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Palenie fajki
lub cygar
tak samo szkodliwe
jak palenie papierosów
Jak wykazali amerykańscy badacze, palenie cygar lub fajki ma taki sam wpływ
na śmiertelność związaną z paleniem nikotyny jak palenie papierosów. Badanie
obejmowało analizę zachorowań na różne choroby tytoniozależne i śmiertelność
w latach 1985–2011 w populacji ponad 350 tysięcy osób. Badanie wykazało
zdecydowanie wyższą śmiertelność osób palących fajkę lub cygara aniżeli osób
niepalących. Wraz z osobami palącymi papierosy, palacze cygar i użytkownicy
fajek byli znacznie częściej narażeni na nowotwory tytoniozależne, takie jak rak
pęcherza moczowego, rak przełyku, rak krtani, rak płuc, rak jamy ustnej czy rak
trzustki. Co znaczące, zwiększone zachorowanie na nowotwory tytoniozależne
obserwowano także u osób palących sporadycznie, nie codziennie. Częściej też
palacze chorowali na takie poważne choroby jak choroby sercowo-naczyniowe,
udary mózgu czy przewlekła obturacyjną choroba płuc.
Inne badanie, także oceniające szkodliwość palenia fajki lub cygar, wykazało
zwiększoną zachorowalność osób palących na nowotwory płuc, głowy i szyi,
przełyku, wątroby, trzustki, nerek i pęcherza moczowego. Od dawna jest znana
zależność powstawania raka wargi, raka jamy ustnej i raka gardła z paleniem fajki.
Palenie cygar, podobnie jak palenie papierosów, ma także bezpośredni wpływ
na powstawanie śmiertelnych chorób tytoniozależnych. Autorzy prac postulują
wprowadzenie jasnej informacji do działań związanych z profilaktyką chorób
nowotworowych o szkodliwości palenia cygar i fajki.
¾ Christensen C. i wsp.: Association of Cigarette, Cigar, and Pipe Use
With Mortality Risk in the US Population. JAMA Intern Med 2018;Feb 19;
Malhotra J. i wsp.: Association between Cigar or Pipe Smoking and Cancer
Risk in Men: A Pooled Analysis of Five Cohort Studies.
Cancer Prev Res (Phila) 2017;10(12):704–709;
Chang C. i wsp.: Systematic review of cigar smoking and all cause
and smoking related mortality. BMC Public Health. 2015 Apr 24

Ćwiczenie jogi jako profilaktyka
powikłań obrzękowych i poprawy jakości
życia u kobiet z rakiem piersi
Jak wykazało badanie wieloośrodkowe
przeprowadzone przez badaczy amerykańskich,
ćwiczenie jogi wpływa pozytywnie na
zwiększenie ruchomości oraz siły mięśniowej
kończyny górnej, u kobiet leczonych z powodu
raka piersi z dużym ryzykiem powikłań
obrzękowych. Ćwiczenie jogi jest bezpieczne
i przynosi korzyści jako element fizykoterapii (1).
Potwierdzają to doniesienia innych badaczy,
którzy zwracają uwagę na poprawę jakości
życia, zmniejszenie problemów ze snem oraz
zmniejszenie objawów zmęczenia u kobiet
z rakiem piersi uprawiających jogę (2)., która jest
wymieniana jako jeden z zalecanych elementów
postępowania, obok leczenia żywieniowego,
farmakologicznego, psychoterapii i fizykoterapii
(3). Co więcej, chore z rakiem piersi w trakcie
chemioterapii, które uprawiały jogę co najmniej
dwa razy w tygodniu miały mniejsze problemy
ze snem. Ma także pozytywny wpływ na
wyniki oceny psychologicznej pacjentów.
¾ 1.
		
		
		

Mazor M. i wsp.: The effect of yoga on arm volume,
strength and range of motion in women at risk of breast
cancer-related lymphedema.
J Altem Complement Med. 2017 Oct. 24

2. Seales P. i wsp.: Yoga for cancer-related symptoms
		 in women with breast cancer.
		 Am Fam Physician 2017;96:434–435;
3.	Ebede C. i wsp.: Cancer-related fatigue in cancer survivorship.
		 Med. CXlin North Am 2017;101:1085–1097;
4. Chaoul A. i wsp.: Randomized trial of Tibetan yoga in patients
		 with breast cancer chemotherapy. Cancer 2017; Sep 20;
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Oddajemy w Wasze ręce następny numer czasopisma „Terapia i Zdrowie”. Jest to ostatni
numer w takiej formie. Uznaliśmy, że czas na zmiany, mimo, że opinie o czasopiśmie
są bardzo pozytywne. Czasopismo będzie wydawane jako kwartalnik.
Zmieniona zostanie nieco forma czasopisma, co z pewnością spowoduje, że będzie
ono jeszcze bardzie ciekawe nie tracąc nic z aspektów merytorycznych. Pojawią się
inne, nowe działy, omawiające praktyczne aspekty zdrowia, profilaktyki zachorowań
na różne choroby, w tym wieku starszego, rehabilitacja i inne.
A co zamieszczamy w niniejszym numerze „TiZ”? Zbliża się czas mrozów, ale
i gwałtownych zmian temperatury, co obserwujemy w okresie zimowym już od kilku
dobrych lat. Warto więc zwrócić uwagę na artykuł o grypie, z którego dowiemy się
więcej niż tylko o klasycznych objawach tej choroby. Jak zwykle w dotychczasowych
numerach sporo jest tematów z zakresu onkologii, w tym artykuł o powikłaniach
kardiologicznych związanych z chemioterapią. Coraz częściej zauważa się problemy
związane z toksycznym działaniem leków przeciwnowotworowych, ale warto pamiętać
o nich także zanim rozpocznie się leczenie. Innym tematem, także związanym z leczeniem
onkologicznym, jest problem uszkodzeń jelit po radioterapii. Ażeby omawiać nie tylko
powikłania, ale i zagadnienia profilaktyki powikłań, niekoniecznie jedynie w onkologii,
zapraszam do lektury artykułu o wadze dobrego stanu odżywienia przed i w trakcie
leczenia. Całość informacji nt. żywienia w onkologii dopełnia artykuł o połykaniu. Ten
ważny akt fizjologiczny nie jest doceniany, a nawet dostrzegany, póki coś się z nim nie
dzieje nieprawidłowego. Wówczas może stanowić źródło wielu problemów, o których
warto wiedzieć, i warto wiedzieć jak można wówczas postępować.
Chirurgia robotowa to nowy, nowoczesny sposób leczenia różnych chorób, w tym
guzów prostaty. Zachęcamy do zapoznania się z tą techniką. Do nowoczesnych metod
skojarzonego leczenia nowotworów otrzewnej należą zabiegi cytoredukcyjne w połączeniu
z procedurą HIPEC. Co to jest i jakie są efekty terapeutyczne dowiecie się Państwo
z artykułu poświęconemu leczeniu tych nowotworów.
Okres świąteczny związany jest z przyjemnością bycia z bliskimi, wspólnego spożywania
posiłków, zwolnienia tempa życia. Niebezpieczeństwa jednak czyhają na nas na każdym
kroku. Zakażenie błony śluzowej żołądka bakterią Helicobacter pylori może dać nam
się mocno we znaki, a infekcja ta może mieć poważne następstwa. Warto wiedzieć o niej
więcej i odpowiednio wcześnie zareagować z korzyścią dla swojego zdrowia.
Okres zimowy to także czas wzmożonego ogrzewania mieszkań. Niestety, jak
informuje Straż Pożarna, co roku śmiertelnemu zatruciu czadem ulega ponad sto osób.
Temu tematowi poświęcony jest artykuł dotyczący zagrożeniu zatruciem tlenkiem węgla,
zwanego popularnie czadem.
Jak zwykle materiały lżejsze i miłe, zarówno dla ciała jak i ducha podróżniczego.
Zachęcamy do lektury.

Witamina D jest prekursorem silnego hormonu sterydowego – kalcytriolu, który reguluje liczne
szlaki komórkowe mogące mieć wpływ na powstawanie i wyniki leczenia raka. Niski poziom
witaminy D wpływa na powstawanie wielu chorób, takich jak łamliwość kości, choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i nowotwory. Metabolity (związki organiczne)
witaminy D regulują działanie licznych genów kontrolujących fizjologię jelit oraz homeostazę
(zachowanie prawidłowych warunków funkcjonowania organizmu). Wyniki wielu badań
wskazują, że niedobór witaminy D zwiększa ryzyko zachorowania na raka. Z kolei suplementacja
(uzupełnienie normalnej diety) witaminą D ma działanie ochronne na powstawanie nowotworów
przewodu pokarmowego, takich jak rak przełyku, żołądka, wątroby, trzustki i jelita grubego.
Niedobór witaminy D występuje szczególnie u osób wykazujących małą aktywność fizyczną
oraz osób ze zwiększoną masą ciała (BMI – Body Mass Index – Indeks Masy Ciała).
Zalecany poziom witaminy D w surowicy krwi wynosi 25–50 nmol/l (10–20 ng/ml),
co odpowiada podaży dziennej w wysokości 400–800 IU (10–20 mikrog).
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Toksyczne działanie leków
przeciwnowotworowych może
wystąpić nawet dwadzieścia lat
po zakończeniu leczenia!
Terapia i Zdrowie
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P

odawanie leków przeciwnowotworowych jest czynnikiem ryzyka tych powikłań, ale wpływ na zwiększone prawdopodobieństwo ich wystąpienia ma także
radioterapia stosowana na ścianę klatki piersiowej
(np. w leczeniu raka piersi) oraz inne współistniejące stany
chorobowe, takie jak wcześniej istniejące choroby serca, starszy wiek, otyłość, palenie papierosów, nadciśnienie, cukrzyca
i mała aktywność fizyczna.
Toksyczne działanie leków przeciwnowotworowych może
wystąpić w okresie leczenia, ale także w różnie długim czasie,
nawet do 20 lat, po jego zakończeniu. Pacjenci wymagają więc
nie tylko wykonania badań przed podjęciem leczenia i monitorowania czynności mięśnia sercowego w jego trakcie, ale także
okresowej specjalistycznej opieki po zakończeniu leczenia.
Do leków, po zastosowaniu których najczęściej dochodzi
do uszkodzenia mięśnia sercowego należą m.in. antracykliny
(doksorubicyna, daunorubicyna, epirubicyna, mitoksantron), trastuzumab, cisplatyna, mitomycyna C, paklitaksel,
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Jednym z najpoważniejszych powikłań
chemioterapii w leczeniu chorób
nowotworowych jest uszkodzenie
mięśnia sercowego. Toksyczne
działanie leków przeciwnowotworowych
może spowodować upośledzenie
kurczliwości serca, zapalenie mięśnia
sercowego, zapalenie osierdzia, a także
zaburzenia rytmu serca, co w powiązaniu
z często występującymi u chorych
z zaawansowaną chorobą nowotworową
powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi
może doprowadzić do wystąpienia
udaru niedokrwiennego mózgu, zawału
mięśnia sercowego a także zgonu.

Badania powinno się wykonywać u każdego
pacjenta poddawanego chemioterapii,
a w szczególności u chorych z grupy ryzyka:
▪▪wiek powyżej 50 r.ż.
▪▪chemioterapia z użyciem leków kardiotoksycznych
▪▪wcześniejsza chemioterapia
▪▪wcześniejsza radioterapia
▪▪choroby współistniejące mogące mieć wpływ
na wystąpienie lub zaostrzenie chorób sercowo-naczyniowych
▪▪zaburzenia krzepliwości krwi
▪▪choroba zakrzepowo-zatorowa
▪▪nieprawidłowy wynik badań
(ekg, holter ekg, echokardiografia)
▪▪Badania oceniające stan mięśnia sercowego
powinny być wykonane przed rozpoczęciem leczenia
oraz okresowo w trakcie i po jego zakończeniu.
Wczesne rozpoznanie zaburzeń funkcji mięśnia
sercowego i chorób układu sercowo-naczyniowego
pozwala zapobiec wystąpieniu lub ograniczyć
ciężkość powikłań związanych z leczeniem.

Zagadnienia praktyczne

5-fluorouracyl, kapecytabina i inne. Leki te stosowane są
w leczeniu raka piersi, raka jajnika, raka żołądka, raka jelita
grubego, raka płuca i wielu innych.
Zaburzenia rytmu serca, kolejne powikłanie związane
z leczeniem choroby nowotworowej, występuje u 5%-30% chorych poddanych zabiegom operacyjnym. Leczenie skojarzone
(chemioterapia i zabieg operacyjny) zwiększają dodatkowo
ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych.
Przeciwdziałanie niekorzystnym skutkom chemioterapii
powinno rozpocząć się przed leczeniem onkologicznym. Ważna
jest ocena stanu mięśnia sercowego, występujących zaburzeń
rytmu serca, zmian niedokrwiennych, ocena wydolności mięśnia
sercowego – szczególnie u osób wcześniej leczonych z powodu
chorób sercowo-naczyniowych, ocena ciśnienia tętniczego,
możliwych chorób ograniczających przepływ krwi w naczyniach
krwionośnych (cukrzyca, choroba zakrzepowo-zatorowa),
ocena zaburzeń funkcji oddechowych (astma, przewlekła
obturatoryjna choroba płuc, rozedma, palenie tytoniu).
Do podstawowych badań oceniających i monitorujących
w czasie chemioterapii czynność mięśnia sercowego należy
specjalistyczny wywiad lekarski, badanie EKG, echokardiografia,
badanie ciśnienia krwi, ocena zaburzeń rytmu (badanie Holter
EKG), badanie parametrów krwi (morfologia, troponina, BNP,
CK-MB, D-dimery). ❖

Personalizowany Program
Profilaktyki Onkologicznej i Sercowo-Naczyniowej

(Profil-Med)*
Fot. © beerkoff1 | Depositphotos

Dlaczego warto wykonywać badania profilaktyczne?

Przykłady zaburzeń pracy serca podczas badania EKG
Częstoskurcz komorowy

Niedokrwienie ściany mięśnia sercowego

Zachorowalność na choroby cywilizacyjne, w tym głównie na choroby nowotworowe oraz choroby naczyń i choroby mięśnia sercowego stale wzrasta.
Szczyt zachorowania przypada na 50–60 rok życia, ale początków choroby nowotworowej należy szukać już kilka lat wcześniej.
Wystąpienie objawów chorobowych świadczy zazwyczaj o rozległych zmianach narządowych lub znacznym zaawansowaniu miejscowym choroby.
Świadomość istniejącej choroby, proces terapeutyczny, niepewne wyniki leczenia są przyczyną depresji, spadku efektywności w pracy zawodowej,
problemów finansowych i osobistych. Nowoczesne badania diagnostyczne umożliwiają, w połączeniu z doświadczeniem lekarzy-specjalistów,
wczesne wykrycie chorób nowotworowych i sercowo-naczyniowych na etapie, gdy często jest możliwość ich całkowitego wyleczenia lub uniknięcia rozwoju
do zmian trudnych lub niemożliwych do terapii.

Cele i korzyści programu
badań profilaktycznych Profil-Med

Zakres badań profilaktycznych programu Profil-Med

Program Profil-Med ma na celu wczesne wykrycie zmian chorobowych, zarówno
w zakresie chorób sercowo-naczyniowych jak i przednowotworowych, co pozwala
na skuteczną profilaktykę oraz leczenie, zapobiegające powstaniu bardziej
zaawansowanych stadiów choroby.
W przypadku chorób nowotworowych KAŻDY nowotwór, zanim będzie w stadium
inwazyjnym, dającym przerzuty, rozwija się ze zmian przednowotworowych
a następnie przechodzi w stadium nowotworu przedinwazyjnego. Wykrycie
tych zmian, zanim ulegną przemianie do nowotworu inwazyjnego, pozwala na
skuteczne, CAŁKOWITE, wyleczenie.

Postępowanie w przypadku
stwierdzenia zmian chorobowych
Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne po wykryciu jakiejkolwiek patologii
w ramach Programu Profil-Med jest naturalną jego kontynuacją. Niezwłocznie jest
wdrażane odpowiednie postępowanie na najwyższym poziomie konsultacyjno-terapeutycznym. Postępowanie to jest indywidualizowane, z całkowitym zachowaniem
standardów medycznych niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu
leczniczego.

Piśmiennictwo
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gavila J. i wsp.: Evaluation and management of chemotherapy-induced cardiotoxicity in breast cancer: a Delphi study. Clin Transl Oncol. 2017; 19(1): 91–104;
Dudziak J. i wsp.: Powikłania kardiologiczne po chemioterapii – patomechanizm, diagnostyka, leczenie I zapobieganie. Choroby Serca I Naczyń 2009;6(2):73-81;
Sawaya H. i wsp.: Early detection and prediction of cardiotoxicity in chemotherapy-treated patients. Am J Cardiol 2011;107(9):1375-80;
Fitzpatric T. i wsp.: Cancer, atrial fibrillation, and stroke. Thrombosis Research 2017;155:101-105;
Benoite M. i wsp.: Atrial fibrillation in cancer patients: hindsight, insight and foresight. Int J Cardiology 2017;240:196-202;
Saiki H. i wsp.: Risk of heart failure with preserved ejection fraction in older women after contemporary radiotherapy for breast cancer. Circulation 2017;135:1388-1396.

prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Jastrzębski

specialista chirurgii ogólnej i onkologicznej

dr med. Leszek Mierzejewski

specialista-kardiolog

Poufność i ochrona danych osobowych
Wszelkie badania, konsultacje i ich wyniki są objęte tajemnicą lekarską. Lekarz
dodatkowo zobowiązuje się do zachowania poufności danych w stosunku do osób
trzecich. Wszelkie ustalenia w tym zakresie dotyczą WYŁĄCZNIE relacji lekarza
prowadzącego badania w ramach Programu Profil-Med a osobą badaną.

