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Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

Koleżanki i Koledzy,

D

ynamiczny rozwój gastrologii pokazuje, jak wielką zagadką jest organizm człowieka i jak wiele jest jeszcze nieznanych obszarów medycyny.
Weźmy bakterie – do tej pory kojarzyły się nam z chorobami, a tu okazuje
się, że to gigantyczna fabryka biochemiczna!

C

ałkiem dobrze trzyma się kardiologia, która wprawdzie swoje znakomite
lata wydaje się mieć za sobą, ale jej oferta nadal jest bardzo atrakcyjna
zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów. Elektroterapia i angiologia kardiologiczna mają też znakomite osiągnięcia w zakresie organizacji placówek.
Gdyby jeszcze kardiologia zajęła się bardziej intensywnie profilaktyką,
byłoby wspaniale.

J

ednak profilaktyka jest nie tylko marnie finansowana, ale nie da się jej
spektakularnie „sprzedać”. Przekaz profilaktyki jest w istocie następujący:
zjadaj wielokolorową sałatkę, ruszaj się, nie pal, nie bierz dwudziestu dyżurów
w miesiącu, a efekty tego pełnego wyrzeczeń życia poczujesz za 20…30 lat.
Kogo taki przekaz uwiedzie? Tylko osoby z długofalową wyobraźnią. Może
szczypta grozy: bądź non stop aktywny nie tylko fizycznie, ale i intelektualnie,
a nie staniesz się ciężarem dla rodziny za kilkadziesiąt lat.

C

zynniki wpływające na nasze zdrowie są złożone i różnorodne: sposób
odżywiania się, aktywność fizyczna, sen i odpoczynek, zachowanie
rytmu dobowego, otaczające środowisko, relacje międzyludzkie, a także
duchowość. Jak możemy to podsumować?
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Statut „Gazety dla Lekarzy”

Nowości ............................................................ 4, 5, 6, 14

I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy
z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5,
poz. 24 z późn. zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28 lutego 2012 r. w rejestrze dzienników
i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków
ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN
2084-5685 jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej
w internecie w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest
przekazywany przez Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej
(sygnatura P. 293987 A) w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją
polityczną, religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub
zawodowym. GdL jest organizacją pozarządową działającą na
rzecz lepszej opieki zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
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II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną
częścią naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do
tych, którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód
jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony
zdrowia, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla
tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze.
GdL na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną,
ale także nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak
literatura, muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96,
poz. 873) „Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych
i nie działa w celu osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie
są wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria
autorom. Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu,
ale i osobistej satysfakcji.
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Fot. Krystyna Knypl

Warsztaty Ablacyjne

W dniach 10-12 stycznia
2018 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie odbyły się
Międzynarodowe Warsztaty Ablacyjne „International Warsaw Ablation Workshops”. Tegoroczne spotkanie było poświęcone głównie
ablacjom złożonym, w tym
ablacjom migotania przedsionków i częstoskurczu komorowego.
W leczeniu migotania
przedsionków ablacja jest
co najmniej dwukrotnie skuteczniejsza od farmakoterapii oraz istotnie poprawia
jakość życia pacjentów. Ma
także coraz szersze zastosowanie także w terapii częstoskurczu komorowego. Obecnie najczęściej wykonuje się
ablacje prądem o częstotliwości radiowej, tzw. ablacje RF (radiofrequency) lub
krioablacje.
Podczas ablacji RF prąd
rozgrzewa tkankę serca w miejscu styku z kilkumilimetrową elektrodą

do kilkudziesięciu stopni, a w krioablacji następuje oziębienie niewielkiego
fragmentu mięśnia serca do
minus kilkudziesięciu stopni.
Uczestnikom warszawskich Międzynarodowych
Warsztatów Ablacyjnych zaprezentowano 10 zabiegów
ablacji, które były przeprowadzane jednocześnie w dwóch

– W Instytucie Kardiologii w Warszawie wykonuje
się obecnie ponad 800 zabiegów ablacji rocznie – mówi
dr hab. n. med., prof. nadzw.
Maciej Sterliński, kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący Sekcji Rytmu Ser-

pracowniach elektrofizjologicznych i były transmitowane on-line do sali konferencyjnej.

ca Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego. – Zabiegi
te wykonywane są w Klinice
Zaburzeń Rytmu Serca oraz

na Oddziale Zaburzeń Rytmu Serca II Kliniki Choroby
Wieńcowej. Ablacja podłoża
arytmii to metoda, która będzie miała coraz szersze zastosowanie w terapii arytmii,
dlatego inicjatywy takie jak
Międzynarodowe Warsztaty
Ablacyjne są tak cenne.
Wśród wykładowców znaleźli się między innymi: prof.
Paolo Della Bella, prof. Marcin
Kowalski, prof.
Laszlo Geller,
prof. Alan Bulava, prof. Attila Kardos.
Patronat nad
Międzynarodowymi Warsztatami Ablacyjnymi „International Warsaw
Ablation Workshops” objęła Sekcja Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Informacja prasowa

Zanieczyszczenie powietrza podnosi ciśnienie krwi
Z doniesienia Traffic congestion and blood pressure
elevation: A comparative
cross-sectional study in Lebanon autorstwa P. Bou Samra
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i wsp. opublikowanego na zanieczyszczonego powie- pracującymi w środowisku
łamach „Journal of Clinical trza, mieli wyższe ciśnienie bez zanieczyszczeń (średnie
Hypertension” dowiadujemy krwi (średnie RR w tej gru- RR 123/78 mmHg). (K.K.)
się, że zawodowi kierowcy, pie wynosiło 142/87 mmHg)
Źródło: http://onlinelibrary.wiley.
którzy pracowali w obszarach w porównaniu z kolegami
com/doi/10.1111/jch.13102/full
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfred_Vulpian#/media/File:Alfred_Vulpian.png

