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Gdy żołądek daje znać o sobie 
laboratoryjna diagnostyka 
zakażeń Helicobacter pylori

Helicobacter pylori jest bakterią, która 
kolonizuje błonę śluzową żołądka i dwu-
nastnicy. Za jej odkrycie i opisanie Barry 
J. Marshall i J. Robin Warren w 2005 roku 
zostali uhonorowani Nagrodą Nobla  
z dziedziny fizjologii i medycyny. Odkrycie 
to pozwoliło nie tylko zrozumieć pochodze-
nie wrzodów trawiennych żołądka i dwu-
nastnicy, lecz również umożliwiło wdrażanie 
skutecznej terapii. Ponadto dało ono począ-
tek opracowaniu przez naukowców coraz 
doskonalszych metod diagnostycznych  
i terapeutycznych. Laboratorium MEDICA  
w swojej ofercie posiada nowoczesne nie-
inwazyjne testy służące do wykrycia ak-
tywnego zakażenia tą bakterią oraz oceny 
skuteczności eradykacji.

Jak może dojść do zakażenia?
Zakażenie Helicobacter pylori jest dość 

powszechne. Szacuje się, że w Polsce in-
fekcja dotyczy ok. 84% populacji dorosłej 
oraz ok. 32% dzieci i młodzieży do 18. roku 
życia. Infekcja szerzy się poprzez kontakty 
międzyludzkie. Do zakażenia może dojść 
na drodze oralno-oralnej, gastro-oralnej 
lub fekalno-oralnej. Dochodzi do niego za-
zwyczaj w okresie dzieciństwa, najczęściej  
w obrębie własnej rodziny (między rodzi-
cami a dziećmi lub między rodzeństwem) 
i często utrzymuje się ono przez całe życie.  
W 80–90% przypadków infekcja Helicobacter  

pylori ma charakter bezobjawowy. U oko-
ło 10% osób zakażonych bakteria ta jest 
głównym ogniwem w łańcuchu zmian 
patologicznych błony śluzowej żołądka  
i dwunastnicy – przejście zapalenia błony 
śluzowej żołądka w zanikowe zapalenie 
żołądka, które w kolejnym etapie może 
prowadzić do zmian nowotworowych.

Helicobacter pylori a choroby górnego 
odcinka przewodu pokarmowego

Wykazanie związku pomiędzy zaka-
żeniem Helicobacter pylori a niektórymi 
chorobami górnego odcinka przewodu 
pokarmowego uważa się za jedno z więk-
szych osiągnięć medycyny ostatnich lat. 
Obecnie wiadomo, że bakteria ta odpo-
wiada za ok. 80% przypadków choroby 
wrzodowej żołądka i ok. 90% przypadków 
choroby wrzodowej dwunastnicy. Ponadto 
przewlekłe aktywne zakażenie tym drob-
noustrojem może przyczyniać się do roz-
woju niestrawności niewrzodowej, ostrych  
i chronicznych stanów zapalnych żołądka 
oraz choroby refluksowej przełyku. W 1994 r.  
Międzynarodowa Agencja do Badań nad 
Rakiem uznała Helicobacter pylori za kar-
cynogen klasy I o udowodnionym udziale 
w powstawaniu raka żołądka i chłoniaka 
żołądka (mucosa associated lymphoid tissue, 
MALT). Nowotwory te rozwijają się u blisko 
1% zakażonych. 

Helicobacter pylori a choroby 
o lokalizacji pozażołądkowej 

W ostatnim czasie liczne badania nauko-
we wykazały związek pomiędzy zakażeniem 
Helicobacter pylori a niedokrwistością z nie-
doboru żelaza, samoistną małopłytkowością 
(ITP, idiopathic thrombocytopenic purpura) 
oraz niedoborem witaminy B12. 

Helicobacter pylori a wchłanianie 
leków w żołądku

Zakażenie Helicobacter pylori nie pozosta-
je bez wpływu na wchłanianie leków. W wy-
niku zmniejszenia wydzielania kwasu solne-
go, dochodzi do upośledzenia wchłaniania 
leków zależnych od pH soku żołądkowego. 
U pacjentów z niedoczynnością tarczycy,  
u których wykazano równocześnie zakażenie 
bakterią Helicobacter pylori rekomenduje 
się suplementację większymi dawkami 

tyroksyny. Podobna sytuacja ma miejsce  
u pacjentów z chorobą Parkinsona leczo-
nych preparatami L-DOPA – po eradykacji 
bakterii przyrost wchłaniania leków wynosi 
od 21 do 54%.

Jakie są wskazania do wykonania 
diagnostyki w kierunku 
Helicobacter pylori?
•  zgaga
•  odbijanie
•  wzdęcia i zaparcia
•  mdłości po posiłku
•  uczucie dyskomfortu po zjedzeniu 

posiłku
•  bóle brzucha, zwłaszcza w okolicy żołądka
•  nieskuteczność prawidłowo prowa-

dzonej terapii wrzodów żołądka i/lub 
dwunastnicy

•  nawracające wrzody żołądka i/lub 
dwunastnicy

•  powikłania w przebiegu choroby wrzo-
dowej (np. krwawienia z przewodu 
pokarmowego)

Laboratoryjna diagnostyka zakażeń 
Helicobacter pylori

• Helicobacter pylori - p/ciała IgG 
 met. ELISA
Jest to test serologiczny wykorzystywany 

w diagnostyce pierwotnej infekcji Helico-
bacter pylori. Czułość i swoistość testu sięga 
95%. Uzyskanie dodatniego wyniku wska-
zuje tylko na istnienie p/ciał przeciwko He-
licobacter pylori w klasie IgG, które mogą się 
utrzymywać w surowicy przez 6-12 miesięcy 
po eradykacji, a w niewysokim mianie do 
kilku lat po zakażeniu. Z tego powodu test 
ten nie jest miarodajny u osób po przeby-
tym zakażeniu oraz nie może być wykorzy-
stywany do monitorowania skuteczności 
leczenia. Ponadto nie wykrywa on zmian 
lokalnych powstających pod wpływem za-
każenia Helicobacter pylori w żołądku. Jego 
istotną zaletą jest natomiast to, że na jego 
wynik nie wpływa stosowanie inhibitorów 
pompy protonowej (IPP), H2-blokerów, 
preparatów bizmutu oraz antybiotyków. 

