich skuteczność i efektywność
będzie zależała w dużej mierze od zaangażowania w rehabilitację
ruchową przed zabiegiem, stąd tak ważne jest by ten element
zespołowej troski o pacjenta był prawidłowo wykonany. ❖
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2. Zginanie w stawach biodrowych i kolanowych (nie odrywając pięt od materaca łóżka)

Dolegliwości bólowe towarzyszą większości pacjentów z chorobą nowotworową,
szczególnie w jej końcowym okresie. Leczenie bólu stanowi więc jedno z kluczowych
zadań lekarzy medycyny hospicyjnej. Należy też pamiętać, że starsi pacjenci o wiele
bardziej lękają się bólu niż samego odchodzenia.

A

by prawidłowo dobrać leczenie, po pierwsze należy
ocenić co jest przyczyną dolegliwości i pamiętać,
że ból jest prawidłową reakcją obronną organizmu
wskazującą na zagrożenie i umożliwiającą jego
uniknięcie. Tak na przykład dzieje się, gdy dotykamy czegoś
gorącego – to właśnie ból pozwala nam instynktownie cofnąć
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dłoń unikając poparzenia. Najlepszą więc metodą walki z bólem
(nawet tym pochodzenia nowotworowego) jest usunięcie jego
przyczyny. Nie sposób omówić tu wszystkich możliwości leczenia ale obejmują one radioterapię, chirurgię, chemioterapię
paliatywną. Często usunięcie przyczyny poprzez: zmniejszenie
masy guza, wyłonienie sztucznego odbytu, założenie cewnika
itp. przynoszą pacjentowi wystarczającą ulgę by zmniejszyć
ilość leków. Pozwolę sobie przytoczyć przykład pacjentki
z dolegliwościami bólowymi ze strony kości guzicznej i dolnej
części kości krzyżowej – w jej przypadku usunięcie chirurgiczne

Zagadnienia praktyczne

Zagadnienia praktyczne

Migrena jest chorobą
przewlekłą, o zróżnicowanym
i indywidualnym przebiegu.
Najbardziej charakterystyczny
objaw migreny to silny,
najczęściej jednostronny,
napadowy, ostry ból
głowy, który pojawia się
nagle, w nieznanych
i nieprzewidywalnych
okolicznościach.

kości wystarczyło by zmniejszyć dawkę leków prawie o połowę,
rezygnując z silnych leków narkotycznych.
Drugim krokiem jest ocena z jak silnym bólem mamy do
czynienia. Lekarzowi ciężko wczuć się w stan pacjenta – zwykle
więc prosimy by opisał swój ból w skali 0 do 10, gdzie najwyższą
wartość stanowi największy ból jaki potrafi sobie wyobrazić.
O ile przy pierwszej ocenie jest ona bardzo subiektywna, o tyle
kolejne oceny pacjenta pozwalają nam ocenić czy leczenie jest
skuteczne. Skala ta umożliwia lekarzowi wczuć się w to co
pacjent odczuwa, porównując z własnymi doświadczeniami
jako człowieka.
Kolejną decyzją jaką wraz z pacjentem musimy podjąć
jest sposób podania leku – do wyboru mamy wiele sposobów
– od tabletek, syropów z środkiem przeciwbólowym poprzez
plastry uwalniające do krwi w sposób ciągły lek narkotyczny,
do sprejów donosowych czy zastrzyków. Każda z tych postaci
ma swoje wady i zalety. Tabletki na przykład będą bardzo złym
pomysłem u pacjenta z zaburzeniami połykania. Syrop lub leki
w postaci rozpuszczalnej możemy podać do mikroprzetoki
czy gastrostomii (sztucznie wprowadzone rurki do przewodu
pokarmowego by umożliwić karmienie). Plastry mają stały
sposób uwalniania, ale w tej postaci niektóre z leków nie
występują. I tu dochodzimy do kolejnego pytania – jaką postać
leku powinien pacjent przyjmować ?
Krok czwarty – wybór leku. Wybierając lek bierzemy pod
uwagę kilka czynników: przyczynę bólu, typ bólu, jego siłę
i charakter. Nie sposób w krótkim artykule opisać całego procesu doboru leku więc pozwolę sobie posłużyć się przykładem.
W przypadku bólu wywołanego stanem zapalnym dobrym
lekiem będzie zwykła aspiryna, która jednak w dolegliwościach
bólowych związanych z zapaleniem żołądka może uczynić

Nie da się
prawidłowo leczyć
bólu bez współpracy
z pacjentem,
jego rodziną
i pielęgniarką
obsługującą chorego
na codzień.
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więcej złego niż dobrego, sprzyjając krwawieniu. Morfina
będzie znosiła dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych,
ale wywoła też zaparcia, mogąc przysporzyć dodatkowych
dolegliwości. Niektóre leki zadziałają prawie od razu – jak
niektóre postaci morfiny czy fentanyl donosowy (syntetyczny
narkotyczny środek przeciwbólowy) ale będą działały też stosunkowo krótko, więc nie nadają się jako lek do prowadzenia
bólu przewlekłego (długotrwałego) za to są bardzo przydatne
w leczeniu tzw. bólów przebijających (silne bóle występujące
pomimo stosowania lub między poszczególnymi dawkami
przepisanych leków przeciwbólowych).
Łatwo z tych przykładów wywnioskować, że lekarz często
łączy kilka leków przeciwbólowych – niesterydowych przeciwzapalnych (jak aspiryna), narkotycznych oraz leków wpływających
na przewodnictwo nerwowe. Do tego łączy leki przeciwbólowe
działające krótko ale szybko oraz leki o długim czasie działania.
Musi też uwzględnić skutki uboczne leków – i nie zawsze jest
to efekt niepożądany. Dla przykładu morfina może wywołać
bezdech, ale w małych dawkach zmniejsza odczucie duszności.
Aspiryna może spowodować krwawienia, jednak zmniejszając
krzepnięcie umożliwia prawidłowy przepływ krwi i zabezpiecza
przed zakrzepami. Lekarz stara się więc wybrać taki lek, by
jego skutki uboczne były dla pacjenta zyskiem.
Z tego co napisano powyżej wydaje się więc, że leczenie
bólu to rola wyłącznie lekarza. Nie jest to jednak prawda – nie
da się prawidłowo leczyć bólu bez współpracy z pacjentem,
jego rodziną i pielęgniarką obsługującą chorego na codzień.
I nie chodzi tu tylko o to by prawidłowo podać leki przyjmowane regularnie i w miarę szybko środki na ból przebijający
(pojawiający się nagle mimo leków). Byłoby to traktowanie
bólu tylko jako mechanicznej reakcji. Jednak odczucie bólu to
nie tylko przekazywanie impulsów – pozostaje ono w ścisłym
związku z psychiką pacjenta. Tu najważniejszą rolę odgrywają
nie leki, ale poczucie bezpieczeństwa – a w tej walce ramię
w ramię z lekarzem muszą stanąć najbliżsi chorego – zapewniając mu zrozumienie, wsparcie i obdarzając spółodczuwaniem
i cierpliwością.
Warto pamiętać: nie ma takiego bólu, którego nie da się
przerwać. Niestety im później zaczynamy z nim walkę tym jest
ona dłuższa i trudniejsza. Warto więc rozpoczynać tą walkę
wcześnie nie czekając aż sam minie i stawać do tej walki wraz
z pacjentem ❖
dr med. Kamil Drucis
Maciej Mazurek (wolontariusz opieki paliatywnej)
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Nie ma takiego bólu, którego nie da się
przerwać. Niestety im później zaczynamy
z nim walkę tym jest ona dłuższa
i trudniejsza. Warto więc rozpoczynać tą
walkę wcześnie nie czekając aż sam minie
i stawać do tej walki wraz z pacjentem.

Migrenowe
bóle głowy
B

ól najczęściej lokalizuje się w okolicy skroniowej.
Może promieniować obejmując niejednokrotnie
całą głowę. Napadom mogą towarzyszyć objawy
pozabólowe: nudności, niekiedy wymioty, zawroty
głowy, zaburzenia równowagi, nadwrażliwość na światło, dźwięki,
zapachy, ból okolicy za okiem, w oczodole, ból połowy twarzy,
znaczne osłabienie, rozdrażnienie, niekiedy gorączki. Epizody
– napady trwają z reguły od kilku do kilkunastu godzin, zaś
kolejny incydent zdarza się od kilku dni do kilku miesięcy.

Przyczyny migreny
Etiologia choroby nie została do końca wyjaśniona. Zwraca
się uwagę na genetycznie uwarunkowaną nadwrażliwość na
reakcje neuronaczyniowe w ośrodkowym układzie nerwowym
(OUN). Poza tym postrzega się w jej patogenezie udział
złożonych mechanizmów regulacji neuronalnej zależnych
między innymi od szlaku serotoniny – neuroprzekaźnika OUN,
który, wśród innych neuroprzekaźników i neuromodulatorów,
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warunkuje odpowiednie napięcie ściany naczyń krwionośnych
w ośrodkowym układzie nerwowym i poza tym działa na wiele
innych mechanizmów ośrodkowych i obwodowych, będących
podstawą objawów towarzyszących oraz przepowiadających
atak migrenowego bólu, czyli tak zwanej aury.
Mechanizm ośrodkowego działania serotoniny prowadzi
do gwałtownego ich skurczu. Następnie, na skutek ośrodkowej
autoregulacji, dochodzi do rozkurczu naczyń ze zwiększoną
przepuszczalnością ich ścian – zmiany ciśnienia krwi na tle
gry naczyniowej generują ból głowy, czyli najbardziej reprezentatywny i uciążliwy objaw migreny.
Czas wystąpienia pierwszych objawów migreny jest mocno
indywidualny: u części pacjentów pierwsze symptomy choroby
pojawiają się we wczesnym dzieciństwie, u dziewczynek często
w okresie poprzedzającym dojrzewanie płciowe. Dalszy rozwój
choroby przypada na wiek dojrzały, na największą uciążliwość
migreny uskarżają się pacjenci – zwykle kobiety, około 30–40
roku życia oraz kobiety w okresie menopauzy, gdy na jej
specyficzne objawy nakładają się te, związane z zaburzeniami
hormonalnymi.
Nie ma potwierdzonych czynników ryzyka, jednak obserwuje się większą częstość występowania migreny u pacjentów
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leków (hormonalna antykoncepcja), dalekie podróżowanie
– częste zmiany stref czasowych, różnice klimatyczne, gwałtowne wahania ciśnienia atmosferycznego, bodźce środowiska
zewnętrznego, takie jak hałas, światło, silne zapachy. U kobiet
w okresie menopauzy cierpiących na bóle głowy o charakterze
migrenowym zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu
hormonalnej terapii zastępczej.
Typowy ból migrenowy określany jest przez chorych, jako
jednostronny, zlokalizowany w okolicy skroni lub – rzadziej –
w części potylicznej, stopniowo mniej lub bardziej dynamicznie
narastający, tętniący (niekiedy opisywany jako „ pukanie lub
bicie młotkiem, synchroniczne z tętnem”, co może potwierdzać etiologię naczyniową), umiarkowany lub silny (wg skali
VAS 6–10 pkt.). Ból może rozpoczynać się obustronnie lub
rozchodzić z ogniska po jednej stronie i po chwili obejmować
całą głowę. Napad migreny trwa zwykle od 4 do 72 godzin,
ze średnią częstotliwością do 1–2 napadów w miesiącu.
Poza bólem głowy, z migreną skojarzony jest szereg objawów:
nudności, wymioty, jadłowstręt, fotofobia – nadwrażliwość na
światło (światłowstręt), fonofobia – nadwrażliwość na dźwięk.
W obu wypadkach silne bodźce dźwiękowe lub świetlne mogą
spotęgować ból głowy.
W związku z tym, że jest to choroba przewlekła, objawy
są mocno indywidualne. U części osób ataki bólu dobrze
poddają się leczeniu farmakologicznemu, u innych są tak
zintensyfikowane, że istotnie wpływają na obniżenie jakości życia i uniemożliwiają codzienną aktywność zawodową
czy rodzinną.
Po ataku bólu następuje faza ponapadowa (zazwyczaj
4–72 godzin od jego rozpoczęcia). Objawy charakterystyczne to
senność i znużenie, zmęczenie i wrażenie rozbicia, wyraźnemu
pogorszeniu ulega sprawność intelektualna oraz zdolność
koncentracji.
Należy przy tym wspomnieć, że napady migrenowe mogą
przepowiadać wystąpienie udaru mózgu – stąd niezbędna
jest konsultacja neurologiczna i internistyczna, ocena ciśnienia krwi, miażdżycy, ocena czynności mięśnia sercowego
(czy nie ma arytmii).