Migotanie przedsionków
jest zaburzeniem rytmu absorbującym w równej mierze kardiologów, jak i ich
pacjentów. Pierwszy raz
opisał je francuski neurolog
Alfred Vulpian w 1874 roku

– zaobserwował mianowicie
nieregularną czynność serca
u psów. U podłoża migotania
przedsionków leżą pobudzenia ogniskowe pochodzące
głownie z żył płucnych lub
mnogie fale nawrotowe, tzw.
mikroreentry.
Migotanie przedsionków
dotyczy 0,4-1% populacji.
Według danych American
Heart Association średni
wiek pacjentów z migotaniem przedsionków wynosi
66,8 lat dla mężczyzn i 74,6
lat dla kobiet.
Osoby z migotaniem
przedsionków kilkakrotnie
częściej ulegają powikłaniom
zatorowo-zakrzepowym niż
osoby z rytmem zatokowym.
Leczenie farmakologiczne
jest w wielu przypadkach

skuteczne, a gdy zawodzi –
metodą z wyboru jest ablacja, która jest zabiegiem polegającym za zamierzonym
i wybiórczym zniszczeniu
fragmentu tkanki serca, który
ma działanie arytmogenne.
Dotychczas stosowano
metody ablacji segmentalnej,
linijnej lub okrężnej ablacji
żył płucnych, krioablacji balonowej. W 2013 roku podczas
kongresu National Scientific
Sessions Heart Rhythm Society w Denver zaprezentowano nową metodę, która
pozwala kardiologom bardzo precyzyjnie zlokalizować
w sercu źródło zaburzeń rytmu. Autorami są naukowcy
z Intermountain Medical
Center w Utah. Metoda odwzorowuje trójwymiarowo
elektryczne sygnały powstające w sercu, odpowiedzialne
za powstanie zaburzeń rytmu.
Wcześniej metoda 3D była
stosowana do nawigacji cewników wewnątrzsercowych,
teraz także jest stosowana do
precyzyjnego wyboru miejsca
wykonania ablacji.
– Możliwości nowej techniki można porównać do
koncertu symfonicznego –
powiedział dr Jared Bunch,
dyrektor medyczny ds. badań
elektrofizjologicznych w Intermountain Heart Institute
w Intermountain Medical
Center. – Podczas koncertu słyszymy wiele różnych

Fot. Krystyna Knypl

Mapy 3 D pomagają dokładnie zlokalizować źródło migotania
przedsionków

instrumentów grających różne części utworu, podobnie
serce ma wiele częstotliwości,
które powodują jego skurcze.
Nowa technika pozwala nam
precyzyjnie określić melodię
pojedynczego instrumentu,
wyświetlić go na mapie trójwymiarowej i precyzyjnie
przeprowadzić proces ablacji.
Nową technikę mapowania 3D zastosowano u 49 pacjentów w latach 2012-2013
i porównano ją z 200 pacjentami, którzy mieli wykonaną
ablację metodą klasyczną. Po
roku nie miało migotania
przedsionków 79% pacjentów, u których zastosowano
ablację z wykorzystaniem
mapowania 3D, a tylko 47,4%
pacjentów poddanych standardowej procedurze ablacyjnej bez zastosowania metody
trójwymiarowej. Technika 3D
stosowana podczas ablacji

pozwala znaleźć igłę w stogu
siana – mówili autorzy metody podczas konferencji
prasowej.
W Polsce elektroterapia
zaburzeń rytmu serca jest stosowana w wielu ośrodkach
– więcej http://rytmserca.org.
pl/_pages/_constant/osrodki.
htm.
Od 2016 roku zabiegi
ablacji z mapowaniem 3D są
wykonywane także w Polsce.
Uczestnicy Międzynarodowych Warsztatów Ablacyjnych „International Warsaw
Ablation Workshops”, które
odbyły się w dniach 10-12
stycznia 2018 r. w Instytucie Kardiologii w Warszawie,
mieli możliwość obserwowania na ekranie w czasie
rzeczywistym zabiegu ablacji
wykonanej z wykorzystaniem
mapowania 3D.
Źródło: materiały prasowe

Agonista receptora sigma-1 o działaniu hipotensyjnym
Rola białek sigma-1 jest
dopiero badana. Receptor sigma-1 jest zbudowany z 223
aminokwasów. Największą
gęstość tych receptorów
stwierdzono w móżdżku,
jądrze półleżącym i korze..
Receptor sigma-1 jest określany mianem przezbłonowego
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białka opiekuńczego siateczki śródplazmatycznej (czyli
białka odpowiedzialnego za
rozwijanie się innych białek), zwłaszcza części przylegającej do mitochondriów.
Na łamach „Journal of
Clinical Hypertension” ukazało się doniesienie Systolic

blood pressure as a potential
target of sigma-1 receptor
agonist therapy autorstwa
J.B. Cohena i wsp., z którego dowiadujemy się, że
agonista receptora sigma-1
oznaczony kryptonimem
ANAVEX2-73 i testowany
w badaniu klinicznym II fazy

u pacjentów z chorobą Alzheimera wykazywał także
działanie hipotensyjne. Badanie przeprowadzono u 32
pacjentów, średnie obniżenie ciśnienia krwi wynosiło
8,7 mmHg.
(K.K.)
Źródło: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/jch.13197/full
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Konferencja International Network on Cancer, Infertility
and Pregnancy (INCIP)
Fot. Krystyna Knypl