Do analizy potrzebna jest niewielka ilość 
krwi. Na badanie można zgłaszać się cały 
dzień. Test nie wymaga specjalnego przy-
gotowania tj. odstawienia leków czy bycia 
na czczo.
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• Helicobacter pylori – antygen w kale 
 met. immunochromatograficzna
Oferowany przez nasze laboratorium test 

jest immunochromatograficznym testem 
służącym do wykrywania antygenu Heli-
cobacter pylori w kale pacjenta. Znalazł on 
zastosowanie w rozpoznawaniu aktywnej 
infekcji tą bakterią oraz oceny skutecz-
ności eradykacji. Czułość i swoistość testu 
sięga 90%. Liczne badania dowiodły, że test 
ten jest również przydatnym i niezawodnym 
testem jak test oddechowy ze znakowanym 
węglem 13C lub 14C. Na 2 tygodnie przed 
wykonaniem testu należy odstawić inhibi-
tory pompy protonowej (IPP), H2-blokery, 
preparaty bizmutu oraz antybiotyki, po-
nieważ mogą one wpływać na wynik testu, 
dając wyniki fałszywie ujemne.

Kał przeznaczony do badania powinien 
zostać oddany na czysty papier toaletowy. 
Nie powinno się oddawać kału do muszli 
klozetowej, ponieważ woda i mocz mogą 
spowodować zanieczyszczenie próbki,  
a środki chemiczne mogą interferować  
w oznaczeniu. Porcję kału wielkości orzecha 
laskowego należy pobrać z różnych miejsc 
tej samej próbki kału za pomocą łopatki 
dołączonej do specjalnego jednorazowego 
opakowania. Ze względu na możliwość 
fermentacji, standardowy pojemnik na kał 
powinien być wypełniony najwyżej do 2/3 
jego pojemności. Pobraną próbkę kału nale-
ży dostarczyć do laboratorium możliwie jak 
najszybciej od momentu pobrania (w ciągu 
2 godzin). 

Ból i dyskomfort w obrębie jamy brzusz-
nej stanowi jedną z najczęstszych dolegli-
wości zgłaszanych przez pacjentów podczas 
wizyty u lekarza specjalisty. Bardzo ważne 
jest wczesne rozpoznanie przyczyn zabu-
rzeń żołądkowo-jelitowych. W przypadku 
wykrycia aktywnego zakażenia Helicobacter 
pylori wdrożenie odpowiedniego schematu 
leczenia pozwala na całkowite wyelimino-
wanie bakterii w pierwszym rzucie terapii  
u ok. 90% pacjentów. Eradykacja Helico-
bacter pylori powoduje wyleczenie stanów 
zapalnych błony śluzowej żołądka i dwu-
nastnicy, choroby wrzodowej oraz znacznie 
zmniejsza ryzyko nowotworu żołądka. 
Dzięki osiągnięciom współczesnej medycy-
ny możliwa jest szybka, czuła i nieinwazyjna 
diagnostyka zakażeń tą bakterią. Laborato-
rium MEDICA dysponuje nowoczesnym 
sprzętem i testami wysokiej jakości do wy-
krywania aktywnego zakażenia Helicobacter 
pylori oraz monitorowania skuteczności 
leczenia, co pozwala na uzyskanie wiary-
godnych analiz, zgodnych z zaleceniami 
Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

mgr anal. med. Natalia Bilska
Laboratorium MEDICA
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Obudź twórczy potencjał 
swojego umysłu

Większość przypadków to logiczne następ-
stwo pracy naszego mózgu. Jak więc wyko-
rzystać mechanizmy rządzące umysłem? 
Przede wszystkim musimy przekonać siebie 
samych, że nasze życie jest w naszych rękach 
i nie zależy od zrządzenia losu, ani też rzą-
dów tego czy innego polityka, nie zależy rów-
nież od ludzi nastawionych negatywnie do 
naszych planów i próbujących podciąć nam 
skrzydła. Każdy z tych czynników na pewno 
może utrudniać osiągnięcie celu, jednak  
z całą pewnością nie uniemożliwi ostatecz-
nego sukcesu, osobistego lub zawodowego.

Czy można się nauczyć odnosić sukcesy?
Tak, ponieważ możemy nauczyć się my-

ślenia, które do niego prowadzi. Musimy 
skupić się przede wszystkim na tym, czego 
tak naprawdę chcemy, a nie na tym, jak do 
tego mamy dojść. Większość z nas myśli 
więcej o drodze do celu, o tym „jak” to 
zrobić, a trzeba odwrócić proporcje. Bo gdy 
myślimy „ jak”, to przeważnie martwimy się 
tym, co musimy po kolei zrobić i zauważa-
my trudności. W efekcie zniechęcamy się  

i wycofujemy z zamiarów, gdyż boimy się 
porażki. A gdy myślimy o tym, „co” jest ce-
lem, uruchamiamy tzw. mechanizm przycią-
gania. Na przykład, kiedy kobieta zachodzi  
w ciążę, nagle zaczyna widzieć wszędzie panie  
w ciąży. Gdy ktoś myśli o zmianie samocho-
du, to nagle na każdych światłach stoi właśnie 
taki samochód, gdy ktoś ma ukochanego psa, 
to zauważa wszystkie psy tej rasy w mieście. 
Koło takiej osoby może przejść 100 kobiet 
nie w ciąży, przejechać 100 samochodów 
różnych marek i przedefilować stado kotów, 
a ona w większości tego nie zauważy. Dzieje 
się tak dlatego, ponieważ jest nastawiona na 
inne osoby, inne samochody, inne zwierzę-
ta. Nasz mózg jest tak zaprogramowany, by 
koncentrować się na wybranych fragmentach 
rzeczywistości. Mając świadomość tego 
zjawiska, możemy je sprytnie wykorzystać  
i potraktować mózg jak wyszukiwarkę. Gdy 
wpiszemy w Google np. „noclegi w Wło-
szech”, to w pierwszej kolejności wyświetlą 
się nam linki i reklamy włoskich hoteli.  
I nawet jeśli rozważaliśmy też inny kierunek, 
a internet zasypie nas linkami z Capri, to  
w końcu zarezerwujemy właśnie tam hotel. 
To samo robi nasz mózg. Filtruje informacje, 
wybierając te, które są podobne do czegoś, co 
już znamy. Podsuwa nam zjawiska, które są 
podobne do naszych doświadczeń i zgodne 
z naszymi przekonaniami, a na resztę czyni 

coach
Marzena Figura
tel. 502 460 037

nas obojętnymi i mniej wyczulonymi, a cza-
sem wręcz ślepymi. Jeśli znamy cel, nasz 
mózg wyszuka nam tyle informacji, abyśmy 
mogli go osiągnąć.