Zakres badań, opracowany na potrzeby Programu, osobnych dla kobiet i mężczyzn,
obejmuje najczęstsze nowotwory, stanowiące odpowiednio 90% i 85% wszystkich
umiejscowień. Badania profilaktyczne obejmują nowotwory skóry (czerniak,
rak skóry), układu pokarmowego (przełyk, żołądek, jelito grube z odbytnicą,
wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy), układu oddechowego (płuca, krtań),
układu moczowego (nerki, pęcherz moczowy), układu płciowego (kobiety: piersi,
narząd rodny; mężczyźni: prostata), mięsaki tkanek miękkich kończyn i przestrzeni
zaotrzewnowej.
W zakresie oceny zagrożeń chorobami sercowo-naczyniowymi badania są ukierunkowane m.in. na niewydolność i chorobę niedokrwienną mięśnia sercowego,
zaburzenia rytmu serca, przetrwały otwór przegrody międzyprzedsionkowej (częsta
przyczyna udarów niedokrwiennych mózgu), niewydolność żylna, miażdżyca
naczyń krwionośnych, hipercholesterolemia, choroba nadciśnieniowa i wiele innych.
Każdy badany jest oceniany także pod kątem ogólnego stanu zdrowia, zaburzeń
metabolicznych (m.in. cukrzyca, otyłość, zaburzenia funkcji tarczycy).

Indywidualizacja i logistyka badań
Wykonując badania w ramach Programu Profil-Med mamy świadomość, że mogą
one zdezorganizować czas, który jest przeznaczony na pracę, odpoczynek, kontakty
rodzinne. Mając to na uwadze wszystkie terminy badań są ustalane indywidualnie,
z uwzględnieniem osobistych wymagań osoby badanej tak, aby w jak najmniejszym
stopniu zaburzały naturalny, istniejący rytm codziennych zajęć.

Jakość badań i konsultacji medycznych
Wszystkie badania są wykonywane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu
medycznego zaś ocena i interpretacja badań jest dokonywana przez lekarzyspecjalistów, będących autorytetami w swojej dziedzinie, z wieloletnim stażem
klinicznym.

KONTAKT I REJESTRACJA:

Medgart – Centrum Medyczne
ul. M.Skłodowskiej-Curie 3, 80-210 Gdańsk, tel. 58 55 07 333
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– daleki skok w technologiach
medycznych

Nowoczesne technologie zmieniają oblicza medycyny. Leczenie chorych
diagnozowanych jedynie na podstawie wywiadu i badania lekarskiego już
dawno zyskało wiele nowych możliwości, takich jak badania wziernikowe
(np. gastroskopia, kolonoskopia, bronchoskopia) czy nowoczesne obrazowanie
narządów za pomocą tomografii komputerowej czy rezonansu magnetycznego.
Jeszcze nowsze narzędzia diagnostyczne, jak pozytronowa emisyjna tomografia
(PET) w połączeniu z tomografią komputerową (PET/CT) pozwalają na
bardzo szczegółową analizę różnych zmian chorobowych w całym organizmie.

W 2018 roku
na świecie zostanie
przeprowadzonych
blisko milion zabiegów chirurgicznych
przy wykorzystaniu
systemów
robotowych.

Robot Da Vinci

W licznych pracach naukowych przytacza się kwestie
mniejszej ilości powikłań pooperacyjnych, skrócenie czasu
hospitalizacji czy potrzeby śródoperacyjnej zmiany techniki
operowania z małoinwazyjnej na tradycyjną, z otwarciem
jamy brzusznej (tzw. „konwersja”). Różnice te obserwuje się
na korzyść chirurgii robotowej nawet porównując wyniki
leczenia z zabiegami laparoskopowymi. U chorych operowanych w obrębie odbytnicy obserwuje się najniższy odsetek
nieszczelności zespoleń po zabiegach robotowych niż po
zastosowaniu innych technik operacyjnych.
Ograniczeniem dostępności zabiegów robotowych jest dość
wysoka cena urządzeń i sprzętu jednorazowego używanego do
zabiegów. Jednak korzyści, polegające na uzyskiwaniu bardzo
dobrych efektów leczenia, w tym funkcjonalnych, wynikające
z dokładnego, delikatnego i precyzyjnego wykonania zabiegów
coraz częściej przeważają nad ograniczeniami finansowymi.
Dotyczy to szczególnie operacji w obrębie prostaty, ale nie
tylko. W Polsce zabiegi urologiczne z użyciem robotów chirurgicznych wykonuje się już w 3 ośrodkach, a planowanych
jest otwarcie dalszych. ❖
www.onkonet.pl
Redakcja dziękuje firmie Synektik S.A.
za udostępnienie materiałów graficznych

Fot. © 2018 Intuitive Surgical, Inc.

T

akże w samych sposobach leczenia obserwuje się
postęp w zastosowaniu różnych osiągnięć technicznych, jak np. metody leczenia zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego technikami kardiologii
inwazyjnej. W chirurgii od dawna znajdują zastosowanie
urządzenia do elektrycznego tamowania krwawienia (elektro
koagulacja) czy ręczne detektory promieniowania gamma
(gamma-kamery) do śródoperacyjnej oceny umiejscowienia
węzłów chłonnych. Przykłady zastosowania najnowocześniejszych zdobyczy i osiągnięć nauki w medycynie można by wymieniać bez końca.
Jedną z technik, która pozwala na prawdziwy skok jakościowy
w specjalnościach zabiegowych są roboty chirurgiczne. Techniki mało inwazyjne są stosowane od ponad 20 lat. Niektóre
z nich są standardem postępowania w każdym szpitalu chirurgicznym (laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego,
laparoskopowe wycięcie wyrostka), inne stanowią standardy
postępowania w ośrodkach o wyższym stopniu referencyjności
(jak np. laparoskopowe wycięcie jelita grubego, laparoskopowe
wycięcia guzów nadnerczy i inne).
Naturalnym rozwojem technik laparoskopowych, polegających na operowaniu poprzez narzędzia wprowadzone
do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia w powłokach są
techniki chirurgii robotowej. Określenie „chirurgia robotowa“
stosuje się dla wykonywania zabiegów operacyjnych z użyciem
skomplikowanych elementów robotyki, dzięki której chirurg
może „operować“ w innym miejscu niż jest pacjent. Poprzez
układy informatyczne możliwe jest przesyłanie informacji
o ruchach dłoni chirurga do wprowadzonych do jamy ciała
narzędzi chirurgicznych. Narzędzia te same w sobie stanowią
dzieło sztuki inżynierskiej, gdyż, w odróżnieniu od narzędzi

Fot. © 2018 Intuitive Surgical, Inc.

Chirurgia robotowa

laparoskopowych, mogą dokładnie naśladować wszystkie
ruchy ręki, a nawet je przewyższać poprzez działanie w zakresie
360 stopni. Zabiegi robotowe charakteryzują się wyjątkową
precyzją oraz małą inwazyjnością, co skutkuje wysoką efektywnością operacji i znacznym ograniczeniem ryzyka powikłań
pooperacyjnych.
Zabiegi robotowe są wykorzystywane przede wszystkim do
przeprowadzania zabiegów chirurgicznych m.in. w obszarze
urologii, ginekologii i chirurgii ogólnej. Pacjent operowany
z pomocą robota zazwyczaj wymaga zużycia mniejszej ilości
leków oraz krwi do transfuzji, szybciej może też opuścić szpital
i wrócić do codziennego życia.
Z roku na rok dynamicznie wzrasta liczba operacji z wykorzystaniem tej technologii. Szacuje się, że w tym roku na świecie
zostanie przeprowadzonych blisko milion operacji i zabiegów
chirurgicznych przy wykorzystaniu systemów robotowych.
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Piśmiennictwo:
1. Asklid D. i wsp.: Robotic versys laparoscopic rectal tumour surgery: a cohort study.
Colorectal Dis 2018, Nov 14;
2. Law W. i wsp.: Comparison of short-term and oncologic outcomes of robotic and laparoscopic
resection for mid- and distal rectal cancer. Surg Endosc 2017;32:2798;
3. Sugoor P. i wsp.: Robotic versus laparoscopic sphincter-preserving total mesorectal excision:
a propensity case-matched analysis. Int J Med Robot 2018, Oct 14;
4. Lee S. i wsp.: Robotic versus laparoscopic intersphincteric resection for low rectal cancer:
a systemic review and meta-analysis. Int J Colorectal Dis 2018;33:1741;
5. Materiały informacyjne firmy Synectic (www.synektik.pl)
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Zagadnienia praktyczne

Zagadnienia praktyczne

Biopsja

czerniaka (ocena węzłów chłonnych), raka ślinianki, raka
tarczycy i innych. W przypadku diagnostyki powiększonych
węzłów chłonnych nie zaleca się wykonywania biopsji cienkoigłowej lecz biopsji otwartej (pobrania do badania całego
lub części węzła chłonnego)

biopsji nierówna

Biopsja gruboigłowa

Fot. © bond80 | Depositphotos

Biopsja węzła wartowniczego
(SLND – Sentinel Lymph Node Biopsy)
Przerzuty nowotworu do regionalnych węzłów chłonnych
są wskazaniem do ich leczenia (wycięcie chirurgiczne lub
radioterapia). U chorych, u których węzły chłonne nie mają
cech przerzutów (nie są powiększone, nie mają cech przerzutów
w badaniu USG) możliwe jest wczesne wykrycie przerzutów
metodą biopsji węzła wartowniczego.
Przerzuty do węzłów chłonnych odbywają się od guza nowotworowego poprzez naczynie limfatyczne. Pierwszy węzeł na
drodze tego naczynia jest t.zw. węzłem wartowniczym. Jeśli są
obecne przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych to będą
one w węźle wartowniczym. Zazwyczaj (u 70–80% chorych)
węzeł wartowniczy jest jeden, u około 20% dwa, rzadziej trzy
i więcej. Węzeł wartowniczy nie musi być węzłem leżącym
najbliżej pierwotnego guza nowotworowego.
Biopsję węzła wartowniczego wykonuje się rutynowo w takich
nowotworach jak rak piersi i czerniak. Węzły wartownicze
można oceniać także w raku żołądka, raku jelita grubego, raku
tarczycy, raku szyjki macicy, raku płuca i wielu innych.
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Prawidłowe postępowanie diagnostyczne przy
podejrzeniu choroby nowotworowej wymaga uzyskania
rozpoznania histopatologicznego. Zazwyczaj dokonuje
się tego pobierając próbkę z tkanki nowotworu.
Postępowanie to nosi nazwę „biopsji”. Jednak samo
to określenie nie mówi nam o zakresie ani o sposobie
pobrania materiału do badania. Co zatem oznaczają
różne rodzaje biopsji? Poniżej opisujemy poszczególne
rodzaje tego sposobu diagnostyki onkologicznej.
Biopsja polega na podaniu około 30–60 min. przed planowanym zabiegiem śródskórnie lub przyguzowo znacznika,
który przechodzi do naczyń chłonnych i gromadzi się w węźle
wartowniczym. Znacznikiem zalecanym jest izotop technetu
w dawce 0,5–1,0 mCi. Ta ilość promieniotwórczego izotopu
technetu nie jest szkodliwa ani dla pacjenta ani dla personelu
medycznego. Węzeł wartowniczy jest wykrywany w trakcie
zabiegu operacyjnego za pomocą ręcznego detektora promieniowania gamma (tzw. gammakamera). Do znacznika
izotopowego dodaje się często znacznik barwnikowy, który
ułatwia znalezienie węzła wartowniczego, aczkolwiek większą
wartość praktyczną ma ocena izotopowa. Alternatywą dla
oceny izotopowej jest metoda ferromagnetyczna, polegająca
na podaniu znacznika zawierającego cząstki żelaza. Za pomocą
specjalnego detektora pola magnetycznego umiejscawia się
węzeł wartowniczy.
I www.onkonet.pl/dp_w_wartowniczy.php

Biopsja szczoteczkowa (wymaz szczoteczkowy,
biopsja złuszczeniowa, wymaz złuszczeniowy)
Biopsja szczoteczkowa polega na pobraniu materiału komórkowego za pomocą specjalnego przyrządu, przypominającego
szczoteczkę. Stosuje się ją w sytuacjach, gdy nie można pobrać
wycinka za pomocą szczypczyków, np. z dróg żółciowych,
oskrzeli, szyjki macicy (biopsja złuszczeniowa)
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Biopsja cienkoigłowa
(BAC – Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa)
Jest to najczęściej wykonywany rodzaj biopsji. Pozwala na
pobranie materiału cytologicznego (komórkowego) i ocenę,
czy są to komórki nowotworowe czy nienowotworowe. Badanie polega na aspiracji (zasysaniu) komórek z badanej tkanki
poprzez wkłucie strzykawki z cienką igłą. Następnie aspiruje
się (zasysa się) materiał komórkowy, po czym wystrzykuje się
go na szkiełko mikroskopowe. Materiał należy jak najszybciej
umieścić w pojemniku z płynem utrwalającym (np. 70% spirytus). Często biopsja jest niediagnostyczna (tzn. nie można
ocenić pobranego materiału) ze względu na zbyt długi czas od
pobrania do utrwalenia materiału biopsyjnego, dlatego ważna
jest metodologia pobrania biopsji cytologicznej. Po przesłaniu
utrwalonego materiału do pracowni histopatologicznej jest on
barwiony i może być od razu oceniony przez patologa pod
mikroskopem. Badanie pozwala określić, czy guz jest nowotworowy czy ma inną naturę. Błędy w rozpoznaniu mogą wynikać
z nieodpowiedniego miejsca pobrania materiału (obok guza)
lub jeśli w obrębie guza doszło do martwicy (wówczas pobrane
komórki są martwe lub świadczą o stanie zapalnym). W takiej
sytuacji należ ponownie wykonać biopsję cienkoigłową albo
dążyć do uzyskania rozpoznania inną metodą diagnostyczną
(np. biopsją gruboigłową lub biopsją otwartą).
Biopsja cienkoigłowa ma szerokie zastosowanie w przypadku
raka piersi (zarówno guz pierwotny jak i węzły chłonne),
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Badanie polega na pobraniu materiału tkankowego (nie cytologicznego jak w przypadku biopsji cienkoigłowej lub szczoteczkowej) co pozwala nie tylko na rozpoznanie nowotworu,
ale określa jego typ i cechy biologiczne. Biopsję gruboigłową
wykonuje się w przypadku raka piersi, mięsaków tkanek
miękkich (jeśli nie wykonuje się biopsji otwartej) i innych
nowotworów.
Do wykonania biopsji służą specjalne urządzenia i igły
(średnica około 3 mm), które wbijają się do tkanki guza
zaś specjalna osłona igły ścina materiał tkankowy. Biopsję
wykonuje się w warunkach znieczulenia miejscowego skóry,
którą nacina się a igłę wprowadza się do głębszych tkanego
poprzez to nacięcie. Po dojściu igły do guza uruchamiany jest
mechanizm spustowy, który powoduje wbicie igły na głębokość ok. 2–3 cm i pobranie wycinka tkankowego („wałeczek
tkankowy”). Zazwyczaj pobiera się kilka wycinków do badania
histopatologicznego. Po wykonaniu biopsji gruboigłowej może
dojść do krwawienia z przeciętych naczyń krwionośnych, dlatego często po wykonaniu biopsji miejsce jej wykonania jest
bandażowane w celu ograniczenia krwawienia. Przed wykonaniem biopsji należy poinformować lekarza o przyjmowanych
lekach przeciwkrzepliwych.

Biopsja mammotomiczna

Zdarza się,
że biopsja jest
niediagnostyczna
ze względu na
zbyt długi czas
od pobrania do
utrwalenia materiału
biopsyjnego,
dlatego ważna jest
metodologia pobrania
biopsji cytologicznej.
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Biopsja mammotomiczna jest rodzajem biopsji gruboigłowej zmian chorobowych w piersi. Zasada działania jest
podobna. Biopsja ta wykonywana jest z użyciem specjalnego
oprzyrządowania (mammotom). Polega ona na wykonaniu
licznych jednostkowych biopsji tkankowych aż do całkowitego usunięcia zmiany chorobowej. Nie ma zastosowania
w przypadku podejrzenia raka piersi (w badaniu klinicznym,
w badaniu USG, w badaniu mammografiocznym), gdyż nie jest
zabiegiem radykalnym (nie powoduje usunięcia nowotworu
złośliwego z marginesem tkanek zdrowych). Ma zastosowanie
w przypadku trudnych do usunięcia chirurgicznego zmian
łagodnych (np. gruczolakowłókniaki w bogatogruczołowej
piersi), niejasnego pochodzenia mikrozwapnień, gruczolaków,
włókniaków i innych zmian nienowotworowych. W przypadku
usuwania zmian, które mogą wymagać docięcia materiału
tkankowego (np. mikrozwapnienia), po wykonaniu biopsji
mammotomicznej należy umiejscowić w loży po wyciętej
tkance marker (znacznik), który umożliwi później umiejscowienie obszaru, który należy wyciąć z większym marginesem
tkankowym.