Rozpoznanie raka u kobiet w ciąży nie powinno powodować opóźnienia leczenia ani skutkować wymuszonym przerwaniem ciąży – podkreślano podczas konferencji prasowej.
W odpowiedni sposób zmodyfikowana terapia nie stanowi
ryzyka dla płodu oraz dalszego rozwoju dziecka.
W Polsce od 2015 roku w ramach programu „Boskie Matki”
Fundacja Rak’n’Roll prowadzi edukację na temat opieki nad
kobietami w ciąży chorymi na raka. Z programu skorzystało
111 kobiet. Powitano na świecie 102 dzieci. Wszystkie uroW dniach 18-19 stycznia 2018 odbyła się w Warszawie dziły się zdrowe.
konferencja International Network on Cancer, Infertility and
Więcej http://www.raknroll.pl/konferencja-miedzynarodowejPregnancy (INCIP), podczas której dyskutowano zagadnienia -grupy-badawczej-rak-plodnosc-i-ciaza-incip-po-raz-pierwszydotyczące zachorowań na raka w czasie ciąży.
w-polsce/.

Powikłania naczyniowe w cukrzycy – od czego zależą?
Na łamach „Journal of Diabetes and
Its Complications” 7 grudnia 2017 r.
ukazało się doniesienie Age, age at diagnosis and diabetes duration are all associated with vascular complications
in type 2 diabetes autorstwa N. Nanayakkara i wsp., w którym opisano
powikłania makro- i mikronaczyniowe w przebiegu cukrzycy. Przeanalizowano historie choroby 3419 osób dorosłych uczestniczących w Australian

National Diabetes Audit 2015 (więcej
o tym przedsięwzięciu pod adresem
http://content.digital.nhs.uk/nda).
Średni wiek badanych wynosił
62,9±12,5 lat, średni wiek w którym
zdiagnozowano cukrzycę 49,4±12,3 lat,
a czas trwania cukrzycy 13,5±9,4 lat.
Powikłania mikronaczyniowe były
częstsze wśród osób, u których w starszym wieku zdiagnozowano cukrzycę, a mikronaczyniowe wśród osób,

u których cukrzycę zdiagnozowano
w wieku młodszym. Czynnikami ryzyka dla powikłań makronaczyniowych były wiek pacjenta, wiek w którym zdiagnozowano cukrzycę. Czas
trwania cukrzycy był czynnikiem ryzyka zarówno dla powikłań w obrębie dużych naczyń, jak i mikrokrążenia.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29352694

Na łamach niemieckiego
czasopisma „Psychotherapie,
Psychosomatik, Medizinische
Psychologie” ukazały się doniesienia na temat problemów psychicznych dotykających emigrantów przybywających do Niemiec. Kłopoty ze
zdrowiem psychicznym mieli
zarówno pacjenci-emigranci,
jak i lekarze-emigranci.
Z artykułu Niepokój, depresja i zespół stresu pourazowego – systematyczny przegląd autorstwa J.Lindert i wsp.
dowiadujemy się, że pacjenci
(zbadano 1877 osób) emigrujący do Niemiec z takich
krajów jak Somalia, Kongo,
Ruanda, Liberia, Sierra Leone,
Togo często cierpieli na niepokój, depresję (35%), zespół
stresu pourazowego (32%).
Problemy psychologiczne nie omijały także
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lekarzy emigrujących do pracy w Niemczech, dowiadujemy się o tym z artykułu Lekarze emigranci: szanse i wyzwania autorstwa I. Hohmann
i wsp. Przeprowadzono szczegółowe wywiady z 8 lekarzami-emigrantami (zarówno
z krajów Unii Europejskiej, jak
i spoza niej), którzy pracowali
w Niemczech od 1,0 do 4,5 lat.
Czynnikami stresującymi były
stopień znajomości języka niemieckiego, zróżnicowane medyczne umiejętności, współpraca w zespole, dyskryminacja przez kolegów lekarzy oraz
kontakt z pacjentami. Autorzy
widzą potrzebę opracowania
systemowej redukcji czynników stresorodnych.
(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Problemy psychiczne pacjentów i lekarzy emigrujących do Niemiec

Źródła: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29351712
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/labs/
articles/28470633/
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Artykuł poglądowy