Czy mózg to nasz sprzymierzeniec?
Z całą pewnością tak! Tyle że na swoich 

zasadach. Mózg dba o nasze bezpieczeń-
stwo i przy podejmowaniu decyzji korzysta 
ze znanych sobie schematów. I podsuwa je 
tak, aby były one niby nowe, ale wciąż po-
dobne. Mózg jest jak nadopiekuńczy rodzic, 
który boi się o dziecko i mówi: nie pływaj 
w morzu, możesz się utopić, siedź sobie ze 
mną w domu, gdzie jest miło i bezpiecznie. 
Mając tego świadomość, jesteśmy na dobrej 
drodze do zmiany nastawienia. Gdy wiemy 
już, jak działa taki mechanizm przyciągania, 
zaczynamy naszej świadomości podsuwać 
to, co jest naszym celem i powoli pisać 
nowe scenariusze. Niestety częściej myślimy  
o tym, czego się obawiamy, czego byśmy nie 
chcieli robić i w efekcie kończymy, robiąc 
właśnie to, bo zadziałał mechanizm przy-
ciągania. Dlatego potrzebna jest zmiana 
w naszym myśleniu, ale przede wszystkim 
musimy mieć cały czas przed oczami to, na 
czym nam najbardziej zależy. Gdy skupimy 
się na tym, że chcemy pracować w konkret-
nej firmie, zaczniemy zauważać ogłoszenia 
z takiego sektora; gdy chcemy zapisać się do 
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klubu fitness, to nagle wszędzie widzimy re-
klamy różnych sieci i choć dotąd przeszkodą 
był brak pieniędzy na członkostwo, to teraz 
dostajemy zniżkę w nowo otwartym klubie 
, bo akurat zatrzymaliśmy się przy hostessie 
z ulotkami. Często o takich sytuacjach mó-
wimy: ale się udało! ale miałem szczęście, że 
akurat tam byłem i sięgnąłem po tę gazetę  
z ogłoszeniami! To oczywiście może być 
przypadek, ale większość tych „przypadków” 
to logiczne następstwo pracy naszego mózgu. 

Oprócz celu i planu, potrzebujemy wsparcia
Podstawową techniką kształtowania rze-

czywistości i wsparcia w dążeniu do celu jest 
wizualizacja, polegająca na wykorzystaniu 
potęgi myśli do świadomego wyobrażania 
, tworzenia i podwyższania tego, czego pra-
gniemy. Polega ona na czerpaniu informacji 
z naszych zasobów psychicznych: zmysło-
wych i emocjonalnych. Podczas wizualizacji 
w naszym umyśle są konstruowane różne 
obrazy i sceny, tak aby miały one szansę stać 
się rzeczywistością. Wyobrażając sobie naj-
lepszy efekt, jaki planujemy uzyskać, uczymy 
się osiągania celu w sposób idealny, omijając 
etap popełniania błędu. Wizualizacja to po 
prostu sprytne wykorzystanie tego, że mózg 
nie odróżnia rzeczywistości od fikcji, nie 
wie, co jest wyobraźnią, a co wydarzyło się 
naprawdę. Dzieje się tak, ponieważ podczas 
wizualizowania w naszej korze mózgowej 
powstaje ślad pamięciowy jako wspomnienie 
wykonania danej czynności. A nasz mózg 
lubi i wykorzystuje to co zna. Trzeba jednak 
wizualizować realnie. Musimy uwzględniać 
przeszkody, ale nie powinniśmy skupiać się 
na nich i koncentrować się na kłopotach, 
dopóki się nie pojawią. Wyobraźmy sobie, 

że nasz cel to pagórek widoczny z odległości 
10 km. Po przejściu 5 km zmieni się nasza 
perspektywa, wzniesienie okaże się niższe, 
a przeszkoda na drodze do niego łatwa do 
ominięcia. Być może, gdy problem się po-
jawi, my będziemy mieć już doświadczenie 
pozwalające na uporanie się z nim. Gdy by-
liśmy na początku drogi, nie wiedzieliśmy 
tego, co wiemy teraz. Sama myśl o szukaniu 
rozwiązania przytłoczyłaby nas i zniechęciła 
do działania. 

Zmiana celu to nie porażka
Musimy też pamiętać o tym, iż z każdym 

dniem, z każdym kolejnym doświadczeniem 
życiowym zmieniamy się. Jeśli coś przestaje 
być dla nas ważne, zamiast trwać uparcie 
w powziętym zamiarze, powinniśmy prze-
myśleć, co jest naszym nowym marzeniem. 
Ślepe dążenie do celu wcale nie jest mądre 
ani godne podziwu, a zmiana celu lub jego 
warunków nie jest porażką. Jeśli to coś 
innego jest dla nas lepsze i w porę to zro-
zumieliśmy, to odnieśliśmy sukces. Czasem 
trzeba zrealizować jakiś cel, by zrozumieć, że 
nie był tym, czego naprawdę chcemy, a może 
właśnie dzięki temu znajdziemy inny, który 
nas uszczęśliwi. Wyznaczanie celu to sztuka. 
Jest takie powiedzenie, że cel powinien być 
w zasięgu wzroku, ale nie w zasięgu ręki. 
Wtedy droga do niego nie jest ani nudna, 
ani frustrująca. 
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Zbliżający się sezon bikini sprawia, że 
rośnie zainteresowanie zabiegami modelują-
cymi sylwetkę. Modelowanie ciała polega na 
miejscowym i punktowym wyszczuplaniu, 
ujędrnianiu skóry oraz oddziaływaniu na 
podskórną tkankę tłuszczową. Poprzez za-
biegi powinniśmy wpływać na wygląd skóry, 
kształt ciała, tudzież wielkość obwodów. Aby 
osiągnąć skuteczne efekty należy zastosować 
technikę odpowiednią do obszaru ciała, na 
który oddziałujemy, np. na brzuchu będzie-
my się koncentrować na wyszczuplaniu  
i ujędrnianiu, a na obszarze nóg na zreduko-
waniu tkanki tłuszczowej, usunięciu cellulitu 
oraz poprawie napięcia skóry. 

Dlaczego bardzo ważnym elementem 
jest poprawienie jakości skóry? 

Ponieważ problem z wyglądem ciała może 
być spowodowany tym, że samej skóry jest 
jakby za dużo. Jest wiotka, nieestetycznie się 
układa. Z tym problemem w delikatnej for-
mie radzą sobie: masaż ręczny, bańka chiń-
ska lub dermomasaż. Zabieg polegający też 
stymulowaniu przepływu limfy, przyspiesze-
niu metabolizmu i usunięciu z organizmu 
zbędnych produktów przemiany materii 
oraz toksyn, poprzez zasysanie i uciskanie 
newralgicznego obszaru ciała. Efektem 
jest przede wszystkim usunięcie obrzęków, 
wyszczuplenie ciała i redukcja cellulitu.  
W trakcie zabiegu wytwarza się podciśnie-
nie, które pobudza krążenie krwi, przyspie-
sza przemianę materii, pobudza procesy 
wydalania. Następuje odżywienie skóry, 
poprawia się też jej jędrność, zmniejsza się 
ilość podskórnej tkanki tłuszczowej. Dla 
osób, które nie mają problemu z nadwagą, 
ale widzą pogarszającą się z wiekiem kon-
dycję skóry biustu, rąk, ud lub pośladków, 
skutecznym zabiegiem jest zabieg wykorzy-
stujących pracę urządzenia w połączeniu  
z odpowiednio opracowanymi preparatami 
wnikającymi w głąb skóry i tam już pracują 

nad zmianami komórkowymi. Jest tu mowa 
o BODY MIKROAKTYWACJI XL. 