Biopsja wycinkowa
Biopsja wycinkowa polega na pobraniu części zmiany
chorobowej w sytuacji, gdy nie ma rozpoznania histopatologicznego, zaś sama zmiana nie pozwala na jej usunięcie bez
wykonania rozległego zabiegu operacyjnego (np. w przypadku

Biopsja stereotaktyczna
Biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa wykonywana najczęściej pod kontrolą badania radiologicznego (mammografia).
Polega na wykonaniu dwóch projekcji badania radiologicznego,
co pozwala na przestrzenne umiejscowienie (stereotaksja)
zmiany chorobowej w piersi i dokładne wprowadzenie w to
miejsce igły biopsyjnej

Biopsja pod kontrolą USG lub TK
Biopsja cienkoigłowa lub gruboigłowa, wykonywana w sytuacji gdy guz nie jest wyczuwalny (mała zmiana, niewyczuwalna
badaniem ręcznym) lub umiejscowiony w tkankach w jamach
ciała (np. guz trzustki, guz nerki, guz wątroby i inne)

Biopsja otwarta
Rodzaj biopsji tkankowej, stosowanej w celu pobrania
części guza do badania histopatologicznego. Wykonuje się ją
w warunkach znieczulenia miejscowego lub ogólnego. Polega
na nacięciu skóry, dotarciu do tkanki guza i pobraniu jego
części do badania. Najczęściej wykonuje się ją w przypadku
mięsaków tkanek miękkich.

Badanie
krążących komórek
nowotworowych
we krwi wspomaga
diagnostykę
nowotworu,
umożliwia ocenę
ryzyka powstawania
przerzutów oraz
monitoruje reakcję
na zastosowane
leczenie.

Biopsja odciskowa (ang. imprint cytology)
Rodzaj biopsji cytologicznej, polegającej na odciśnięciu
tkanki na szkiełku mikroskopowym, co pozwala na uzyskanie
materiału cytologicznego (komórkowego), który jest utrwalany
i badany w taki sam sposób jak materiał pobrany metodą biopsji
cienkoigłowej. Biopsja odciskowa wykonywana jest np. w celu
śródoperacyjnej oceny obecności przerzutów nowotworowych
w węźle chłonnym. Skuteczność biopsji oceniana jest na ponad
85%, zaś czułość na 100%.

Biopsja płynna (Liquid Biopsy)
Nowoczesna forma oceny obecności krążących komórek
nowotworowych lub ich elementów we krwi. Polega na pobraniu
niewielkiej ilości krwi do badania. Ma zastosowanie w ocenie

14

skuteczności leczenia przeciwnowotworowego (zabiegu operacyjnego, chemioterapii systemowej, HIPEC). Wykonuje się ją
przed leczeniem i po zakończeniu leczenia (zabieg operacyjny,
HIPEC), lub w trakcie (np. po trzech kursach chemioterapii)
w celu oceny skuteczności leczenia – ilość komórek nowotworowych powinna ulec obniżeniu. Wzrost ilości komórek
nowotworowych we krwi w trakcie leczenia może świadczyć
o jego nieskuteczności i często wymaga zmiany sposobu leczenia
(np. zmiany leków przeciwnowotworowych)
Biopsja płynna polega na ocenie ilości komórek nowotworowych we krwi. Krążące komórki nowotworowe (CTC – Circulating Tumour Cells) są komórkami oddzielonymi od guza
pierwotnego i /lub ognisk przerzutowych, które są obecne
we krwi obwodowej a ich profil antygenowy i genetyczny
odpowiada charakterystyce danego nowotworu.
Badanie krążących komórek nowotworowych we krwi
wspomaga diagnostykę nowotworu, umożliwia ocenę ryzyka
powstawania przerzutów oraz monitoruje reakcję na zastosowane
leczenie. Oznaczenie liczby krążących komórek nowotworowych
możliwe jest w każdym rodzaju nowotworu nabłonkowego.
Nie jest możliwe w przypadku chłoniaków i białaczek.
Badanie CTC opiera się na ocenie antygenu adhezyjnego
komórek nabłonkowych (ang. epithelial cell adhesion moleculeEpCAM). Antygen ten nie występuje na nienowotworowych
komórkach obecnych we krwi. Inną metodą jest ocena krążącego
we krwi DNA guza nowotworowego (ang. ctDNA – circulating
tumour DNA). Innym markerem krążącym we krwi, który ma
potencjalne znaczenie w ocenie skuteczności leczenia jest mikro
RNA (miRNA). Jest on oceniany podobnie jak krążące we
krwi komórki nowotworowe (CTC) i ctDNA.
Zastosowanie CTC jako tzw. płynnej biopsji umożliwia
także bezinwazyjne sprawdzenie chemowrażliwości w dowolnym czasie trwania choroby. Pozwala także na monitorowanie
wyników leczenia i wcześniej niż badania obrazowe lub objawy
kliniczne może wskazywać na nieskuteczność leczenia, co
pozwala na zmianę stosowanych leków lub sposobu terapii
w celu uzyskania jak najbardziej odpowiedniego leczenia dla
danego pacjenta. ❖
www.onkonet.pl

Terapia i Zdrowie
nr 1 (16) grudzień 2018

Fot. © Wavebreakmedia | Depositphotos

Fot. © niamwhan | Depositphotos

dużych zmian barwnikowych lub guzów skóry). Wykonywana
jest w warunkach znieczulenia miejscowego. Ze względu na
pobranie materiału tkankowego a nie komórkowego (inny rodzaj
przygotowania materiału do badania histopatologicznego) czas
oczekiwania na wynik jest dłuższy niż po wykonaniu biopsji
cienkoigłowej i wynosi około 7–14 dni.

Dobry stan odżywienia
przed i w trakcie leczenia

– jeden z warunków skutecznego leczenia raka
Niedożywienie w chorobie nowotworowej jest
częstą przyczyną braku możliwości skutecznego
leczenia tej choroby. Wynika z wielu problemów,
zarówno obiektywnych, takich jak obecność guza
w przełyku, w żołądku, w jelicie grubym, która
uniemożliwia przechodzenie treści pokarmowej
a także jest przyczyną wymiotów, jak i subiektywnych
– na przykład depresja powodująca brak łaknienia.
Wiadomo powszechnie, że niedożywienie jest jednym
z czynników mających wpływ na przeżycie całkowite.

K

ażdy typ nowotworu w chwili zgłoszenia się chorego
do lekarza może być opisany różnymi cechami.
Należą do nich m.in. wielkość guza, umiejscowienie do tkanek narządu, z którego guz się wywodzi,
stopień zróżnicowania tkanek w stosunku do normalnej
tkanki, stopień złośliwości histologicznej itp. W zależności
od tkanki i narządu, z jakiego wywodzi się nowotwór oraz
stopnia zaawansowania stosuje się różne formy leczenia. Na
przykład rak odbytnicy we wczesnym stadium zaawansowania może być leczony chirurgicznie miejscowo albo wymaga
zastosowania wstępnej, przedoperacyjnej radio-chemioterapii.
Podobnie jest w raku żołądka, trzustki i nowotworach innych
narządów. Jednak każde leczenie obarczone jest możliwymi
powikłaniami, które związane są z rozległością zabiegów lub
toksycznością chemioterapii i radioterapii. I w tym aspekcie
niezwykle ważny jest stan ogólny chorego, jego wydolność

Żywienie

Fot. © belchonock | Depositphotos

Leczenie żywieniowe
warto prowadzić
u każdego chorego.
Niemożliwe jest na
przykład skuteczne
leczenie infekcji bez
poprawy poziomu
białka i albumin.

w zakresie prawidłowego funkcjonowania narządów, która
pozwala na zastosowanie odpowiedniej terapii. U chorych
z klinicznymi cechami niedożywienia, u których obserwuje się
utratę wagi, obniżenie parametrów żywieniowych (albumina,
białko całkowite) prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań
znacząco wzrasta. U takich chorych może być konieczne podjęcie
decyzji o wykonaniu zabiegu jedynie w ograniczonym zakresie
(np. wyłonienie przetoki kałowej – stomii – zamiast zabiegu
wycięcia części jelita grubego z guzem, wyłonienie przetoki do
żołądka do żywienia zamiast wycięcia żołądka z guzem).
Podobna sytuacja jest u chorych niedożywionych kwalifikowanych do radioterapii. Zanik tkanki podskórnej, zaburzenia
odporności związane z niedożywieniem, prowadzą w prosty
sposób do powikłań w postaci miejscowego uszkodzenia
tkanek. Dochodzi wówczas do ich martwicy, owrzodzeń,
powikłań infekcyjnych. Wszystkie te stany ograniczają możliwość kontynuowania leczenia i mają bezpośredni wpływ na
gorsze wyniki leczenia.
U chorych poddanych chemioterapii niedożywienie może
być przyczyną konieczności zmniejszenia dawek leków przeciwnowotworowych, wydłużenia odstępów pomiędzy poszczególnymi kursami leczenia a nawet decyzji o zaniechaniu leczenia.
U chorych niedożywionych, u których występują powikłania
infekcyjne (np. w wyniku odleżyn) nie można zastosować
chemioterapii do czasu wyleczenia infekcji.

zabiegiem usunięcia przyczyny niedożywienia, zaś w okresie
pooperacyjnym kontynuować żywienie dożylne włączając jak
najszybciej żywienie drogą doustną. Intensywne odżywianie
pozwala uzyskać przyrost wagi, poprawę stanu ogólnego
i parametrów biochemicznych organizmu. Po uzyskaniu
poprawy stanu odżywienia można najczęściej rozpocząć terapię
przeciwnowotworową w pełnym zakresie.

U chorych poddanych
chemioterapii
niedożywienie
może być przyczyną
konieczności
zmniejszenia dawek
leków, a nawet
decyzji o zaniechaniu
leczenia.

Czy można poprawić stopień odżywienia chorego
przed leczeniem?
U części chorych, u których niedożywienie nie jest wynikiem znacznego zaawansowania choroby nowotworowej, ale
wynika z innych przyczyn (stres, niedrożność jelita, zaburzenia połykania itp.) można zastosować tzw. suplementację
żywieniową, polegającą na dodatkowym do normalnej diety
podaniem przemysłowych preparatów żywieniowych. U chorych z niedrożnością czy zaburzeniami połykania suplementację żywieniową możemy rozpocząć drogą dożylną przed
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Czy u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową
warto prowadzić leczenie żywieniowe?
Leczenie żywieniowe warto prowadzić u każdego chorego
poza sytuacją, gdy jest on w stanie przedagonalnym. Poprawa,
lub częściej, utrzymanie stanu odżywienia na jak najlepszym
poziomie, wpływa znacząco na poprawę jakości życia chorego.
Trzeba pamiętać, że im lepsze odżywienie, tym lepsze działanie
leków, w tym leków przeciwbólowych. Jeśli chory poddawany
jest chemioterapii paliatywnej lub radioterapii paliatywnej,
tym bardziej zasadne jest wprowadzenie dodatkowych form
odżywiania. Nie mniej ważne jest przeciwdziałanie odleżynom, które związane są z unieruchomieniem chorego oraz
jego stanem odżywienia. Niemożliwe jest skuteczne leczenie
miejscowych powikłań infekcyjnych bez poprawy poziomu
białka i albumin, a to często można uzyskać jedynie poprzez
zastosowanie suplementacji żywieniowej. Pozytywnego wpływu
żywienia nie sposób przecenić, mając na uwadze zarówno
skuteczniejsze ograniczenie dolegliwości bólowych i zmniejszenie powikłań infekcyjnych, co w połączeniu z możliwością
niezaburzonego snu wpływa zdecydowanie korzystnie na
jakość życia chorego. ❖
prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
specialista chirurgii ogólnej i onkologicznej
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Żywienie
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Połykanie

– prosta czynność, bez której
nie ma dobrej jakości życia

Każde przyjmowanie i trawienie posiłków zaczyna się od ich połknięcia.
Zazwyczaj nie zwraca się uwagi na ten akt, będący początkiem podróży pokarmów
przez przewód pokarmowy, który jest tak naturalny, że aż... niezauważalny.
Dopiero gdy mechanizm ten przestaje dobrze funkcjonować, pojawia się
olbrzymi problem, który znacząco wpływa na obniżenie jakości życia.
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normalnych, fizjologicznych, warunkach, połykanie polega na przesunięciu kęsa pokarmu,
za pomocą mięśni kurczących gardło, do
przełyku, gdzie następnie fala perystaltyczna
mięśniówki tego narządu przesunie pokarm głębiej, do
żołądka. W tym czasie zamykana jest głośnia, górna część dróg
oddechowych, ażeby pokarm nie przedostał się do nich i nie
spowodował podrażnienia i stanów zapalnych.
Jednak są stany chorobowe, które upośledzają tę prostą
do wyjaśnienia czynność fizjologiczną. Gdy nie funkcjonują
wszystkie mechanizmy, niezbędne dla prawidłowego aktu
połykania, wówczas dochodzi do takich problemów jak brak
możliwości przepchnięcia pokarmu z ust do przełyku, zarzucanie treści pokarmowej do dróg oddechowych, co może
spowodować groźne dla życia zachłystowe zapalenie płuc,
lub brak odpowiedniego nawilżenia pokarmu śliną i związane
z tym trudności w przemieszczaniu pokarmu w jamie ustnej,
gardle i przełyku. Dochodzi do zaburzeń połykania, zwanego
z jęz. łac. dysfagią.
Jeśli istnieją obiektywne przeszkody w przyjmowaniu
pokarmów drogą doustną (jak. np. guz przełyku czy gardła,
zamykające światło tych narządów) rozwiązaniem jest założenie
przetoki do karmienia poniżej przeszkody (do żołądka lub do
jelita cienkiego).
Przy zachowanej drożności od ust do niższych części
przewodu pokarmowego i, mimo to, występowaniu trudności
w połykaniu, należy starać się rozwiązać problem, szukając
zrozumienia przyczyny tego stanu.
Do najczęstszych przyczyn tego stanu należy brak śliny oraz
zaburzenia prawidłowego funkcjonowania mięśni jamy ustnej
i gardła. Przyczyny te mogą występować razem, zwiększając
problem połykania i leczenia.
Brak śliny jest związany z upośledzeniem funkcji wydzielniczej ślinianek oraz zniszczeniem nabłonka jamy ustnej
i gardła, co ma miejsce po radioterapii okolicy głowy i szyi.
Rozwiązaniem problemów związanych z połykaniem może być
w tym przypadku zastosowanie preparatów „sztucznej śliny”,
która zwiększa nawilżenie jamy ustnej i gardła poprawiając
w ten sposób jakość życia pacjentów.
Innym stanem jest upośledzenie funkcji mięśni jamy
ustnej i gardła, także spowodowane radioterapią tej okolicy.
Przy braku prawidłowo funkcjonujących mięśni problemem
może być przesunięcie pokarmu do gardła i do przełyku,
bez jednoczesnego zachłyśnięcia się pokarmem, a zwłaszcza
płynami, do dróg oddechowych.
Nie tylko choroba nowotworowa i skutki jej leczenia wpływają na występowanie dysfagii. Dotyczy ona szerszej grupy
osób, zwłaszcza starszych i z chorobami neurologicznymi.
Problemy z połykaniem mogą występować w takich stanach
chorobowych jak:
▪▪ udar niedokrwienny i krwotoczny mózgu
▪▪ choroba Alzheimera
▪▪ choroba Parkinsona
▪▪ choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane i inne). ❖

Kiedy można rozpoznać, że pacjent ma problemy
z przyjmowaniem pokarmów?
▪▪Krztuszenie i dławienie się podczas połykania płynów lub pokarmów stałych
▪▪Kaszel występujący w czasie lub bezpośrednio po posiłku
▪▪Zmiana głosu na charczący lub bulgocący
▪▪Wolniejsze spożywanie posiłków, niedojadanie, niechęć do jedzenia mimo
odczuwania głodu
▪▪Utrata masy ciała

Co można zrobić w celu
poprawy połykania pokarmów?
▪▪Należy unikać picia i jedzenia w pozycji leżącej
▪▪Nie należy rozmawiać w trakcie jedzenia
▪▪Należy połykać jednorazowo niewielkie ilości
pokarmu lub napoju
▪▪Należy unikać jednoczesnego jedzenia
pokarmów o różnej konsystencji
(jak np. zupa z kawałkami warzyw)
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Wskazane jest picie ze specjalnych kubków z wycięciem
na nos, zapobiegających odchylaniu głowy ku górze,
przez co zmniejsza się ryzyko zachłyśnięcia płynem
Przy opisywanych powyżej problemach z połykaniem
pokarmów, niezwykle ważna jest ich odpowiednia konsystencja. Dotyczy to zwłaszcza płynów, które mogą
bardzo często prowadzić do niebezpiecznego dla zdrowia
i życia zachłyśnięcia do dróg oddechowych.
W celu zwiększenia konsystencji płynów możliwe jest
zastosowanie odpowiednich do tego substancji, które
nie zmieniają składu pokarmu ani nie wpływają na zmianę jego smaku. Do takich środków należy Nutilis Clear
(Nutricia Polska Sp. z o.o.).
¾ nutriciamedyczna.pl/produkt/nutilis-clear
W zależności od ilości użytego środka możemy mieć
bardziej lub mniej zagęszczony płyn, odpowiedni
dla prawidłowego połykania. Nutilis Clear powinien
być stosowany pod nadzorem lekarza.

