leczenie żył

Lekarze z całego kraju przyjeżdżają do
Lublina, żeby zapoznać się z nowoczesnymi i małoinwazyjnymi metodami leczenia chorób
żył. Cykl czterech warsztatów
flebologicznych odbywa się
w Ośrodku Chirurgii Innowacyjnej Żagiel Med.

Lublin ważnym ośrodkiem
leczenia żył na mapie Polski
kademia Flebologii to
warsztaty
organizowane pod patronatem
Polskiego Towarzystwa
Flebologicznego (PTF),
którego prezesem jest prof. dr hab. n.
med. Tomasz Urbanek, specjalista chirurgii naczyniowej. Głównymi organizatorami merytorycznymi są prof. dr
hab. n. med. Tomasz Zubilewicz, były
prezes PTF, oraz dr hab. n. med. Piotr
Terlecki, prezes Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.
Pierwsze warsztaty odbyły się
w kwietniu i rozpoczęły cykl czterech
spotkań, poświęconych edukacji flebologicznej.
– Pokazujemy najnowocześniejsze
i najpopularniejsze metody leczenia
przewlekłej choroby żylnej. Zabiegi
demonstracyjne prowadzone są przez
ekspertów z całej Polski. Warsztaty odbywają się w małych, kameralnych grupach – tłumaczy prof. dr hab.
n. med. Tomasz Zubilewicz.
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Małoinwazyjne, nowoczesne
metody
Podczas warsztatów prezentowane są
metody leczenia żył – za pomocą lasera, termoablacji radiowej, skleroterapii,
klejenia żylaków kończyn dolnych, flebogrifu i kompresjoterapii.
– Wszystkie te metody opierają się
na zabiegach małoinwazyjnych, dzięki temu rekonwalescencja pacjentów
przebiega dość szybko i mogą oni
w bardzo krótkim czasie wrócić do pracy i zwykłych obowiązków – tłumaczy
prof. Tomasz Zubilewicz. – To odróżnia
je od klasycznych metod, które zazwyczaj na bardzo długo unieruchamiają
pacjentów.
Jakimi sposobami można
leczyć żylaki?
Wewnątrznaczyniowa ablacja laserem (EVLT – Endo-Venous Laser Treatment) polega na zamknięciu światła
żył układu powierzchownego za pomocą energii termicznej, przenoszo-

nej przez światłowód laserowy. To
najczęściej używana metoda leczenia
żylaków kończyn dolnych na całym
świecie. Wprowadzenie metody EVLT
w krajach Europy Zachodniej i USA
w ciągu kilku lat niemal całkowicie wyparło chirurgiczne sposoby leczenia żylaków kończyn dolnych.

leczenie żył
Termoablacja z wykorzystaniem fal
radiowych (RF) to małoinwazyjna procedura cechująca się wysokim współczynnikiem skuteczności (97,4%) oraz
bardzo krótkim okresem rekonwalescencji i powrotu pacjenta do normalnej aktywności. Jest metodą, która
w porównaniu z klasyczną operacją
chirurgiczną (tzw. strippingiem) jest
dużo mniej obciążająca dla pacjenta
(brak krwiaków i ran), ma też minimalne ryzyko powikłań. Zabieg polega na
wprowadzeniu do niewydolnej żyły
specjalnego cewnika podłączonego do
generatora RF. Następnie pod kontrolą
USG wprowadza się roztwór znieczulający. Energia wyzwolona przy pomocy
cewnika wewnątrz żyły powoduje jej
zamknięcie – dochodzi do skrócenia
włókien kolagenowych i obkurczenia
komórek mięśniowych, co pociąga za
sobą zwężenie światła naczynia i jego
zwłóknienie.
Skleroterapia (inaczej ostrzykiwanie)
to zabieg stosowany głównie w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej,
której objawem są m.in. drobne żylaki
i śródskórne pajączki naczyniowe. Metoda polega na nakłuciu bardzo cienką
igłą poszerzonych żyłek i podawaniu
do ich światła leków w drodze iniekcji.
Pod wpływem leku dochodzi do uszkodzenia błony wewnętrznej naczynia,
co powoduje jego zamknięcie i zwłóknienie. Zamykany pajączek lub drobny
żylak staje się zupełnie niewidoczny.
Zabieg przeprowadzany jest w trybie
ambulatoryjnym, przy użyciu bardzo
cienkich igieł, co powoduje, że jest niemal bezbolesny. Nie wymaga również
znieczulenia, trwa krócej niż tradycyjna operacja oraz nie uszkadza tkanek.
Okres po zabiegu nie powoduje wyłączenia z normalnego funkcjonowania.
Kolejną ciekawą metodą walki z niewydolnością żył jest klejenie żylaków kończyn dolnych, które usprawnia przepływ krwi poprzez uszczelnienie bądź
zamknięcie zmienionej chorobowo

żyły. Lekarz przeprowadzający operację
dostarcza do chorej żyły niewielkie ilości kleju medycznego, który powoduje
jej zasklepienie, a przepływ krwi jest
przekierowany do pobliskich zdrowych
żył. Wraz z upływem czasu klej zostaje
całkowicie wchłonięty przez organizm.
Bezpośrednio po zabiegu pacjenci
mogą praktycznie wrócić do aktywności.
Absolutną nowością jest metoda mechaniczno-chemicznej ablacji z użyciem polskiego systemu Flebogrif.
Zabieg polega na nakłuciu niewydolnej żyły praktycznie bez znieczulenia

jących się z nimi jeszcze wzrasta.
– Wewnątrz naszych żył w nogach
znajdują się zastawki, które wraz ze
splotami i zatokami żylnymi odpowiadają za prawidłowy powrót krwi, można powiedzieć „pchają” krew w odpowiednim kierunku, czyli w stronę serca
– tłumaczy prof. Tomasz Zubilewicz.
Wraz z rozwojem choroby – niewydolności żylnej – może dojść do uszkodzenia ścian żył, a tym samym zastawek,
bez których prawidłowej pracy krew
cofa się do nóg, a utrzymujące się przez
to wysokie ciśnienie wewnątrz naczyń
prowadzi do dalszej destrukcji żył. Mo-

i wprowadzeniu systemu Flebogrif, który ma pięć mikroostrzy – nacinają od
wewnątrz żyłę, jednocześnie wstrzykując sklerozant. Zabieg trwa bardzo
krótko, nie wymaga znieczulenia tumescencyjnego. Po godzinie pacjent udaje
się do domu.
Wszystkie te zabiegi wymagają kompresjoterapii, czyli różnego rodzaju leczenia uciskowego.