Celem zabiegu jest zwiększenie przepusz-
czalności naskórka i zastosowanie bionano-
technologicznych aktywnych preparatów, 
które pracują w naszej skórze przez ok. 7 dni. 
W tym czasie nieustannie odbudowywana  
i odżywiana jest tkanka w skórze właściwej, 
która odpowiada za wygląd i jędrność ciała. 
 
Zalety zabiegów:
• Stymulacja skóry (fibroblastów) do samo-

dzielnej produkcji kolagenu.
• Poprawa funkcjonowania układu krwio-

nośnego i limfatycznego.
• Usunięcie bariery martwych komórek 

bez podrażnienia skóry, wysięku krwi  
i obrzęku.

• Ponadprzeciętna suplementacja skóry bez 
przerywania jej ciągłości.

• Sterylność zabiegu dzięki zastosowaniu 
jednorazowych głowic.

• Głęboki efekt odmłodzenia bez potrzeby 
znieczulania, poprawa elastyczności, na-
pięcia i gęstości skóry.

• Możliwość poprawy wyglądu piersi oraz 
przedramion, tzw. pelikanów.

• Znaczne spłycenie rozstępów.
• Skóra odzyskuje swoją młodzieńczą wital-

ność. Staje się wyraźnie gładsza, bardziej 
elastyczna i nawilżona. 

Aby zmiany były widoczne i trwałe, zabie-
gi należy wykonywać seriami, a następnie 
co jakiś czas powtarzać. Warto też pamiętać, 
że nawet najlepszy efekt osiągnięty w gabi-
necie szybko zostanie zniwelowany, jeśli  
o problematyczne partie ciała nie będziemy 
dbać same.

Holistyczna pielęgnacja powinna obej-
mować także dbanie o dobrą kondycję  
i samopoczucie klienta. Poza pielęgnacją 
gabinetową równie ważna jest jego prozdro-
wotna edukacja. Powinna ona obejmować 

Ciało
również dietę i mikroodżywianie: zaleca się 
w okresie wiosennym wzbogacenie diety  
o produkty lekkostrawne z wykorzystaniem 
dużej ilości warzyw i błonnika, natomiast jak 
najmniejszej ilości cukrów i węglowodanów. 
Wysiłek fizyczny: odmładza, ale powinien 
być dostosowany do potrzeb i możliwości 
danej osoby. Najchętniej wybierane formy 
aktywności, przynoszącymi satysfakcję  
i zadowolenie są: spacer, gimnastyka, taniec 
i pływanie.

Jeśli zainteresowani są Państwo powyższy-
mi zabiegami, szerszych informacji udzieli-
my na miejscu, w naszym nowym salonie, 
pod adresem Radom ul. Waryńskiego 1/3/5 .

Studio Urody „Idalia” 
Iwona Tyczyńska-Woźniak
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Dr Paweł Chochoł 
Instytrut Psychiatrii 
i Neurologii w Warszawie,
Mazowiecki Szpital 
Specjalistyczny w Radomiu

Neuropatia to choroba nerwów obwo-
dowych, może być ograniczona do jednego  
z nich (jak np. zespół cieśni nadgarstka, neu-
ropatia łokciowa, promieniowa, strzałkowa 
czyli tak zwane neuropatie uciskowe) lub 
dotyczyć wielu nerwów, wówczas mówimy 
o polineuropatii.

Głównym objawem neuropatii dotyczą-
cej włókien czuciowych jest nieprzyjemny, 
ostry, piekący, rwący lub przeszywający ból, 
ciągły lub napadowy. Charakterystycznym 
objawem jest przeczulica skóry, kiedy to 
lekki dotyk powoduje ból. Dolegliwości 
często nasilają się w nocy, zaburzają sen lub 
wręcz powodują bezsenność. Może docho-
dzić też do niedoczulicy, a nawet zniesienia 
wszystkich rodzajów czucia. Często wystę-
pują zaburzenia unaczynienia, pacjent bez 
względu na temperaturę otoczenia odczuwa 
„lód w kończynach”, a same nogi lub ręce są 
blade lub sine; lub wręcz odwrotnie – chory 
odczuwa w kończynach palenie. 

Jeżeli uszkodzenie nerwów dotyczy włó-
kien ruchowych, głównym objawem jest 
osłabienie lub niedowład mięśni zaopatry-
wanych przez dane nerwy oraz zanik mięśni 
i osłabienie odruchów głębokich stwierdza-
ne w badaniu neurologicznym.

Nerwy pod kontrolą
Neuropatia może też dotyczyć włókien 

autonomicznych, czyli odpowiedzialnych za 
prawidłową pracę narządów wewnętrznych: 
serca, przewodu pokarmowego, układu 
moczowo-płciowego, gruczołów potowych  
i innych układów. Objawami są między in-
nymi zaburzenia rytmu serca, skoki ciśnie-
nia tętniczego, biegunki, zaparcia, dolegli-
wości bólowe z jamy brzusznej, zaburzenia 
funkcji seksualnych. 

Polineuropatia i ból neuropatyczny wystę-
pują w wielu chorobach prowadzących do 
uszkodzenia nerwów. Największą grupę sta-
nowią chorzy z cukrzycą, chorobą nowotwo-
rową, chorobami kręgosłupa oraz neuralgią 
popółpaścową. Ponadto jest stwierdzana 
w przebiegu choroby zwyrodnieniowej 
stawów, miażdżycy tętnic, chorobach wą-
troby, chorobach hematologicznych, np.  
w szpiczaku mnogim, w chorobach reu-
matologicznych, np. reumatoidalnym za-
paleniu stawów, twardzinie, toczniu, także  
w boreliozie i innych chorobach zakaźnych, 
w tym AIDS. Uszkodzenie nerwów mogą 
być także polekowe, np. po chemioterapii 
czy po leczeniu gruźlicy. Do wystąpienia 
neuropatii prowadzą też niedobory żywie-
niowe występujące między innymi u osób 
niedożywionych, u osób z zaburzeniami 
wchłaniania jelitowego, u alkoholików,  
w wyniku nadmiernego stosowania niektó-
rych leków, np. witamin z grupy B, zatrucia 
substancjami toksycznymi.

Podstawą jest określenie przyczyny prowa-
dzącej do uszkodzenia układu nerwowego  
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Nerwy pod kontrolą i wystąpienia bólu neuropatycznego oraz 
– jeżeli to możliwe – wyeliminowanie jej. 
W pierwszej kolejności powinna być le-
czona choroba, która jest przyczyną bólu 
neuropatycznego.