Żywienie

Uszkodzenie jelit
po radioterapii

– ochrona żywieniowa

K

omórki błony śluzowej jelit, podobnie jak komórki
szpiku czy nabłonka dróg moczowych należą do
grupy komórek szybko rosnących i mogą ulec
uszkodzeniu. Czas regeneracji tych komórek wynosi
około dwóch tygodni od radioterapii. W tym okresie regeneracja nowych komórek nabłonka śluzówki jest upośledzona,
stare zaś ulegają złuszczeniu. Mogą tworzyć się nadżerki
i owrzodzenia. Często uszkodzenie śluzówki jelita cienkiego
powoduje zaburzenia wchłaniania pokarmów oraz dolegliwości
bólowe. Odczyny zapalne mogą obejmować cała ścianę jelita,
powodując zrosty i zlepy prowadzące do wystąpienia objawów
pod- lub niedrożności. Takie stany mogą z kolei wymagać
interwencji chirurgicznej.
Dodatkowe leczenie chirurgiczne przed radioterapią lub
zastosowanie chemioterapii nasilają wystąpienie powikłań
popromiennych w obrębie przewodu pokarmowego.
Powikłania popromienne po radioterapii narządów jamy
brzusznej są często przyczyną przerwania leczenia na czas
regeneracji śluzówki jelita lub wykonania zabiegu operacyjnego.
Ma to negatywny wpływ na wyniki leczenia, jak każde inne
zaburzenie procesu leczenia onkologicznego.
Uszkodzenie śluzówki jelita cienkiego prowadzi do zespołu
złego wchłaniania. Wynikiem tego jest zmniejszenie masy ciała,
osłabienie, spadek poziomu białka całkowitego i albumin. Może
dochodzić do obniżenia parametrów krwi takich jak hemoglobina (Hb), liczba krwinek czerwonych (Erys) i hematokrytu
(Hct) z powodu krwawienia z owrzodzeń. Skutkiem uszkodzeń
popromiennych może być także niedobór witaminy B12 oraz
inne zaburzenia elektrolitowe spowodowane biegunką.
Leczenie polega na odpowiednim nawodnieniu pacjenta,
uzupełnieniu niedoborów elektrolitowych (potas, sód, magnez)
i mikroelementów.
Ponieważ zawsze lepszą metodą postępowania jest nie
leczenie powikłań ale zapobieganie im, należy pamiętać,

To głównie niedobory białka są
przeważnie odpowiedzialne za różnego
rodzaju powikłania miejscowe, gdyż ich
brak ma negatywny wpływ na procesy
naprawcze, zarówno ran po zabiegach
jak i uszkodzeń po radioterapii.

Fot. © adriaticphoto | Depositphotos

Radioterapia stosowana w leczeniu chorób nowotworowych
może być stosowana także w przypadku nowotworów
wywodzących się z narządów umiejscowionych w jamie
brzusznej. Należą do nich takie nowotwory jak rak żołądka czy
rak macicy. Jako uboczny, niekorzystny efekt leczenia energią
promienistą należy uszkodzenie komórek błony śluzowej jelit.

że jedną z najważniejszych przyczyn zwiększających prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań popromiennych jest zły lub
niedostateczny stan odżywienia chorego. Stany niedożywienia
wpływają na zanik kosmków jelitowych dodatkowo pogłębiając
powikłania po radioterapii.
Jak wykazały badania prospektywne, randomizowane,
odpowiednie przygotowanie żywieniowe pacjenta przed
leczeniem może poprawić jego stan ogólny i metaboliczny,
ograniczając wystąpienie lub natężenie powikłań związanych
z leczeniem.
W momencie decyzji o konieczności zastosowania radioterapii w obrębie jamy brzusznej zazwyczaj mamy około
2–4 tygodni do rozpoczęcia leczenia. Czas ten jest wystarczający
do oceny stanu odżywienia oraz zastosowania doustnego wspomożenia przyjmowania pokarmów o preparaty przemysłowe,
zapewniające odpowiednią ilość białka i energii [1]. To właśnie
niedobory białka są głównie odpowiedzialne za różnego

20

Terapia i Zdrowie
nr 1 (16) grudzień 2018

rodzaju powikłania miejscowe, gdyż ich brak ma negatywny
wpływ na procesy naprawcze, zarówno ran po zabiegach jak
i uszkodzeń po radioterapii. Badania naukowe potwierdzają,
że modyfikacja diety przed lub w trakcie radioterapii ma
olbrzymi wpływ na ograniczenie powikłań popromiennych
[1,2]. Dotyczy to zarówno preparatów zawierających białko jak
i wzbogaconych o kwasy omega-3 gw. Badania doświadczalne
na zwierzętach potwierdziły ochronny wpływ kwasów omega-3

na uszkodzenia popromienne jelit, m.in. poprzez wpływ na
normalizację poziomu markerów stanu zapalnego, takich jak
TNF (czynnik martwicy guzów) i IL-6 (interleukina 6) [5].
Z kolei w randomizowanym badaniu brytyjskim stwierdzono,
że zastosowanie produktów wzbogaconych o błonnik działa
korzystnie na ograniczenie powikłań popromiennych w obrębie
narządów przewodu pokarmowego. Co więcej, działanie to było
obserwowane w ciągu roku od zakończenia radioterapii [6]. ❖

Piśmiennictwo:
1. Kabata P., Jastrzębski T., Kąkol M., Król K., Bobowicz M., Kosowska A., Jaśkiewicz J.: Preoperative nutritional suport in cancer patients with no clinical signs of malnutrition – prospective, randomized controlled trial. Support Care Cancer 2015;23:365-370;
2. Henson C., Burden S., Davidson S., Lai S.: Nutritional interventions for reducing gastrointestinal toxicity in adults undergoing radical pelvic radiotherapy. Cochrane
Database Syst Rev 2013; Nov 26;(11);
3. Andreyev H., Davidson S., Gillespie C., Allum W., Swarbrick E.: Practice guidance on the management of acute and chronić gastrointestinal problems arising as a result of
treatment for cancer. Gut 2012;61:179-192;
4. De Agular Pastore Silva J., De Souza Fabre M., Waitzberg D.: Omega-3 supplements for patients in chemotherapy and/or radiotherapy. A systemic review. Clin Nutr
2015;34:359-366;
5. Sun M., Pang L., Ju X., Sun H., Yu J., Zhao H., Yao W., Wei M.: Attenuating effects of moega-3 fatty acids (Omegaven) on irradiation-induced injury in mice. Food Chem
Toxicol 2014;64:275-280;
6. Wedlake L., Shaw C., McNair i wsp.: Randomized controlled trial of dietary fiber for the prevention of radiation-induced gastrointestinal toxicity during pelvic radiotherapy. Am J Clin Nutr 2017;106:849-857;

Zagadnienia praktyczne

Helicobacter
pylori

Jeśli wskaźnik pH zmieni barwę z żółtej na różową, oznacza
to, że chory jest zakażony Helicobacter pylori.
Bakterię może wykryć również patolog, wykonując badanie
histopatologiczne z barwieniem histochemicznym wycinków
pobranych z żołądka w trakcie gastroskopii. Inne metody to
wykrywanie antygenu Helicobacter pylori w kale z użyciem
przeciwciał monoklonalnych lub test oddechowy, podczas
którego doustnie podaje się mocznik znakowany izotopem
węgla, który następnie w obecności bakterii ulega rozkładowi,
uwalniając znakowany dwutlenek węgla. Uwolniony gaz wchłania
się do krwi, a następnie dostaje się do wydychanego powietrza.
Mniej dokładne badanie to badanie serologiczne przeciwciał
anty-Helicobacter pylori w surowicy, które może świadczyć
bardziej o przebytym kontakcie z Helicobacter pylori niż
o rzeczywistym zakażeniu. Ważne jest aby pamiętać, że przed
przeprowadzeniem badań w kierunku zakażenia Helicobacter
pylori należy odstawić inhibitory pompy protonowej (IPP) na co
najmniej dwa tygodnie oraz antybiotyki i związki bizmutu na co
najmniej cztery tygodnie. Wiele osób szczególnie starszych lub
leczonych kardiologicznie stosuje leki przeciwbólowe z grupy
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NSLPZ) i/lub kwas
acetylosalicylowy (ASA). Stosowanie tych leków zwiększa
ryzyko choroby wrzodowej u osób zakażonych Helicobacter
pylori. Dlatego osoby ze stwierdzanym w przeszłości wrzodem trawiennym i przyjmujące ASA i NSLPZ należy badać
w kierunku zakażenia.

– niezapraszany mieszkaniec
błony śluzowej żołądka

Helicobacter pylori to niepozorna bakteria, która może się zadomowić w układzie pokarmowym
człowieka, głównie w żołądku, i spowodować rożne negatywne konsekwencje zdrowotne.

J

Szacuje się, że zakażenia Helicobacter pylori w krajach rozwijających się dotyczą 80% populacji, a w krajach rozwiniętych
50%. Bakterią zakazić się można drogą oralną usta-usta lub
oralno-fekalną (np. przez brudne ręce). Przykładowo do zakażenia może dochodzić podczas pocałunków, przy używaniu
sztućców drugiej osoby czy oblizywaniu dziecku smoczka.
Do zakażenia może dochodzić również podczas kontaktów
seksualnych.
Czynniki zwiększające ryzyko zakażenia to wspólne miejsce
zamieszkania, duża liczba domowników w małym mieszkaniu, złe warunki bytowe i higieniczne a także predyspozycje
genetyczne i rasowe (częściej zakażenie występuje u osób
rasy czarnej).
Do wykrywania zakażenia Helicobakter pylori służy kilka
metod. Najczęściej bakteria wykrywana jest na podstawie testu
ureazowego, który wykonuje się po pobraniu wycinków z błony
śluzowej żołądka w trakcie gastroskopii. Pobrany wycinek wkłada
się do roztworu mocznika z dodatkiem barwnego wskaźnika pH.

Fot. z archiwum autora

est to bakteria spiralnego kształtu, zakończona na jednym
z jej końców kilkoma rzęskami, dzięki którym może się
bez problemu poruszać w obrębie warstwy śluzowej
żołądka. Zdolność ruchu pozwala tym bakteriom na
wnikanie w głąb błony śluzowej żołądka. Dodatkowo, dzięki
aktywności posiadanego enzymu ureazy przekształca w żołądku
mocznik w amoniak i dzięki temu zmienia pH otaczającego
ją środowiska z kwaśnego na zasadowe. Obie te ważne cechy
pozwalają przeżyć bakteriom Helicobacter pylori w kwaśnym
środowisku żołądka. Oprócz żołądka bytuje one na płytce
nazębnej oraz w kale, a może też namnażać się w jelitach
i przewodach żółciowych.
Jej odkrycia i ustalenia jej wpływu na powstawanie choroby
wrzodowej żołądka i dwunastnicy u człowieka dokonało dwóch
australijskich lekarzy: Barry J. Marshall i J. Robin Warren. Za
swoje odkrycie badacze ci otrzymali w 2005 roku Nagrodę Nobla.
Spowodowało to olbrzymi przełom w leczeniu wielu chorób
żołądka i dwunastnicy, a zwłaszcza choroby wrzodowej.

Fot. z archiwum autora

Zagadnienia praktyczne

Helicobacter pylori w błonie śluzowej. Obraz z mikroskopu elektronowego.

Helicobacter pylori w 80–90% przypadków nie powoduje żadnych
objawów i wywołuje jedynie przewlekłe, aktywne zapalenie błony śluzowej
żołądka. Wykrywany jest wówczas najczęściej przypadkowo w trakcie
wykonywania gastroskopii. U pozostałych osób może powodować bóle brzucha,
najczęściej nadbrzusza, nudności czy wzdęcia.
U części osób przewlekły stan zapalny błony śluzowej wywołany przez
Helicobacter pylori jest przyczyną powstawania w żołądku i dwunastnicy
nadżerek i/lub wrzodów oraz może doprowadzić do rozwoju zmian
przedrakowych, z których następnie może rozwinąć się rak gruczołowy
żołądka. Oczywiście rozwój raka zależy nie tylko od zakażenia bakterią
ale również od wielu innych czynników środowiskowych i genetycznych.
Uznaje się jednak, że zakażenie Helicobakter pylori jest głównym czynnikiem
ryzyka rozwoju raka, a wpływ czynników środowiskowych ma znaczenie
drugorzędne. Proces rozwoju raka od momentu zakażenia jest długi i zajmuje
nawet powyżej dwudziestu lat a eradykacja czyli leczenie i wyeliminowanie
Helicobacter pylori zmniejsza ryzyko rozwoju raka żołądka. Zakażenie bakterią
może być przyczyną wystąpienia też innych stanów chorobowych takich
jak na przykład zanikowe zapalenie błony śluzowej żołądka czy chłoniak
żołądka. Istnieją również dane wskazujące na związek zakażenia Helicobacter
pylori z niewyjaśnioną niedokrwistością z niedoboru żelaza, pierwotną
małopłytkowością immunologiczną oraz niedoborem witaminy B12.

Fot. © kalozzolak | Depositphotos.com

Rak żołądka

Terapia i Zdrowie
nr 1 (16) grudzień 2018

23

Rozpoznane zakażenie Helicobacter pylori uważa się za
chorobę zakaźną i wymaga leczenia w każdym przypadku.
Istnieje wiele schematów leczenia eradykacyjnego. Każdy
ze stosowanych schematów wymaga stosowania IPP (Inhibitorów Pompy Protonowej). W standardowej terapii potrójnej
stosuje się IPP oraz 2 z 3 antybiotyków – amoksycylina, klarytromycyna i pochodna nitroimidazolu (metronidazol albo
tynidazol). W terapii poczwórnej z bizmutem stosuje się IPP,
związek bizmutu i dwa antybiotyki najczęściej metronidazol
i tetracyklinę. Zamiennie spośród antybiotyków można w tym
schemacie zastosować amoksycylinę, furazolidon, ryfabutynę lub
lewofloksacynę. Istnieją też schematy leczenia czterolekowego
bez bizmutu jak np. terapia równoczesna, sekwencyjna czy
hybrydowa oraz terapie potrójna i poczwórna z fluorochinolonem. Leczenie należy stosować najczęściej 10–14 dni. ❖
dr med. Marek Guzek
specjalista gastroenterolog
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Przerzuty do otrzewnej

Leczenie metodą chirurgiczną w połączeniu z HIPEC

P

rzerzuty do otrzewnej są uważane za poważny stan
zaawansowania choroby nowotworowej i określane,
podobnie jak przerzuty drogą krwi, np. do płuc, jako
przerzuty odległe. W przypadku obecności przerzutów drogą krwi standardowym leczeniem jest chemioterapia
systemowa. Jest ona stosowana także u chorych z przerzutami
do otrzewnej jako leczenie paliatywne.
Leczenie jest bardzo często nieskuteczne, ze względu na
barierę krew/otrzewna, która znacząco ogranicza przechodzenie
leków podanych drogą dożylną.
U części chorych z przerzutami do otrzewnej można zastosować inny sposób leczenia, oparty o chirurgiczne usunięcie
tkanki nowotworowej (zabieg cytoredukcyjny) w połączeniu
z dootrzewnową chemioterapią perfuzyjną w hipertermii
(HIPEC).

Fot. © AndrewLozovyi | Depositphotos

Zabiegi cytoredukcyjne i dootrzewnowa
chemioterapia perfuzyjna w hipertermii
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Podstawą leczenia tą metodą jest wykonanie zabiegu operacyjnego. Celem zabiegu jest usunięcie wszystkich makroskopowo widocznych zmian nowotworowych w jamie otrzewnej.
Ponieważ otrzewna pokrywa nie tylko część ściany jamy
brzusznej ale także leżące wewnątrz niej niektóre narządy,
często niezbędne jest ich całkowite lub częściowe wycięcie.
Zabiegi cytoredukcyjne są bardzo trudne do wykonania, zajmują
dużo czasu (średni czas zabiegów wynosi 6–8 godzin) oraz
obciążone wieloma możliwymi powikłaniami. Z tego powodu
powinny być wykonywane przez doświadczonych chirurgów,
w ośrodkach posiadających odpowiednie zaplecze pozwalające zarówno na wykonanie takich zabiegów jak i prawidłowe
prowadzenie opieki pooperacyjnej.
Wycięcie wszystkich widocznych przerzutów do otrzewnej
jest pierwszą częścią skojarzonego leczenia operacyjnego.
Ze względu na obecność mikroskopowych, niewidocznych
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zmian przerzutowych oraz wolnych komórek nowotworowych,
niezbędne jest podanie do jamy otrzewnej cytostatyku (leku
przeciwnowotworowego), którego zadaniem jest ich zniszczenie.
Jest on rozpuszczany w płynie fizjologicznym (fizjologiczny
roztwór soli lub glukozy), który w sposób ciągły opłukuje
wszystkie miejsca w jamie otrzewnej. Dodatkowo płyn jest
ogrzewany do temperatury 39°–41,5°C w celu zwiększenia
efektu synergistycznego temperatury i leku przeciwnowotworowego w niszczeniu komórek nowotworowych. Czas perfuzji
dootrzewnowej wynosi od 30 do 90 minut i jest zależny od
rodzaju nowotworu oraz podanego leku.
Zastosowanie cytostatyków w leczeniu HIPEC jest obarczone wystąpieniem możliwych powikłań związanych z ich
niekorzystnym działaniem na organizm, w podobny sposób
jak w chemioterapii dożylnej. Efekty toksyczne są jednak
mniejsze, ze względu na mniejszą przenikalność cytostatyku
do krwi oraz wypłukanie ich po zakończeniu perfuzji, jednak mogą spowodować uszkodzenie szpiku, nerek, wątroby
i innych narządów.