żemy wtedy mówić o niewydolności
żylnej. Jest to choroba przewlekła, która może mieć różne nasilenie. Powiązane z nimi są jednak niebezpieczne choroby o ostrym przebiegu: zapalenie żył
powierzchniowych lub głębokich oraz
zakrzepica żylna, która może doprowadzić nawet do śmierci z powodu zatoru
płucnego.

Dlaczego nasze żyły chorują?
Choroby żył zazwyczaj kojarzone są
wyłącznie z popularnymi żylakami na
nogach i niestety nierzadko są bagatelizowane. Tymczasem nie jest to jedynie
problem natury estetycznej, a często
poważna choroba. Na dodatek dotyka,
lub dotknie w przyszłości, większość
z nas. Jak się bowiem okazuje, na choroby żył cierpi ponad połowa mężczyzn
i prawie 70% kobiet w średnim wieku.
Wraz z wiekiem odsetek osób boryka-

Kogo dotykają choroby żył i jaka jest
ich przyczyna?
– Na pewno kobiety chorują kilkakrotnie częściej niż mężczyźni – mówi prof.
Zubilewicz. – Są to też dolegliwości dziedziczne, więc prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z żyłami jest bardzo
duże, jeśli podobne były już w rodzinie.
Nie bez znaczenia są również czynniki
zewnętrzne, na przykład stojąca lub siedząca praca, palenie papierosów, znikoma aktywność fizyczna czy otyłość.
ZM
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haluksy

Stopa to element narządu ruchu
przenoszący obciążenia generowane przez nasze ciało na podłoże.
Dzięki niezwykłej budowie stopy - liczne
kości, mięśnie, ścięgna - możemy chodzić, biegać, wspinać się na palce. Postawa stojąca sprawia, że stale poddajemy
nasze stopy przeciążeniom. Jeśli mamy
idealnie zbudowane stopy, z łatwością
radzą sobie one ze wszystkimi naszymi
wymaganiami.

Jak ważne są stopy dla człowieka?
edną z chorób stóp są haluksy. Co możemy powiedzieć
o tej dolegliwości?
Halux to łacińska nazwa
pierwszego palca w stopie,
czyli palucha. Deformacja, o której
popularnie mówimy w ten sposób,
to halux valgus, czyli paluch koślawy. Z powodu pewnej nierównowagi
w działaniu mięśni w stopie dochodzi
do deformacji polegającej na szpotawym - czyli do środka - ustawieniu
pierwszej kości śródstopia i równoczesnym koślawym - czyli do boku ustawianiu się palucha.
Prawidłowo obciążając stopę stoimy
na I i V kości śródstopia oraz na kości piętowej - jeżeli I kość śródstopia
„ucieka” przyśrodkowo, to obciążenie
przejmuje od niej II kości śródstopia,
co objawia się w postaci bolesnych
modzeli na podeszwowej stronie stopy. Dodatkowo deformacji mogą ulegać też pozostałe palce, ustawiając się
grzbietowo (palce szponiaste).
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Czy są osoby szczególnie narażone na
tę chorobę? Czy geny mają swój udział
w powstawaniu haluksów?
Zdecydowanie tak. Czynnik genetyczny
ma najsilniejszy wpływ na powstawanie
tego zniekształcenia. Dlatego często
w gabinecie lekarskim pytam, czy ktoś
ma podobne stopy w rodzinie - zawsze

dr n. med. Alina Blacha

specjalista ortopedii i traumatologii
szpital Żagiel Med

odpowiedź jest twierdząca. Zdecydowanie deformacja ta częściej występuje
u kobiet. Specjalnie narażone są też
osoby wiotkie, u których układ więzadeł w stopie łatwo ulega rozciągnięciu.
Taka wiotkość towarzyszy kobietom
np. w okresie menopauzy.
Starsi ludzie mówią, że kiedyś haluksy
nie występowały tak często. Czy dziś
to choroba powszechna?
Dawniej również występowały paluchy koślawe, choć rzadziej się o nich
mówiło czy leczyło. Obecnie pacjenci
żyją dłużej, mają większe wymagania
i nie zgadzają się na istnienie deformacji, którą dziś można skutecznie leczyć.
Chodzimy w butach, które nie zawsze
pozwalają dobrze pracować naszym
stopom, dlatego też jeśli zbyt długo
utrzymujemy stopę w nienaturalnej
pozycji, możemy „dorobić się” utrwalonego zniekształcenia. Zbyt wysokie
obcasy, wąskie przody ściskające stopę
nie są dla nas dobre.

haluksy
Jak namówić panie, by „zeszły na ziemię” i chciały nosić zdrowsze, płaskie
obuwie?
Należy obalić mit, że buty na obcasach
są niewygodne, niezdrowe, a buty płaskie wygodne. Każda stopa jest inna
i należy dobrać but do stopy, a nie na
odwrót. Może się okazać, że pacjentka
w 5 cm obcasach czuje się świetnie,
a w butach na płaskim obcasie przeżywa katusze spowodowane skróceniem
ścięgna piętowego, ponieważ całe życie chodziła na obcasach.
Ci, których dopadły haluksy, będą
szukać pomocy u lekarza. Czy jednak
można zapobiegać tej chorobie? Jak
uchronić się przed haluksami?
Ważne jest, aby umożliwiać pracę mięśni stóp, dobrze dobierać obuwie, starać się chodzić przynajmniej w domu
jakiś czas boso. Warto też pamiętać, że
stopy najlepiej odpoczywają w elewacji,
czyli uniesione. „Amerykański styl” siedzenia jest więc dla naszych stóp zbawienny.

Czy istnieją w Polsce jakieś programy
profilaktyki zdrowia stóp?
W czasie badań okresowych lekarze
rodzinni sprawdzają narząd ruchu naszych dzieci, ale nie ma niestety żadnego programu, który zapewniłby ocenę każdego dziecka przez ortopedę.

A właśnie wykrycie niewielkich odchyleń od normy u dzieci i szybka
reakcja mogłyby zapobiec rozwinięciu się w późniejszym okresie dużych deformacji.
Po latach nasza stopa jest koślawa
i mamy haluksy. Co wtedy?
Wszystko zależy od stopnia deformacji. We wczesnym okresie można stosować zabiegi fizykalne, aby
zmniejszyć ból i obrzęk stopy. Czasem również pomocne są wkładki
do obuwia czy ortezy zakładane na
noc. Należy jednać unikać wkładek
zakładanych między I i II palec, ponieważ po usunięciu wkładki deformacja jeszcze się pogłębia.
Jeśli deformacja jest duża, daje dolegliwości bólowe lub uniemożliwia
dobór obuwia, należy rozważyć leczenie operacyjne. W mniejszych
deformacjach stosuje się zabiegi na
tkankach miękkich - należy jednak
poinformować pacjenta, że deformacja jest dynamiczna i może postępować dalej, choć nieco wolniej.
Natomiast bardziej radykalne po-