W zasadzie nie istnieją leki zatrzymują-
ce postęp neuropatii. Leczenie skupia się 
głównie na uśmierzaniu bólu. Skuteczność 
klasycznych leków przeciwbólowych jest 
niewielka. Do leków mających działanie 
przeciwbólowe należą leki przeciwdepresyj-
ne o działaniu przeciwbólowym (np. dulok-
setyna, wenlafaksyna) i przeciwdrgawkowe 
(np. gabapentyna, pregabalina). Powinny 
one być stosowane długo i w odpowiednio 
dużej dawce stopniowo zwiększanej do to-
lerowanej przez pacjenta.

Pomocniczo stosuje się preparaty z lido-
kainą oraz miejscowo kapsaicynę (głównie  
w warunkach Poradni Leczenia Bólu). 
Podaje się także leki poprawiające funkcjo-
nowanie uszkodzonych nerwów: kwas alfa-
-liponowy (ALA) oraz witaminy z grupy B.

Leczenie bólu neuropatycznego jest le-
czeniem złożonym i obejmuje również me-
tody niefarmakologiczne i interwencyjne.  
W wielu przypadkach skuteczne są hamu-
jące przewodzenie bólu blokady nerwów, 
termolezje i neurolizy. Bardzo ważne są 
rehabilitacja i usprawnianie pacjenta, które 
w pewnym stopniu hamują postęp zaników 
mięśniowych.

Specjalista neurolog lekarz Paweł Chochoł 
współpracujący z przychodnią Mój Lekarz 
Radom.pl podczas wizyt wykorzystuje wie-
dzę i doświadczenie dotychczas zdobyte  
w warszawskich klinikach neurologii Szpi-
tala Orłowskiego Centrum Medycznego 
Kształcenia Podyplomowego oraz Instytucie 
Psychiatrii i Neurologii. Możliwości powyż-
szych ośrodków naukowych i badawczych 
dały mu okazję diagnozować oraz leczyć 
pacjentów poszukujących pomocy z terenu 
całego kraju, a zwłaszcza pomagać chorym  
z chorobami naczyniowymi z udarami 
mózgu, zwyrodnieniowymi, mięśniowymi, 
padaczką czy stwardnieniem rozsianym. Staż 
naukowy odbyty w Wielkiej Brytanii dał mu 
wgląd do nowoczesnych metod diagnostyki 
neuroobrazowej, które zaczynają również 
być coraz bardziej dostępne w kraju oraz no-
watorskich rozwiązań opieki nad pacjentem  
z przewlekłą chorobą neurologiczną. Ustawicz-
nie podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział  
w konferencjach w kraju i za granicą, kursach 
szkoleniowych umożliwiających pogłębienie 
diagnostyki neurologicznej takich jak badania 
USG Doppler tt. domózgowych czy obecnie 
badania neurofizjologiczne z szczególnym na-
ciskiem na elektroencefalografię; interesuje się 
ponadto zaburzeniami napadowymi, bólami 
głowy i kręgosłupa, chorobami nowotworo-
wymi ośrodkowego układu nerwowego.
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Borelioza jest chorobą, wywołaną przez 
bakterię z rodzaju krętków. W jej ścianach 
komórkowych znajduje się 21 plazmidów 
(otworów), które przekazują bakterii infor-
macje o naszym układzie odpornościowym, 
czy też o obecności leków. Ma ona umiejęt-
ność kamuflażu przed układem odporno-
ściowym. Jako bakteria krętkowa i beztle-
nowa „wkręca się” w tkanki, przechodzi 
do płynów ustrojowych, infekuje krwinki, 
tkanki, szpik kostny dostając się do rdzenia 
kręgowego.

Już po 10 dniach od zakażenia jest w każ-
dym z naszych płynów ustrojowych. Borelia 
jest niezwykłym organizmem polimorficz-
nym, co oznacza, że potrafi pozbyć się 
swoich błon komórkowych i w postaci pla-
zmatycznej przenikając barierę krew – mózg 
stając się niewidzialna dla antybiotyków.

Miliony ludzi zdiagnozowanych ze 
Stwardnieniem rozsianym, Alzheimerem, 
Fibromyalgia, RZS, Syndromem chronicz-
nego zmęczenia i innych chorób mogą  
w rzeczywistości chorować na boreliozę.

Zapomnij wszystko to, co wydaje Ci się, 
że wiesz o boreliozie – nawołują Fletcher  
i Klaber – To nie jest rzadka choroba – to 
jest epidemia. W gruncie rzeczy może okazać 
się najbardziej podstępną, zakaźną chorobą 
naszych czasów – a zarazem najtrudniej 
rozpoznawaną.

Klasyczne podejście, obejmuje reko-
mendowane badania laboratoryjne, test 
przesiewowy ELISA w klasie igM, IgG  
– I etap, test potwierdzenia Western-blot,  
w przypadku dodatniego pierwszego testu. 
Jak wiadomo w interpretacji wyników, 

ujemny wynik testu u osoby z podejrzeniem 
późnej boreliozy nie wyklucza choroby. 
Nie można wykluczyć również boreliozy,  
w przypadku kiedy pacjent nie chorujący na 
boreliozę, rozwija inną, podobnie objawiają-
cą się chorobę, np. reumatoidalne zapalenie 
stawów, objawów Reynauda, czy też RZS.

Źródłem, zakażenia mogą być, płyny 
ustrojowe, krew np. transfuzja, ślina, sper-
ma, jaja pasożytów, bądź same pasożyty, 
które bytują w naszych organizmach, doro-
słe kleszcze, nimfy, komary, pchły, pluskwy, 
bądź inne owady mające kontakt z krwią.

Borelioza, może być wczesna, występu-
jąca, kilka dni od zarażenia, pojawia się 
rumień, gorączka, dreszcze osłabienie, 
zaburzenia rytmu serca, wysypka, tiki mię-
śni, problemy z koncentracją itp. nie roz-
poznana, może przejść w chorobę utajona 
i przewlekłą dającą zaburzenia i choroby  
z każdego układu. Poszczególne objawy 
mogą występować z różnym nasileniem,  
w zależności od układu immunologicznego. 

W chorobach autoimmunologicznych  
w 90% chorób znajduje się krętki borelii.

Spośród niekonwencjonalnych metod 
rozpoznawania boreliozy najwyżej cenio-
nym jest test biorezonansowy. Światowa 
organizacja WHO ocenia na 90% skutecz-
ności testy biorezonansowe, wykonywane 
przez przeszkolonych diagnostów, na 
sprzętach z odpowiednim, nowoczesnym 
oprogramowaniem.

Biorezonans w opinii coraz większej grupy 
lekarzy, jest cenionym źródłem informacji 
o patogenach w ludzkim organizmie. Do 
krajów wiodących należą: Szwajcaria, 

Borelioza. 
Modna choroba – czy 
bagatelizowana epidemia? 



15

Holandia, Niemcy, Ukraina, USA, stosując 
terapie łączone: Biorezonas, dietoterapia, 
suplementacje, generatory prądowe, oraz 
najcenniejsze w przypadku boreliozy – ge-
neratory plazmowe. 