Zastosowanie zabiegów cytoredukcyjnych i HIPEC
w leczeniu różnych rodzajów nowotworów
Zabiegi CRS+HIPEC są wykonywane w pierwotnych
i wtórnych (przerzutowych) nowotworach otrzewnej. Wskazaniami do wykonania tych zabiegów są pierwotne nowotwory
otrzewnej, międzybłoniak otrzewnej, śluzak rzekomy otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka jajnika
i raka żołądka. Przerzuty do otrzewnej innych nowotworów,
jak mięsaki czy rak piersi, są wykonywane rzadko i zazwyczaj
w ramach badań klinicznych.
Skuteczność zabiegów CRS+HIPEC zależy od wielu
czynników. Wskazania zawsze są oceniane przez zespół
lekarzy różnych specjalności, do których należą chirurdzy,
onkolodzy, anestezjolodzy, radiolodzy i patomorfolodzy.
Najważniejszym, na co obecnie zwraca się największą uwagę,
czynnikiem warunkującym powodzenie leczenia jest brak
obecności przerzutów drogą krwi oraz możliwość wykonania
zabiegu całkowitej cytoredukcji. Zastosowanie chemioterapii
dootrzewnowej w hipertermii ma działanie wspomagające,
zwłaszcza u chorych z obecnymi wolnymi komórkami w płynie
z otrzewnej oraz w przerzutach do otrzewnej w stopniu PCI
wynoszącym 10–15 pkt.
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W przebiegu choroby nowotworowej rozwijającej się
z narządów umiejscowionych w jamie brzusznej mogą
rozwinąć się zmiany przerzutowe w otrzewnej. Mogą
one występować już w momencie rozpoznania nowotworu
lub, częściej, gdy dochodzi do wznowy miejscowej.

Pojedyncze przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej

Miejsce zabiegów CRS + HIPEC w procesie
leczenia chorych z przerzutami do otrzewnej
Zabiegi chirurgiczne w połączeniu z HIPEC nie są postępowaniem konkurencyjnym lub zamiennym z chemioterapią
systemową, ale stanowią element całego procesu leczenia.
Powinny być wykonywane w odpowiednim momencie, po zaplanowaniu postępowania przez zespół chirurgiczno-onkologiczny.
Są wykonywane po chemioterapii systemowej, jak np. w raku
jajnika, przed chemioterapią systemową jak w jednoczasowo
stwierdzonych przerzutach do otrzewnej raka jelita grubego
lub międzybłoniaka otrzewnej, czy jako podstawowa forma
leczenia w śluzaku rzekomym otrzewnej.

Wyniki leczenia przerzutów do otrzewnej
metodą CRS + HIPEC
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Wyniki leczenia przerzutów do otrzewnej zależą od wielu
czynników. Jednak do najważniejszych należą: stan ogólny
pacjenta, typ histologiczny nowotworu, rozległość zmian
przerzutowych w otrzewnej, zakres cytoredukcji. Np. u chorych z przerzutami raka jelita grubego do otrzewnej w stopniu
zaawansowania do 10 pkt w skali PCI przeżycia 5-letnie można
osiągnąć nawet u 50% chorych. Jeszcze lepsze wyniki leczenia
obserwuje się u chorych ze śluzakiem rzekomym otrzewnej.

Zagadnienia praktyczne

Zagadnienia praktyczne

Niedożywienie
w chorobie nowotworowej

Kwalifikacja do leczenia CRS + HIPEC

Przygotowanie do zabiegu

Kwalifikacja do zabiegów CRS+HIPEC jest podejmowana wspólnie przez onkologa i chirurga. Wstępne kryteria
obejmują:
▪▪ brak przerzutów drogą krwi (poza pojedynczymi przerzutami
do wątroby w raku jelita grubego)
▪▪ stan ogólny pozwalający na wykonanie rozległego zabiegu
operacyjnego (> 70 pkt w skali Karnofsky’ego)
▪▪ stopień zaawansowania przerzutów do otrzewnej nie przekraczający 20 pkt w skali PCI (dla raka żołądka do 6 pkt
PCI, bez ograniczeń dla śluzaka rzekomego otrzewnej)
▪▪ możliwość wykonania zabiegu cytoredukcyjnego
▪▪ brak powikłań choroby nowotworowej wymagających
interwencji „w trybie ostrym” (niedrożność, masywne
krwawienie itp.)
▪▪ brak chorób współistniejących uniemożliwiających wykonanie rozległego zabiegu operacyjnego i chemioterapii
dootrzewnowej
▪▪ świadoma zgoda chorego na zabieg CRS + HIPEC

Jak każda procedura chirurgiczna tak i zabiegi cytoredukcyjne
w leczeniu przerzutów do otrzewnej są obarczone możliwością
wystąpienia powikłań. Powikłania mogą być różne i wynikać
z różnych czynników, zarówno związanych z zabiegiem jak
i kondycją pacjenta. W profilaktyce tych ostatnich ważne
jest przygotowanie chorego do operacji. W związku z tym
należy ocenić stopień odżywienia (obecność klinicznych cech
niedożywienia jest wskazaniem do zastosowania wspomagającego żywienia z użyciem specjalnych, przeznaczonych do
tego celu produktów. Powikłania płucne (zapalenie płuc) po
zabiegu można ograniczyć stosując przed zabiegiem (przynajmniej 2 tygodnie) ćwiczenia oddechowe (tzw. „prehabilitacja
oddechowa”). Ważne jest, aby czas do zabiegu wykorzystać na
wyleczenie stanów zapalnych i infekcyjnych (m.in. choroby
zębów!) aby zlikwidować potencjalne źródła zakażenia, które
mogą być przyczyną poważnych powikłań pooperacyjnych.
Należy pamiętać, że częstość i nasilenie powikłań po
dodatkowym zastosowaniu w trakcie zabiegu dootrzewnowej
chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) jest zwiększone w porównaniu z samym zabiegiem operacyjnym. Należy
zwrócić przed zabiegiem uwagę na choroby współistniejące
(choroby sercowo-naczyniowe, choroba zatorowo-zakrzepowa,
zaburzenia funkcji nerek i wątroby, choroby tarczycy i inne),
które mogą się nasilić po wykonaniu rozległej procedury
chirurgicznej i chemioterapii dootrzewnowej. ❖

Stopień zaawansowania choroby może być oceniany na
podstawie wielu badań, w tym badań obrazowych, zabiegów
zwiadowczych (zarówno metodą otwartą jak i laparoskopową)
i innych, jednak ostateczną decyzję o możliwości wykonania
zabiegu CRS + HIPEC podejmuje chirurg po otwarciu jamy
brzusznej.
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Opracowanie:
prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Jastrzębski
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Choroba nowotworowa jest chorobą całego organizmu, nie tylko narządu, w którym powstała.
Choroba dotyczy zarówno ciała jak i ducha. Wpływa na wszelkie aspekty życia chorego, ale i życia
jego krewnych i bliskich. Jest chorobą wielowymiarową. Aby ją skutecznie leczyć trzeba brać
pod uwagę wiele różnych czynników, które mają wpływ nie tylko na możliwości zastosowania
zaplanowanej terapii, ale i na uzyskanie odpowiednich, zamierzonych jego wyników.

J

ednym z wielu elementów, które są niezwykle ważne dla
chorego na nowotwór, jest dobry stan ogólny. To łączy się
z kolei z prawidłowym odżywieniem, które przeciwdziała
utracie wagi i obniżeniu odporności .
Rozpoznanie choroby nowotworowej wiąże się zazwyczaj ze
zmianami w sferze psychiki: depresja, poczucie wyizolowania,
bezradność – to częste stany emocjonalne, z którymi chory radzi
sobie lepiej lub gorzej. Wsparcie rodziny, bliskich, ale także
psychologa, lekarza prowadzącego leczenie jest niezmiernie
ważne. Około 1/3 chorych ma objawy depresji, która wpływa
na osłabienie łaknienia, apetytu, zmniejsza zainteresowanie jedzeniem, przekierowuje uwagę na poczucie choroby.
W takim stanie ogólnym chory traci wagę, traci siły, zmniejsza
się odporność organizmu. Niedobory białkowo-kaloryczne
znacząco wpływają na zwiększenie prawdopodobieństwa
wystąpienia powikłań związanych z leczeniem, mogą wpłynąć
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– jak rozpoznać, jakie niesie ze sobą zagrożenie
i jak można przeciwdziałać

na wydłużenie czasu między poszczególnymi etapami leczenia
(między zabiegiem operacyjnym a chemioterapią, radioterapią,
między poszczególnymi cyklami chemioterapii).
Na tym etapie choroby ważne jest zahamowanie lub ograniczenie spadku parametrów białkowo-kalorycznych. Często
jeszcze na długo zanim pojawią się kliniczne cechy niedożywienia, można mu przeciwdziałać.
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Jak rozpoznać zagrożenie niedożywieniem?
W normalnym funkcjonowaniu chorego pojawia się apatia, niechęć do rozmowy, utrata apetytu. Posiłki są zjadane
częściowo, bez smaku. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Przede wszystkim należy porozmawiać z chorym, wskazać mu
jego zachowania, które niepokoją jego bliskich – często nie
zauważa on, że istnieje taki problem, jak zaburzenia jedzenia.
Ważne jest wyjaśnienie ze strony lekarza, i choremu i jego
rodzinie, że odpowiednie odżywianie jest niezwykle ważne
przed rozpoczęciem leczenia.
W przypadku zaburzeń smaku należy przygotowywać
takie pokarmy, które chory zjada w największej ilości. Należy
uwzględnić ilość kilokalorii i ilość białka w pokarmach. Jeśli
osoba chora nie zjada całych przygotowanych posiłków, należy
przygotowywać je objętościowo mniejsze, ale podawać częściej.
Należy pamiętać o zasadzie: okres choroby nie jest czasem
na odchudzanie! Jeśli problem zaburzeń w przyjmowaniu
pokarmów utrzymuje się dłużej niż 7–14 dni, należy pomyśleć
o suplementacji (wspomaganiu) „normalnego” pokarmu
w żywieniowe preparaty przemysłowe, zawierające zwiększoną
ilość kilokalorii i białka. Ważne: czas w oczekiwaniu na leczenie
należy wykorzystać na jak najlepsze przygotowanie chorego,
w tym na odpowiednie żywienie.
Innym problemem, wynikającym z umiejscowienia nowotworu w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego
(żołądek, przełyk, gardło, krtań) są mechaniczne zaburzenia
przechodzenia pokarmów. Do objawów, na które należy zwrócić uwagę, należą niechęć chorego do pokarmów o twardej
konsystencji, szczególnie gdy dodatkowo istnieją problemy
z pogryzieniem (brak zębów, choroby zębów, ból przy połykaniu,
brak odpowiedniej ilości śliny). Do późnych objawów należą
wymioty połkniętą treścią pokarmową lub częste odpluwanie
śliny, która nie może przejść przez zwężony przez nowotwór
odcinek przewodu pokarmowego. W tych sytuacjach należy
niezwłocznie wdrożyć odpowiednie postępowanie zapobiegające wystąpieniu lub pogłębieniu się cech niedożywienia. Przy
możliwości połykania pokarmów półpłynnych i płynnych należy
włączyć preparaty przeznaczone do żywienia doustnego. Jeśli
są one niewystarczające, należy rozważyć żywienie do dalszych
odcinków przewodu pokarmowego: gastrostomia (przetoka
do karmienia do żołądka) lub jejunostomia (przetoka do
karmienia do jelita cienkiego).
Zawsze należy pamiętać: choroba nowotworowa w różnych
i na każdym etapie może prowadzić do niedożywienia, które
ma bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki leczenia. W celu
przeciwdziałania wystąpieniu niedożywienia należy zwracać
uwagę na wczesne zachowania prowadzące do tego stanu i jak
najwcześniej im przeciwdziałać. Ważne: jeśli na etapie rozpoznania nowotworu są obecne kliniczne cechy niedożywienia,
to na długo przed nimi możliwe było włączenie profilaktyki
żywieniowej. Warto o tym pamiętać w aspekcie uzyskiwania
jak najlepszych wyników leczenia. ❖
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Owsianka
Składniki (porcja dla 1 osoby):
▪▪płatki owsiane górskie, 8 łyżek
▪▪siemię lniane niemielone, 2 łyżeczki
▪▪masło, 1 łyżka
▪▪woda, 1/3 szklanki
▪▪Nutridrink Protein 125 ml o smaku waniliowym, 1 butelka
▪▪kwaśne jabłko, 1/2 szt.
▪▪szczypta cynamonu
Sposób przygotowania:
Płatki wymieszać z siemieniem lnianym i prażyć około 3 minut na suchej patelni
ciągle mieszając. Następnie dodać masło, poczekać aż się rozpuści i połączyć
z uprażonymi płatkami i siemieniem. Zdjąć patelnię z kuchenki i wlać gorącą
wodę. Poczekać 5 minut aż płatki nieco spęcznieją i przełożyć do salaterki.
Dolać Nutridrink Protein 125 ml i dokładnie wymieszać. Następnie
dodać pokrojone w kostkę jabłko i doprawić szczyptą cynamonu.
W przypadku konieczności zastosowania lżejszej diety zaleca się zalanie
płatków niewielką ilością ciepłej wody (bez prażenia). Jeśli z diety należy
wyeliminować surowe owoce jabłko można upiec lub
ugotować i dodać do dania w formie musu.

Na porcję

kJ

kcal

białko (g)

tłuszcz (g)

węglowodany (g)

2895,2

691,5

27,9

25,7

91,5

Zupa marchewkowa

Ciasteczka owsiane z żurawiną

Składniki (porcja dla 2 osób):
▪▪marchew mrożona, pół opakowania
▪▪mała cebula, 2 szt.
▪▪masło klarowane, 2 łyżki
▪▪sok z jednej limonki
▪▪Nutridrink Protein 125 ml o smaku waniliowym, 1 butelka
▪▪czarny pieprz, sól, sos rybny
▪▪natka pietruszki lub świeża kolendra, pęczek

Składniki (porcja na 12 sztuk):
▪▪płatki owsiane zwykłe lub górskie,
2 filiżanki
▪▪suszona żurawina, 4 łyżki
▪▪siemię lniane, 4 łyżki
▪▪płatki jaglane lub zarodki pszenne, 4 łyżki
▪▪skórka otarta z całej cytryny
▪▪skórka pomarańczowa kandyzowana, 4 łyżeczki
▪▪jajko, 2 szt.
▪▪Nutridrink Protein 125 ml o smaku waniliowym, 1 butelka

Sposób przygotowania:
Na maśle w garnku podsmażyć cebulę. Marchewkę ugotować na półtwardo
(najlepiej na parze). Po ugotowaniu dodać ją do cebuli, doprawić i dolać
Nutridrink Protein 125 ml o smaku waniliowym. Jeśli preferujesz bardziej
wodnistą zupę można dodać nieco wody. Chwilę podgrzać, po czym
zmiksować. Przelać do miseczek. Podawać z posiekaną natką.
W przypadku konieczności zastosowania diety bardzo łatwo strawnej
można zrezygnować z dodatku cebuli.
kJ

kcal

białko (g)

tłuszcz (g)

węglowodany (g)

Na przepis

2317

Na porcję

1158,5

553,4
276,7

16,6
8,3

29,2
14,6

66
33

Sposób przygotowania:
Nagrzać piekarnik do 180° C. Następnie wszystkie składniki zmieszać
i na papierze do pieczenia uformować małe ciasteczka
o średnicy około 5 cm. Do gorącego piekarnika włożyć blaszkę
z ciasteczkami i piec przez 15 minut w termoobiegu.
Podawać po wystygnięciu.
kJ

kcal

białko (g)

tłuszcz (g)

węglowodany (g)

Na przepis

7280,2

Na porcję

606,68

1740,0
145

88,1
7,0

47,05
4,0

261,2
22,0

Koktajl z owoców leśnych
Kurczak curry
z ziemniakami

Naleśniki z twarożkiem
z owocami sezonowymi

Składniki (porcja dla 1 osoby):
▪▪pierś kurczaka, 200 g
▪▪Nutridrink Protein 125 ml
o smaku waniliowym, pół butelki
▪▪sok wyciśnięty z cytryny
▪▪czarny pieprz do smaku
▪▪sól do smaku
▪▪curry, 1/2 łyżeczki
▪▪cebula, 1 szt.
▪▪oliwa z oliwek, 2 łyżeczki

Składniki (porcja dla 2 osób):
Ciasto naleśnikowe:
▪▪mąka pszenna, 6 czubatych łyżek
▪▪Nutridrink Protein 125 ml
o smaku owoców leśnych, 1 butelka
▪▪jajko, 1 szt.
▪▪szczypta soli
▪▪olej rzepakowy, 2 łyżeczki do smażenia
Twarożek:
▪▪biały ser półtłusty, 280 g
▪▪jogurt naturalny, 4 łyżki
▪▪dowolne owoce sezonowe np. truskawki, maliny, jagody
Sposób przygotowania:
Mąkę wymieszać mikserem na gładką masę z Nutridrink Protein 125 ml, jajkiem
oraz szczyptą soli. Ciasto powinno uzyskać konsystencję śmietany. Następnie
na patelnię wlać olej i porządnie rozgrzać. Na rozgrzany olej wlać połowę
ciasta i smażyć naleśnik obustronnie. Następnie usmażyć drugi naleśnik w ten
sam sposób. Biały ser wymieszać z jogurtem naturalnym na gładką masę.
Następnie dodać pokrojone na mniejsze kawałki owoce. Twarożek
rozsmarować równomiernie na naleśnikach i zawinąć w rurkę lub trójkąt.