Leczenie
Leki stosowane w łagodzeniu objawów napadów migrenowych to działające nieswoiście na receptory przeciwbólowe
i stosowane powszechnie w innych rodzajach bólu (analgetyki) oraz inne, których budowa i punkt uchwytu działania
pozwalają modyfikować określone mechanizmy ośrodkowe,
leżące u podstaw etiopatogenezy bólu migrenowego. Poza tym
w terapii swoje miejsce znalazły leki łagodzące dodatkowe
objawy w przebiegu ataku bólu.
Z leków przeciwbólowych popularne są niesteroidowe leki
przeciwzapalne (NLPZ), dostępne w większości bez recepty:
kwas acetylosalicylowy, diklofenak, ibuprofen, ketoprofen,
meloksykam. Paracetamol, zyskał w ostatnich czasach na uwadze w związku z podejrzewanym działaniem poprzez receptor
COX-3 bezpośrednio w ośrodkowym układzie nerwowym.
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Leczenie migreny – jako choroby przewlekłej – jest procesem
długotrwałym, tylko ścisła współpraca lekarza z pacjentem
gwarantuje oczekiwane efekty. Bardzo ważne są regularne
kontrole, skrupulatne informowanie lekarza o skuteczności
postępowania i obserwowanych działaniach niepożądanych.

Fot. © EmiliaU | Depositphotos.com

ze znaczną otyłością, chorujących przewlekle na nadciśnienie tętnicze, zwłaszcza, gdy jest ono słabo kontrolowane,
w przypadku zaburzeń endokrynologicznych: niedoczynności
tarczycy, cukrzycy. Okresy większego napięcia nerwowego
jak i towarzyszące im zaburzenia snu mogą predysponować
do pojawienia się migreny bądź wyzwolenia ataku choroby,
u pacjentów pozostających w okresie bezobjawowym.
Rozpatrując przebieg kliniczny choroby, wyróżniamy dwie
zasadnicze postacie migreny: z aurą (migrena klasyczna)
oraz bez aury (migrena prosta).
W migrenie klasycznej napad bólu migrenowego poprzedzony jest fazami: zwiastunową oraz aurą. Zwiastuny migreny
przypadają najczęściej na okres od kilku dni do kilku godzin
przed napadem bólu głowy. Dla pacjentów chorujących wiele
lat okres ten jest na tyle reprezentatywny, że mogą oni wdrożyć
leczenie profilaktycznie, zanim dojdzie do kulminacji objawów
chorobowych.
Objawami zwiastunowymi są: ogólne zmęczenie i brak
energii, rozdrażnienie, naprzemiennie występujące stany psychotyczne: depresyjne i euforyczne, senność lub inne problemy
ze snem, brak chęci do działania i napędu, znużenie, istotne
pogorszenie samopoczucia, objawy „grypopodobne”. Objawy
wspomniane, mocno indywidualnie nasilone i odczuwane przez
pacjentów, poprzedzają aurę, która jest kolejną zapowiedzią
napadu migrenowego bólu głowy.
Aura występuje bezpośrednio przed napadem migreny
i poprzedza ją o kilka minut do godziny – są to ogólnie
ujmując objawy neurologiczne występujące przed atakiem,
lub, u niektórych pacjentów, dopiero podczas bólów głowy.
Pacjenci podają różne elementy składające się na obraz aury
migrenowej. Do najczęstszych należą: objawy wzrokowe
w postaci ograniczenia, zaburzenia lub nawet całkowitego
przesłonięcia pola widzenia, zniekształcenia obrazu – błyskające
światła, jasne plamy, pomniejszenie widzianych przedmiotów,
podwójne widzenie, tzw. mroczki, ciemne plamy oraz zaburzenia ostrości widzenia.
Poza wzrokowymi, nierzadkie są objawy czuciowe – parestezje
wokół ust, uciążliwe mrowienie kończyn, odbierane także
jako wrażenie przebiegającego „prądu”. Z objawów bardziej
zaawansowanych część pacjentów doświadcza ustępujących
niedowładów połowiczych. Nierzadkie są też: niezborność,
objawy sugerujące afazję ruchową (trudności z artykulacją
słów mimo sprawnego aparatu mowy), zawroty głowy, szumy
w uszach, chwilowa, ustępująca utrata słuchu, zaburzenia równowagi – ataksja, sporadycznie – zaburzenia świadomości.
Ból głowy w migrenie prostej występuje nagle, gwałtownie
i niespodziewanie, bez poprzedzającej fazy zwiastunowej i aury.
Jest trudny do przewidzenia, niektórzy pacjenci, zwłaszcza
chorujący przewlekle, podają czynniki spustowe; nie są one
pierwotną przyczyną choroby, ale mogą wpłynąć na wystąpienie ataku bólu bądź w skojarzeniu z innymi, oddziaływać na
nasilenie dolegliwości.
Do czynników mogących prowokować ataki migreny
zaliczamy: niedobór lub nadmiar snu, nieregularny rytm
dobowy, wzmożony stres: zarówno jego wystąpienie, jak i okres
po intensywnym napięciu nerwowym może spowodować napad
migrenowego bólu głowy. Poza tym zwraca się uwagę na rolę
drastycznej zmiany nawyków żywieniowych – restrykcyjne
diety odchudzające i wybiórczo eliminujące, niektóre typy

Zagadnienia praktyczne

Nie należy zapominać o działaniach niepożądanych stosowanych leków przeciwbólowych. Wszystkie preparaty należy
przyjmować z rozwagą, nie przekraczać dopuszczalnych dawek
dobowych, mimo silnych dolegliwości, rejestrować skutki
uboczne i w razie ich wystąpienia, konsultować z lekarzem
konieczność zmiany preparatu na inny, równie skuteczny. Aby
nie dopuścić do rozwinięcia się bólu głowy z nadużywania
leków, zaleca się ograniczenie przyjmowania prostych leków
przeciwbólowych do 15 dni w miesiącu, a preparatów złożonych – do 10 dni w miesiącu.
Przed odkryciem tryptanów, na czele preparatów stosowanych w leczeniu migreny stały pochodne alkaloidów sporyszu
(dihydroergotamina, ergotamina i inne). Leki te nie działają
wybiórczo: poza naczyniami mózgowymi wpływają na napięcie
ścian naczyń wieńcowych i obwodowych. Mimo wysokiej efektywności, z uwagi na szeroki zakres działań ubocznych i duże
ryzyko rozwinięcia bólu głowy z nadużywania leków, zostają
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W profilaktyce
ataków migreny
należy zwracać
uwagę na styl
życia, którego
składowe mogą być
główną przyczyną
tej doelgliwości.
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wypierane przez coraz częściej używane tryptany. Z przeciwwskazań do przyjmowania alkaloidów sporyszu należy wymienić:
chorobę wieńcową, choroby naczyń wieńcowych i mózgowych
w wywiadzie, chorobę Raynauda, nadciśnienie tętnicze, niewydolność nerek, ciążę i okres karmienia piersią.
Stosowanie leków objawowych w napadach migreny ma na
celu nie tylko opanowanie bólu, ale i objawów towarzyszących:
nudności i wymiotów, jednocześnie poprawiając wchłanianie
i zwiększając efekt leków przyjmowanych droga doustną. Najszerzej zalecane jest stosowanie doustnie metoklopramidu.
W trakcie ataku niezwykle ważny jest komfort chorego:
stosowne warunki do odpoczynku: ciche pomieszczenie,
wygodne łóżko, brak dopływu drażniących dźwięków, ochrona
przed źródłami intensywnego światła, drażniącymi zapachami.
Sen jest w trakcie napadu czynnikiem pożądanym, należy więc
zapewnić choremu komfort odpoczynku.
Niektórym pacjentom ciepłe lub zimne okłady przynoszą
ulgę. Jeśli znana jest przyczyna indukująca atak, należy jej
unikać.
Leczenie migreny – jako choroby przewlekłej – jest procesem
długotrwałym, tylko ścisła współpraca lekarza z pacjentem
gwarantuje oczekiwane efekty. Bardzo ważne są regularne
kontrole, skrupulatne informowanie lekarza o skuteczności
postępowania i obserwowanych działaniach niepożądanych.
W profilaktyce ataków migreny zwraca się uwagę na styl
życia, którego składowe mogą być główną przyczyną nasilenia
dolegliwości bądź nawet wyzwolenia kolejnego ataku bólu.
Jeśli atak migreny generowany jest konkretnym czynnikiem
i pacjent nabierze pewności, co do jego istotności, należy podjąć
wszelkie kroki, by w jak największym stopniu eliminować go
ze środowiska. Dowiedziono, że w diecie powinno się unikać
produktów spożywczych zawierających źródła tyraminy
np. twardych serów dojrzewających, bananów, orzechów,
awokado, produktów zawierających fenyloetyloaminę
np. czerwonego wina i gorzkiej czekolady, azotan sodu,
glutaminiany, słodziki, źródła wysokich dawek kofeiny,
alkoholu.
W planie dnia, chory powinien zatroszczyć się o regularność
godzin pracy i odpoczynku, spożywanie posiłków zbilansowanych, w jednakowych porach ich spożywania. Nalezy unikać
stresu, który podobnie jak lęk i niepokój mogą doprowadzić
do wystąpienia dolegliwości. W okresach większego zmęczenia,
chory powinien wystrzegać się nadmiernych, intensywnych
wysiłków fizycznych, a gdy bodźce zewnętrzne wyzwalają
ataki, zmniejszyć ekspozycję na silne słońce, głośne dźwięki
– imprezy masowe, koncerty, dyskoteki. ❖
lek. Paulina Cichon
dr hab. med. Tomasz Jastrzębski