stępowanie to leczenie operacyjne połączone z osteotomią, czyli przecięciem
kości (śródstopia, paliczka) i ustawienie
jej w pożądanej pozycji. Taką kość zespala się przy pomocy tytanowych lub
stalowych implantów. Dzięki zmianie
mechaniki stopy, zabieg ten jest skuteczny i daje szansę na utrzymanie skorygowanego kształtu stopy.
Na jak długo taki zabieg wyłącza nas
z normalnego funkcjonowania?
Po zabiegu z osteotomią pacjent przez
6 tygodni chodzi w tzw. ortezie - dzięki niej nie obciąża przodostopia i kość
może się wygoić. Następnie uczy się
chodzić na „nowej” stopie, po kolejnych
2 tygodniach może ją w pełni obciążać.
Czy zatem warto poddać się operacji?
Dzięki coraz lepszym technikom operacyjnym i implantom dostępnym na rynku można osiągnąć bardzo dobry efekt.
Dlatego warto się zastanowić, czy ból
przy każdym kroku, czy koszmar podczas kolejnych zakupów butów nie jest
dobrym powodem na podjęcie decyzji
o leczeniu operacyjnym.
ZM
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leczenie stawów

Złoto i srebro
kojarzy
się
przede
wszystkim
z piękną, kosztowną
biżuterią. Te metale okazały się cenne
także z innego powodu – pomagają
odzyskać zdrowie!

GOLDIC i NOLTREX™
- małoinwazyjne leczenie stawów
złotem i srebrem
®

łoto w medycynie regeneracyjnej
Złoto od dawna wykorzystywane
jest
w celach leczniczych.
Jego pozytywne działanie pozwoliło także na opracowanie nowoczesnej technologii GOLDIC®. Jest
ona stosowana przede wszystkim
w przypadku schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego, gojenia ran
i urazów ortopedycznych.
GOLDIC® umożliwia lekarzowi
wyprodukowanie spersonalizowanego leku dla pacjenta. Ma natych6

lek. med. Sławomir Zaborek

specjalista ortopedii i traumatologii
szpital Żagiel Med

miastowe i skuteczne działanie
przeciwzapalne.
– Aktywuje i różnicuje autologiczne komórki macierzyste i dzięki
temu pobudza zdolność organizmu do samodzielnej regeneracji
– mówi lek. med. Sławomir Zaborek, specjalista ortopedii i traumatologii ze szpitala Żagiel Med. – Ma
działanie przeciwzapalne, redukuje ból, przywraca formę i funkcje
uszkodzonej tkanki lub stawu.
GOLDIC® to metoda medycyny
regeneracyjnej, która daje szansę
osobom cierpiącym na nieuleczalne schorzenia.

leczenie stawów

Przykłady zastosowania kuracji
GOLDIC®:
zapalenia oraz ostre i przewlekłe
urazy ścięgien, więzadeł i mięśni
łagodna lub umiarkowana choroba zwyrodnieniowa stawów
zapalenie torebki stawowej
choroba powięziowa
przepuklina dysku
gościec stawowy (reumatoidalne zapalenie stawów)
torbiele stawów i ścięgien
(ganglia)
zaburzenie gojenia rany
Jak przebiega kuracja GOLDIC®?
– Pierwszym krokiem jest pobranie próbki krwi pacjenta. Następnie
przy użyciu krwi i wyrobu medycznego GOLDIC® przygotowywane
jest serum, które zawiera zaprojektowane cząstki złota i specjalny filtr,
dzięki czemu cząsteczki nie dostają
się do organizmu – tłumaczy lek.
med. Sławomir Zaborek.
Przetwarzanie serum jest kluczowym etapem. Specjalne rurki GOLDIC®, które wypełnione są krwią
pacjenta i cząsteczkami złota, inkubuje się, a następnie odwirowuje
w celu oddzielenia serum od pozostałych komórek krwi.
– Tak przygotowany koncentrat serum, wzbogacony o czynniki wzrostu
i istotne cytokiny, jest przekazywany
do wstrzyknięcia pacjentowi – mówi
dr Zaborek.
Jednorazowe leczenie składa się
przeważnie z 4 zastrzyków, które podawane są w odstępie od 3 do 5 dni.

Leczenie stawów kolanowych
Każdego dnia nasze stawy kolanowe narażone są na obciążenia
i kontuzje. Problem dotyczy zarówno młodszych, jak i starszych osób
– sportowców oraz tych, którzy po
bardzo długim braku aktywności
rozpoczynają intensywne treningi.
– Przyczyną bólu kolana może być
uraz, zapalenie bakteryjne, przewlekłe schorzenia (np. zwyrodnienie stawu kolanowego), ale także
inne poważne choroby, dlatego nie
powinniśmy bagatelizować tych
objawów – mówi lek. med. Wojciech Sadowski, specjalista ortopedii i traumatologii ze szpitala Żagiel
Med.
Problemy związane z kolanem
można leczyć – w niektórych przypadkach poprzez rehabilitację, ale
czasami konieczne będzie poddanie się zabiegowi lub operacji. Są
jednak nowoczesne, bezpieczne
i małoinwazyjne metody leczenia,
które mogą przynieść ulgę naszym
stawom, na przykład NOLTREX™.
Płynna endoproteza mazi stawowej z jonami srebra
NOLTREX™ to preparat o bardzo
dużej biokompatybilności, który

umożliwia zastąpienie mazi stawowej, odbudowę wielkości i lepkości
płynu stawowego pacjenta.
Stosowany jest w leczeniu zarówno
chorób zwyrodnieniowych kolan, jak
i zapalenia stawów. Zapewnia ulgę
w leczeniu bólu i nie powoduje reakcji alergicznych.
– Preparat ulega powolnemu procesowi biodegradacji, a dzięki podaniu
materiału do chorego stawu pacjenta pełni funkcję płynnej endoprotezy
mazi stawowej, chroniąc chrząstkę do
24 miesięcy – tłumaczy lek. med. Wojciech Sadowski. – Aplikowany jest
w formie żelu, w którego strukturę
wbudowane są jony srebra. Każda
dawka zawiera 2,5 ml i wprowadzana
jest do jamy stawowej pacjenta.
NOLTREX™
bezpiecznie
przywraca właściwości lepkości płynu stawowego i przynosi ulgę
w ciągłym podrażnieniu stawu
spowodowanego tarciem. Jedną z głównych zalet preparatu jest
„zdolność” do dłuższej obecności
w miejscu zaaplikowania. Preparat
nie zawiera kwasu hialuronowego ani innych komponentów, które
poddawane są rozszczepieniu przez
enzymy obecne w organizmie człowieka.
KW
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NanoKnife

Małoinwazyjna metoda walki z rakiem trzustki – NanoKnife® jest dostępna już
w Lublinie, w szpitalu Żagiel Med.