W przypadku konieczności wyłączenia z diety surowych owoców
można je podgotować i wykorzystać w formie musu.
kJ

kcal

białko (g)

tłuszcz (g)

Na przepis

4751,8

1135

80,4

42

111

Na porcję

2375,9

567,5

40,2

21

55,5

Składniki (porcja dla 2 osób):
▪▪sok z buraków, 150 ml
▪▪czerwona część rabarbaru, 1 szt.
▪▪Nutridrink Protein 125 ml
o smaku owoców leśnych, 1 butelka
▪▪świeży imbir, kawałek ok. 1 cm
▪▪marchewka, 1 szt.
▪▪seler, 1/4 małej szt.
▪▪natka pietruszki lub świeża kolendra
do ozdobienia
▪▪ziemniaki, 2 szt.

Sposób przygotowania:
Kurczaka pokroić na kawałki gulaszowe i włożyć do wysokiej
miseczki. Następnie mięso zalać Nutridrink Protein 125 ml
i sokiem wyciśniętym z cytryny. Doprawić curry, solą i pieprzem.
Miseczkę z mięsem włożyć na 15 min. do lodówki.
Cebulę posiekać i podsmażyć na patelni z rozgrzaną oliwą. Następnie
dodać zamarynowane mięso wraz z sosem waniliowym. Smażyć cały
czas mieszając aż mięso będzie kruche (około 15 min.). Marchewkę
i selera obrać i zetrzeć na tarce z grubymi oczkami po czym dodać
do mięsa. Całość dusić jeszcze 3 min. Mięso podawać z ugotowanymi
ziemniakami obficie posypanymi natką pietruszki lub kolendry.

Sposób przygotowania:
Rabarbar dokładnie umyć i ugotować na parze. Następnie zmieszać z pozostałymi
składnikami. Dokładnie zmiksować na gładki koktajl. Podawać schłodzone.
W przypadku konieczności wyłączenia z diety surowych owoców, jagody
i maliny można lekko podgotować, a następnie zmiksować według przepisu.
kJ

kcal

białko (g)

tłuszcz (g)

węglowodany (g)

Na przepis

1756,8

Na porcję

878,4

419,6
209,8

25,3
12,6

15,1
7,6

49,5
24,8

Przepisy pochodzą z publikacji
NUTRICIA Advanced Medical Nutrition
„Nutridrink Protein odżywia w chorobie
nowotworowej. Przepisy na odżywcze
dania dla chorych onkologicznie”

W przypadku konieczności zastosowania diety łatwo strawnej
zaleca się upiec lub ugotować mięso, a warzywa udusić na wodzie.
W takim przypadku można zamienić cebulę na seler naciowy.

węglowodany (g)
Na porcję

kJ

kcal

białko (g)

tłuszcz (g)

węglowodany (g)

2845,3

350

52

8,5

15
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– cichy zabójca
Według statystyk gromadzonych przez
Państwową Straż Pożarną, każdego
roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla,
potocznie zwanego czadem, umiera
ponad sto osób a blisko dwa tysiące
ulega zatruciu.

L

iczba poszkodowanych w wyniku zatrucia tlenkiem
węgla nieco spada, ale nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Bardzo często nie ma to związku
z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń
i instalacji grzewczych. Tlenek węgla w statystykach zatruć
zajmuje trzecie miejsce po zatruciach lekami i etanolem.
Wśród zatruć substancjami wnikającymi do organizmu drogą
wziewną pojawia się na pierwszym miejscu. W krajach Europy
zachodniej tj. Francji, Szwajcarii, Niemiec zatrucie tlenkiem
węgla czyli tak zwane zaczadzenie jest częstą przyczyną zgonów
w wyniku prób samobójczych. W Polsce dominują przypadki
przypadkowego, niezamierzonego zatrucia.

Fot. © be_low | Depositphotos

Czym jest czad i co jest jego źródłem
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Czad to potoczne określenie związku chemicznego znanego
pod nazwą tlenku węgla – CO. Nie mylmy go z produktem
całkowitego spalania tj. dwutlenkiem węgla – CO2. Czad
powstaje w wyniku procesu niepełnego spalania materiałów
palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatecznej
podaży tlenu. Tlenek węgla może być również produktem
spalania gazu ziemnego.
Zagrożenie, związane z zatruciami tlenkiem węgla nasila się
w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania
mieszkań i innych pomieszczeń za pomocą dodatkowych źródeł
tzn. pieców węglowych lub gazowych. W powyższych porach
roku dominuje także wietrzna aura powodująca utrudnione
odprowadzenie spalin z urządzeń grzewczych przez przewody
wentylacyjne i kominy.
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Tlenek węgla jest gazem bezwonnym i bezbarwnym. Bez
specjalistycznych mierników nie jesteśmy w stanie stwierdzić jego
nadmiernej ilości, zagrażającej naszemu bezpieczeństwu.
Tlenek węgla wnikając do organizmu przez drogi oddechowe,
w zasadzie nie ulega w ustroju przemianom i jest wydalany
przez płuca. Toksyczne działanie tlenku węgla wynika
z jego większego od tlenu (ok. 250 razy!) powinowactwa
do hemoglobiny, zawartej w erytrocytach krwi. Tworzy on
połączenie zwane karboksyhemoglobiną – COHb, które jest
trwalsze, niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek
oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach
prowadzi do śmierci. Wdychanie powietrza ze stężeniem
objętościowym tlenku węgla na poziomie 0,16% powoduje
po dwóch godzinach zgon.
Reakcja tworzenia karboksyhemoglobiny jest odwracalna,
lecz dysocjacja karboksyhemoglobiny przebiega 10 razy wolniej
niż oksyhemoglobiny. Biologiczny okres półtrwania COHb
wynosi średnio ok. 5 godzin. Hemoglobina w wyniku połączenia
z CO nie ulega trwałemu uszkodzeniu i po odłączeniu CO ma
wszystkie właściwości prawidłowej hemoglobiny. CO zwiększa
stabilność połączenia hemoglobiny z tlenem, co utrudnia
odłączanie tlenu od hemoglobiny. Dlatego CO powoduje
niedotlenienie tkanek w dwojaki sposób: przez bezpośrednie
wiązanie się z hemoglobiną, co prowadzi do zmniejszenia ilości przenoszącego tlenu oraz przez uniemożliwienie oddania
tkankom całej przenoszonej przez hemoglobinę ilości tlenu.
Istotnym elementem zwiększającym niedotlenienie tkanek
w przebiegu zatrucia jest fakt, że poza znacznym powinowactwem do hemoglobiny, tlenek węgla wiąże się z oksydazą
cytochromu C, upośledzając znacznie metabolizm komórki.
Karboksyhemoglobina wiąże się również z mioglobiną,
powodując zaburzenia czynności serca i mięśni szkieletowych. Czad uszkadza w pierwszym rzędzie narządy i tkanki
najbardziej wrażliwe na niedotlenienie, tj. układ sercowo-naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.
Ilość powstającej karboksyhemoglobiny we krwi zależy:
▪▪ od stężenia tlenku węgla w powietrzu
▪▪ od czasu narażenia na jego działanie
▪▪ od wysiłku fizycznego w czasie ekspozycji, który wpływa
na wielkość wentylacji minutowej
W miarę zwiększenia stężenia COHb we krwi narastają
objawy zatrucia. Bardzo niebezpieczne są wzmagające się objawy
osłabienia, nawet porażenia mięśni kończyn, co zazwyczaj
występuje wówczas, gdy stężenie COHb osiąga 50%. Przy
tym stężeniu, niemożliwe staje się samodzielne ratowanie
ucieczką z miejsca zagrożenia i tylko specjalistyczna szybka
pomoc z zewnątrz daje szansę na przeżycie.
Zatrucie tlenkiem węgla w swym przebiegu klinicznym
pozostaje w korelacji z wyjściowym poziomem COHb we
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Fot. © toxicoz | Depositphotos

Czad

Dlaczego czad jest taki toksyczny?

Przyczyną zatrucia czadem
w większości przypadków są:
▪▪wadliwe lub niesprawne urządzenia grzewcze
▪▪niewłaściwa eksploatacja urządzeń grzewczych
▪▪niesprawne przewody kominowe w budynkach
▪▪niedrożna wentylacja pomieszczeń

krwi i z czasem ekspozycji. Jako stężenie krytyczne uważa się
zawartość CO w hemoglobinie w granicach 60%. Wartości te
jednak mogą być modyfikowane dodatkowymi czynnikami.
Stwierdzono, że w pomieszczeniach źle wentylowanych, przy
dużym stężeniu CO, już po kilku głębokich oddechach może
pojawić się tak duże stężenie COHb we krwi, że bardzo szybko
dojdzie do sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla
Objawy zatrucia są zależnie od stężenia objętościowego
CO w powietrzu oraz czasu ekspozycji. Ostre zatrucie czadem
charakteryzuje się różowym, karminowym zabarwieniem skóry.
Częściej spotykamy się z objawami zatrucia przewlekłego.
Objawami zatrucia przewlekłego są:
▪▪ osłabienie pamięci
▪▪ zaburzenia psychiczne w tym także psychozy
▪▪ brak apetytu
▪▪ utrata czucia w palcach kończyn dolnych i górnych bądź
nadmiernego uciążliwego mrowienia
▪▪ senność w dzień i bezsenność w nocy
▪▪ szybkie tętno, przyspieszony oddech, uczucie duszności
▪▪ drżenie mięśni, „kamienny” wyraz twarzy
▪▪ chód na szerokiej podstawie – ostrożne poruszanie się
z szeroko rozstawionymi nogami
▪▪ zaburzenia widzenia: obraz niewyraźny, zawężone pole
widzenia
▪▪ szaro-ziemiste zabarwienie skóry.
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Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależnie od stężenia objętościowego
w powietrzu
Stężenie objętościowe CO
w powietrzu

Objawy zatrucia

0,01–0,02% (100–200 ppm) lekki ból głowy przy ekspozycji przez 2–3 godziny
0,04% (400 ppm)

silny ból głowy zaczynający się ok. 1 godzinę po wdychaniu
tego stężenia

0,08% (800 ppm)

zawroty głowy, wymioty i konwulsje po 45 minutach
wdychania; po dwóch godzinach trwała śpiączka

0,16% (1600 ppm)

silny ból głowy, wymioty, konwulsje po 20 minutach,
zgon po dwóch godzinach

0,32% (3200 ppm)

intensywny ból głowy i wymioty po 5–10 minutach;
zgon po 30 minutach;

0,64% (6400 ppm)

ból głowy i wymioty po 1–2 minutach; zgon w niecałe
20 minut;

1,28% (12 800 ppm)

utrata przytomności po 2–3 wdechach; śmierć
po 3 minutach.

Objawy zatrucia tlenkiem węgla w zależności od stężenia
karboksyhemoglobiny we krwi

Fot. © Dmitry_Guzhanin | Depositphotos

% karboksyhemoglobiny
we krwi

Objawy zatrucia

<4

brak objawów

4–8

niższa koncentracja, popełnianie drobnych błędów w testach

8–10

popełnianie ważnych błędów w testach

10–20

uczucie ucisku i lekki ból głowy, rozszerzenie naczyń
skórnych

20–30

ból głowy, tętnienie w skroniach

30–40

silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, nudności,
możliwość zapaści

40–50

silny ból głowy, osłabienie, oszołomienie, nudności,
zaburzenia czynności serca, przyspieszenie tętna, zapaść

50–60

zaburzenia czynności serca, przyspieszenie tętna,
śpiączka przerywana drgawkami

60–70

śpiączka przerywana drgawkami, upośledzenie czynności
serca i oddychania, możliwość śmierci

70–80

tętno nikłe, oddychanie zwolnione aż do porażenia, zgon

Diagnostyka
Diagnostykę przeprowadza się w warunkach szpitalnych,
a dokładnie w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym bądź Izbie
Przyjęć. Jednym z kryterium jakości udzielanej pomocy jest
czas. Podstawowym badaniem jest oznaczenie poziomu karboksyhemoglobiny, czyli wykonania tak zwanej gazometrii
krwi. Powyższe badanie można wykonać zarówno z krwi żylnej,
jaki tętniczej. Nie opisuje się bezpośredniej zależności pomiędzy wynikiem tego badania, a ciężkością stanu klinicznego.
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Rokowanie bardziej zależy od czasu ekspozycji, niż stężenia CO
w wdychanym powietrzu. Pomimo wszystko poziom COHb
powyżej 70% niemal zawsze oznacza nieodwracalne uszkodzenia
centralnego układu nerwowego co finalnie prowadzi do śmierci.

Leczenie
Najistotniejsze jest szybie przerwanie kontaktu osoby zatrutej z czadem. Dalsze postępowanie toczy się już w warunkach
szpitalnych i obejmuje tlenoterapię konwencjonalną oraz
w miarę możliwości w komorze hiperbarycznej. Z uwagi na
liczne postępujące zaburzenia metaboliczne tj. kwasicę, może
być konieczne farmakologiczne leczenie przeciwobrzękowe
mózgu, a czasami nawet transfuzja krwi.

Komora hiperbaryczna nie jest panaceum
Do komory wtłacza się powietrze sprężone do około
1,5 bara. Osoby zatrute tlenkiem węgla przez godzinę oddychają
czystym tlenem (normalnie w powietrzu jest 21 proc. tlenu
i 78 proc. azotu). Tym sposobem dostarczają do organizmu
15 razy więcej tlenu, niż oddychając normalnie. Dzięki temu
zwiększa się powinowactwo hemoglobiny do tlenu, zmniejszając
w ten sposób poziom niebezpiecznej karboksyhemoglobiny.
Tej terapii nie można poddać każdego zatrutego czadem.
Pacjenci są starannie kwalifikowani do leczenia tlenem hiperbarycznym, bo w przypadku towarzyszących chorób układu
oddechowego np. przewlekłej astmie, wysoki poziom tlenu we
krwi powoduje efekty niepożądane, a nawet zagrażające życiu.
Jednostek medycznych zajmujących się hiperbarią jest tylko
kilka w Polsce i w wielu przypadkach konieczny jest także
szybki transport poszkodowanego do takiego ośrodka, zwykle
odległego o wiele kilometrów, a tu liczy się czas.

Zasady bezpieczestwa
Już od starożytności znana jest zasada Hipokratesa –
„Morbum evitare quam curare facilius est” co znaczy, że lepiej
zapobiegać chorobie niż leczyć.

W trosce o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich
▪▪ wyposaż swoje mieszkanie lub pomieszczenie, w którym
potencjalnie może dojść do zatrucia, w spełniający polskie
i europejskie normy jakości, atestowany czujnik czadu
▪▪ regularnie wykonuj przeglądy techniczne urządzeń i przewodów wentylacyjnych, korzystając jedynie z usług profesjonalistów; kominiarzy, autoryzowanych serwisantów
▪▪ nie dokonuj samodzielnych przeróbek instalacji wentylacyjnej; takie zmiany wymagają konsultacji z projektantem
instalacji oraz wymagają zgody zarządcy budynku
▪▪ samodzielnie możesz sprawdzać ciąg powietrza w pomieszczeniu, wystarczy, że przyłożysz kartkę papieru do kratki;
powinna przywrzeć do kratki
▪▪ często wietrz pomieszczenia, w których odbywa się proces
spalania
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▪▪ jeżeli w łazience znajduje się gazowy przepływowy ogrzewacz wody zwany potocznie „junkersem”, w trakcie kąpieli,
któregoś z domowników zapytaj co jakiś czas „Czy wszystko
w porządku?”
▪▪ w żadnym wypadku nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych
i otworów nawiewnych w pomieszczeniach gdzie znajdują
się urządzenia zasilane gazem
▪▪ nigdy nie zostawiaj samochodu z włączonym silnikiem
w garażu, nawet jeżeli drzwi od garażu pozostają otwarte
▪▪ nie spalaj węgla drzewnego w domu lub innym pomieszczeniu jeżeli nie masz odpowiedniej wentylacji.
▪▪ dbaj o środowisko i swoje urządzenia: nie spalaj w nich
śmieci, plastików, opon, starych mebli, ubrań itp.