Stymulatory i inne zmory
Krystyna Knypl

Część 1. Dreszczowiec medyczny w konwencji prasy kolorowej
Bohaterka naszej opowieści reprezentująca pokolenie 60+ miała się za osobę zdrową. Mocnym tego
dowodem było nieposiadanie historii choroby u lekarza
rodzinnego. Sporadycznie zażywane leki na receptę
wypisywała sobie na 100%. Jako miłośniczka podróży
wybrała się na kolejną wycieczkę do Azji. Godziny
spędzone w klimatyzowanym samolocie nie pozostały
bez wpływu na samopoczucie i wspominanie egzotycznej wyprawy zostało zakłócone infekcją górnych
dróg oddechowych. Udało się infekcję opanować, ale
w krótkim czasie pojawiła się następna. Ogólnie złe
samopoczucie przewlekało się. W prasie kolorowej
bohaterki takich opowieści mają starannie dobrane
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do kontekstu imiona, nazwijmy więc naszą pacjentkę
Barbarą. Opowieść ciekawiej się czyta, gdy zawiera
wiarygodne szczegóły, dodajmy więc, że Barbara jest
okulistką i ma 69 lat.
Barbara bada ciśnienie i puls
Nieustępujące złe samopoczucie skłoniło Barbarę
do zwrócenia się z prośbą o poradę telefoniczną do
swojej koleżanki Marii, która jest – jak to określił pewien
dziarski biznesmen z dyplomem lekarza w rozmowie
z pewną dziennikarką mainstreamową – „emerytowaną
internistką z Warszawy”. Cóż mogła zalecić taka emerytka z pokolenia 70+? Dodajmy, że jest ona niezdrowo
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przywiązana do doświadczenia osobistego w medycynie wysłała męża po odbiór skierowania z przychodni, sama
i znajomości patofizjologii – zestawienia uszczypliwie spakowała niezbędne rzeczy i po godzinie leżała na
określanego mianem „eminence based medicine” przez sali R, poznając życie szpitalne z drugiej strony lustra.
wyznawców „evidence based medicine”(EBM). Wiedzę Włączający się niekiedy alarm przy tętnie 36 uderzeń
o medycynie opartej na faktach zdobywają oni w ramach na minutę oraz widok czerwonego napisu „ciężka braCME, czyli continuing medical education (CME), którą dykardia” pojawiającego się na monitorze wprawdzie
to edukację prześmiewcy nazywają CME = commercial chwilowo przyśpieszał tętno Barbarze, ale wskazania
marketing efforts (więcej na ten temat pod adresem do wszczepienia stymulatora były oczywiste.
Tuż po Nowym Roku zabieg wykonano. Szczęhttp://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/
śliwie wszystko odbyło się bez komplikacji i Barbara
edukcja-pozamedyczna/387-muzeum-dlugopisu).
Wspomniana internistka z pokolenia 70+ zleciła powróciła do domu.
Barbarze… pomiar ciśnienia krwi i tętna. Tak! Pospolity
pomiar ciśnienia i tętna! Nie pomyślała o żadnym spe- Jak żyć? – pyta Barbara
Posiadanie małego, ale skomplikowanego urzącjalistyczny badaniu, które dziś każda kobieta wykonuje
kilka razy w roku, takim jak TSH czy poziom witaminy dzenia elektronicznego w ciele powoduje, że pacjent
D3, że o USG przezpochwowym czy mammografii nie rozpoczyna Nowe Życie. Wszyscy z wszczepionym
wspomnimy…
stymulatorem serca wiedzą, że lepiej nie przechodzić
Barbara posłusznie wykonała pomiar. Choć przez bramki bezpieczeństwa na lotnisku, ale co jeszjest okulistką, to nie dawała wiary swoim oczom – na cze wymaga uwagi? Maria zadzwoniła do innej koleekranie sfigmomanometru wyświetlał się wynik: RR żanki, posiadaczki stymulatora od kilku lat, z prośbą
160/110 mmHg; T 42. Powtórzyła pomiar, wymieniła o wskazówki. – Nie możesz tylko wieszać firanek, no
baterie, ale puls nadal oscylował w okolicach 40 uderzeń i przechodzić przez bramkę bezpieczeństwa na lotnisku
na minutę, podobnie ciśnienie nie chciało być niższe. – odpowiedziała doświadczona posiadaczka stymulatora.
Zadzwoniła do koleżanki.
– Proszę przez miesiąc nie prowadzić samocho– Maryśka, co robić? Wyświetla mi się puls 42 na du, no i nie włączać radia w samochodzie – rzucił na
pożegnanie lekarz prowadzący Barbarę.
minutę – wyznała do słuchawki.
– Powtórzyć pomiar – zdecydowała Maria.
Bohaterka naszej opowieści otrzymała paszport
Wyniki kolejnych pomiarów były podobne. Maria posiadacza stymulatora. Z lektury paszportu dowiedziała
zaleciła wykonanie holtera EKG oraz przeprowadzenie się, że nie może przez miesiąc grać w golfa. Jakie to
pełnej diagnostyki nadciśnienia tętniczego. Barbara szczęście, że mamy styczeń i ograniczenie gry w golfa
poszukiwała placówki medycznej, w której mogłaby nie jest dolegliwe – pomyślała Barbara. A co z resztą
rozpocząć holtera EKG w piątek, tak aby móc zdjąć zaleceń? Z okulistyczną dociekliwością starała się znaleźć
urządzenie pomiarowe w sobotę. Taki układ czasowy odpowiedź na pytania odnośnie do trybu życia osoby
pozwoliłby jej na niezakłócone wypełnianie obowiązków z wszczepionym stymulatorem. Nie było to łatwe. Nieco
zawodowych. Okazało się, że nie jest to takie proste, lepiej mają osoby z wszczepionym kardiowerteremjak sobie Barbara wyobrażała – w całym stołecznym -defibrylatorem (ICD). Przeglądając stronę http://www.
mieście Warszawa nie było ani jednej placówki, w której icd.org.pl/icd/zycie-po-zabiegu/ zebrała kilka przydatnych
można by oddać sprzęt holterowski w sobotę. W tej informacji. Inna zakładka na tej stronie http://www.icd.
sytuacji Barbara zdecydowała się na kilka dni urlopu, org.pl/faq/ poszerza nieco wskazówki dla pacjentów, ale
o który było najłatwiej w zbliżającym się właśnie okresie przy odpowiedziach na niektóre pytania padają sforokołoświątecznym.
mułowania „nie ma jednoznacznych wskazówek” lub
„decyduje zdrowy rozsądek” albo „Konkretne pytanie
można zadawać przedstawicielom technicznym produDajcie mi telefon do pacjentki!
Gdy dr Tomasz, kardiolog odczytujący holter centów ICD. W Polsce mamy szczęście mieć kontakt
EKG naszej bohaterki zobaczył w zapisie pauzy sięgające z wybitnymi polskimi specjalistami w tym zakresie!”
8 sekund, szybko wypisał skierowanie do szpitala na Ha! Skoro lekarz uchyla się od odpowiedzi, to skąd
oddział kardiologii. Co więcej, uzgodnił z ordynato- pacjent ma czerpać wiedzę? Zadzwonić do wybitnego
rem przyjęcie Barbary w trybie pilnym i zadzwonił do producenta ICD? No żarty jakieś, panie ekspercie, pan
pacjentki, aby szybko udała się do szpitala. Pacjentka sobie uprawia!
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Część 2. Życie codzienne pacjenta ze stymulatorem
– informacje z przeglądu specjalistycznej literatury