Lublin siódmym ośrodkiem
®
w Polsce z NanoKnife IRE!
®

anoKnife
to wyjątkowo skuteczny,
niezwykle precyzyjny elektryczny nóż,
dzięki któremu jest
szansa na leczenie nawet najtrudniejszych, nieoperacyjnych nowotworów. W przypadku, kiedy
nowotwór złośliwy nie może być
usunięty przy użyciu metod kla®
sycznych, NanoKnife małoinwazyjnie niszczy komórki nowotworowe za pomocą prądu o wysokim
napięciu.
Operacje przeprowadza dr n. med.
Ryszard Wierzbicki, specjalista
chirurgii ogólnej i onkologicznej.
Specjalizuje się m.in. w leczeniu
nowotworów układu pokarmowego: żołądka, jelita cienkiego i gru8

bego, odbytnicy, a także wątroby,
trzustki, nowotworów złośliwych
piersi i czerniaka.
– Mamy na swoim koncie
®
(z użyciem NanoKnife ) pionierskie operacje raka trzustki, raka
trzustki z przerzutami do wątroby oraz zmian nowotworowych
w wątrobie. Po elektryczny nóż
sięgamy coraz częściej, a teraz będziemy bez ograniczeń korzystać
z tej nowatorskiej metody – mówi
dr n. med. Ryszard Wierzbicki,
który operuje skomplikowane
przypadki w szpitalu Żagiel Med
w Lublinie. – Dzięki zastosowaniu
tej metody u pacjentów nie ma
znacznej progresji choroby, możliwe są także powtórne operacje.
Doktor Ryszard Wierzbicki meto-

®

dą NanoKnife wykonał już około
40 operacji.

dr n. med. Ryszard Wierzbicki

specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej
szpital Żagiel Med

NanoKnife
Podstępny rak
Nie od dziś wiadomo, że nowotwory to jedna z najczęstszych
przyczyn śmierci ludzi na całym
świecie. Na raka umiera ponad
8 mln osób rocznie – w naszym
kraju zabija aż 100 tys. Jednym
z najbardziej podstępnych nowotworów jest rak trzustki, który
charakteryzuje się bardzo szybkim
przebiegiem, złym rokowaniem
i krótkim czasem przeżycia chorych.

Nowoczesna aparatura
Specjaliści nieustannie szukają
sposobów leczenia raka trzustki
i wątroby, które są jednymi z najbardziej złośliwych nowotworów.
Jednym z najnowocześniejszych
sposobów walki z nowotworami trzustki i wątroby jest właśnie
®
NanoKnife (nóż elektryczny). To
niewątpliwie duża szansa na poprawienie komfortu życia pacjentów
z rakiem trzustki.

– W Polsce z powodu raka
trzustki umiera 4000 osób
rocznie, a większość z nich
w przeciągu pół roku od postawienia diagnozy – tłumaczy
dr Wierzbicki.
Nowotwór we wczesnym okresie
rozwija się podstępnie i praktycznie bezobjawowo. Pierwsze objawy są dość niespecyficzne, co
utrudnia wczesne postawienie diagnozy. Wiele zależy od wielkości
i umiejscowienia guza, a także
stopnia zaawansowania klinicznego choroby.
– Do najczęstszych objawów, jakie zgłaszają pacjenci, należą: ból
brzucha, nieustępujący po środkach przeciwbólowych, nudności,
brak apetytu, utrata masy ciała.
Często pierwszym objawem raka
trzustki jest cukrzyca lub żółtaczka, która zazwyczaj pojawia się
wtedy, gdy guz ulokowany jest
w głowie trzustki. Objawy te łudząco przypominają rozwijające
się przewlekłe zapalenie trzustki – wyjaśnia dr n. med. Ryszard
Wierzbicki. – Niestety najczęściej
pacjenci zgłaszają się do lekarza
z bardzo zaawansowanym stadium choroby.

®

NanoKnife najczęściej używa się
podczas operacji trzustki, wątroby ale także prostaty, nerek oraz
wznów nowotworów w obrębie
węzłów chłonnych, po leczeniu
operacyjnym raka jelita grubego,
raka żołądka czy raka dróg żółciowych.
– Jest
niezastąpiony wszędzie tam, gdzie rak usadowił się
w trudnych do leczenia miejscach.
Warto pamiętać, że podczas tego
typu operacji naczynia krwionośne i nerwy pacjenta nie ulegają
żadnemu uszkodzeniu – tłumaczy
dr n. med. Ryszard Wierzbicki.

– Dla wielu pacjentów z nowotworem trzustki ta metoda jest jedynym
®
wyjściem. NanoKnife daje szansę
na zmniejszenie guza nowotworowego do rozmiarów umożliwiających niekiedy przeprowadzenie
operacji chirurgicznej.
Precyzyjnie i bezpiecznie
Operacja polega na wprowadzeniu w obręb guza nowotworowego
elektrod, które w mikrosekundowych odstępach czasu emitują precyzyjnie nakierowane na komórki
rakowe impulsy elektryczne o bardzo wysokim napięciu (do 3000 V).
– Prowadzi to do zniszczenia błon
komórek rakowych, przy czym sąsiadujące z nimi komórki i tkanki
innych narządów są całkowicie bezpieczne. Cały zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym i nie
obciąża pacjenta, który już po kilku
dniach może opuścić oddział chirurgiczny – mówi dr n. med. Ryszard
Wierzbicki. – Użycie procedury
IRE, czyli nieodwracalnej elektroporacji, jest stosunkowo nową, nietermiczną metodą ablacji, zaprojektowaną na potrzeby precyzyjnego
i efektywnego niszczenia komórek
nowotwo-rowych. W połączeniu
z późniejszą chemioterapią zwiększa szansę na przedłużenie życia
u chorych na tzw. nieuleczalne nowotwory – wyjaśnia dr Wierzbicki.
Okres gojenia i powrót pacjenta
do dobrego stanu jest stosunkowo
krótki. W przeciwieństwie do tradycyjnej radioterapii zabiegi przy
®
użyciu NanoKnife można powtarzać. Dodatkową zaletą zabiegów
®
z użyciem NanoKnife jest brak
oddziaływania termicznego na leczone tkanki, co zmniejsza ryzyko
niepożądanych uszkodzeń.
ZM
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Piersi po ciąży

Utrata
jędrności
i sprężystości, uczucie „pustych” piersi,
obwisła skóra. Kondycja
biustu mam, tuż po porodzie lub na etapie kończenia karmienia, zazwyczaj
spędza im sen z powiek.
Jednak odzyskanie wcześniejszego wyglądu biustu
jest możliwe.