Zaczadzenie: pierwsza pomoc
▪▪ Zadbaj o własne bezpieczeństwo! – otwórz wszystkie okna
i drzwi, dobrze wywietrz pomieszczenie

▪▪ Wynieś bądź wyprowadź poszkodowanego na „świeże
powietrze”
▪▪ Rozluźnij ubranie poszkodowanego tak aby mógł swobodnie
oddychać i okryj, aby nie wychłodzić organizmu
▪▪ Zawsze i bezwzględnie wezwij Pogotowie Ratunkowe i Państwową Straż Pożarną; nigdy nie lekceważ nawet krótkiej
potencjalnej ekspozycji na tlenek węgla
▪▪ Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, a oddycha samodzielnie i ma wyczuwalne tętno, umieść go w pozycji bocznej
bezpiecznej, aby nie zadławił się wymiocinami (zatrucie
często powoduje wymioty i mdłości) – nie pozostawiaj
poszkodowanego bez opieki
▪▪ Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny, sprawdź drożność
dróg oddechowych. Jeżeli to konieczne udrożnij drogi
oddechowe. Sprawdź tętno na tętnicy szyjnej. Jeżeli nie
stwierdzisz tętna rozpocznij akcje resuscytacyjną (30 uciśnięć
klatki piersiowej, 2 oddechy ratownicze) i kontynuuj ją, aż
do przejęcia jej przez profesjonalne służby ratownicze. ❖
lek.med. Jarosław Gołaszewski
Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku
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Grypa to zespół objawów klinicznych, który rozwija się po zakażeniu wirusem grypy
(z grupy Ortomyksowirusów). Między ludźmi wirus przenosi się drogą kropelkową
(np. podczas kichania, bliskich kontaktów, pocałunków), a największą ilość zachorowań
notuje się podczas sezonowych epidemii. W większości przypadków grypę przechorowuje
się łagodnie, może ona jednak, zależnie od zjadliwości wirusa i osobniczej wrażliwości
organizmu wieść do ciężkiego stanu i powikłań zagrażających długotrwałą utratą zdrowia.
Występują także przypadki śmiertelne, szczególnie wśród osób z deficytami odporności,
wśród dzieci, osób starszych i obciążonych innymi poważnymi chorobami.

Z

achorowania na grypę – typowe wirusy grypy – notuje
się w zwiększonej liczbie corocznie w okresie epidemicznym. Co kilkanaście lub kilkadziesiąt lat świat
dotykają pandemie grypy – epidemie o szerokim
zasięgu geograficznym, wywoływane przez nowe, nieznane do
tej pory podtypy wirusa grypy, szybko szerzące się i z uwagi
na mutacje, tracące wrażliwość na ogólnie dostępne środki
przeciwwirusowe.

Pierwsze objawy infekcji
ujawniają się u zakażonych

około 1–7 dni

od zakażenia. W większości
zachorowań wdraża się
jedynie postępowanie
objawowe.

Typ A, najpopularniejszy wśród ludzi, na podstawie antygenów otoczki wirusa – 2 białek powierzchniowych – hemaglutyniny (H) i neuraminidazy (N) podzielono na podtypy.
Grypę sezonową najczęściej wywołują wirusy podtypów H1N1
i H3N2 (w niektórych sezonach H1N2). Wirus grypy A cechuje
duża zmienność antygenowa – dostępne na rynku szczepionki
przeciwko grypie każdego roku muszą być aktualizowane stosownie do budowy cząsteczki patogenu. Sezon największej ilości
zachorowań w Polsce i Europie przypada na okres od początku
jesieni do wczesnej wiosny (październik–kwiecień).
Poza pospolitymi podtypami wirusa, w ostatnich latach coraz
częściej rejestruje się sporadyczne zachorowania wywołane przez
wirusy odzwierzęce np. wirus grypy ptasiej (H5N1, H7N9),
którymi zainfekowanie człowieka obciążone jest dużym ryzykiem powikłań i dużą śmiertelnością. W czerwcu 2009 r. WHO
ogłosiła pandemię wywoływaną wariantem wirusa grypy AH1N1
(grypa „świńska”), który zdominował sezon 2009/2010.
Rezerwuarem wirusa grypy – stosownie do podtypu wirusa
– są ludzie (chorzy i zdrowi nosiciele), niektóre zwierzęta
(np. świnie, ptaki domowe i dzikie, również martwe, mięso
surowe, niedogotowane, z nieznanego źródła, surowe jaja
chorych ptaków), najczęściej do zakażenia dochodzi drogą
kropelkową, możliwie również przez zakażone przedmioty.
Wirus, po dostaniu się do organizmu człowieka, namnaża
się w komórkach nabłonkowych górnego i dolnego odcinka
dróg oddechowych, nie powoduje wiremii, a objawy ogólne
są wynikiem działania cytokin uwalnianych z komórek układu
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Epidemiczne zachorowania u ludzi
wywołują typy wirusa A i B.
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Czynniki ryzyka:
▪▪ dłuższe przebywanie w bliskiej odległości z chorym na grypę
bez zabezpieczenia (maseczka na twarzy)
▪▪ kontakt bezpośredni z chorym lub zakażonym
▪▪ kontakt bezpośredni ze skażonymi przedmiotami
▪▪ nieprzestrzeganie zasad higieny osobistej, higieny pomieszczeń, dotykanie skażonymi rękoma okolicy ust, nosa,
oczu
▪▪ długie przebywanie w dużych skupiskach ludzi w sezonie
epidemicznym

Rozpoznanie
Najczęściej rozpoznanie stawiane jest na podstawie objawów
klinicznych. Badania specjalistyczne nie są na ogół konieczne.
Rozważyć je należy w cięższych przypadkach, bez poprawy
po dotychczas stosowanym leczeniu, u chorych z grupy
zwiększonego ryzyka powikłań lub w przypadku ciężkiej lub
postępującej choroby grypopodobnej bez potwierdzonego
czynnika etiologicznego.
Dla potwierdzenia diagnozy do identyfikacji wirusa wykorzystuje się: wykrywanie materiału genetycznego wirusa w materiale pobranym od chorego, metodę immunofluorescencji
(bezpośredniej [DFA] lub pośredniej [IFA]), izolację wirusa
z hodowli. Najczęściej, zwłaszcza w warunkach oddziałów
ratunkowych, przeprowadzany jest szybki test antygenowy
z materiału pobranego z nosa i z gardła (aspirat, popłuczyny,
wymaz z nosa i gardła) podejrzanego o zakażenie. Jest to test
pozwalający zidentyfikować wirusa w czasie krótszym niż
30 minut. Cechuje się jednak umiarkowaną czułością, przy
wysokiej swoistości.
W razie ujemnych wyników badań i jednocześnie mocnego
podejrzenia klinicznego, rozważyć należy ich powtarzanie.
W przypadku podejrzenia wirusowego zapalenia płuc wymazy
z gardła i nosa mogą być ujemne – w tych przypadkach
badanie aspiratu z tchawicy i oskrzeli ma większą wartość
diagnostyczną.
W ciężkich przypadkach możliwe jest wystąpienie duszności
do skrajnej niewydolności oddechowej włącznie – zwłaszcza
u chorych z pierwotnymi chorobami układu oddechowego
(astma, POChP – Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc,
choroby śródmiąższowe płuc). Niekiedy w przebiegu grypy
dochodzi do wystąpienia objawów czasowej niedomogi ośrodkowego układu nerwowego (drgawki, zaburzenia świadomości,
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Sezon na grypę

immunologicznego na skutek postępującej kaskady reakcji
zapalnej.
Pierwsze objawy infekcji ujawniają się u zakażonych około
1–7 dni od zakażenia. Okres zakaźności u dorosłych to jeden
dzień przed i 3–5 dni po wystąpieniu objawów grypowych;
w zależności od zjadliwości wirusa może on dochodzić do
10 dni. Chorzy z ciężkim upośledzeniem odporności mogą
wydalać wirusa przez kilka tygodni lub miesięcy, nawet po
ustąpieniu ostrych objawów infekcji.

Objawy kliniczne grypy
▪▪gorączka (do 40 stopni Celsjusza)
▪▪dreszcze
▪▪bóle mięśni, bóle stawów
▪▪bóle głowy (najczęściej w okolicy czoła i oczu)
▪▪uczucie rozbicia i osłabienia
▪▪zaburzenia lub utrata apetytu
▪▪objawy ze strony dróg oddechowych: ból gardła, suchy kaszel
▪▪obrzęk śluzówek nosa, gardła – uczucie zatkania nosa i wyciek
wydzieliny z nosa (zwykle o niedużym nasileniu)
▪▪niekiedy nudności, wymioty, łagodna biegunka

encefalopatia, zaburzenia pamięci, znaczne zmniejszenie siły
mięśniowej, porażenie lub niedowłady) oraz niewydolności
krążenia. W bardzo ciężkich lub powikłanych przypadkach
grypa może prowadzić do niewydolności nerek.
U chorych z pierwotnymi bądź wtórnymi niedoborami
odporności (wrodzone, nabyte np. HIV), do pogorszenia
stanu chorego może dochodzić bardzo szybko (np. w ciągu
24 godzin). U tych chorych wystąpienie objawów alarmujących,
zwłaszcza gdy chory pochodzi z rejonów epidemicznych jest
wskazaniem do natychmiastowej weryfikacji sposobu leczenia chorego, a w większości przypadków także do leczenia
w warunkach szpitalnych.

Leczenie
W lekkich zachorowaniach wdraża się postępowanie objawowe. Silnie działające leki przeciwwirusowe zarezerwowane
są dla przypadków grypy o cięższym przebiegu oraz dla osób,
które z uwagi na choroby współistniejące narażone są na większe
ryzyko ciężkich powikłań, nierzadko będących zagrożeniem
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W wolnym czasie

„Terapia i zdrowie” poleca
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Dieta śródziemnomorska
w chorobach sercowo-naczynioych
i cukrzycy

trwałego uszkodzenia zdrowia i życia. W trakcie długotrwałej
terapii lekami przeciwwirusowymi, zwłaszcza u chorych z niedoborem immunologicznym, może rozwinąć się oporność na
ten leki stąd też decyzja o ich włączeniu powinna być rozważna
i indywidualna.

Leczenie objawowe
▪▪ odpoczynek w łóżku, unikanie narażania się na gwałtowne
zmiany temperatur, przegrzanie, wychłodzenie
▪▪ picie dużej ilości płynów (podaż większa odpowiednio do
podwyższonej temperatury ciała)
▪▪ izolacja chorego – szczególnie od osób z grupy zwiększonego
ryzyka rozwinięcia ciężkich powikłań
▪▪ leki przeciwgorączkowe i przeciwbólowe np. paracetamol, NSLPZ (np. ibuprofen, naproksen), kwas
acetylosalicylowy
▪▪ witamina C, rutozyd, preparaty immunostymulujące np. tran,
miód pszczeli, czosnek
▪▪ leki przeciwkaszlowe – w razie objawów z górnych dróg
oddechowych
▪▪ leki kurczące naczynia błony śluzowej nosa i zmniejszające
obrzęk błon śuzowych np. pochodne pseudoefedryny
▪▪ izotoniczne lub hipertoniczne roztwory soli do nosa.

Leczenie przyczynowe
Leki przeciwwirusowe aktywne tylko wobec wirusów
grypy: inhibitory neuraminidazy (dla wirusów grypy A i B) –
oseltamiwir i zanamiwir, inhibitory M2 (aktywne tylko wobec
wirusów grypy A) – amantadyna i rymantadyna.
Spektrum oporności na leki przeciwwirusowe zmienia się
z roku na rok wraz z postępującymi mutacjami w genomie
wirusa. Zalecenia dotyczące leczenia empirycznego preparatami przeciwwirusowymi aktualizuje się przed każdym sezonem epidemicznym, w razie powtarzających się przypadków
nieskutecznych na leki przeciwwirusowe – również w trakcie
sezonu.
Praktycznie wszystkie szczepy wirusów grypy sezonowej rozpoznawane w Polsce są wrażliwe na inhibitory
neuraminidazy.

Chorzy z ciężkim
upośledzeniem
odporności mogą
wydalać wirusa
przez kilka tygodni
lub miesięcy, nawet
po ustąpieniu
ostrych objawów
infekcji!

Leczenie przeciwwirusowe jest tym skuteczniejsze, im
wcześniej rozpoczęte – w grupach kwalifikowanych do leczenia lekami przeciwwirusowymi, zaleca się rozpoczęcie terapii
optymalnie do 48 godzin od klinicznego rozpoznania infekcji.
W razie podejrzenia grypy w grupach ryzyka i u ciężko chorych
włącza się leczenie przeciwwirusowe nawet bez laboratoryjnego
potwierdzenie zakażenia.

Powikłania
W spektrum powikłań pogrypowych należy rozważyć:
▪▪ zapalenie płuc – pierwotne, wirusowe I wtórne bakteryjne
(Klebsiella neumonia, Streptococcus neumonia) – na skutek
nadkażenia w okresie ustępowania objawów grypy lub
w fazie rekonwalescencji osłabionego immunologicznie
organizmu
▪▪ zaostrzenie współistniejącej choroby przewlekłej – zwłaszcza
układu oddechowego, układu krążenia
▪▪ grypowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych I mózgu, grypowe zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia
▪▪ zespół Guillaina I Barrégo
▪▪ niewydolność wielonarządowa – w skrajnych przypadkach

lek. med. Paulina Cichon

Daniel Śliż,
Artur Mamcarz

Wiktor B. Szostak,
Alenksandra Cicocka

Niniejsza publikacja przedstawia korzystny wpływ diety śródziemnomorskiej
na przeciwdziałanie chorobom metabolicznym powodowanych miażdżycą
(takim jak zawały serca, udary mózgu, nadciśnienie tętnicze) oraz otyłością i cukrzycą.
Nie znaczy to jednak, że dieta ta nie może być także pomocna w profilaktyce innych
chorób dietozależnych, jak niektóre nowotwory, schorzenia układu nerwowego
i oczu czy osteoporoza. „Jesteśmy tym, co jemy, jak głosi przysłowie. Spośród wielu
diet opisywanych, stosowanych i propagowanych przez fachowców i ignorantów,
jedynie dieta śródziemnomorska posiada dowody na korzystny wpływ na najczęściej
występujące choroby naczyniowe i metaboliczne. Prof. Wiktor Szostak i dr Aleksandra
Cichocka są wybitnymi naukowcami oraz praktykami zajmującymi się od lat wpływem
sposobu odżywiania na zdrowie. Dlatego ich książka zawiera nie tylko kliniczne dowody
na skuteczność diety śródziemnomorskiej, naukowe podstawy jej efektów, ale również
wskazówki jak stosować ją codziennym żywieniu. Dzięki Autorom możemy, chociaż
w kuchni poczuć się jak mieszkańcy słonecznych krajów południa Europy!”
www.empik.pl

Pierwsza w Polsce publikacja na temat medycyny stylu życia
napisana na podstawie najnowszych badań EBM. Zawiera rzetelne
informacje na temat zdrowego stylu życia i skutecznego zalecania
go pacjentom. Pokazuje jego wpływ na terapię i prewencję chorób
cywilizacyjnych, co w wielu przypadkach jest skuteczniejsze
niż leczenie farmakologiczne. Książka podzielona została
na części, które obejmują wszystkie filary zdrowia. Skierowana
jest zarówno do lekarzy, specjalistów zdrowia publicznego,
dietetyków, fizjoterapeutów, jak i fanów zdrowego stylu życia.
www.pzwl.pl

Zapobieganie
▪▪ Metody swoiste
• szczepienia ochronne – podstawowa metoda profilaktyki, powtarzane co rok (modyfikowane zgodnie
z aktualną mutacją w genomie wirusa)
• profilaktyka farmakologiczna: oseltamiwir, zanamiwir
– jedynie w grupach dużego ryzyka po bliskim
kontakcie z chorym
▪▪ Metody nieswoiste
• izolacja chorych
• środki ochrony osobistej – należyta higiena rąk
– w sezonie grypowym, a zwłaszcza w przypadku
bliskiego kontaktu z chorym na grypę – zasłanianie
ust podczas kichania i kaszlu, noszenie maseczki na
twarz
• zmniejszenie ryzyka zakażenia – noszenie maseczek
również przez chorych
• w rejonach epidemicznych unikanie zgromadzeń,
dotykania niemytymi rękami ust, nosa i oczu;
• częste, dokładne wietrzenie pomieszczeń
• dla wirusów grypy zwierzęcej: unikanie kontaktów
ze zwierzętami, spożywania mięsa surowego,
niedogotowanego, z nieznanego źródła, surowych jaj
chorych ptaków. ❖

Medycyna stylu życia

Piersi. Poradnik dla każdej kobiety
dr Kristi Funk

„Piersi. Poradnik dla każdej kobiety” to książka
Kristi Funk, z którą powinny zapoznać się absolutnie
wszystkie kobiety. Jej tematyka dotyczy jednego
z najpoważniejszych problemów zdrowotnych,
dotykających przedstawicielki płci żeńskiej w przedziale
wiekowym 20–59 lat – raka piersi. Najpoważniejszych,
ponieważ występujących z ogromną częstotliwością,
a także niosących ze sobą śmiertelne skutki. Mimo
przerażających statystyk, o raku piersi i niezbędnej
profilaktyce wciąż mówi się zdecydowanie zbyt mało.
To poważny błąd, ponieważ już co ósma kobieta
w pewnym momencie swojego życia staje twarzą w twarz z tą chorobą.
Poradnik zatytułowany „Piersi. Poradnik dla każdej kobiety” to książka przeznaczona
zarówno dla kobiet chorych na raka piersi, jak również tych w pełni zdrowych. Te ostatnie
dowiedzą się z niej między innymi, jak zminimalizować ryzyko zachorowania na nowotwór.
Dzięki poradnikowi poznają one także fakty i mity odnośnie do raka piersi: do największych
i najbardziej spopularyzowanych fałszywych teorii dotyczących tego typu nowotworu
z pewnością należy kwestia dziedziczenia choroby – jak wskazują aktualne badania, jedynie
około 5–10% zachorowań jest uwarunkowane genetycznie.
Chore na raka piersi kobiety odnajdą natomiast w poradniku wiele cennych informacji na temat
przejścia kolejnych faz choroby, prawidłowego odczytywania i analizy wyników swoich badań,
a także metod leczenia z wykorzystaniem najnowszych technologii oraz osiągnięć naukowych.
„Piersi. Poradnik dla każdej kobiety” to również wartościowa lektura dla tych pań, które z powodzeniem przeszły terapię nowotworową. Książka podpowie im, jak dbać o siebie oraz na co
zwrócić uwagę, by na długo cieszyć się swoim zdrowiem. W poradniku znalazły się także informacje na temat dolegliwości, jakie mogą towarzyszyć pacjentkom po terapii nowotworowej.
www.merlin.pl

Nie daj się rakowi!
Wsparcie żywieniowe
w chorobie nowoworowej
Maria Brzegowy,
Magdalena maciejewska-Cebulak,
katarzyna Turek

Co jeść, by uchronić się przed rakiem? Czy odpowiednią dietą można
się z niego wyleczyć? Jak sobie pomóc, gdy choroba już nas dotknie?
Autorki odpowiadają na powyższe pytania na podstawie własnego doświadczenia pracy z osobami chorymi onkologicznie, a także w oparciu o najnowsze badania naukowe. Wyjaśniają, zbierają „w pigułce”
wszystkie zalecenia, podają przepisy i gotowe jadłospisy. Obalają mity
o popularnych cudownych metodach, dietach, czy suplementach.
www.merlin.pl

Kulinaria i dieta

Czerwone wino – na zdrowie!
Przekonanie, że czerwone wino wpływa pozytywnie na nasze zdrowie
zadomawia się w naszej świadomości już od dobrych kilkunastu lat, kiedy
to przeanalizowano tak zwany „francuski paradoks”: wysoko kaloryczna
kuchnia z dużą ilością masła, dużo wina, a zdrowie godne pozazdroszczenia.
W spożyciu tego „napoju bogów” daleko nam do takich krajów jak Francja
czy też Włochy, w których kultura winna istnieje od tysiącleci, a spożycie wina
na jedną osobę sięga 50 litrów rocznie. U nas, to zaledwie 3,5–5 litrów.