Do urządzeń
stwarzających ryzyko dla pacjenta
ze stymulatorem zalicza się:
Systemy antykradzieżowe z elektronicznym nadzorem
artykułów (od ang. Electronic Article Surveillance = EAS)
Interakcje z systemami EAS prawdopodobnie nie
wywołają klinicznie istotnych objawów u większości
pacjentów, jednak American Heart Association zaleca:
• Należy pamiętać, że systemy EAS mogą być zainstalowane w wejściach i wyjściach w wielu firmach.
• Nie opierać się o bramki systemu EAS.
• Nie pozostawać w pobliżu systemu EAS dłużej niż
to konieczne.
Wykrywacze metalu używane podczas kontroli bezpieczeństwa
Interakcje z wykrywaczami metalu prawdopodobnie nie wywołują klinicznie istotnych objawów
u większości pacjentów. Jednak American Heart Association zaleca:
• Nie pozostawać w pobliżu wykrywacza metalu dłużej
niż to konieczne.
• Nie stawać naprzeciwko wykrywacza metalu, nie
dotykać go.
• Jeśli konieczne jest skanowanie ręcznym wykrywaczem
metalu, należy powiedzieć personelowi ochrony, że
ma się rozrusznik. Należy poprosić personel, aby nie
trzymano wykrywacza metalu w pobliżu stymulatora
dłużej, niż jest to absolutnie konieczne lub zastosowano
alternatywną formę kontroli bezpieczeństwa.

Fot. Krystyna Knypl

Pacjent z wszczepionym stymulatorem lub kardiowerterem-defibrylatorem może być narażony na
zakłócenia działania układu stymulującego w kontakcie
z przedmiotami codziennego użytku, urządzeniami
znajdującymi się w przestrzeni publicznej lub miejscu
pracy, a także sprzętem medycznym. Czynniki zakłócające dzieli się na: galwaniczne, elektromagnetyczne
i magnetyczne.
Interferencje o charakterze galwanicznym mają
miejsce wskutek kontaktu urządzenia powodującego
zakłócenie ze skórą pacjenta – na przykład w czasie
takich zabiegów jak defibrylacja, kardiowersja czy
elektrokoagulacja.
Podczas interferencji elektromagnetycznych
i magnetycznych nie musi dochodzić do kontaktu ze
skórą pacjenta. Zakłócenie może spowodować telefon
komórkowy, spawarka łukowa, wykrywacz metalu,
aparatura rezonansu magnetycznego.
Także inne nośniki energii, takie jak promieniowanie jonizujące, promieniowanie akustyczne, ciepło
oraz ciśnienie wody przy nurkowaniu mogą zakłócać
pracę stymulatora. Lista zagrożeń jest długa i otwarta.
Jak więc ma się zachowywać pacjent we współczesnym świecie, najeżonym wprost urządzeniami, które
mogą zakłócać pracę rozrusznika? Różnej jakości odpowiedzi na to pytanie znajdujemy w wielu miejscach, ale
chyba najbardziej klarowne dane są zawarte na stronie
internetowej American Heart Association: http://www.
heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/PreventionTreatmentofArrhythmia/Devices-that-may-Interfere-with-Pacemakers_UCM_302013_Article.jsp#.WlhJIjemn7M.