Stosując świadomie, terapie z zakresu me-
dycyny alternatywnej, która łączy metody  
i obejmuje organizm jako całość pojawia się 
nadzieja dla osób dotkniętych mocno choro-
bą gdzie medycyna akademicka okazała się 
nie wystarczająca czy tez nie skuteczna, bo 
wiemy, że borelioza to niezwykły organizm  
i jednocześnie trudny do diagnozy i leczenia.

Eliomed – Elżbieta Petrzak
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We współczesnym świecie istnieją proble-
my zdrowotne wymagające innowacyjnych 
rozwiązań. Jak pomóc organizmowi po-
zbyć się martwych tkanek, produktów ich 
rozpadu, wirusów i bakterii bez szkody dla 
zdrowia?

Zgodnie z badaniami Nikola Tesli,  
a także lekarzy: Alberta Abramsa, Royala 
Rife’a Huldy Clark, Georga Lakhovsky, 
firma Diacom stworzyła nowe urządzenie 
Diacom-Plazmotronic, które rozwija specy-
ficzne promieniowanie powstające podczas 
jego działania i daje dobre rezultaty dzięki 
likwidacji patogennej mikroflory. 

Generator plazmy wykorzystuje specjalne 
częstotliwości, zdolne do zniszczenia mikro-
organizmów (wirusów chorobotwórczych, 
bakterii, pasożytów i innych), które są wokół 
nas i w nas samych, a które mogą być przy-
czyną różnych chorób.

Generator plazmowy Plazmotronic jest 
wynikiem długoletnich badań. Urządzenie 
jest odpowiedzią na potrzebę stworzenia 
wiarygodnego urządzenia zdolnego znisz-
czyć mikroorganizmy, przeciwko którym, 
system immunologiczny nie jest w stanie 
samodzielnie walczyć, a który nie szkodzi 
organizmowi i nie zachwieje jego równowa-
gi biologicznej.

Dlaczego terapie wykonywane na 
generatorze plazmowym są tak skuteczne?

Fala elektromagnetyczna o konkretnych 
częstotliwościach (w zależności na jaki ro-
dzaj patogenu jest prowadzony zabieg) ma 
negatywny wpływ na mikroorganizm wpra-
wiając w wibrację jego błonę biologiczną 

oraz zaburzając metabolizm. W efekcie koń-
cowym patogen zostaje na tyle uszkodzony, 
że nie ma możliwości dalszej egzystencji. 
Jego błona biologiczna ulega zerwaniu.

Pozostałości drobnoustrojów usuwane 
są z organizmu ludzkiego poprzez komórki 
układu odpornościowego.

Fala plazmatyczna jest bardzo skuteczna, 
ponieważ wytwarzane promieniowanie 
przenika również przez tkanki twarde nie 
dając patogenom możliwości ukrycia się  
w różnych zakamarkach naszego organizmu.

Istnieje wiele opracowań naukowych 
potwierdzających wpływ pola elektroma-
gnetycznego na rozbijanie biofilmu. Dodat-
kowo, niektóre z nich wprost potwierdzają 
wpływ pola elektromagnetycznego na dra-
styczne zwiększenie skuteczności działania 
antybiotyków wobec biofilmu. Terapia 
generatorem plazmowym, nie tylko może 
być stosowana w okresie nieprzyjmowania 
antybiotyków, ale również silnie pomaga  
w trakcie kuracji antybiotykowych, skracając 
czas jej trwania.

Dla kogo przeznaczone są terapie?
Diacom Plazmotronic przeznaczony jest 

do wspomagania organizmu w walce z prze-
wlekłymi i poważnymi chorobami, między 
innymi:
- zaburzeniami psycho-emocjonalnymi,
-  słabymi połączeniami międzykomórko-

wymi (np. stwardnienie rozsiane)
-  nowotworami, 
-  chorobami skóry (łuszczyca, egzema),
-  boreliozą i konfekcjami boreliowymi,
-  regulacją układu pokarmowego,

Generator plazmowy
Diacom Plazmotronic 
już w Polsce!
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-  prostatą,
-  problemami z sercem,
-  zwiększeniem odporności,
-  poprawą pola energetycznego ludzkiego 

ciała,
-  regulacją snu i wiele innych.

Na czym polega unikatowość urządzenia 
Diacom-Plazmotronic?

Diacom-Plazmotronic posiada unikalne 
oprogramowanie oparte na najnowszych in-
nowacjach technologicznych. Ma skuteczny 
wpływ na niepożądaną obecność mikroor-
ganizmów w pomieszczeniu, wpływając tym 
samym na poprawę stanu zdrowia. 

Urządzenie Diacom-Plazmotronic daje 
możliwość ustawienia różnych parametrów 
i opcji, w tym intensywności działania, 
częstotliwości pracy, czasu trwania i mocy 
powtarzanych częstotliwości oraz możliwość 
korzystania z zewnętrznego źródła impul-
sów, mimo własnego generatora. Dzięki 
temu każdą terapię można dostosować in-
dywidualnie do własnych potrzeb.

Diacom-Plazmotronic może działać  
w zakresie częstotliwości od 0,1 Hz do 1 MHz,  
dzięki tak szerokiemu zakresowi działania, 
skutecznie usuwa wszystkie patogeny z na-
szego organizmu.

Najważniejsze jest jednak to, że pozbywa-
nie się chorobotwórczych bakterii i wirusów 
poprzez aplikowane im pole produkowane 
przez generator Diacom-Plazmotronic jest 
całkowicie nieszkodliwe dla zdrowych ko-
mórek organizmu oraz bez żadnych skutków 
ubocznych dla zdrowia pacjenta.

DIAGNOSTA DIACOM-TERAPEUTA
Małgorzata Borkowska 
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Placówka medyczna 
przy ul. Granicznej już otwarta!

Dostęp do zaplecza PZU Zdrowie pozwolił nam silnie rozwijać komercyjne gałęzie działalności 
medycznej. W nowej placówce pacjentki poradni ginekologicznej będą mogły skorzystać  
z indywidualnego doboru antykoncepcji czy rozpocząć leczenie niepłodności za pomocą nowoczesnej 
techniki, jaką jest naprotechnologia. Natomiast dla kobiet spodziewających się dziecka udostępniamy 
nowe urządzenie KTG służące do monitoringu czynności serca płodu oraz badania USG 3D/4D.
Umożliwimy naszym pacjentom dostęp do badań z zakresu pogłębionej diagnostyki z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu USG i RTG oraz densytometru.
Nasza placówka będzie miejscem przyjaznym dzieciom – z myślą o nich wyposażyliśmy  
tzw. strefę kids, w której mały pacjent znajdzie gry i zabawy edukacyjne oraz pozna Niestraszki,  
czyli animowane postaci stworzone przez PZU Zdrowie.
Ważnym udogodnieniem jest pokój rodzica. To przestrzeń stworzona z myślą m.in. o młodych 
mamach, które chciałyby nakarmić lub przewinąć malucha w komfortowych i przyjaznych warunkach.
Wraz z rozwojem poszczególnych poradni będziemy sukcesywnie powiększać naszą kadrę medyczną. 
Do zespołu pozyskujemy specjalistów różnych dziedzin, do których terminy wizyt udostępnimy  
na naszej stronie www.radom.pzuzdrowie.pl oraz na Facebooku.
Serdecznie zapraszamy!
 