Zagadnienia praktyczne

Byłem świadkiem takiej sytuacji: małe dziecko budzi się,
jest słoneczny poranek, przeciąga się w łóżku, pościel
w radosnym rozgardiaszu, także ono samo zadowolone,
uśmiechnięte i chętne opowiedzieć mamusi swój sen
minionej nocy. Kilkuletnie dziecko bardzo refleksyjnie
puentuje opowiedzianą historię, wzruszając rodzicielkę:
„mamusiu, ja bym chciała, żebyście z tatusiem żyli
tak długo jak prababcia i pradziadek! A jak będziecie
mieli raka oka albo ucha to będę was wozić do lekarza
i opiekować się wami!”.
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łoneczne czerwcowe przedpołudnie, w drodze korytarzem na salę chorych dogania mnie chłopiec, syn
jednej z pacjentek poddanych leczeniu chemioterapią.
„Chciałem zapytać czy mogę do pana przyjść porozmawiać w przyszłym tygodniu?”. Odpowiadam, że to przecież
zakończenie roku szkolnego, dzieci powinny się cieszyć słońcem
i planować wraz z rodzicami swoje wakacje. „Ale ja bym chciał”.
Znamy się już kilka miesięcy. Powód? Mama ma raka a syn
ma problemy z zachowaniem w szkole. Doszliśmy wspólnie
do początku tych problemów, zaczęły się mniej więcej zaraz
po zachorowaniu jego mamy. Pierwsze spotkanie z chłopcem
odbyło się w obecności rodziców. Na pytania odpowiadał
nieśmiało, zawstydzony, że cała uwaga skupiona jest na nim.
Prawie tak samo jak w szkole, tylko że tutaj zastanawiamy
się nad przyczyną nieodpowiedniego zachowania a nie na
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„Najprościej jest
zacząć od początku...”

skutkach. Wraz z upływającym czasem rozmowy chłopiec
czuje się pewniej. Znajdujemy wspólnie wiele mocnych cech
jego kształtującego się charakteru, zaczyna tworzyć wokół nich
opowieści. Nastrój pryska wraz z pytaniem o chorobę mamy.
Oczy zachodzą łzami, powstrzymuje się od płaczu. „Mama
jest chora, ale będzie zdrowa”. To odpowiedni moment by
zakończyć pierwszą rozmowę. Planujemy kolejne spotkania.
Będziemy się skupiać nad trudnościami szkolnymi i starać się
obłaskawiać strach chłopca przed chorobą mamy.
Pracuję między innymi z dziećmi, choć wiem, że narażam
się tym słowem uczniom klas gimnazjalnych. W końcu to już
młodzież, a co niektórzy praktycznie „dorośli” – palą papierosy, wymieniają się na przerwach pomiędzy lekcjami nowymi
doświadczeniami, poglądami na temat gatunków alkoholi,
które rzekomo wypili. Niektórzy uczniowie partnerów seksualnych mieli już bez liku a propozycja pogadanki na temat
edukacji seksualnej zostaje skwitowana prawie jednogłośnym
– próbować można, może czegoś nie wiemy albo pan się od
nas nauczy. Mhmm… Społeczność szkolna, zaznaczam, że nie
tylko grono pedagogiczne, ale również uczniowie innych klas
stwierdzają: „no wyjątkowo niesubordynowane dzieciaki!”,
„lenie śmierdzące”, „rozpieszczone bachory” – to jedynie
niektóre określenia na tę klasę. Rzeczywiście ciężko się z nimi
pracowało, ale nie beznadziejnie. Każdy system posiada swoją
wewnętrzną mądrość, nawet klasa, która ma świadomość, że
jest tą „na świeczniku” i błyszczy w blasku niesławy. Oni już tak
przyzwyczaili się do bycia tymi najgorszymi, że nawet wyśmiewali
pochwały do nich kierowane, niedowierzając swoim zaletom.

mieszkańcy hospicjum żartowali, uśmiechali się, uczniowie byli
zdezorientowani, do tej pory byli przekonani, że to miejsce
odbiera prawo do przeżywania jakiejkolwiek radości. Potrafili
się zachować, wchodząc do hospicyjnej kapliczki, w obliczu
krzyża. Potrafili nawiązać dialog z personelem hospicjum bez
„pedagogicznego” ponaglania: „dzieci, czy macie jakieś pytania?”. Myślę, że wymiernych korzyści płynących z praktycznej
lekcji o ważnych tematach było kilka, ale moim zdaniem najważniejszy dla nich, ważny dla życia szkoły i „odczarowania”
etykietki „złe dzieci” to ogromny zapał do podjęcia działań
wolontaryjnych. Dzieci (gimnazjaliści) planują przyłączyć się
do zbiórek na rzecz hospicjum, uczestniczyć w wolontariacie
akcyjnym, a co niektórzy z nich planują zostać certyfikowanymi wolontariuszami. Dzieci chciałyby również aby powstał
w szkole „mały wolontariat”, skierowany dla najmłodszych.
Dzieci chętnie pomogą w organizacji i rzeczywiście po wakacjach rusza w szkole projekt „Mały wolontariat”. Dzieci
usłyszały również, że są mądre i fajne. Usłyszały to od osób
spoza szkoły i zdziwione pytały: czy to prawda? Zadziało się
wiele magicznych rzeczy. Powoli rodzi się świadomość czegoś
bardzo istotnego w dzisiejszych czasach: obecności choroby,
cierpienia i śmierci. Rodzi się świadomość radzenia sobie
w sytuacjach trudnych.
„Ale ja bym chciał” – chłopiec stara się mnie przekonać
do kolejnej rozmowy choć wcześniej zaplanowaliśmy z jego
rodzicami przerwę w terapii, zwłaszcza że jego zachowanie
w szkole uległo poprawie. Zbiegło się to również z poprawą
stanu zdrowia jego mamy. Planowane kontrolne badania

Niektórzy mieszkańcy hospicjum żartowali, uśmiechali się,
uczniowie byli zdezorientowani, do tej pory byli przekonani,
że to miejsce odbiera prawo do przeżywania jakiejkolwiek radości...
Na jednej z lekcji zaproponowałem im wyjazd do hospicjum...
i zapadła cisza. Punkt dla mnie. Wytłumaczyłem im czym jest
to miejsce, i że jedziemy tam szukać przede wszystkim pokory
i nauki. Wiedzieli, że umierają tam ludzie, ale zapytani czy chcą
pojechać stwierdzili, że chcą. No, prawie wszyscy bo zdarzyło
mi się usłyszeć „nie mam czasu” (sic!). Nie zmuszałem nikogo.
Kolejne spotkania miały charakter dyskusyjny, rozmawialiśmy
o chorobach, bólu, eutanazji, śmierci. Nieśmiało, ale wyrażali
swoje zdanie, posiadali je! Do hospicjum pojechała połowa
klasy podzielona na dwie grupy, reszta „nie miała czasu” bądź
nie pojawiła się tego dnia w szkole. Nadużyciem byłoby stwierdzić, że ci co wrócili z hospicjum zostali odmienieni na lepsze
jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, nie podejmuję
się jednak tak karkołomnych wyzwań. Powtórzę: pojechali
szukać pokory i znaleźli ją przy łóżkach chorych. Niektórzy
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diagnostyczne, które pacjentka miała przejść w najbliższym
czasie miały nam dać wskazówki co do dalszej pracy z jej
rodziną. Bez względu na dalsze losy terapii tej rodziny należy
podkreślić odwagę pacjentki w stawieniu czoła akceptacji
jej choroby przez wszystkich członków jej rodziny, również
dziecka. Czasami za wszelką cenę staramy się chronić swoich
najbliższych przed tym jak się czujemy. Chronić nie znaczy nie
rozmawiać o chorobie, chronić nie znaczy uciekać przed nią.
Życie swoje a my swoje – taki dysonans różnie się kończy.
Potrzebna jest dynamiczna profilaktyka walki z rakiem.
Edukacja na najwyższym poziomie, która zaczyna się w domu
i jest kontynuowana w szkole a jedynie uzupełniana happeningami medialnymi. Niech Państwo się upomną o to
w swoich rodzinach i zainteresujcie się co o tym myślą szkoły,
w których uczą się Wasze dzieci – dla ich dobra i własnego.
Mam też wspaniałe antidotum, gdy usłyszycie Państwo „nie
mam czasu!”. Moja koleżanka psychoterapeutka zwykła wtedy
mówić: „Nie masz czasu? Znajdź sobie zajęcie a wtedy czas
się na pewno znajdzie”. Tymczasem! ❖
mgr Rafał Rybka, psycholog

Zagadnienia praktyczne

Ostry odczyn popromienny skóry jest częstym objawem ubocznym radioterapii.
Intensywność tej reakcji zależy od całkowitej dawki, wielkości dziennych frakcji a także
powierzchni skóry, która jest narażona na promieniowania. Dodatkowo zastosowanie
leczenia systemowego (chemioterapia) może zwiększać reakcje popromienne skóry.

K

omórki tkanek organizmu nie są jednakowe. Jedne są
komórkami dojrzałymi, w pełni wykształconymi, inne
dopiero się dzielą i uzupełniają ubytki po komórkach,
które w naturalny sposób obumierają. Ten proces
trwa ciągle i jest naturalny w zdrowym organizmie.
Podczas radioterapii, w wyniku uszkodzenia przez promieniowanie jonizujące, dochodzi do zaburzenia równowagi w tym
procesie. Komórki macierzyste, leżące w głębi skóry, ulegają
uszkodzeniu i dochodzi do ograniczenia ich zdolności do
odbudowywania uszkodzonych tkanek. Złuszczanie wierzchnich warstw skóry prowadzi do odczuwania jej swędzenia,
zaś uszkodzenie głębszych warstw powoduje wydzielanie się
licznych czynników zapalnych, odpowiedzialnych za powstanie
rumienia i objawów bólowych.
Do uszkodzenia skóry dochodzi częściej w miejscach,
gdzie skóra jest najcieńsza (okolica krocza, dół pachowy, skóra

twarzy) lub gdzie istnieją fałdy skórne (okolica piersi, okolica
krocza). Jeśli obszar promieniowania obejmuje skórę, która była
wcześniej uszkodzona (zabiegi operacyjne, oparzenia) to należy
spodziewać się tam większych powikłań popromiennych.
Stopień uszkodzenia skóry zależy od dawki napromieniania,
obszaru poddanego tej terapii, ale także od wieku, stopnia
nawodnienia organizmu, stopnia odżywienia, współistniejących
zmian infekcyjnych skóry, chorób współistniejących (cukrzyca,
otyłość), wydolności układu limfatycznego (obrzęk po amputacji
piersi !), nadużywania alkoholu oraz palenia tytoniu.
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Jak pielęgnować skórę w trakcie radioterapii?