Symbol
graficzny
informujący
o zagrożeniach
dla osób ze
stymulatorem
serca
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w jego pobliżu, musi pamiętać o możliwym poważnym
Telefony komórkowe
Obecnie dostępne w handlu telefony (o mocy po- zakłóceniu działania stymulatora.
niżej 3 W) nie zakłócają działania stymulatora. Zestawy • Zaleca się zastosowanie się do wskazówek lekarza
słuchawkowe bluetooth także nie zakłócają działania prowadzącego.
stymulatora. Jednak telefon należy trzymać po przeciwnej stronie ciała w stosunku do stymulatora.
Ablacja prądem o częstotliwości radiowej (RFA)
• Należy kierować się zaleceniami lekarza prowadzącego.
Słuchawki z odtwarzaczem MP3
Większość słuchawek zawiera elementy magne- Diatermia krótkofalowa lub mikrofalowa
tyczne. Badania wykazały, że umieszczenie słuchawek • Może powodować zakłócenia pracy stymulatora.
zbyt blisko stymulatora powoduje zakłócenia. Dlatego:
• Trzymaj słuchawki co najmniej 3 cm od rozrusznika. Promieniowanie stosowane w leczeniu nowotworów
• Nigdy nie opieraj głowy na klatce piersiowej osoby • Może uszkodzić obwody stymulatora.
• Stopień uszkodzenia jest nieprzewidywalny i może
z rozrusznikiem serca, gdy masz na sobie słuchawki.
• Zarówno słuchawki douszne, jak i przypinane mogą się różnić w zależności od użytego sprzętu.
powodować zakłócenia.
• Ryzyko jest znaczące i narasta wraz ze wzrostem dawki
• Nie umieszczaj słuchawek w kieszeni na piersi ani nie promieniowania.
• Konieczna jest ocena pracy stymulatora przed leczezawieszaj ich na szyi.
niem promieniowaniem i po jego zakończeniu.
Litotrypsja za pomocą ultradźwiękowych fal uderzeniowych (ang. extracorporeal shock wave lithotripsy Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów (TENS)
= ESWL)
Stosowana jest w celu łagodzenia ostrego lub
• Ta procedura może być przeprowadzona bezpiecznie przewlekłego bólu za pomocą elektrod umieszczonych
u większości pacjentów ze stymulatorem, z pewnym na skórze i przyłączonych do generatora impulsów.
• Większość badań wykazała, że TENS rzadko hamuje
przeprogramowaniem stymulacji.
• Konieczna będzie dokładna kontrola po zabiegu i przez stymulację dwubiegunową.
kilka miesięcy, aby upewnić się, że stymulator działa • Może czasami krótkotrwale hamować jednobiegunową
prawidłowo.
stymulację; stosuje się niekiedy przeprogramowanie
• Należy unikać stosowania ESWL u pacjentów z nie- generatora impulsów stymulatora.
którymi rodzajami wszczepionych rozruszników serca
w jamie brzusznej.
Urządzenia elektroniczne
• Przed rozpoczęciem leczenia i po jego zakończeniu codziennego użytku niestanowiące
należy omówić z lekarzem konkretny przypadek.
zagrożenia lub stwarzające
małe ryzyko dla pacjenta ze
stymulatorem
Rezonans magnetyczny (MRI)
• Obiekty metalowe są przyciągane do magnesu i zwykle
Niektóre z tych urządzeń mogą wywołać nienie są dozwolone w pobliżu urządzeń MRI.
wielkie interferencje, blokując niekiedy pojedyncze
• Magnes może przerwać stymulację i zablokować wyj- impulsy. W większość wypadków można używać tych
ście stymulatora.
urządzeń bez obawy o uszkodzenie lub zakłócenia
• Należy skonsultować się z lekarzem prowadzącym na działania rozrusznika. Do urządzeń takich zalicza się:
temat tego, czy konieczne jest poddanie się badaniu CB radia oraz amatorskie radia krótkofalowe, wiertarki
metodą rezonansu magnetycznego oraz jakie są zagro- elektryczne, koce elektryczne, elektryczne maszynki do
żenia i korzyści związane z przeprowadzeniem badania. golenia, wykrywacze metalu do użytku rekreacyjnego
(używane przez poszukiwaczy skarbów), kuchenki
Generatory, sprzęt do spawania łukowego, migomaty mikrofalowe, piloty TV, odtwarzacze MP3 (uwaga:
słuchawki należy trzymać w odległości co najmniej
i mocne magnesy.
Takie urządzenia mogą zatrzymać wytwarzanie 3 cm od stymulatora).
impulsów przez stymulator. Dlatego:
Sprzęt biurowy i oświetleniowy w większość
• Jeśli pacjent pracuje z takim sprzętem lub przebywa wypadków nie stwarza ryzyka dla pracy stymulatora.
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Można bezpiecznie używać komputerów, maszyn do
pisania, kopiarek, narzędzi do obróbki drewna, lekkich
narzędzi do obróbki metali.
Inne okoliczności
W razie planowanego leczenia stomatologicznego należy poinformować lekarza, że ma się stymulator (niektórzy pacjenci odczuwają wzrost częstości
impulsów podczas wiercenia w zębach). Także przed
badaniem radiologicznym, terapią elektrowstrząsami
ze wskazań psychiatrycznych, endoskopią kapsułkową trzeba poinformować lekarza o posiadaniu
stymulatora.
Inne źródła podają, że nie zaleca się pacjentom
ze stymulatorem przebywania w bliskim sąsiedztwie
kuchni indukcyjnej (bezpieczna odległość wynosi
60 cm), blisko uruchamianego motocykla (bezpieczna
odległość 60 cm), w samochodzie z jednocześnie włączonym radiem i telefonem komórkowym, w pobliżu
głośników radiowych (bezpieczna odległość 30 cm).
Na czas burzy należy się schronić w pomieszczeniu.
Nie zaleca się przebywania w pobliżu wież radiowych
i telewizyjnych, linii wysokiego napięcia, sprzętu do
spawania w łuku elektrycznym, elektrycznych pieców
hutniczych, magnesów przemysłowych, pieców indukcyjnych, elektrowni oraz kuli plazmowej.

Część 3. Podsumowanie

Lista okoliczności, których pacjent z wszczepionym stymulatorem powinien unikać, jest dość
długa, ale da się żyć, co potwierdza wiele osób na
całym świecie.