Marta Sibilska, Specjalista ds. marketingu
Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic, Radom, ul. Graniczna 24 

KOREKTA: w poprzednim wydaniu opublikowany został błędny adres Radiologii Centrum Medycznego 
PZU Zdrowie Polmedic. Poprawny to: ul. Aleksandrowicza 5, Radom. Za uchybienie przepraszamy.

W ramach POZ 1 skorzystacie tu z opieki: 
- lekarzy rodzinnych,  
- internistów, 
- pediatrów  
oraz podstawowej opieki pielęgniarskiej,
 
natomiast w Zespole Poradni Specjalistycznych 
świadczymy usługi z zakresu: 
- alergologii, 
- chirurgii ogólnej i onkologicznej, 
- chirurgii urazowo-ortopedycznej, 
- dermatologii, 
- diabetologii, 
- endokrynologii, 
- ginekologii i położnictwa, 
- leczenia osteoporozy, 
- otolaryngologii, 
- urologii, 
- zdrowego żywienia, 
oraz wykonujemy badania densytometrii, RTG i USG.

Sieć placówek medycznych Polmedic (teraz pod nazwą Centrum Medyczne PZU Zdrowie Polmedic) uruchomiła 
nową lokalizację przy ul. Granicznej 24. Do nowo powstałego budynku przeniesione zostały placówki POZ 1 i Zespół 
Poradni Specjalistycznych, ulokowane dotychczas przy ul. Mazowieckiego 7J i K. W związku z tym wszystkie wizyty, 
które umówione zostały od 20 maja w powyższych placówkach odbędą się już w nowej lokalizacji.
Graniczna 24 to placówki, które powstały w standardzie i stylistyce PZU Zdrowie. 

Graniczna 24 | Okulickiego 74 i 76 | Toruńska 1 | Osiedlowa 9 | 1905 Roku 20 | Aleksandrowicza 5
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Twoje noce to koszmar. Nie dlatego, że nie 
możesz spać. Spałabyś chętnie i smacznie, 
ale boisz się o swego męża lub partnera. 
Potwornie chrapie, a czasami przerażona 
gwałtownie go budzisz, bo masz wrażenie, 
że przestał oddychać. Czuwasz nad jego 
snem, a on i tak budzi się niewyspany i jest 
wiecznie zmęczony. Przez cały dzień ma 
problemy z koncentracją, a Wasze życie 
intymne właściwie przestało istnieć... Być 
może za wszystkie te problemy odpowiada 
schorzenie zwane obturacyjnym bezdechem 
podczas snu.

Obturacyjny bezdech podczas snu to cho-
roba, w przebiegu której występują przerwy 
w oddychaniu w czasie snu, co powoduje 
niedotlenienie, (w skrajnych przypadkach 
zawartość tlenu we krwi spada niemal  
o połowę), a to w konsekwencji prowadzi do 
poważnych zaburzeń w pracy układu krąże-
nia, obniżenia samopoczucia i sprawności 
psychofizycznej. Zastanów się czy Twój 
partner nie ma jednego lub kilku z wymie-
nionych poniżej objawów.

Objawy OBPS występujące w czasie snu:
• chrapanie 
• bezdechy 
• niespokojny sen 
• częste oddawanie moczu w nocy 
• pocenie się

Objawy OBPS występujące w ciągu dnia:
• niewyspanie 
• uczucie ciągłego zmęczenia 
• zasypianie wbrew własnej woli (np. 

podczas jazdy samochodem lub spotkań 
służbowych) 

• poranne bóle głowy 
• osłabienie pamięci 
• trudności w koncentracji uwagi 
• drażliwość
• pobudzenie emocjonalne 
• zmniejszenie wydolności pracy 

• pogorszenie kontaktów z otoczeniem 
• kłopoty w pracy i w życiu rodzinnym 
• zaburzenia potencji, impotencja

Objawy i choroby towarzyszące OBPS:
• otyłość 
• choroby układu krążenia: (nadciśnienie 

tętnicze, zaburzenia rytmu serca, cho-
roba niedokrwienna i zawał serca, udar 
mózgu) 

• zaburzenia gospodarki węglowodanowej 
i tłuszczowej

OBPS można i należy leczyć, a w przypad-
ku podjęcia odpowiednich kroków poprawa 
nastąpi szybko i niezwykle skutecznie!

Centrum Bernardyńska

Ach śpij kochanie… czyli co zrobić, 
kiedy twój mąż chrapie

Przyjmuje 
w pon. od 16.00 
soboty od 8.00

Barbara Węgrzycka

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

specjalista chorób płuc
pulmonolog

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Agnieszka Rogozińska

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

specjalista neurolog
przyjmuje w czwartki od 17.00

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Alergia to choroba XXI wieku. Co dekadę 
istotnie zwiększa się ilość osób z chorobami, 
u podstawy których leży zjawisko atopii. 
Dane epidemiologiczne z badania ECAP 
z 2008 r. jasno wskazują, że ok. 40% spo-
łeczeństwa ma dodatnie testy alergiczne,  
a 30% Polaków to osoby z chorobą alergicz-
ną nosa, oczu, skóry lub płuc.

W narządach barierowych (skóra, 
przewód pokarmowy, układ oddechowy)  
u takich osób po kontakcie z alergenem 
dochodzi do rozwoju zapalenia spowo-
dowanego nieprawidłową reakcją układu 
immunologicznego na nieszkodliwe cząstki 
białek lub aminokwasów zwane alergenem. 
Sam alergen nie szkodzi człowiekowi. 
Szkodliwa jest reakcja organizmu alergika 
na bodziec, jakim w tym przypadku jest 
alergen. W Polsce najczęściej stawiamy 
diagnozę „alergiczny nieżyt nosa” ANN  
– ok. 25% populacji ma objawy tej choroby, 
ale tylko połowa aktywnie leczy tę przypa-
dłość. Nieleczenie ANN prowadzi u połowy 
chorych do rozwoju astmy oskrzelowej. To 
zjawisko jest szczególnie nasilone u chorych 
na przewlekły nieżyt nosa wywołany przez 
odchody roztoczy kurzu domowego. U ta-
kich chorych po kontakcie z alergenem już 
po kilkudziesięciu sekundach w obrębie bło-
ny śluzowej dochodzi do uwolnienia hista-
miny jako pierwszego mediatora zapalenia 
alergicznego. Prowadzi to do wzrostu prze-
puszczalności nabłonka, powstaje obrzęk  
i następuje wzrost produkcji śluzu.