Fot. IuriiSokolov | Depositphotos.com

▪▪ W trakcie okresu, w którym wykonywana jest radioterapia
oraz w okresie około 4 tygodni po jej zakończeniu skórę
w obszarze napromieniania należy myć bardzo delikatnie letnią wodą ewentualnie z dodatkiem mydła o pH
neutralnym lub nawet wstrzymać się od mycia żeby nie
powiększać urazu. Uwaga na wycieranie: niedelikatne może
spwodować nasilenie odczynu popromiennego i objawy
uszkodzenia skóry.
▪▪ Jeśli pole napromieniania obejmuje obszar, który był
golony (skóra policzków, szyi), to goląc się należy unikać
nadmiernego podrażniania skóry. Lepszym rozwiązaniem
od maszynki mechanicznej jest maszynka elektryczna.
Należy unikać dezodorantów i innych środków drażniących
miejscowo.
▪▪ Należy dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, a więc
i skóry. 1,5 L wody mineralnej dziennie (oprócz innych
płynów) to absolutne minimum
▪▪ Zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu
▪▪ Należy unikać ekspozycji na promieniowanie UV (opalanie
naturalne i w solariach) nie tylko w trakcie radioterapii ale
przynajmniej rok po jej zakończeniu
▪▪ Smarowanie skóry preparatami natłuszczającymi w bardzo
delikatny sposób
▪▪ Noszenie luźnych ubrań i bielizny, które nie powodują
tarcia skóry w obszarze napromieniania
▪▪ Nie wolno stosować na skórę okolicy poddanej radioterapii
plastrów samoprzylepnych
Uszkodzona przez promieniowanie jonizujące skór może
boleć i swędzieć, nie wolnio jej drapać ani nie trzeć czy
podrażniac w inny sposób. Jeśli istnieje taka konieczność,
lekarz powinien przepisać odpowiednie leki zmniejszające
świąd i objawy bólowe. ❖
Opracowanie: dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
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Uszkodzenia skóry
po radioterapii
– jak postępować?

Odczyn popromienny skóry może być wczesny i późny.
Odczyn wczesny może wystąpić nawet po około 10 godzinach
od pierwszego napromieniania. Występuje w postaci zaczerwienienia (rumień) i zazwyczaj nie jest trwały.
Odczyn późny jest objawem uszkodzenia skóry i występuje
nawet po pół roku od zakończenia radioterapii. Może objawiac
się zmianą zabarwienia skóry (przebarwienia i dobarwienia),
zmiany naczyniakowate („pajączki”), stwardnienie skóry,
bliznowacenia.
Odczyny popromienne można podzielić na stopnie, według
nasilenia objawów (Skala objawów niepożądanych po radioterapii według National Cancer Institute):
▪▪ I° – rumień, suche złuszczanie się
▪▪ II° – rumień, wilgotne złuszczanie się skóry, obrzęk,
pęcherze, ból
▪▪ III° – objawy jak w II0 oraz dodatkowo zaniki skóry,
owrzodzenia, zmiany ropne, martwica powierzchowna
skóry, krwawienia spowodowane urazem
▪▪ IV° – martwica całej grubości skóry, samoistne
krwawienia
Przykład maski ochronnej stosowanej przy radioterapii

Pielęgnacja skóry: przegląd preparatów stosowanych dla ochrony
i leczenia skóry poddanej napromienianiu:
▪▪ Kwas foliowy (folacyna): witamina z grupy witamin B, która stymuluje
regenerację komórek skóry i ma działanie chroniące DNA komórek przed
skutkami napromieniania
▪▪ Biafina (Trolamina): wpływa na aktywację makrofagów (komórki
układu immunologicznego, mające zdolność zwalczania bakterii, wirusów
i grzybów, a także wykazujące działanie skierowane przeciwko komórkom
nowotworowym) oraz modyfikację działania cytokin (białka stanowiące
część układu immunologicznego, które wpływają na wzrost i aktywację
komórek biorących udział w odpowiedzi odpornościowej)
▪▪ Nagietek lekarski (Calendula officinalis): ma właściwości przeciwzapalne
i bakteriobójcze. Stosowany w różnych rodzajach uszkodzeń skóry, włacznie
z owrzodzeniami i stanami zapalnymi.
▪▪ Kwas hialuronowy: ma właściwości wiążące wodę w obrębie skóry właściwej. Prawdopodobnie w ten sposób wykazuje właściwości chronoące
skórę przed działaniem promieni jonizujących
▪▪ Sól srebrowa sulfadiazyny: zwi ązek wykazujący działanie bakteriostatyczne(hamujące rozwój bakterii), głównie w stosunku do gronkowców i paciorkowców, a także bakterii z grupy Pseudomonas, Neisseria, E.Coli
▪▪ Opatrunki hydrożelowe i hydrokoloidowe: przyspieszają gojenie się
istniejących ran poprzez kontrolę warunków gojenia (odpowiednia wilgotność, pH, kontrola wysięku. Stosowane m.in. w wilgotnym złuszczaniu
się naskórka, aczkolwiek niekiedy skuteczniejsze są opatrunki suche.
▪▪ Sterydy: stosowane w celu ograniczenia stanów zapalnych skóry m.in.
poprzez zmniejszenie przepuszczalności naczyń krwionośnych (zmniejszenie
obrzęku) i zmniejszenie objawów odczynu popromiennego. Stosowane
odpowiednio wcześniej mogą nie dopuścić do wystąpienia wilgotnego
złuszczania się naskórka
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P

oczątki doniesień o prozdrowotnym wpływie bakterii
fermentujących sięgają starożytności. Zjawiskiem
interakcji między bakteriami zainteresowali się Pasteur
i Jaubert, którzy opisali występowanie antagonizmu między wybranymi szczepami bakteryjnymi. W 1907
Ilja Miecznikow, naukowiec i mikrobiolog pochodzenia
rosyjskiego, późniejszy laureat nagrody Nobla w dziedzinie
medycyny dowiódł, że spożywanie jogurtów i kefirów, zawierających szczepy bakterii probiotycznych, a wśród nich pałeczki
kwasu mlekowego, korzystnie wpływa na zdrowie i równowagę
mikroflory jelitowej.
Probiotyki wprowadzane do diety powinny być dostarczane
w takiej formie, żeby przetrwały środowisko początkowego
odcinka przewodu pokarmowego (kwasowość treści żołądkowej) i były aktywne w okrężnicy, gdzie kumulacja fizjologicznej
flory pokarmowej jest największa. Budowa kapsułki, w której
są one zawarte i podawane, powinna być odporna na niskie
pH panujące w żołądku oraz środowisko enzymów i kwasów
żółciowych w dwunastnicy i początkowych odcinkach jelita
cienkiego. Mikroorganizmy probiotyczne powinny posiadać
zdolność przeżycia i aktywności metabolicznej w środowisku
jelita grubego a także przylegania do komórek nabłonka
kosmków jelitowych i trwałej lub przejściowej kolonizacji
przewodu pokarmowego.
Poza podażą w suplementach diety, bakterie probiotyczne
zawarte są w wielu produktach mlecznych – jogurtach zawierających żywe kultury bakterii, w mleku acidofilnym, kefirach,
maślankach.

Probiotyki są to podawane

doustnie w odpowiedniej ilości
wyselekcjonowane kultury
bakterii lub drożdży – najczęściej
bakterie kwasu mlekowego
(szczepów Lactobacillus).

Probiotyki

Probiotyki zawarte są w produktach spożywczych lub w postaci kapsułek do przyjmowania między
posiłkami. Korzystnie wpływają na zdrowie działając bezpośrednio w przewodzie pokarmowym.
Poprzez modulację naturalnych procesów trawiennych oraz wzbogacanie flory fizjologicznej
przewodu pokarmowego pomagają zachować równowagę i homeostazę środowiska wewnętrznego.
Należy podkreślić ich szczególne miejsce w diecie pacjentów obciążonych przewlekłymi chorobami
przewodu pokarmowego (nieswoiste zapalenia jelit, zespoły jelita drażliwego, alergie pokarmowe,
nietolerancje pokarmowe), cierpiących na chroniczne zaparcia, leczonych długotrwale mocno
obciążającymi antybiotykami, w trakcie sterydoterapii, w innych stanach obniżenia odporności.
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– uzupełnieniem
zdrowej diety

Grupy drobnoustrojów probiotycznych
▪▪ Bakterie probiotyczne:
• Lactobacillus casei ssp. rhamnosus (Lactobacillus
GG) – stosowane w prewencji biegunek poantybiotykowych, w biegunkach podróżnych i biegunkach
wywołanych zakażeniem Clostridium difficile;
• Lactobacillus casei – stosowane w przeciwdziałaniu
ostrym biegunkom u dzieci, ma dobroczynny
wpływ na naturalne mechanizmy obronne
organizmu, stymulując wewnątrzjelitową produkcję
immunoglobuliny A (sIgA);
• Lactobacillus plantarum – stosowany w biegunkach
infekcyjnych, stanach zapalnych przewodu pokarmowego oraz nieswoistych zapaleniach jelit;
• Lactobacillus rhamnosus – zalecane u kobiet ciężarnych, stosowany również w biegunkach infekcyjnych,
stanach zapalnych przewodu pokarmowego oraz
nieswoistych zapaleniach jelit.
▪▪ Drożdże probiotyczne
• Saccharomyces boulardii – jest niewrażliwy na kwas
solny ani procesy trawienne, posiada antybiotykooporność, a więc nie jest wrażliwy na warunki
panujące w przewodzie pokarmowym jak i na przyjmowane doustnie antybiotyki, hamuje wzrost wielu
patogennych drobnoustrojów. Ponadto ma działanie
immunoprotekcyjne i immunomodulujące – wpływa
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na wydzielanie sIgA (przeciwciało będące elementem
odpowiedzi immunologicznej). Stosuje się w zapobieganiu biegunkom poantybiotykowym, w biegunkach
podróżnych, w biegunkach przewlekłych w przebiegu
zakażenia HIV, w biegunkach wywołanych Clostridium difficile, w chorobach pasożytniczych: Giardia
lamblia, Shigella oraz nieswoistych zapaleniach jelit.