Przejrzyste podsumowanie w języku polskim
co wolno, a czego należy unikać będąc posiadaczem
stymulatora lub kardiowertera defibrylatora znajdujemy
po tygodniu intensywnego google’owania w artykule dr Agnieszki Jaguś-Jamioły i wsp. zatytułowanym
Elektrostymulacja serca – nowoczesna metoda leczenia
zaburzeń rytmu i przewodzenia. Postępowanie u chorego z wszczepionym układem stymulującym serce lub
kardiowerterem/defibrylatorem opublikowanym na
łamach czasopisma „Pediatria i Medycyna Rodzinna”
2012, 8 (2), s. 137-147. Poniżej cytujemy tabelę z tego
artykułu.
Autorom gratulujemy! Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dedykujemy
potrzebę opracowania wyczerpujących wytycznych dla
pacjentów. Nowo wybranemu prezesowi PTK dedykujemy potrzebę opracowania wytycznych dla różnych
grup pacjentów kardiologicznych, jak to już dawno
zrobiło American Heart Association – to mówię ja,
Jarząbek, członek PTK od 1977 roku, kto nie wierzy,
może kliknąć na link http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.
php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/77-polskietowarzystwo-kardiologiczne.
Krystyna Knypl

PS Dlaczego dla przybliżenia tej historii wybrałam w części 1.
narrację w stylu prasy kolorowej? Chylę bowiem czoło przed
umiejętnościami kolegów dziennikarzy z tej prasy – są ludźmi
sukcesu! Jak by nie zadzierali nosa autorzy naukowej prasy pisanej
w konwencji nudziarstwa akademickiego i jak skomplikowanych
metod obrachunkowych by nie używali dla obliczenia IF, czyli impact factor, blednie on przy nakładach prasy kolorowej sięgających
miesięcznie pięciuset tysięcy egzemplarzy.

prace oryginalne i poglądowe/original contributions
Zasady postępowania z pozamedycznymi źródłami energii u chorych z kardiostymulatorami oraz ICD
Stymulator
Dozwolony, najlepiej po przeciwnej stronie
i w odległości co najmniej 15 cm
Systemy bezpieczeństwa, tzw. bramki
Przechodzić szybkim krokiem
Elektryczne sprzęty: wiertarka, golarka, CB‑Radio Dozwolone
Kuchenka mikrofalowa
Dozwolona
Kuchnie indukcyjne
Zachować dystans 50 cm
Radar (np. w samolocie)
Bezpieczny
Nurkowanie
Dozwolone, do ciśnienia 6,9 atm
Solarium
Dozwolone
Salony piękności i gabinety odnowy biologicznej Niedozwolone zabiegi z wykorzystaniem źródeł pola
elektromagnetycznego
Spawarka łukowa i migomaty
Niedozwolone
Kula plazmowa
Unikać kontaktu
Pole elektryczne linii wysokiego napięcia
Unikać długotrwałego przebywania w pobliżu
Burza
Unikać przebywania poza budynkiem

Telefon komórkowy

ICD
Dozwolony, najlepiej po przeciwnej stronie
i w odległości co najmniej 15 cm
Przechodzić szybkim krokiem
Dozwolone
Dozwolona
Zachować dystans 50 cm
Bezpieczny
Zwykle niemożliwe ze względu na chorobę podstawową
Dozwolone
Niedozwolone zabiegi z wykorzystaniem źródeł pola
elektromagnetycznego
Niedozwolone
Unikać kontaktu
Unikać długotrwałego przebywania w pobliżu
Unikać przebywania poza budynkiem

Tabela 2. Zasady postępowania z pozamedycznymi źródłami energii u chorych z kardiostymulatorami oraz ICD(5,14‑16)
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nąć poprzez trzymanie telefonu w odległości większej
niż 15 cm od stymulatora, a podczas rozmowy przy
uchu po przeciwnej stronie(5) .
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wania z pozamedycznymi źródłami energii u chorych
z kardiostymulatorami oraz ICD(15) .

W każdym przypadku wykonania procedury lub wy‑
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Co czyni człowieka zdrowym
albo

o nowym obliczu gastrologii
Krystyna Knypl

W początkach mojej praktyki lekarskiej, która rozpoczęła się na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku, byłam głęboko przekonana, że czynią człowieka zdrowym – kardiowersja, defibrylacja, kroplówka z antybiotykiem i kilka innych zabiegów stosowanych w warunkach
szpitalnych.

W

latach 90. pojawiły się na naszym rynku statyny,
a wraz z nimi wykłady na temat konieczności
stosowana właściwej diety. W kontekście specjalizacji
z hipertensjologii szczególnie ciekawe było zgłębianie
tajemnic diety niskosolnej. Gdy już wszystko stało się
jasne i zrozumiałe, niespodziewanie okazało się, że
nie tylko jon sodowy wpływa na zdrowie człowieka,
ale zależy ono także od dziesiątków najróżniejszych
substancji i produktów.
Kardiolodzy rozszyfrowali, jak można sądzić,
wszystkie główne mechanizmy patofizjologiczne, odkryto istotnie działające grupy leków, nastąpiła epoka
pewnej stabilizacji.
Ponieważ natura nie lubi próżni, na czoło dynamicznie rozwijających się dyscyplin medycznych
w latach 90. wysunęły się gastrologia i dietetyka. Dla
wielu lekarzy skupianie uwagi na diecie nie jest zajęciem
interesującym – NFZ tego nie refunduje, nowa wiedza
gastrologiczna jest więc na obrzeżach lekarskiej świadomości. Warto jednak nasz zasób wiedzy poszerzyć
i zapoznać się z wieloma stosunkowo nowymi pojęciami
z zakresu dietetyki i gastrologii.