Dodatkowo występuje zjawisko skurczu 
mięśni gładkich, szczególnie widoczne  
w układzie oddechowym. U chorych z ANN 
reakcja na alergen odbywa się także w ob-
rębie oskrzeli, to zjawisko może prowadzić 
wprost do rozwoju astmy oskrzelowej.

W leczeniu alergii lekami pierwszego 
rzutu są leki antyhistaminowe nowej gene-
racji. W leczeniu chorób alergicznych leki 
antyhistaminowe są wykorzystywane od lat. 
Niestety często występujące działania nie-
pożądane leków pierwszej generacji, takie 
jak: nadmierna senność i brak koncentracji, 
suchość błon śluzowych, zaburzenia rytmu 
serca czy też problemy z oddawaniem mo-
czu, zmusiły naukowców do zsyntetyzowa-
nia leków 2 generacji, w większości wolnych 
od tych działań niepożądanych.

Lekiem, który ma największą ilość ba-
dań dotyczących swojego działania, jest 
cetyryzyna. Leki 2 generacji wybiórczo 
blokują receptory histaminowe, a poprzez 
utrudniony dostęp do OUN są w znacznym 
stopniu pozbawione działania sedatywnego. 
Oczywiście istnieją różnice miedzy lekami 
antyhistaminowymi 2 generacji w zakresie 

Leki przeciwalergiczne
wywoływania senności oraz istotne różnice 
między pacjentami w tym zakresie. Poprzez 
kolejne próby terapeutyczne można znaleźć 
lek 2 generacji, który u danego pacjenta bę-
dzie w pełni tolerowany.

Leki antyhistaminowe 2 generacji róż-
nią się między sobą kinetyką działania. 
Wszystkie leki 2 generacji po podaniu do-
ustnym dobrze wchłaniają się z przewodu 
pokarmowego, ale dla niektórych obecność 
pokarmu może wydłużyć okres wchłaniania 
lub zmieniać biodostępność. W przypadku 
cetyryzyny to zjawisko nie występuje, po-
karm nie ma wpływu na jej wchłanianie. Po 
zażyciu cetyryzyna działa bardzo szybko, 
efekty jej działania możemy zobaczyć już 
po 30 minutach, a u większości po godzi-
nie od zastosowania doustnie. Dodatkowo 
cetyryzyna nie podlega w większości meta-
bolizmowi pierwszego przejścia, a 2/3 dawki 
jest wydalane w postaci niezmienionej z mo-
czem, co powoduje, że u osób z chorobami 
wątroby nie musimy modyfikować dawki 
leku. Taką modyfikację musimy zastosować 
w przypadku obecnych u chorego proble-
mów z niewydolnością nerek.

Cetyryzyna jako silny i selektywny an-
tagonista receptorów histaminowych H1 
znajduje zastosowanie w leczeniu pierw-
szego rzutu alergicznego nieżytu nosa. 
Istotnie zmniejsza ilość wodnistej wydzie-
liny, redukuje objawy świądu nosa i napady 
kichania. Nieznacznie, ale jednak, może 
zmniejszać obrzęk w obrębie błony śluzowej 
nosa. Stany zapalne wywołane alergenem  
w obrębie gardła i tylnego nosa również pod-
dają się terapii lekami antyhistaminowymi.  
W przypadku Oral Allergic Syndrome, czyli 
zespołu anafilaksji jamy ustnej (który często 
występuje u chorych z alergią powietrzno-
pochodną), doprowadzają do zmniejszenia 
objawów OAS i poprawiają jakość życia 
chorych.

Objawy skórne towarzyszące chorobom 
alergicznym, tj. wyprysk kontaktowy, obja-
wy pokrzywki idiopatycznej towarzyszące 
anafilaksji, także poddają się terapii lekami 
antyhistaminowymi 2 generacji. Obecnie  
w leczeniu pokrzywki leki antyhistamino-
we stanowią podstawę terapii. Stosowane  
w dawce standardowej raz dziennie po-
wodują ustąpienie objawów pokrzywki  
u większości chorych z tą dolegliwością. 
Duże bezpieczeństwo tych leków gwarantuje 
pożądany efekt kliniczny i stosunkowo mało 
działań niepożądanych. Leki te są skuteczne 
w redukcji uczucia świądu, wielkości bąbli 
pokrzywkowych oraz zmniejszają ilość wy-
kwitów pokrzywkowych u chorych. Także 
chorzy z pokrzywką wywołaną zmianą 
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temperatury zaczynają tolerować coraz 
większą amplitudę zmian temperatury, co 
poprawia ich możliwości aktywności na 
zimnym powietrzu lub kąpieli w zimnych 
akwenach wodnych, których w Polsce nie 
brakuje. Pokrzywka świetlna stymulowa-
na przez pierwsze intensywne promienie 
słoneczne może ulec zmniejszeniu, jeśli 
zabezpieczymy chorego lekiem antyhistami-
nowym (np. cetyryzyną). Pokrzywka wywo-
łana wysiłkiem fizycznym dotkliwie dokucza 
chorym skazując ich czasami na rezygnację 
z uprawiania sportu. W tym przypadku lek 
antyhistaminowy 2 generacji w połączeniu 
z odpowiednią dietą i być może w zabez-
pieczeniu adrenaliną umożliwi pacjentowi 
uprawianie ulubionej dyscypliny sportowej.

Podsumowując, leki antyhistaminowe 
2 generacji (w tym cetyryzyna) stanowią 
podstawę leczenia chorób alergicznych do-
tyczących układu oddechowego (alergiczny 
nieżyt nosa) i skóry. Warto zastosować 
sprawdzony lek, aby uzyskać pożądany efekt 
przy jak najmniejszych działaniach niepożą-
danych. Oprócz leków antyhistaminowych 
warto pamiętać o profilaktyce antyalergeno-
wej i w wybranych przypadkach o swoistej 
immunoterapii, czyli „odczulaniu”.

Źródło: „Farmacja Praktyczna”
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produkt dostępny 
w najlepszych aptekach



25

dietetyk Nina Skalska

Radom, 
ul. Bernardyńska 3A

odchudzanie dzieci i dorosłych,
diety w chorobach wewnętrznych
i metabolicznych

tel. 48 386 95 00 
 511 511 234
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Niepokojąco wzrasta liczba zachorowań 
na bardzo ciężką chorobę jaką jest odra.

Sprawdź odporność swojego organizmu na tę chorobę. 
Zapraszamy na oznaczenie przeciwciał 

w klasie IgG przeciwko odrze. 
Jest to test jakościowy w systemie VIDAS 

przy użyciu techniki ELFA 
(metoda enzymoimmunofluorescencyjna) 

Zapraszamy na wykonanie testu w naszym laboratorium

więcej na 

www.baldys-lab.eu

Laboratorium medyczne