Sześć sposobów na to, by piersi
po ciąży i karmieniu wyglądały
tak samo dobrze, jak przed!
a wygląd piersi składa się
wiele czynników, m.in.
wiek, szybka utrata wagi
lub jej nagły przyrost, co
w przypadku ciąży w naturalny sposób ma miejsce – tłumaczy
dr n. med. Ryszard Mądry, specjalista
chirurgii plastycznej ze szpitala Żagiel
Med w Lublinie. – Czas ciąży to okres,
kiedy dynamicznie rozrasta się tkanka
gruczołowa piersi, która będzie odpowiedzialna za późniejszą podaż mleka.
Często piersi powiększają się nawet
o kilka rozmiarów. Tuż po porodzie napełniają się mlekiem, więc stają się jeszcze pełniejsze i cięższe. To powoduje, że
ich kondycja nie jest już taka jak wcześniej i zdarza się, że stają się przyczyną
sporych kompleksów.
Warto jednak wiedzieć, że nie jest to
stan nieodwracalny, ale co najważniejsze – już w trakcie ciąży i po niej, a tak10

że podczas karmienia – powinnyśmy
zadbać o swoje piersi w sposób szczególny. Są sposoby, żeby w tym trudnym
dla nich czasie (i tuż po nim) wyglądały
naprawdę dobrze!
Dobierz biustonosz do wielkości
swoich piersi
Z badań wynika, że aż 80% Polek nosi
niedopasowany biustonosz. Właściwie dobrany stanik podtrzymuje biust,
co gwarantuje korzystny wygląd piersi
przez długie lata. Niestety, jeśli biustonosz jest niedopasowany, to prędzej czy
później odbije się to na kondycji naszego biustu.
Koniecznie odwiedźmy brafitterkę, która dopasuje odpowiedni ciążowy biustonosz. W trakcie dziewięciu miesięcy
powinnyśmy spotkać się ze specjalistką
nawet kilka razy, ponieważ biust w ciąży rośnie z miesiąca na miesiąc, a wraz

z jego wzrostem powinniśmy zmieniać
stanik na większy. Warto zainwestować
w stabilny, zabudowany biustonosz.
Zwróćmy szczególnie uwagę na szerokość ramiączek i ich długość. To od nich
zależy utrzymanie biustu na odpowiedniej wysokości.

dr n. med. Ryszard Mądry
specjalista chirurg ogólny,
specjalista chirurg plastyczny
szpital Żagiel Med

piersi po ciąży
Regularne ćwiczenia
– Większą część piersi stanowi tkanka
tłuszczowa i zwykle to właśnie od jej
zawartości zależy wielkość i jędrność
naszego biustu. Tkanka mięśniowa jest
ukryta nieco głębiej, pod biustem. Ćwiczenia na biust stymulują do pracy nie
same piersi, ale znajdujący się pod nimi
mięsień. Ćwiczenia nie sprawią więc, że
nasz biust będzie większy i bardziej jędrny, ale nasza sylwetka będzie bardziej
prosta, a także może się podnieść linia
naszego biustu – tłumaczy dr n. med.
Ryszard Mądry.
Ćwiczenia na klatkę piersiową to przede
wszystkim wzniosy w mostku, modyfikacje pracy w desce, kobiece pompki
oraz klasyczny trening z hantlami, który
nie tylko pozwala na wzmocnienie mięśni rąk, ale robi również wiele dobrego
dla piersi. Jeżeli nie mamy w domu hantli, wystarczą dwie butelki z wodą (każda
po 1,5 litra). Ćwiczenia należy wykonywać regularnie 2-3 razy w tygodniu. Jeżeli jesteśmy akurat w ciąży – koniecznie
należy skonsultować to z lekarzem prowadzącym!
Naprzemienne, chłodne prysznice
Odważ się! Warto przyzwyczaić samą
siebie do tego typu zabiegów. Są zbawieniem dla skóry, nie tylko piersi.
Chłodna woda to sprawdzony sposób
na poprawę jędrności skóry. Co daje taki
prysznic? Znakomicie poprawia krążenie
krwi – naczynia krwionośne się rozszerzają i obkurczają, co poprawia krążenie. Dodatkowo przyspiesza wydalanie
toksyn z organizmu, hartuje, poprawia
odporność. Świetnie poprawia wygląd
skóry, która wydaje się gładsza, wypoczęta i promienna.
Naprzemienny prysznic z łatwością
można wykonać w domowych warunkach. Woda powinna być zimna, ale nie
lodowata, warto dostosować ją do własnego progu tolerancji. Najpierw kieru-

jemy wodę na dolną część ciała – nogi
i uda, a następnie na ręce i ramiona, po
czym zmierzamy w górę tułowia. Każda faza (zimna i ciepła) powinna trwać
około 30 sekund, a cały naprzemienny
prysznic około 5 minut.
Odpowiednie nawilżenie i masaż
Tuż po zimnym prysznicu powinniśmy koniecznie zająć się nawilżeniem
skóry połączonym z delikatnym masażem. Na rynku możemy znaleźć całe
serie preparatów do nawilżania piersi. Oprócz gotowych kremów warto
także sięgnąć po naturalne olejki, np.
arganowy czy kokosowy, które zawierają dużo witaminy E. Kobiety karmiące powinny oczywiście wybierać preparaty, które są przeznaczone właśnie
dla nich i nie zaszkodzą dziecku. Ważne jest, żeby wszystkie te produkty delikatnie wmasowywać w piersi okrężnymi ruchami ku górze. Poświęćmy
temu zabiegowi nieco więcej czasu.
Musimy jednak pamiętać, by podczas
karmienia masaż nie był zbyt mocny.
Jeżeli jesteśmy w ciąży, to powinnyśmy całkowicie zrezygnować z mocnego ucisku.
Plastyka piersi
Jednym z rozwiązań może być także
operacja podnoszenia piersi, zwa-

na inaczej mastopeksją lub liftingiem
biustu. Jest to zabieg zaliczany do
chirurgii plastycznej, wykonywany
w znieczuleniu ogólnym. Efektem mastopeksji jest przede wszystkim podniesienie piersi, którym zostaje przywrócony młodzieńczy kształt.
– Operacja trwa około 3-4 godzin.
Polega na wykonaniu cięcia na skórze
piersi i usunięciu nadmiaru wiotkiej
skóry. Cięcie przebiegać może wokół
brodawki albo w kształcie kotwicy –
tłumaczy dr Mądry. – Podczas zabiegu lekarz modeluje gruczoł piersiowy,
aby poprawić kształt piersi, wykonuje korektę umiejscowienia brodawki
oraz może zmienić jej kształt i wielkość.
Hospitalizacja po zabiegu trwa dobę,
a okres rekonwalescencji około trzech
tygodni. Ściągnięcie szwów następuje
między 14. a 21. dniem po operacji.
Przez pierwszych kilka dni pojawiają się obrzęk i zaczerwienienie, które
po około trzech tygodniach powinny
zniknąć. Do codziennych czynności
można wrócić już kilka dni po operacji, jednak z uprawianiem sportu należy się wstrzymać do sześciu tygodni.
Piersi ostateczny kształt zaczynają
przyjmować po około 6 miesiącach.
ZM
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endoprotezoplastyka

Endoprotezoplastyka
(alloplastyka) stawu biodrowego to zabieg operacyjny,
który polega na zastosowaniu
sztucznego stawu (endoprotezy)
w miejscu zmienionym chorobowo. Pomaga on odtworzyć naturalne funkcje stawu, odzyskać
swobodę ruchów, pozbyć się bólu
i wrócić do normalnego funkcjonowania już w okresie kilku miesięcy.