Dlaczego probiotyki mają korzystne działanie?
▪▪ Współzawodniczą o „niszę biologiczną” z bakteriami
chorobotwórczymi – zapobiegają zakażeniom jelitowym
wywołanym przez patogenne mikroorganizmy
▪▪ na drodze konkurencji hamują adhezję (przyleganie)
do nabłonka jelitowego innych drobnoustrojów oraz
poprzez wykorzystywanie składników pokarmowych niezbędnych do wzrostu i rozwoju patogenów, hamują ich
wzrost i namnażanie
▪▪ wytwarzają substancje czynne: kwasy organiczne, nadtlenek
wodoru; stwarzają w ten sposób niekorzystne warunki
do bytowania patogennych bakterii chorobotwórczych,
poprzez obniżenie pH poza zakres optymalny dla ich
wzrostu i rozwoju – działanie między innymi na bakterie
E. coli, Pseudomonas, Enterobacter. Staphylococcus aureus,
Clostridium difficile, Bacillus cereus, Salmonella typhimurium, Listeria sp., Klebsiella sp., Proteus sp.
▪▪ Wpływ na funkcjonowanie układu odpornościowego
– immunomodulacja, immunostymulacja – wzmacnianie
fagocytozy, zwiększanie aktywności makrofagów i limfocytów (cytotoksyczność komórkowa), stymulowanie syntezy
i aktywności przeciwciał klasy sIgA (cytotoksyczność humoralna) w przewodzie pokarmowym, produkcja substancji
cytoprotekcyjnych i peptydów czynnościowych
▪▪ łagodzenie objawów nietolerancji laktozy (cukru mlecznego),
w wyniku braku enzymu laktazy: probiotyki wytwarzając
enzym β-galaktozydazę rozkładającą laktozę i zmniejszają
objawy nadmiernego gromadzenia się laktozy w przewodzie
pokarmowym
▪▪ Niekiedy wspomina się o potencjalnym wpływie antykancerogennym na rozwój raka jelita grubego (ograniczając rozwój
bakterii produkujących enzymy prokancerogenne)
Szczepy, uznane za probiotyczne muszą posiadać dokładnie
zidentyfikowane pochodzenie, a w badaniach klinicznych
potwierdzone bezpieczeństwo stosowania jako suplementy
diety. Muszą wykazywać odporność na niskie pH żołądka
i sole kwasów żółciowych, przeżywalność po przejściu przez
przewód pokarmowy oraz cechować się pewnym antagonizmem
w stosunku do mikroorganizmów chorobotwórczych.
Produkty żywnościowe, uznane za probiotyczne, powinny
na opakowaniu zawierać szczegółową informację o zawartym
probiotycznym szczepie bakterii – rodzaj, gatunek, szczep oraz
informacje o minimalnej ilości żywych komórek bakterii probiotycznych do daty końca przydatności do spożycia. Nie bez
znaczenia są również informacje o warunkach przechowywania
produktu, aby nie zmniejszyć ich wartości prozdrowotnej.
Aby produkt mleczny można było uznać za probiotyczny
powinien w jednym gramie zawierać co najmniej 10 mln jednostek Bifidobacterium lub 100 mln jednostek Lactobacillus. ❖
Opracowanie: lek.med. Paulina Cichon
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W tabeli przedstawiono wybrane badania kliniczne w guzach litych prowadzone w ośrodkach w Polsce, których termin ważności
jeszcze trwa. Badania są przedstawione w porozumieniu z Polskim Towarzystwem Onkologicznym, na którego stronie znajduje się
baza badań, w tym także w nowotworach krwi i układu chłonnego.
Informacja na ich temat jest dostępna na stronach: www.pto.med.pl oraz http://clinicaltrials.gov
Zakres
badania

Wskazania

Faza
badań

Sponsor

Badanie
do:

Clinical Trial Comparing Efficacy And Safety of Sunitinib Versus Placebo for TheTreatment of Patients At High Risk
NCT00375674 A
of Recurrent Renal Cell Cancer

rak nerki

po resekcji/uzupełniająco

III

Pfizer

06/2017

NCT00643565 A Study of Avastin (Bevacizumab) in Combination With Standard Chemotherapy in Children and Adolescents With Sarcoma.

mięsaki

II

Roche

11/2019

Nr badania

Nazwa badania

NCT00858364 Anemia Treatment for Advanced Non-Small Cell Lung Cancer (NSCLC) Patients Receiving Chemotherapy

n. rak płuca

po 1. linii chemioterapii

III

Amgen

06/2019

leczenie
wspomagające

ból

II

Janssen

06/2015

Study of a Combination of Trastuzumab and Capecitabine With or Without Pertuzumab in Patients With HER2-positive
NCT01026142 A
Metastatic Breast Cancer (PHEREXA)

rak piersi

przerzutowy HER2+

II

Roche

08/2017

of Denosumab as Adjuvant Treatment for Women With High Risk Early Breast Cancer Receiving Neoadjuvant or Adjuvant
NCT01077154 Study
Therapy (D-CARE)

rak piersi

wczesny

III

Amgen

10/2021

NCT01149343 Evaluation of a New Vaccine Treatment for Patients With Metastatic Skin Cancer

czerniak

stopień III i IV

I

GSK

03/2018

NCT01151215 Study of Anastrozole +/- AZD8931 in Postmenopausal Women With Endocrine Therapy Naive Breast Cancer

rak piersi

zaawansowany/
przerzutowy

II

AstraZeneca

08/2015

Study to Compare the Safety and Efficacy of an Aromatase Inhibitor in Combination With Lapatinib, Trastuzumab or Both
NCT01160211 A
for the Treatment of Hormone Receptor Positive, HER2+ Metastatic Breast Cancer

Badania kliniczne

– szansa dla chorych,
gdy wydaje się, że już jej nie ma

C

orocznie na świecie wykrywanych i produkowanych
jest wiele leków, które mogą być skuteczne w chorobach nowotworowych. Jednak by stwierdzić, czy
na pewno tak jest, trzeba zbadać ich skuteczność.
Do tego celu służą badania kliniczne, które mogą odpowiedzieć
na to pytanie. Zazwyczaj, badając nowy lek, porównuje się go
z innym, dotychczas stosowanym w danym typie choroby, lub,
jeśli nie ma uznanego sposobu leczenia – porównując jego
działanie z grupą traktowaną standardowo, czyli bez leczenia.
Droga do zastosowania i wdrożenia nowego leku jest długa
i kosztowna, bo przecież nie można tak po prostu porównywać
go z innym sposobem leczenia bez wiedzy, że MOŻE on być
skuteczny i bezpieczny dla pacjenta.
W tym celu wykonuje się badania różnych faz, poczynając
od oceny, czy ma on w ogóle jakiekolwiek działanie przeciwnowotworowe aż do fazy, w której jest on porównywany
z innymi, dotychczas stosowanymi lekami. Badania odbywają
się w zgodzie z przepisami prawnymi ustanowionymi przez
Deklarację Helsińską oraz lokalnymi.
Zazwyczaj pacjenci są kwalifikowani do fazy II badań,
która ma na celu zbadanie skuteczności klinicznej leczenia
nowym lekiem oraz do fazy III, która ostatecznie ma ocenić
skuteczność nowej formy leczenia.

Badania kliniczne są często prowadzone w przypadku
zaawansowanych stadiów choroby nowotworowej, gdzie dotychczasowe leczenie nie przyniosło spodziewanych efektów. Jest to
więc szansa dla tych chorych na podjęcie jeszcze jednej próby
leczenia. Należy pamiętać, że warunkiem leczenia jest dobry
stan ogólny chorych, pozwalający na przeprowadzenie terapii
i musi on spełniać tzw. kryteria włączenia, czyli spełniać szereg
warunków wstępnych, zapisanych w protokole badania.
Badania są zazwyczaj randomizowane. Oznacza to, że po
spełnieniu wstępnych warunków uczestnictwa w badaniu
sposób leczenia jest dobierany losowo. Lekarz prowadzący
badanie nie ma wpływu na wynik losowania, który jest zazwyczaj
podawany przez ośrodek je koordynujący.
Pomimo wielu ograniczeń, dla wielu chorych jest to jeszcze
jedna szansa na leczenie, gdy dotychczasowe formy terapii nie
przyniosły spodziewanych wyników. ❖
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NCT00929188 A Study of the Safety and Effectiveness of JNJ-42160443 as add-on Treatment in Patients With Cancer-related Pain

rak piersi

przerzutowy

III

GSK

02/2017

Study of Pemetrexed & Carboplatin/Cisplatin or Gemcitabine & Carboplatin/Cisplatin With or Without IMC-1121B
NCT01160744 A
in Patients Previously Untreated With Recurrent or Advanced Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC)

rak płuca

zaawansowany
nowotwór

II

ImClone

12/2014

Study of Chemotherapy and Ramucirumab vs. Chemotherapy Alone in Second Line Non-small Cell Lung Cancer Patients Who
NCT01168973 A
Received Prior First Line Platinum Based Chemotherapy

rak płuca

po 1 linii

III

Lilly

04/2015

A Study of AMG 386 or Placebo, in Combination With Weekly Paclitaxel Chemotherapy, as Treatment for Ovarian
NCT01204749 TRINOVA-1:
Cancer, Primary Peritoneal Cancer and Fallopian Tube Cancer

rak jajnika

po operacji

III

Amgen

04/2017

NCT01212991 A Safety and Efficacy Study of Oral MDV3100 in Chemotherapy-Naive Patients With Progressive Metastatic Prostate Cancer

rak prostaty

zaawansowany/
przerzutowy

III

Astellas

09/2014

NCT01217697 Study of Abiraterone Acetate in Patients With Advanced Prostate Cancer

rak gruczołu
krokowego

leczenie bifosfonianami

III

J&J

10/2014

rak nerki

pooperacyjny

III

GSK

04/2017
05/2015

NCT01235962 A Study to Evaluate Pazopanib as an Adjuvant Treatment for Localized Renal Cell Carcinoma (RCC)
NCT01265849 Efficacy and Safety Study of Leukocyte Interleukin,Injection (LI) to Treat Cancer of the Oral Cavity (IT-MATTERS)
NCT01285557 Diffuse Gastric and Esophagogastric Junction Cancer S-1 Trial
in Squamous Non Small Cell Lung Cancer Subjects Comparing Ipilimumab Plus Paclitaxel and Carboplatin Versus Placebo
NCT01285609 Trial
Plus Paclitaxel and Carboplatin

rak płaskonabłonkowy

III

rak żołądka

operacyjny

III

Taiho Pharma

08/2014

rak płuca

1. linia

III

BMS

06/2016

NCT01308567 Cabazitaxel Versus Docetaxel Both With Prednisone in Patients With Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer

rak gruczołu
krokowego

zaawansowany
nowotwór

III

Sanofi

12/2017

at 20 mg/m² Compared to 25 mg/m² With Prednisone for the Treatment of Metastatic Castration Resistant
NCT01308580 Cabazitaxel
Prostate Cancer

rak gruczołu
krokowego

hormonooporny
przerzutowy

III

Sanofi

09/2017

mięsak

zaawansowany
nowotwór

III

Eisai

03/2015

Study of First-line Maintenance Tarceva (Erlotinib) Versus Tarceva at Time of Disease Progression in Patients With Advanced
NCT01328951 A
Non-small Cell Lung Cancer After Chemotherapy

rak płuca

zaawansowany
nowotwór

III

Roche

06/2016

Study of Pertuzumab in Addition to Chemotherapy and Herceptin (Trastuzumab) as Adjuvant Therapy in Patients With HER2NCT01358877 A
Positive Primary Breast Cancer

rak piersi

leczenie adjuwantowe

III

Roche

08/2024

Study of Abiraterone Acetate Plus Prednisone With or Without Exemestane in Postmenopausal Women With Estrogen
NCT01381874 A
Receptor-Positive (ER+) Metastatic Breast Cancer Progressing After Letrozole or Anastrozole Therapy

rak piersi

ER+, z progresją

II

Janssen

07/2014

glejak

stopień III i IV

II

Roche

01/2018

NCT01327885 Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Eribulin With Dacarbazine in Subjects With Soft Tissue Sarcoma

Study of Avastin (Bevacizumab) in Combination With Temolozomide (TMZ) and Radiotherapy in Paediatric and Adolescent
NCT01390948 A
Patients With High-Grade Glioma
NCT01395017 Dasatinib Added to Gemcitabine for Subjects With Locally-advanced Pancreatic Cancer