Fot. archiwum autora

operacji transplantacji serca. Uważał on, że wypijanie dwóch
kieliszków czerwonego wina dziennie w znakomity sposób
przyczynia się do poprawy naszego stanu zdrowia, a szczególnie
układu krwionośnego i pracy serca. Koncepcja zaprojektowania i stworzenia wina metabolicznego to jego pomysł. Mimo,
że mieszkał w RPA, w kraju winiarskim, szczególną estymą
darzył wina włoskie. We Włoszech zaprzyjaźnił się z Mattia
Vezzolla – genialnym enologiem, późniejszym trzykrotnym
zdobywcą włoskiego tytułu enologa roku, właścicielem firmy
Costaripa. Zainspirował go pomysłem stworzenia wina, maksymalizującego korzyści płynące ze związków organicznych

Fot. archiwum autora

K

ilka lat temu z zainteresowaniem przeczytałem artykuł
we włoskim „Corriere della Sera” (wyd. listopad,
2013 r.), o wprowadzeniu na rynek pierwszego „wina
metabolicznego”, wyprodukowanego przez słynnego
producenta Costaripa i o jego dobroczynnych właściwościach.
Była to dla mnie duża niespodzianka, ponieważ do tej pory
byłem przekonany, że każde czerwone wino ma korzystny
wpływ na nasz metabolizm.
Ale po kolei. Co takiego jest w tym winie, że traktujemy je
jak lekarstwo? Najłatwiej odpowiedziałby na to sam Christiaan
Barnard, sławny kardiochirurg, który dokonał pionierskiej

i antyoksydantów zawartych w winogronach. Idea, zdawać by
się mogło szalenie prosta, ale jak przenieść do wina wszystko,
czym tak szczodrze obdarzyła nas natura, nie tracąc przy tym nic
w procesie jego produkcji? Po dwóch latach prac (2001–2002)
powstało pierwsze wino z etykietą Fundacji Barnard. Potrzeba
jednak było jeszcze kolejnych jedenastu lat doświadczeń, by
zamknąć projekt i uznać, że tak wyprodukowane wino można
z pełnym przekonaniem nazwać winem „metabolicznym”
i nadać mu imię Campostarne.
Firma Costaripa, jako jedyna we Włoszech współpracuje
z Instytutem Naukowym Kuchni Dietetyczno Metabolicznej
(„Cucina Lineare Metabolica”). Należy wspomnieć, że receptura tego wyjątkowego wina powstała przy ścisłej współpracy
z profesorem Luca Barbieri, pionierem kuchni dietetycznometabolicznej, autorem wielu książek, jak choćby „Grupy krwi
a jedzenie” oraz doktorem Claudio Macca – Prezesem Narodowego Komitetu Naukowego ds. Żywności Dietetyczno-Metabolicznej (więcej na: www.cucinalinearemetabolica.it.)
Campostarne produkowane jest ze szczepów Groppello
Gentile (minimum 50%), Marzemino z niewielkim dodatkiem
Sangiovese i Barbera. Dojrzewa rok w 225 litrowych beczkach
z białego dębu. Ogłoszono je „metabolicznym”, bo opływa
wręcz w dobroczynne związki organiczne. Jak stwierdzono
na podstawie badań, jest przyjacielem wszystkich tych, którzy
chcą być jak najdalej od cukrzycy, nadciśnienia tętniczego
i otyłości. Jeden kieliszek tego wina (150 ml) zawiera tyle samo
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Wypijanie dwóch
kieliszków czerwonego
wina dziennie w znakomity
sposób przyczynia się
do poprawy naszego stanu
zdrowia, a szczególnie
układu krwionośnego
i pracy serca.

oksydantów co dwie filiżanki zielonej herbaty, pięć jabłek czy
też sok wyciśnięty z siedmiu pomarańczy. Christian Barnard
mawiał, że „osoba, która wypija dziennie dwa kieliszki czerwonego wina pomaga swojemu sercu”. Takie też motto widnieje
na kontr etykiecie Campostarne.
A oto krótki opis wina, które jest nie tylko cenną dla
zdrowia esencją, ale też wyśmienitym winem, po które z całą
pewnością warto sięgnąć:
„Czerwone wino o pełnej rubinowej barwie przepełnionej
czereśniowymi refleksami, intensywnej i krystalicznie głębokiej.
Rozległy aromat dojrzałych owoców – porzeczek, jeżyn i delikatnych cytrusów, wzbogaconych o zapach fiołków i drzewa
oliwnego oraz przypraw, głównie lukrecji, tytoniu i konfitury.
Wino pikantne, bardzo złożone zapachowo, harmonijne z delikatnymi akcentami truskawki. W smaku zbalansowane, subtelne,
ze słodkimi taninami, które przedłużają smak i pogłębiają
jego miękkość. Zostawia znaczący ślad smakowo - zapachowy,
podkreślając charakter Valtenesi.”
Nie mogąc pozostać obojętnym na takie wydarzenie,
firma NOMA (www.winawloskie.pl) wprowadziła to wino
do swojej oferty. ❖
Jerzy Kułakowski
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Jerzy Kułakowski

sympatyk i znawca win włoskich,
Prezes Noma Sp. z o.o.
www.noma.gdynia.pl
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Goryle we mgle

z innym stadem. Po kolejnej godzinie zaczęliśmy się niepokoić.
Goryli nie było. I tak kolejne trzydzieści minut modliłam się,
żeby je spotkać.
Na świecie pozostało około osiemset górskich goryli,
z czego 300 żyje w Bwindi i okolicach. Grupy, które się tropi,
są bardziej przyzwyczajone do obecności ludzi. Przewodnicy
bezwzględnie przestrzegają tego, aby do zwierząt nie zbliżył się
nikt, kto jest chory. Nie wolno przy nich jeść i pić. Nie wolno
zbliżać się do zwierząt na bliżej niż pięć metrów. Goryle często
podchodzą do nas na mniejszą odległość.
Nasz przewodnik kazał nam się zatrzymać. Pokazał ręką
krzak przed nami. Wpatrywałam się i niczego nie widziałam.
Dopiero kiedy potężny srebrzystogrzbiety samiec odwrócił się,
żeby zobaczyć kto zakłóca jego spokój – zamarłam.
Ważył około dwustu kilogramów. Miał, jak mówili przewodnicy, już 25 lat. Srebrna wstęga futra pokrywała jego grzbiet.
Kiedy podszedł bliżej, pochyliliśmy się na ziemi. Widział
i czuł, że darzymy go respektem. Odwrócił się i podszedł do
swojej rodziny.
Spędziliśmy godzinę wśród stada. Było duże, liczyło około
30 sztuk. Patrzyłam w te ciemne, błyszczące oczy. Pomyślałam,
że nie powinniśmy zakłócać ich spokoju. I przewrotnie, czułam
radość z tego, że jestem tak blisko nich.
Chłonęłam obecność tych pięknych, zagrożonych wyginięciem zwierząt. Nie wiedziałam czy patrzeć czy robić zdjęcia.
A czas biegł tak szybko.
Teraz, po kilkunastu latach od tego zdarzenia i wielu spotkaniach z gorylami w Ugandzie oraz Ruandzie, wciąż mam
w sobie wspomnienia tego pierwszego z nimi spotkania.
Było to jedno z doświadczeń, które zdecydowało o tym,
że żyję i pracuję w Afryce. ❖
Dorota Kozarzewska
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Ruszyliśmy. Na przodzie i z tyłu grupy szli uzbrojeni żołnierze. Nie odzywali się do nas, rozglądali na boki.
Las był gęsty i ciemny. Przewodnik maczetą ścinał konary
i trawy, które uniemożliwiały nam dalszy marsz. W górę i w górę.
Błoto. Oślizgłe pnie. Lniany.
Odruchowo szukałam węży zwisających z konarów. Poprzedniego dnia na trasie naszych kolegów wisiała czarna mamba.
Doszliśmy do pierwszego legowiska – goryle spędziły noc
w uplecionych na ziemi gniazdach. Są blisko! Taką mieliśmy
nadzieję. Goryle przemieszczają się do dwóch kilometrów
dziennie, o ile coś lub ktoś ich nie przepłoszy. O ile nie walczą
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Dorota Kozarzewska

Warszawianka z rodzinną domieszką Kresów. Pasjonatka przyrody afrykańskiej. Jako pierwsza z kraju i jedyna Polka ukończyła szkołę
przewodników po buszu w Republice Południowej Afryki. Od 20 lat prowadzi Biuro wypraw Moremi Africa zabierając Gości na „szyte na miarę”
wyprawy po wschodzie i południu Afryki. Autorka kilku wystaw fotograficznych. Kilka lat temu przeniosła swoje prywatne życie, dwa ukochane
koty brytyjskie i bibliotekę pełną książek historycznych na Zanzibar. Dzieli swój czas między ukochaną Warszawę, górskie szlaki, tanzańską wyspę
i podglądanie zwierząt w krajach Afryki Wschodniej oraz Południowej.
I www.moremiafrica.pl

Fot. archiwum autorki
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astępny dzień powitał nas słońcem. Podzieliliśmy
się na dwie grupy. Jedna z nich – ta w której
byłam – musiała czekać na kolejny dzień, aby
wejść do rezerwatu. Kiedy nasi przyjaciele wrócili
po kilku godzinach, byli bardzo szczęśliwi. Ich buty, ubrania
były wymazane błotem. Opowiadali i opowiadali. Oczy lśniły
im z radości.
Rano niebo nad rezerwatem było szare. Padało. Ponownie
podzielono nas na dwie grupy. Do parku narodowego może
wejść jedynie kilka grup gości pod opieką wykwalifikowanych
przewodników.

Fot. archiwum autorki

Za plecami Zair, przed nami Ruanda. Dotarliśmy do parku narodowego Bwindi. Mgły parowały
nad wzgórzami pełnymi gęstych drzew. – To tutaj Dian Fossey kiedyś na nie patrzyła. Tak jak ja.
Po raz pierwszy w życiu – pomyślałam. Być może kiedy patrzyłam we mgły, goryle były gdzieś blisko
i też mnie obserwowały.

W wolnym czasie

Krzyżówka z hasłem
1
2

Słownik terminów
onkologicznych (cz. XVI)
Węzeł wartowniczy (WW)

6

pierwszy węzeł chłonny na drodze naczyń limfatycznych.
Jeśli są obecne przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych,
to w 99% zajęty nimi będzie w pierwszej kolejności WW.
Technika identyfikacji WW polega na podaniu barwnika
lub izotopu w miejscu guza, które następnie naczyniami
chłonnymi przemieszczają się do WW i tam są oznaczane
w trakcie zabiegu operacyjnego. Metoda oznaczania
WW jest standardem w diagnostyce i leczeniu leczeniu
raka piersi i czerniaka. W innych typach nowotworów
(rak zoładka, rak jelita grubego, mięsaki, rak tarczycy
i inne) WW są oceniane w ramach badań klinicznych.

7

Wskaźnik Masy Mięśniowej (WMM)

3
4
5

8
9
10
11

ocena obwodu mięśni ramienia według wzoru:
WMM = [OR – (GTP x 3,14)], gdzie OR – obwód ramienia
w cm, GTP – średnia grubość tkanki podskórnej fałdu
okolicy mięśnia trójgłowego i fałdu podłopatkowego.

Złamanie patologiczne

złamanie powstające w wyniku drobnego urazu,
niewspółmiernego w stosunku do powstałego złamania,
powstają w miejscach chorobowo osłabionych
np. przez guzy przerzutowe lub szpiczaka mnogiego.

Zespół lizy guza

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

Żywienie dojelitowe

jest to najbardziej anatomiczna i fizjologiczna droga
przyjmowania pokarmów, zapewniająca optymalne
i maksymalne wchłanianie i przyswajanie przez organizm
substancji energetycznych i odżywczych. Planując leczenie
żywieniowe należy zawsze w pierwszej kolejności rozważyć
możliwość żywienia dojelitowego (zarówno drogą doustną jak
i poprzez sondy dojelitowe i sondy dożołądkowe lub PEG).

Żywienie przedoperacyjne

ocena stanu odżywienia pacjenta kwalifikowanego do leczenia
operacyjnego ma za zadanie wykryć stan niedożywienia.
W przypadku stwierdzania niedożywienia czas pomiędzy
wizytą kwalifikującą do zabiegu a terminem jego wykonania
należy wykorzystać na maksymalne odżywienie, poprawiające
aktualny stan odżywienia lub mającego na celu zachowanie
dotychczasowego. Postępowanie to minimalizuje możliwość
wystąpienia powikłań związanych z gojeniem się ran,
zespoleń w obrębie przewodu pokarmowego i ma wpływ
na szybsze wyjście z okresu katabolizmu związanego
ze stresem, jakim jest dla organizmu zabieg operacyjny.

Żywienie pooperacyjne

jak najszybsza podaż substancji odżywczych, energetycznych,
witamin i mikroelementów, zmniejszająca okres katabolizmu
i pozwalająca funkcjonować organizmowi w sposób jak
najbardziej naturalny. Ma na celu dostarczenie większej
niż normalnie ilości białka, węglowodanów i lipidów,
niezbędnych w procesie gojenia się ran. W pierwszym okresie,
bezpośrednio po operacji, żywienie pooperacyjne odbywa
się zazwyczaj drogą pozajelitową (dożylną). Należy dążyć
do jak najszybszego umożliwienia pacjentowi przyjmowani
pokarmów drogą naturalną (dojelitową – za pomocą
preparatów żywieniowych a następnie doustną – naturalna
dieta wzbogacana doustnymi preparatami żywieniowymi).

Żywienie pozajelitowe

żywienie drogą dożylną, poprzez bezpośrednie podanie
do układu krwionośnego specjalnie przygotowanych substancji
energetycznych i odżywczych, witamin i mikroelementów
w sytuacji, gdy żywienie dojelitowe nie jest możliwe
lub ograniczone i nie może zapewnić odpowiedniej ilości
i jakości przyjmowania substancji pokarmowych.
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1. Przeciwieństwo biegunek
2.	Dootrzewnowa Chemioterapia ............... w Hipertermii (HIPEC)
3. Postępowanie lecznicze prowadzone w celu uzyskania poprawy sprawności ruchowej
4.	Dziedzina medycyny zajmująca się leczeniem toksycznego działania cytostatyków na serce
5.	Dzięki niej nie zachorujesz na grypę
6. Przyrząd używany do zespoleń jelitowych
7.	Nośnik tlenu we krwi
8. Objaw choroby wymagający intensywnego leczenia; z jego powodu nie zaśniesz
9. Sposób leczenia guzów wątroby polegający na ich niszczeniu za pomocą elektrody,
przez którą przechodzi prąd o wysokiej częstotliwości
10.	Zagęszczony preparat krwi
11. Objaw choroby – brak możliwości połykania

zespół zaburzeń metabolicznych powstających w wyniku
gwałtownego rozpadu guza oraz uwolnienia substancji
zawartych w komórkach nowotworowych.

Szczęśliwych,
radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia i spełnienia marzeń
w Nowym 2019 roku
życzy Zespół Redakcji
czasopisma „Terapia i Zdrowie”
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