Endoprotezoplastyka - wszczepienie
implantu stawu biodrowego
iedy stosuje się endoprotezę stawu biodrowego?
Najważniejszym wskazaniem do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego
są zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe o różnym podłożu,
dysfunkcje stawów utrudniające
funkcjonowanie czy poruszanie
się oraz większe ograniczenia zakresu ruchomości i przykurcze.
Choroba zwyrodnieniowa stawu
biodrowego (koksartroza) jest jedną z najczęstszych chorób dotykających ludzi głównie w średnim
i starszym wieku. Choroba ta prowadzi do powolnych zniszczeń
chrząstki stawowej, przez co staw
traci swoją funkcję i może trwać
wiele lat. Endoprotezoplastykę
12

wykorzystuje się przede wszystkim
w momencie, kiedy inne wcześniejsze metody leczenia zachowawczego zawodzą, a codzienne
życie jest zdezorganizowane poprzez towarzyszący ból – tłumaczy
dr hab. n. med. Jan Blacha, specjalista ortopedii i traumatologii.
Poprzez eliminację bólu operacja
umożliwia wykonywanie podstawowych czynności, tj. chodzenie
czy podnoszenie ciężkich przedmiotów. Prawidłowo przeprowadzona operacja daje pełną możliwość powrotu do sprawności
pacjenta, ustąpienie bólu i przywrócenie zakresu ruchomości.
Wiele również zależy od wieku
pacjenta, jego stanu zdrowia, jak
i rehabilitacji. Właściwie wykona-

dr hab. n. med. Jan Blacha

specjalista ortopedii i traumatologii
szpital Żagiel Med

endoprotezoplastyka
na operacja sprawia, że pacjent po
zabiegu wszczepienia endoprotezy
stawu biodrowego może wrócić
także do aktywności sportowej.
Aby pacjent został wypisany
ze szpitala, powinien
samodzielnie wykonywać
kilka podstawowych
czynności:

• wchodzić i schodzić
z łóżka
• korzystać z toalety
• spożywać posiłki
• chodzić przy pomocy
balkonika, kul ortopedycznych lub laski
• wykonywać zalecone
ćwiczenia rehabilitacyjne
• zachowywać wszelkie
środki ostrożności
Przebieg operacji
Zabieg wszczepienia sztucznego stawu biodrowego przebiega
w znieczuleniu zewnątrzoponowym, niekiedy w ogólnym. Przygotowanie do zabiegu polega
przede wszystkim na wykonaniu
odpowiednich badań, które wykluczą bądź rozpoznają wszystkie
możliwe choroby (począwszy od
zmian skórnych, po stany zapalne)
i uprzednim wyleczeniu ich, aby
zminimalizować bądź usunąć wszelkie ryzyko. W momencie, kiedy lekarz uzna, iż stan zdrowia pacjenta
jest odpowiedni, wówczas kwalifikuje go do operacji. Pacjent przebywa pod opieką anestezjologa, który
w razie konieczności może zalecić wykonanie dodatkowych
badań przed operacją. Gdy pacjent jest już znieczulony, lekarz
rozpoczyna operację od nacięcia skóry, tkanki podskórnej i następnych części stawu. Następuje

wysunięcie głowy kości udowej
z panewki i przygotowanie w kości biodrowej „miejsca” dla sztucznych elementów stawu. Kolejnym
etapem jest wszczepienie sztucznej panewki do kości biodrowej
oraz wprowadzenie trzpienia
do kości udowej w wydrążony
w niej kanał, a także umieszczenie na nim metalowej części endoprotezy. Pacjent w pierwszych
chwilach po operacji wymaga
odpowiedniej opieki. Aby operacja przyniosła oczekiwane rezultaty, należy wykonać ćwiczenia
wzmacniające mięśnie kończyn
dolnych. W kolejnych dniach
należy wykonywać ćwiczenia
bierne i czynne zoperowanego
stawu. Natomiast, jeśli chodzi
o pionizację czy chodzenie, następuje zwykle w drugim dniu po
operacji w zależności od ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Pobyt
w szpitalu trwa zwykle ok. 4 dni
i również jest uzależniony od stanu pacjenta.

Jak długo trwa
rekonwalescencja?
Rekonwalescencja
pooperacyjna w głównej mierze zależy od
stopnia zaawansowania choroby i kondycji zdrowotnej pacjenta. Jeżeli pacjent jest aktywny, jest
w młodym bądź średnim wieku,
a inne stawy są sprawne, wówczas wydolność chorego poprawia się praktycznie z dnia na dzień,
a po około 6 tygodniach może wrócić do normalnego funkcjonowania. Przeciętny sześćdziesięciolatek potrzebuje około 8-10 tygodni
procesu usprawniania – twierdzi
dr hab. n. med. Jan Blacha. Ważnym etapem w okresie pooperacyjnym, który umożliwia choremu
powrót do sprawności i uzyskania
prawidłowego zakresu ruchomości
w sztucznym stawie, jest rehabilitacja. W okresie pooperacyjnym
należy również zwrócić szczególną
uwagę na unikanie przeciążeń operowanej kończyny i stosować się do
zaleceń lekarza.
ZM
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Medycyna plastyczNa

Nazywane są przewrotnie motylkami, falbankami, firankami lub pelikanami.
Pod tymi wdzięcznymi hasłami
kryje się jednak rzecz absolutnie
niewdzięczna i uporczywa: zwisy z tyłu ramion. Borykają się
z nimi głównie kobiety, nawet
w młodym wieku o różnej budowie,
w szczególności po spadku wagi
ciała. Co z nimi zrobić, jak nadać im
jędrność? Z odpowiedzią przychodzi dr n. med. Ryszard Mądry, chirurg plastyczny z prywatnego szpitala Żagiel Med w Lublinie.