II

Otsuka

08/2014

Study of Trastuzumab Emtansine in Comparison With Treatment of Physician’s Choice in Patients With HER2-Positive Breast
NCT01419197 A
Cancer Who Have Received at Least Two Prior Regimens of HER2-Directed Therapy (TH3RESA)

rak piersi

przerzutowy HER2+

III

Genentech

04/2015

NCT01441414 PF-04856884 (CVX-060) In Combination With Axitinib In Patients With Previously Treated Metastatic Renal Cell Carcinoma

rak nerki

przerzutowy

II

Pfizer

11/2014

rak żołądka

przerzutowy HER2+

III

Roche

06/2020

rak płuca

drobnokomórkowy

III

BMS

09/2016

NCT01454089 A Phase 2 Study Comparing Chemotherapy in Combination With OGX-427 or Placebo in Patients With Bladder Cancer

rak pęcherza

przerzutowy nie leczony

II

OncoGenex

06/2014

Randomized, Open-label, Multicenter, Phase 3 Study to Compare the Efficacy and Safety of Eribulin With Treatment
NCT01454934 A
of Physician’s Choice in Subjects With Advanced Non-Small Cell Lung Cancer

rak płuca

zbadany EGFR

III

Eisai

10/2014

NCT01500720 Cabazitaxel Compared to Topotecan for the Treatment of Small Cell Lung Cancer

rak płuca

drobnokomórkowy

II

Sanofi

06/2014

Study of Herceptin (Trastuzumab) in Combination With Cisplatin/Capecitabine Chemotherapy in Patients With HER2-Positive
NCT01450696 A
Metastatic Gastric or Gastro-Esophageal Junction Cancer
in Extensive-Disease Small Cell Lung Cancer (ED-SCLC) Subjects Comparing Ipilimumab Plus Etoposide and Platinum
NCT01450761 Trial
Therapy to Etoposide and Platinum Therapy Alone

rak trzustki

NCT01523015 Efficacy and Safety Study of the Combined Modality Therapy in Adenocarcinoma of the Esophago-gastric Junction

rak żołądka

operacyny

III

UM Lublin

12/2020

NCT01535209 Stereotactic Radiotherapy of Resection Cavity For Single Brain Metastasis Versus Whole-Brain Radiotherapy After Resection

przerzuty
do mózgu

po resekcji
pojedynczego ogniska

III

CO-I Warszawa

12/2014

Safety and Tolerability Study of Assisted- and Self-Administered Subcutaneous Herceptin (Trastuzumab) as Adjuvant Therapy
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Superpokarm,

czyli leki ze sklepu spożywczego

Większość produktów zaliczanych do tzw. „superfoods” to popularne składniki naszej codziennej
diety – są to produkty bogate w składniki odżywcze takie jak: błonnik pokarmowy, witaminy,
antyoksydanty, składniki mineralne, wielonienasycone kwasy tłuszczowe czy białko. Wspierają
leczenie i zapobiegają powstawaniu wielu chorób takich jak cukrzyca, choroby układu krążenia,
część z nich wykazuje także potwierdzone naukowo działanie antynowotworowe. Jednocześnie
produkty te nie mają nic wspólnego z suplementami diety czy żywnością wysoko przetworzoną
– najczęściej są to pokarmy pochodzenia naturalnego.
Superfoods czyli co?
Czosnek, cebula, brokuły, szpinak, nasiona amarantusa,
żurawina, soja, rośliny strączkowe… tak naprawdę lista produktów jest duża, nie ma jasnych kryteriów określających
które produkty mogą być zaliczane do grupy superpokarmów.
Pojęcie to może być nadużywane przez producentów żywności
i wprowadzać konsumentów w błąd. Aby uchronić się przed
chorobami cywilizacyjnymi powinniśmy jako podstawę diety
spożywać nieprzetworzone warzywa i owoce, uwzględniając
cztery razy w tygodniu porcję warzyw kapustnych, korzystać
z dobrej jakości olejów roślinnych, oraz produktów sezonowych
ze szczególnym uwzględnieniem owoców jagodowych.

Ale zacznijmy od początku, co tak naprawdę jest super?
Warzywa krzyżowe – czyli jarmuż, kapusta, rukola,
brukselka, brokuły, kalafior, rzepa, rzeżucha, rzodkiewka,
chrzan: mają unikalny skład chemiczny, posiadają związki
siarki odpowiadające za ich ostry lub gorzki smak. Wskutek
naruszenia ich błon komórkowych powstają izotiocyjaniany

o udowodnionym działaniu podnoszącym odporność. Jednym
z nich jest sulforafan. Sulforafan oprócz wzmacniania systemów
ochronnych komórek przed czynnikami kancerogennymi
(powodującymi powstanie raka) wykazuje również działanie
przeciwzapalne. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
chorób nowotworowych ze względu na silne powiązania, oraz
odznacza się aktywnością przeciwbakteryjną. Rola sulforafanu wiąże się także z ograniczaniem chronicznych infekcji
Helicobacter pylori, bakterii powodujących wrzody żołądka,
które od dawna są podejrzewane o związek z rakiem tego
narządu. Warzywa krzyżowe to także bogactwo wartości
odżywczych, np. kapusta w postaci surowej to bogate źródło
błonnika (poprawia perystaltykę jelit), witaminy C, A, K, E,
rutyny oraz wapnia i magnezu.
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Dieta
Warzywa cebulowe – cebula, czosnek, por, szalotka, dymka,
szczypiorek – nie tylko nadają smaku naszym potrawom ale
także obniżają ryzyko powstawania nowotworów dzięki obecności organicznych związków siarki. Ich ściany komórkowe
zawierają enzyzm zwany alliną, odpowiedzialny za ten właśnie
ostry zapach. Najnowsze badania sugerują, że warzywa cebulowe
odznaczają się właściwościami przeciwzapalnymi, chroniącymi
przed chorobą zwyrodnieniową stawów, zapobiegają infekcjom,
a kompleksy obecnej w czosnku aliksyny z wanadem naśladują
działanie insuliny.
Owoce jagodowe i granaty – borówki amerykańskie, maliny,
jeżyny, jagody goji, jagody acai, jagody leśne, truskawki, owoce
czarnego bzu zawierają kwas elagowy. Badania wskazują, że
kwas elagowy wykazuje aktywność przeciwzapalną, ma silne
właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, antymutagenne : hamuje prokancerogenne drogi przekazywania sygnału
zmniejsza częstotliwość pojawiania się mutacji, wpływa ochronnie na DNA i ekspresję genów, działają na wszystkich etapach
rozwoju nowotworu, wiąże prokancerogenne metale.
Jagody goji to także skarbnica witamin C, B, E, beta-karotenu
(którego jest więcej niż w marchwi) oraz żelaza.
Nasiona i sok granatu zawierają polifenole, taniny i antocyjany które działają przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie
i przeciwmiażdżycowo. Ponadto sok z granatu obniża ciśnienie
i redukuje nadmierną krzepliwość krwi.

Ziarna i orzechy
Siemię lniane – bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, lignany,
które poprawiają perystaltykę jelit, witaminy E, B1, B6 oraz
składniki mineralne. Działa przeciwmiażdżycowo wpływając
korzystnie na profil lipidowy oraz metabolizm glukozy. Olej
wyciskany z nasion lnu zawiera śluzy powlekające błony śluzowe
żołąda i przełyku zmniejszając odczyny zapalne.
Ziarna słonecznika i dyni to bogate źródło witaminy E,
selenu, żelaza, białka oraz kwasów tłuszczowych omega-3.
Ziarna sezamu to ogromne źródło wapnia, zwiększają
w organizmie aktywność biologiczną witaminy E.
Orzechy włoskie łagodzą stany zapalne, mają wysoką zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, są polecane szczególnie
przy intensywnej pracy umysłowej.
Migdały alkalizują krew, łagodzą kaszel, mają dużo wapnia,
obniżają ciśnienie tętnicze oraz poziom cholesterolu.
Listę superpokarmów można śmiało rozszerzyć o kolejne
produkty takie jak awokado, dynia, soczewica, ciecierzyca,
komosa ryżowa, gryka, proso, sardynki, pomidory, jogurty,
tofu, amarantus, wodorosty, śliwki, kiełki, olej kokosowy, miód,
jaja, zielona herbata, aloes, pokrzywa, żeń-szeń czy imbir. Tego
typu produkty mogą przynieść efekty zdrowotne tylko wtedy,
kiedy będą spożywane regularnie jednak należy pamiętać,
że lista produktów zaliczanych do superżywności to nie to
samo co codzienne menu. Dieta powinna być zróżnicowana,
sezonowa, zaspokajająca zapotrzebowanie organizmu na
białka, tłuszcze oraz węglowodany złożone, a także powinna
uzupełniać zapotrzebowanie organizmu na płyny. ❖
mgr Magdalena Olech, Dietetyk
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Danie jednogarnkowe:
udko z kurczaka, ziemniaki,
czerwona fasolka
Wykonanie:

▪▪ Udko doprawić solą morską, odłożyć.
▪▪ Piekarnik nagrzać do 200 stopni C. Przygotować
naczynie żaroodporne.
▪▪ Ziemniaki obrać, pokroić na ½ cm plasterki,
opłukać w zimnej wodzie i dokładnie osuszyć.
▪▪ Rozgrzać oliwę na dużej patelni, położyć udka
i smażyć przez około 3–4 minuty, przewrócić na drugą
stronę i smażyć jeszcze przez około 2–3 minuty.
▪▪ Udka przełożyć do garnka lub naczynia, a na patelnię włożyć
ziemniaki oraz czosnek w łupinkach, smażyć przez około
3–4 minuty, przełożyć do naczynia z kurczakiem.
▪▪ Fasolę odcedzić na sicie, przepłukać zimną wodą,
odsączyć. Dodać do garnka z kurczakiem i ziemniakami,
włożyć tymianek, odcedzone, opłukane czarne oliwki.
▪▪ Zagotować bulion lub wodę z dodatkami, wlać
do garnka, przykryć i wstawić do piekarnika na jedną
godzinę. W połowie pieczenia zdjąć pokrywę.
▪▪ Wyłożyć kurczaka, ziemniaki i fasolkę na talerze
i polać dowolną ilością sosu.

Składniki (jedna porcja):
Produkt
Mięso z ud kurczaka, bez skóry
Ziemniaki pieczone
Oliwki czarne
Fasola czerwona konserwowa
Czosnek
Oliwa z pierwszego tłoczenia
Pieprz czarny
Sól morska
Tymianek
Bulion warzywny

Waga
(g)
125
230
17
85
6
10
1
1
2
240

Miara
domowa
pół uda
2 średnie
7 sztuk
pół szklanki
1 ząbek
2 łyżeczki
szczypta
szczypta
2 łyżeczki
szklanka

Energia
(kcal)
156,3
138,6
21,3
74,0
7,3
88,2
2,6
0,0
2,0
14,4

Kulinaria i dieta

Wina włoskie

– ku nowoczesności

Nie bez przyczyny w środowisku sommelierów Włochy nazywane są „winiarskim kolosem”.
Winnice pełne krzewów uginających się pod ciężarem dojrzewających w idealnym słoncu
winogron można znaleźć w niemal każdym zakątku tego kraju. Rozciagają się one od
wypalonej słońcem Sycylii na południu aż po Alpy na północy, dzięki czemu włoskie wina
charakteryzują się niebywałą różnorodnością smaków i styli.