Koniec z motylkami!
Jak przywrócić ramionom jędrność?
amiona
to
jedno pierwsze oznaki wiotczenia ramion,
z tych miejsc, gdzie zacznijmy temu przeciwdziałać.
szczególnie widoczny
jest spadek jędrności
i utrata elastyczności
skóry. Pojawiające się na nich tzw.
motylki fachowo nazywa się wiotkimi, wiszącymi tkankami ramion.
Ma to ścisły związek ze starzeniem się i ogólnym stanem skóry,
ale nie tylko. Objawy nasilają się
w szczególności po zrzuceniu wagi,
w przypadku wiotczenia mięśni,
przy nadmiernym rozciąganiu skóry
dr n. med. Ryszard Mądry
w wyniku ciąży lub przyrostu wagi.
specjalista chirurg ogólny,
specjalista chirurg plastyczny
Problem ten może zatem pojawić
szpital Żagiel Med
się niezależnie od wieku – tłumaczy
dr n. med. Ryszard Mądry, spe- Proste sposoby na
cjalista
chirurgii
plastycznej modelowanie ramion
z prywatnego szpitala Żagiel Med W dbaniu o skórę ramion pomocne
w Lublinie. Kiedy tylko zauważymy będą preparaty nawilżające i ujędr14

niające. Odpowiedni balsam sprawi,
że skóra będzie rozświetlona i odżywiona, a peeling wykonywany raz
w tygodniu zlikwiduje martwy naskórek oraz sprawi, że aplikowane
kosmetyki lepiej się wchłoną. Równie
ważna jak pielęgnacja jest gimnastyka. Jednymi z popularniejszych metod
kształtowania ramion są ćwiczenia
hantlami czy podciąganie na drążku.
W walce ze zwisającymi ramionami
skuteczne są też pływanie motylkiem
oraz pompki.
Dla zwolenników lżejszych form aktywności polecane są aerobik, ćwiczenia cardio z użyciem odpowiednich
obciążników. Przy takich ćwiczeniach
spalanie większej ilości tłuszczu z ramion jest gwarantowane, a co istotne – efekty widoczne już po zaledwie

Medycyna plastyczNa
tygodniu. Jeśli jednak zmiany w wyglądzie naszych ramion postępują szybko
i w krótkim czasie stają się zaawansowane, warto odwiedzić klinikę urody
i skorzystać z zabiegów medycyny estetycznej. Dostępne są procedury medyczne, które ujędrniają, wspomagają
proces modelowania i kształtowania
ramion. To tak zwana kosmetologia hi-tech, która w połączeniu z treningiem
siłowym, wzmacniającym tylną część
ramion, może napiąć skórę i skutecznie
pozbyć się nieestetycznych firanek.
Zanim widoczne będą
pierwsze efekty zabiegu
Okres rekonwalescencji po brachioplastyce trwa od sześciu do ośmiu tygodni, w zależności od stanu zdrowia
pacjenta i możliwości regeneracji jego
organizmu. Przez pierwsze dwa tygodnie od operacji trzeba oszczędzać
swój organizm, jak najmniej obciążać
ramiona i unikać ich podnoszenia.
W przypadku dolegliwości bólowych
można sięgnąć po środki przeciwbólowe. Pacjenci wracają do pracy zazwyczaj po około trzech, czterech tygodniach od operacji. Kiedy zasklepią się
rany, przed upływem miesiąca zaleca
się „rozćwiczenie” ramion, aby wróciły do dawnej sprawności. Powstałe
w wyniku zabiegu blizny nie można narażać na działanie słońca przez okres
jednego roku, ponieważ może to prowadzić do ich przebarwienia. Blizny
pooperacyjne są zlokalizowane po wewnętrznej części ramion, co sprawia,
że są mało widoczne. Ich zmniejszenie
i zmianę barwy z czerwonej na cielisty
można zaobserwować najczęściej po
upływie roku lub dwóch od operacji.
Obwisła skóra ramion to przede
wszystkim problem estetyczny, który przekłada się na samopoczucie. To
część ciała, którą najczęściej odsłaniamy latem, ale też podczas uroczystych
okazji. Warto więc zadbać o to, aby
prezentowała się jak najlepiej.

Kiedy wszystkie metody zawiodą

Ćwiczenia i wizyty u kosmetologa
wymagają wielu wyrzeczeń, systematyczności, a także nakładu
pracy i czasu. Czasami nie wystarczą, aby przywrócić naszym
ramionom ładny wygląd. Zmiany
mogą okazać się na tyle zaawansowane, że jedynym sposobem na
pozbycie się nieestetycznego wyglądu tej partii ciała może być plastyka okolic ramion, tzw. brachioplastyka. Często wykonuje się ją
razem z odsysaniem tłuszczu. Zabieg trwa maksymalnie od dwóch
do trzech godzin i przeprowadza

się go w znieczuleniu ogólnym. Polega na wykonywaniu nacięć wzdłuż
ramion do pachy celem usunięcia
nadmiaru skóry. Dodatkowo przy
operacji usuwany jest nadmiar tkanki tłuszczowej, jeśli istnieje taka konieczność. Końcowy etap zabiegu to
warstwowe założenie szwów, które
usuwa się po 10-14 dniach. Następnie zakładany jest elastyczny bandaż
lub odpowiednie ubranie uciskowe,
które należy nosić przez 6 tygodni
po operacji - wyjaśnia dr n. med.
Ryszard Mądry.
ZM
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choroby kręgosłupa

Siedzenie w jednej pozycji jest
zabójcze dla naszych pleców,
kręgosłup jest wtedy tak obciążony, jakby dźwigał co najmniej 10 kg ciężar! – mówi dr n. med. Michał Rutkowski
ze szpitala Żagiel Med w Lublinie. - To już
choroba cywilizacyjna, niosąca ze sobą wynikające z niej problemy natury medycznej,
społecznej i ekonomicznej.
O skali problemu świadczy fakt, że zespoły bólowe kręgosłupa są jedną z wiodących
przyczyn zgłaszania się do lekarza pierwszego kontaktu oraz znajdują się w grupie
chorób najczęściej powodujących niezdolność do pracy. Tymczasem uratuje nas…
ruch i tylko ruch.