J

eżeli już o stylach mowa, nie można nie wspomnieć
o tym, w jaki sposób się one kształtowały. Jeszcze do
niedawna lokalni winiarze decydowali się na produkowanie olbrzymich ilości win stołowych przeciętnej jakości.
Obecnie, zamiast na ilość, Włosi stawiają na jakość. Natomiast
w regionach, które z racji swoich niezmiennych przyzwyczajeń
zyskały sobie opinię konserwatywnych, zagościły niespotykane
dotąd szczepy. Zostały one sprowadzone do Włoch w wyniku
działań nakierowanych na poszukiwanie nowych, idealnie
skomponowanych smaków. Pierwsze próby włączenia tych
szczepów do produkcji win pojawiały się w Toskanii już
w latach siedemdziesiątych XX wieku, jednak zawsze były one
spowite mgiełką tajemnicy. Dopiero dzwadzieścia lat poźniej,

w 1992 roku zdecydowano się tam na sformalizowanie produkcji win z nierodzimych szczepów tworząc system apelacji
IGT – Indicazione Geografica Tipica1 (w ten sposób określa
się wina pochodzące z danego regionu, np. IGT Toscana,
nie spełniające wyższych wymogów stawianych przez władze regionu, np. dotyczących gatunku winogron, z którego
produkowane jest wino).
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Połączenie wymienionych wyżej czynników – położenia
geograficznego oraz stylu, tradycyjnego, włoskiego lub też
nowoczesnego i eksperymentalnego, stanowi obecnie podstawę
klasyfikacji win włoskich. W dalszej części tekstu skupię się na
przedstawieniu najbardziej charakterystycznych przedstawicieli
win nietradycyjnych pochodzących z różnych zakątków Włoch.
Na marginesie mówiąc, wina te stanowią doskonały przykład na
to, jak lokalni włoscy producenci skłonni są eksperymentować
i jak w ten sposób otwierają się na świat.
Naszą podróż po Włoszech zacznijmy jednak od wspomnianej już Toskanii. Produkowane tutaj wina o nowoczesnym
stylu zyskały sobie zaszczytną nazwę supertoskanów. Ogromne
znaczenie dla wyjątkowści supertoskanów ma wymarzony dla
produkcji wina, niezwykle stabilny klimat. Dzięki takim niezbyt
gorącym warunkom, uzyskuje się idealnie dojrzałe winogrona,
które nie dają przesadnie mocnych i alkoholowych trunków.
O supertoskanach słyszał prawie każdy miłośnik wina.
Winnice Le Macchiole, Tua Rita, znane chociażby z takich
produktów, jak Paleo, Messorio, Redigaffi, Giusto dei Notri
czy Syrah co roku goszczą tysiące turystów pragnących spróbować niebiańskich trunków. Wina z Toskanii nie ustępują
ani na krok najwybitniejszym Grand Cru Classes z Bordeaux.
Wielu ekspertów uważa je nawet za lepsze. Wyjątkowa jakość,
prestiż i coraz większe zapotrzebowanie na supertoskany mają
znaczący wpływ na ceny tych win.
Nie trzeba jednak wydawać fortuny, aby móc doświadczyć
czegoś wyjątkowego. Nie tylko w Toskanii bowiem producenci
starają się tchnąć odrobinę świeżości do swoich produktów.
Szukając naprawdę szczególnego trunku dobrze jest wybrać
się do miejscowości, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać
się mało oczywiste. Jednak, to właśnie w takich miejscach
można natrafić na prawdziwe „skarby”. Gwoli przykładu
warto chociażby zwrócić uwagę na położony w okolicach
Wenecji region Veneto, znajdujący się nieco bardziej na północ niż Toskania, a znany głównie z produkcji win klasycznych. Od jakiegoś czasu również nowoczesne wina z Veneto
przynoszą zasłużone zainteresowanie tym regionem, w tym
w szczególności białe Soave, które śmiało może konkurować
z najlepszymi trunkami pochodzącymi z francuskiego regionu
Chablis. Jednak największą ciekawość budzi wino pochodzące
ze szczepu Carmenere.
Historia Carmenere jest tak wyjątkowa, że warto poświęcić
jej drobną dygresję. Szczep ten wywodzi się z regionu Bordeaux, gdzie zgodnie z winiarską tradycją Francuzów był składnikiem blendowanych win wywodzących się z tego regionu.
Na przełomie XIX i XX większość upraw winogron została
zniszczona przez liczne klęski nieurodzaju oraz następującą
po nich plagę filoksery. Podejrzewano wówczas, że ofiarą klęsk
padły wszystkie istniejące uprawy Carmenere. Po jakimś czasie
jednak chilijscy winiarze zaobserwowali nietypowe zjawisko.
Otóż odkryto, że na plantacjach Merlot część winogron
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Azzoni Villa Sole
Pinot Grigio Blush
Wino o nietypowej,
miedzianej barwie, którą
zawdzięcza wydłużonej
maceracji w niskiej
temperaturze. Stare krzewy
w połączeniu z wyjątkowymi
metodami produkcji dają
jedyne tego rodzaju wino
w Toskanii. Wyjątkowo
perfumowane, aromatyczne,
o niespotykanie długim
i przyjemnym finiszu.

Inama Soave
Classico
Delikatne, subtelne wino
o słomkowej barwie.
Doskonałe jako towarzysz
wykwintnych dań rybnych
i sushi – nie dominuje
potrawy, lecz idealnie z nią
współgra. Winogrona
wykorzystywane do produkcji
hodowane są na bogatych
w minerały zboczach
wulkanu, dzięki czemu wino
nabiera wyjątkowego smaku.

Carmenere Piu
Zaskakujące Carmenere,
które kilkaset lat temu
zostało sprowadzone
do Veneto, gdzie przetrwało
klęski urodzaju i filokserę.
Winogrona zostały
wyhodowane na wapiennej
glebie, dzięki której
wino jest wyjątkowo
mineralne i niesamowicie
skoncentrowane.
Wyczuwalne aromaty
ciemnych owoców,
zwłaszcza jagód.

Przygoda i podróże

Lato już wkrótce
się skończy – warto
podsumować to,
czym raczyło nas
podczas wodniackich
peregrynacji na wodzie.

Fot. © AChubykin | Depositphotos.com

Z wiosłem przez świat

dojrzewała wcześniej niż pozostałe. Okazało się, że wśród
winogron ze szczepu Merlot znajdowały się winogrona gatunku
Carmenere. Szczep ten najprowdopodobniej został przywieziony do Chile przez konkwistadorów kilkaset lat wcześniej.
Dzięki temu ominęła go klęska w Europie. Od tego czasu stał
się on najbardziej rozpoznawalnym szczepem pochodzącym
z Ameryki Południowej.
Kilkadziesiąt lat później okazało się, że Carmenere przetrwało nie tylko w Ameryce. Odkrycia tego dokonał winiarz,
Stefano Inama, który w regionie Coli Bereci, we włoskim
Veneto zauważył pośród winnic przynależnych do willi bogatych mieszkańców tamtej okolicy zapomniane grona szczepu.
Zaintrygowany znaleziskiem postanowił doprowadzić uprawy
do dawnej świetności, a także przenieść szczep do swoich
winnic. Dzięki heroicznej pracy Inamy powstalo Oratorio di
San Lorenzo. Jest to wino niezwykle skoncentrowane, gęste,
ale przede wszystkim aromatyczne. Wyjątkowy, mineralno
– owocowy smak z dominującymi nutami jagód wino zawdzięcza starannie dobranemu miejscu, San Germano dei Berici,
które uznaje się za jedno z najlepszych miejsc na świecie
do uprawy Carmenere.

Rodzajów wina
tylko w samych
Włoszech
znajdziemy setki,
jeżeli nie tysiące!
Na pewno każdy
znajdzie coś
dla siebie...

Współczesne winiarstwo odchodzi od tradycyjnych gatunków
i metod wytwarzania win, kładąc największy nacisk na dobór
idealnych szczepów do warunków panujących w danej winnicy.
Tak właśnie powstają najwybitniejsze światowe wina. Ciągłe
podnoszenie poprzeczki przez producentów powoduje, że my,
konsumenci otrzymujemy produkt najwyższej jakości – wino
niemal perfekcyjne, bogate, terroirystyczne, intensywne, lecz
nie przytłaczające.
Oczywiście rodzajów wina tylko w samych Włoszech
znajdziemy setki, jeżeli nie tysiące. Opisać je wszystkie na
tych kilku stronach byłoby niemożliwością. Osobiście nie
chciałbym też tego robić. Tak jak nie da się bowiem doświadczyć uroczych, łagodnych, zielonych wzgórz, blasku bijącego
od malowniczych rzek, czy bryzy znad jeziora Garda tylko
z przewodników, tak samo nie da się odnaleźć piękna tkwiącego
w idealnie skomponowanym winie z książek. Dlatego, wskazując
jedynie kierunek poszukiwań, zachęcam do próbowania tego
wspaniałego trunku i eksplorowania własnych ulubionych
smaków i aromatów. We włoskich winach na pewno każdy
znajdzie coś dla siebie. ❖
Jakub Kolecki
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Żegnaj, lato...
P

owiedzmy sobie szczerze: doświadczyliśmy tego roku
wyjątkowej łaskawości letniej aury. Czegoś takiego nie
pamiętają wszak nawet najstarsi górale, a tym bardziej
wodniacy wszelkich odmian eksplorujący akweny
w całej Polsce. Bo kiedyż to ostatnio mogliśmy zasmakować
rejsów bez złowieszczego chlupotu lodowatej wody wlewającej
się po plecach do kokpitów naszych dzielnych jednostek?
Ja – nie pamiętam! Co więcej – tym razem nawet ewentualny
lekki chłodek nader przyjemnie łagodził zabiegi nadgorliwego
czasem słońca. Mam też nadzieję, że jako doświadczeni turyści
nie zapominaliśmy o odpowiednim ochronnym kremie. Nikt
się nie spiekł „na raczka”? Brawo!
Co, prócz łaskawości aury, pozostanie w pamięci?

Tajmień na wymarciu
To nazwa syberyjskiej ryby oraz bardzo lekkich i pojemnych,
składanych brezentowych kajaków produkcji radzieckiej,
które – przez ostatnie dwadzieścia lat i więcej – dość licznie
pływały po naszych rzekach. Dzięki przedsiębiorczości kupców
i dostawców zza rosyjskiej granicy – za naprawdę baaardzo
niewielką kwotę można było zostać armatorem takiego cuda.
Piętą achillesową konstrukcji jest wrażliwe poszycie – za to
pojemność ogromna. Dwu –, lub trzyosobowa załoga mogła
zmieścić w kajaku bagaż w objętości nieosiągalnej dla innych.
Niestety, z powodu poszycia wrażliwość na coraz rzadziej
spotyka się je na rzekach. To już pewnie ich ostatnie chwile.
Szkoda!

Przygoda i podróże

Wspomnienia z wakacji
Smoków zatrzęsienie

Z historii polskiego wodniactwa

Temat – nomen-omen – rzeka. Od lat kilkunastu w Polsce przybywa wyznawców sportowego pływania na smoczych łodziach.
W zakończonym sezonie startów przybyło kolejnych kilka
klubów. To imponujące. Pozostaje pytanie, czy jest to moda –
czy też trwały trend rozwoju. Do tematu powrócimy wkrótce.

W erze przedpiankowej takie gustowne wdzianka, znane
z wojska gumowe kombinezony przeciwchemiczne jeszcze
przed kilkunastu laty używano do pływań zimowych. Trudno
było je założyć, jeszcze trudniej z nich się oswobodzić w razie
wywrotki.

Zagubione jezioro

Pętla żuławska nadal mało znana

Jest gdzieś, na Drwęcy, miejsce piękne i nieznane. Niezbyt
odległe od mijających je spływów. Bystre oko potrzebne, aby
wpaść na jego ślad. Wiem gdzie to – lecz nie powiem! Nie na
darmo Natura przemyślnie zadbała, aby człowiek pozostawił
je w spokoju. Tylko bardzo niewielu wie, gdzie go szukać – aby
w nagrodę popływać kajakiem w zatopionym lesie...

Nowoczesna infrastruktura i średnie zainteresowanie wśród
żeglarzy i kajakarzy. Warto obejrzeć, choćby z lądu jak to działa.
To także inspirujący temat na parodniowy spływ. Polecam!
Janusz Czerwiński
Zdjęcia z archiwum autora

Regulamin konkursu fotograficznego „Wspomnienie zimy”
1. Konkurs organizowany jest przez Onkonet Sp. z o.o., wydawcę czasopisma
„Terapia i Zdrowie”
2. Konkurs ma charakter otwarty.
3. W Konkursie mogą wziąć udział osoby dorosłe.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele organizatorów
konkursu, współorganizatorów Konkursu oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich rodzin.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Tematyka konkursu dotyczy wakacji zimowych.
7. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 zdjęć w formie cyfrowej.
8. Wymagania techniczne:
• pliki o minimalnej wielkości 8 milionów pikseli,
• proporcje boków 2:3
• fotografie zapisane w formacie JPG lub TIF,
• prace należy przesłać na płycie CD lub DVD wraz z kartą zgłoszenia,
• wszystkie pliki należy umieścić w folderze zatytułowanym nazwiskiem
i pierwszą literą imienia autora (np: Kowalski_J). Nazwa pliku powinna
składać się z nazwiska i pierwszej litery imienia oraz kolejnego numeru
fotografii, np. Jan Kowalski przysyła dwie fotografie zatytułowane:
Kowalski_J_01, Kowalski_J02. Numer musi być zgodny z podanym
w zgłoszeniu.
9. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne
i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza,
że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania
w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w wydawnictwach oraz na
stronach internetowych Konkursu, w szczególności na utrwalanie, modyfikowanie
i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, w tym m. in. drukarską, reprograficzną,
zapisu magnetycznego, cyfrową, audiowizualną, na jakichkolwiek nośnikach, bez
ograniczeń co do ilości i wielkości nakładu, oraz rozpowszechnianie fotografii poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieciach komputerowych, Internecie i Intranecie oraz telefonach komórkowych.
10. Karty zgłoszenia i płyty ze zdjęciami w sztywnych opakowaniach należy do dnia
30.09.2014 r. (decyduje data wpływu) na adres: Onkonet Sp. z o.o., ul. Śnieżna 3,
80-554 Gdańsk, z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny – Wakacje”
11. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
12. Organizator konkursu ma prawo odrzucić prace niezgodne z Regulaminem, odbiegające od tematu, wadliwe technicznie i naruszające prawa innych osób.

Fot. © Mario Lopes | Dreamstime.com

Prześlij nam wakacyjne zdjęcie i wygraj fantastyczne nagrody!

13. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie
lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.
14. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Onkonet.pl
a także w numerze październikowym czasopisma „Terapia i Zdrowie”
15. Organizator konkursu uhonoruje laureatów nagrodami rzeczowymi
•	I Nagroda – aparat fotograficzny firmy Fuji
•	II Nagroda – Komplet kawowy Ambasador na 12 osób
•	III nagroda – Zestaw kawowy dla 6 osób
16. Planowana jest wystawa pokonkursowa, o terminie i miejscu której osoby
zainteresowane zostaną powiadomione po ogłoszeniu wyników Konkursu
17. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące
zgody na przetwarzanie przez organizatora konkursie ich danych osobowych
na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych
osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z póz. zm.).
18. Skład jury: Janusz Czerwiński (redaktor naczelny „Terapia i Zdrowie”),
Maciej Kosycarz (Agencja Fotograficzna KFP), Robert Olech (www.optyczne.pl).

Więcej informacji na stronach:

www.onkonet.pl

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie fotograficznym „Wspomnienia z wakacji”
Imię i nazwisko: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nr tel.: .............................................................................................
Nr

E-mail: .....................................................................................................................................................................
Tytuł pracy

Komentarz (opcjonalnie)

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem Konkursu Fotograficznego „Wakacje zimowe” i akceptuję jego warunki. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
wynikających z Regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.Ust. 2002, nr 101, poz. 926 z późn.zm.)

..............................................................................................
Data i odręczny podpis
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rak przewodowy piersi in situ – jest to rozrost nowotworowy komórek nabłonka gruczołu sutkowego charakteryzujący się brakiem
przekroczenia błony podstawnej, co skutkuje niezdolnością do tworzenia przerzutów.
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Dostępność biologiczna leku (DBL)
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Drabina analgetyczna
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n Technika bazuje

to schemat stosowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego. Składa się z trzech stopni, w których stosuję się następujące
połączenia lekowe w zależności od nasilenia dolegliwość bólowych:
Stopień I – analgetyki nieopioidowe (paracetamol, NLPZ), gdy ból
trwa lub narasta; Stopień II słabe opioidy (tramadol, kodeina) +
analgetyki nieopioidowe, gdy ból ciągle trwa lub narasta; Stopień III
silne opioidy + analgetyki nieopioidowe.
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Duodenoskopia

12

wziernikowanie (endoskopia) dwunastnicy.
Opracowanie: Jacek Andrzejewski

Poziomo

Pionowo

1A	 Metoda leczenia za pomocą promieniowania
jonizującego
3A	 Najpopularniejszy rajd samochodowy na
świecie
3G Wybryk
5A Inaczej ból głowy
5I Imię Bohr’a noblisty
7A Kobieta grająca na klarnecie
9F	 Osoba uprawniona do głosowania
10A Na przykład kąpielowy
11H Zadanie do spełnienia
12A Pobranie żywej tkanki w celu zbadania pod
mikroskopem

A1 Miasto pomiędzy Częstochową a Piotrkowem
Trybunalskim
B9 10 gram
C1 Jednostka masy równa 10 gramom
D9 Znany bajkopisarz
E1 Cienka, gładka błona surowicza wyścielająca jamę
brzuszną
F9 A ty ..., ... wietrze mój
G1 Mieszkaniec stolicy Armenii
I1 Pierwiastek o symbolu Ar
I7 Chirurgiczne połączenie światła jelita
z powierzchnia ciała
K1 Mały chodzący wzór doskonałości
L7 Na przykład fotograficzny

1

bez promieniowania?
węzłów
wartowniczych
®
Moja
decyzja:
bez
promieniowania?
NAJNOWSZE
ROZWIĄZANIA: SentiMag
Procedura SLNB może być wykonywana wszędzie,®
Moja
decyzja:
SentiMag
przez każdego
przeszkolonego
lekarza specjalistę

ilość leku, która przedostaje się do krwi i uzyskuje w nim odpowiednie stężenie terapeutyczne. DBL jest różna po podaniu tego samego
leku dożylnie czy podskórnie (parenteralnie – poza przewodem
pokarmowym) i doustnie. Różnice w dostępności leków przeciwnowotworowych są widoczne np. w leczeniu przerzutów do otrzewnej
za pomocą chemioterapii dożylnej i chemioterapii do jamy otrzewnej
(chemioterapia dootrzewnowa).
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6
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Dokładna lokalizacja
węzłów wartowniczych
Dokładna
lokalizacja
bez promieniowania?
węzłów
wartowniczych
Dokładna
lokalizacja
Moja decyzja:
SentiMag®

Słownik terminów
onkologicznych (cz. IV)
DCIS ( ductal carcinoma in situ)
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Dyspepsja

zespół objawów obejmujących następujące dolegliwości – ból lub
uczucie pieczenia w nadbrzuszu, po posiłkowe uczucie pełności
(nieprzyjemne uczucie zalegania pokarmu w żołądku) wczesne uczucie sytości (nieproporcjonalne z ilością spożytego pokarmu). Może
być spowodowana między innymi przez takie stany jak: choroba
refluksowa przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, nowotwory złośliwe (żołądka, trzustki, jelita grubego).

n

SentiMag ® oraz Sienna+ ® to system do lokalizacji SLN
oznaczony znakiem CE

Dysfagia

trudności w połykaniu, wynikające z różnych stanów chorobowych
takich, jak np. rozwijający się guz jamy nosowo-gardłowej, przełyku,
wpustu żołądka, stan zapalny tkanek gardła i przełyku po radioterapii, brak dostatecznej ilości śliny w przypadku guzów ślinianek lub
odwodnienia. Wyróżnia się kilka stopni dysfagii. Według jednej z klasyfikacji wyróżniamy: I0 – utrudnienie połykania pokarmów stałych,
II0 – możliwe połykanie jedynie pokarmów rozdrobnionych, półpłynnych, III0 – możliwe połykanie jedynie płynów, IV0 – całkowity brak
możliwości połykania, nawet śliny (afagia).

Dysplazja

Wśród osób, które nadeślą prawidłowe
rozwiązanie krzyżówki, rozlosujemy dziesięć
filiżanek do kawy z motywem kaszubskim.

nieprawidłowa przemiana tkanki, spowodowana nieprawidłowościami komórek, lecz nie rakiem. Może to być brak wzrostu, nadmierny
wzrost lub nieprawidłowości w strukturze komórek. Dysplazja bywa
nawet określana, jako stan przejściowy pomiędzy rozrostem (hyperplasia) a nowotworem.

Dyzuria

bolesne oddawanie moczu.

Dziedzicznie uwarunkowany rak piersi i jajnika

62

zwiększone ryzyko zachorowania na raka piersi, które stwierdza się
u nosicielek mutacji wielu różnych genów, jak np. BRCA-1 i BRCA-2.

Duktoskopia (fiberoduktoskopia)

małoinwazyjna metoda diagnostyczna służąca do oceny zmian patologicznych zlokalizowanych wewnątrz przewodów mlekowych.
Pozwala na pobranie materiału do badania histopatologicznego. Badanie stosowane u kobiet z patologicznym wyciekiem z piersi.
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