Problemy z kręgosłupem dotykają
nie tylko dorosłych, ale i dzieci
ie tylko brak ruchu, ale
idąca za tym otyłość,
a nawet stres – to
główni sprawcy problemów z kręgosłupem,
które dotykają już statystycznie co
drugiego Polaka. Dolegliwości bólowe kręgosłupa są w dzisiejszych
czasach jednym z najczęstszych problemów zdrowotnych związanych
z zaburzeniami struktury i funkcji narządu ruchu. 60-95% całej populacji
przynajmniej raz w życiu doświadcza
epizodu bólu kręgosłupa w odcinku
lędźwiowo-krzyżowym. Z prezentowanych przez Główny Urząd Statystyczny wyników badania stanu
zdrowia ludności Polski wynika, że
choroby kręgosłupa dotyczyły 16%
polskiego społeczeństwa, stanowiąc
drugą co do częstości przyczynę przewlekłych stanów chorobowych.
16

Na przestrzeni ostatnich dziesięciole- również obciążają nasz kręgosłup –
ci można dostrzec znaczny postęp cy- tłumaczy dr Michał Rutkowski.
wilizacji, a tym samym coraz większe
Nasz kręgosłup o wiele bardziej
zmiany w stylu życia społeczeństw męczy się, gdy siedzimy niż stokrajów rozwiniętych. Wzrost intenimy. Wynika to z jego naturalnej
sywności życia, codzienny stres oraz
pośpiech spowodowały ograniczenie
czasu poświęcanego na aktywność fizyczną, regenerację i odpoczynek, co
spowodowało epidemię dolegliwości
bólowych kręgosłupa.
Żyjemy w czasach, w których bardzo
łatwo jest wpaść w siedzący tryb
życia. Praca za biurkiem, do której
dojeżdżamy samochodem i popołudnia spędzane przed telewizorem
czy ekranem. Z drugiej strony nasze
codzienne aktywności, takie jak dźwiganie zakupów, częste i nagłe pochylanie się, wpatrywanie się w ekran
smartfona czy chodzenie na szpilkach

dr n. med. Michał Rutkowski

specjalista neurochirurg
szpital Żagiel Med

choroby kręgosłupa
budowy, kręgosłup nie jest idealnie prosty - wygina się ku tyłowi
w odcinku piersiowym i krzyżowym
oraz do przodu w odcinku szyjnym
i lędźwiowym po to, aby zmniejszyć nacisk na kręgi podczas stania, chodzenia czy pochylania się.
W pozycji siedzącej nacisk na dolny odcinek kręgosłupa jest o wiele
większy niż podczas pozycji pionowej. W rezultacie siedzący tryb życia, czyli taki, w którym większość
dnia spędzamy siedząc, czy to
w samochodzie, pracy czy odpoczywając w domu przed telewizorem, sprawia, że nasz kręgosłup
jest niemal nieustannie przeciążony. Taki tryb życia osłabia również
nasze mięśnie, które nie mają siły
podtrzymywać kręgosłupa.
Problem dotyka także dzieci
Te już od lat wczesnoszkolnych
noszą wyjątkowo ciężkie plecaki
wypełnione książkami, ale także
jedzeniem i zabawkami. Tymczasem maksymalna waga plecaka
nie powinna przekraczać 20 proc.
wagi ciała dziecka! Zbyt ciężki
plecak powoduje zmiany przeciążeniowe kręgosłupa objawiające
się bólami w miejscach najbardziej
obciążanych, czyli na przejściach
poszczególnych krzywizn kręgosłupa. Natomiast noszenie plecaka
na jednym pasku powoduje boczne skrzywienia i nieprawidłową
rotację ciała, co skutkować może
wysuwaniem się krążków międzytrzonowych kręgosłupa i uciskiem
na struktury nerwowe. Negatywne
skutki noszenia źle dopasowanego
plecaka dla dzieci młodszych są
dużo bardziej groźne niż dla nastolatków. Kręgosłup człowieka
kształtuje się do 21. roku życia.
Jednak im młodsze dziecko, tym
skutki obciążeń mogą być bardziej
negatywne. Naciski na powierzch-

nie części wzrostowych kości mogą
powodować zaburzenia w ich rośnięciu.
Dzieci masowo cierpią na bóle
kręgosłupa, zwłaszcza w odcinku
lędźwiowym i szyjnym. Często dochodzi do zmian także w obrębie
klatki piersiowej. Jednym słowem
dzieci cierpią na ból pleców, który
może doprowadzić do poważnych
schorzeń kręgosłupa, a nawet kłopotów z kolanami, czy też nieprawidłowego funkcjonowania układu oddechowego.
Jedynym wyjściem – zarówno u ludzi, którzy długotrwale
pracują przy biurku, jak i dzieci siedzących w ławce szkolnej,
a potem dźwigających ciężkie plecaki, jest wprowadzenie do codziennej rutyny choć odrobiny
zdrowego ruchu. Najlepszy jest
umiarkowany wysiłek fizyczny,
który nie przeciąża kręgosłupa.
Może być to pływanie, jazda na rowerze czy bieganie, które wzmocnią mięśnie brzucha i mięśnie przykręgosłupowe.
Kiedy zaczynają się poważne
problemy z kręgosłupem?
- Krążki międzykręgowe zaczynają ujawniać zmiany zwyrodnieniowe już po 20. roku życia,

a po 30. roku życia są one obecne w każdym krążku w odcin-

ku lędźwiowo-krzyżowym. Do
pęknięcia
krążka
międzykręgowego
dochodzi
najczęściej
w 4-6 dekadzie życia – opowiada
dr Michał Rutkowski.
Najczęściej cierpimy na dyskopatię,
czyli inaczej przepuklinę jądra miażdżystego tarczy międzykręgowej
kręgosłupa. Polega na uwypukleniu
jądra miażdżystego, które uciska
korzenie nerwowe rdzenia kręgowego – powoduje ich podrażnienie
i reakcję bólową. Przyczyną jest
włóknienie krążków międzykręgowych, czyli struktur zlokalizowanych między kręgami. Ich zadaniem
jest ochrona kręgosłupa przed nadmiernymi przeciążeniami, amortyzacja działających na kręgi sił oraz
zapewnienie kręgosłupowi ruchomości.
Głównymi objawami dyskopatii
są miejscowe dolegliwości bólowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego, z promieniowaniem do jednej
lub obu kończyn. Mówi się wtedy
o znanej wielu ludziom rwie kulszowej. Do tego dochodzi drętwienie,
mrowienie. W skrajnych przypadkach zdarza się, że pojawia się niedowład kończyn dolnych, a nawet
zaburzenia zwieraczy i problemy
z potencją.
Leczenie zachowawcze dyskopatii
kręgosłupa lędźwiowego polega
głównie na zażywaniu preparatów
o działaniu przeciwzapalnym i przeciwbólowym. Miejscowo można
stosować maści oraz plastry przeciwbólowe i rozgrzewające. Ogromne znaczenie ma także rehabilitacja
i ćwiczenia. Jednak w przypadku
nawracających epizodów rwy, wywołanych dużymi wypuklinami oraz
luźnymi fragmentami dysku wypadniętymi do kanału kręgowego, leczenie zachowawcze i rehabilitacyjne jest mało skuteczne – tłumaczy
dr Rutkowski.
ZM
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