Podstawowe definicje
Mikrobiom, mikrobiota – jest to ogół mikroorganizmów (bakterii i grzybów) żyjących w danym
środowisku. Termin ten został stworzony przez J. Lederberga, amerykańskiego genetyka i mikrobiologa.
Za odkrycia związane z mechanizmami rekombinacji
genetycznej bakterii otrzymał on w 1958 roku Nagrodę Nobla. Rekombinacja genetyczna jest procesem
wymiany materiału genetycznego, w wyniku którego
powstają nowe genotypy.
Mikroorganizmy zasiedlają różne środowiska
naturalne, takie jak woda, gleba, powietrze, a także
ciało człowieka. Wyróżnia się specyficzne bakterie
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zasiedlające przewód pokarmowy człowieka, drogi oddechowe, skórę, pochwę, uszy, jamę nosową. Łączna masa
mikrobiomu w ciele człowieka jest szacowana na około
2 kg. W 2007 roku amerykańskie Narodowe Instytuty
Zdrowia rozpoczęły badania mikrobiomu. Badane są
między innymi genomy bakterii zasiedlających nasze
ciało i różnice mikrobiotów osób zdrowych i chorych.
Z dotychczasowych analiz wiadomo, że mikrobioty
u osób szczupłych i otyłych są różne; także inne są
mikrobioty osób zdrowych chorujących na cukrzycę
czy nieswoiste zapalenie jelit.
Mikrobiota skóry zależy od wielu czynników,
takich jak płeć, wiek, używana odzież, stosowanie
środków higieny ciała, kosmetyków, antybiotyków i in.
Oprócz bakterii na skórze człowieka bytują także wirusy
(główne ich rodziny to Papillomaviridae, Polyomaviridae
i Circoviridae).
Pierwsza kolonizacja organizmu człowieka ma
miejsce po urodzeniu, a „dawcą” mikroorganizmów
jest matka dziecka. Jako pierwsze organizm noworodka
zasiedlają: Streptococcus salivarius, S. mitis, S. oralis, po
kilku miesiącach pojawiają się Gram-ujemne beztlenowce: Fusobacterium nucleatum, Prevotella melaninogenica
i Veillonella spp.
U osób dorosłych mikrobiotę jamy ustnej tworzą
Streptococcus, Veillonella, Fusobacterium, Porphyromonas, Prevotella, Treponema, Neisseria, Haemophilus,
Eubacteria, Lactobacterium, Capnocytophaga, Eikenella,
Leptotrichia, Peptostreptococcus i Propionibacterium.
Szacuje się, że w jamie ustnej dorosłego człowieka bytuje ponad 750 gatunków bakterii, przy czym poznano
zaledwie połowę z nich.
Równie skomplikowana jest mikrobiota dalszych
odcinków przewodu pokarmowego. Przez długi czas
uważano, że ze względu na niskie pH w żołądku nie ma
warunków do rozwoju bakterii. Odkrycie Helicobacter
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pylori zmieniło poglądy na ten temat. Szacuje się, że
Helicobacter pylori jest u około 50% ludzi. Badania wykazały, że w soku żołądkowych występują takie bakterie
jak Lactobacillus, Streptococcus, Clostridium, Veilonella,
Escherichia, Bifidobacterium, a także niewielkie ilości
grzybów z rodzaju Candida.
Skład mikroflory przewodu pokarmowego jest
zmienny w ciągu życia człowieka, najwięcej bakterii
bytuje w jelicie grubym – w okrężnicy jest 1012–1014
bakterii, których masa wynosi około 1,2 kg.
W skład mikrobiomu jelitowego wchodzą także
wirusy – ludzka treść jelitowa zawiera co najmniej 109 cząstek wirusopodobnych na jeden gram kału. Najbardziej
rozpowszechnione są dwuniciowe wirusy DNA z rzędu
Caudovirales Podoviridae, Siphoviridae, Myoviridae)
oraz jednoniciowe bakteriofagi DNA (Microviridae).
Mniej wiadomo o grzybach zasiedlających organizm człowieka. Wiadomo, że rośnie sobie na nas
około 1,5 mln rodzajów grzybów; dotychczas opisano
nie więcej niż 5% tej populacji. Najczęściej występującymi rodzajami grzybów są: Candida, Cladosporium,
Cryptococcus i Saccharomyces.
Badania dotyczące mikrobiomu układu oddechowego wykazały, że w płucach występują takie bakterie
jak Streptococcus, Staphyloccocus, Haemophilus, Bacillus,
Pseudomonas, Lactobacillus, Mycobacterium oraz E. coli,
a także ponad 75 rodzajów grzybów, głównie Aspergillus,
Candida, Cladosporium, Malas-sesia, Saccharomyces.
Występują także wirusy.
Inne regiony ciała ludzkiego, jak układ moczowo-płciowy, także mają swoje specyficzne mikrobiomy.
Więcej danych można znaleźć w artykule Mikrobiom
człowieka Magdaleny Malinowskiej i wsp. „Postępy
Mikrobiologii” 2017, 56, 33-42 (http://www.pm.microbiology.pl).
Prebiotyki – są to substancje, które wspomagają
prawidłowy rozwój flory bakteryjnej przewodu pokarmowego. Najpopularniejszy prebiotyk to błonnik
pokarmowy, który jest mieszanką polisacharydów.
Drugi popularny prebiotyk to skrobia będąca wielocukrem pochodzenia roślinnego. W jakich produktach
spożywczych jest dużo prebiotyków? Znajduję listę 19
najlepszych produktów bogatych w prebiotyki: https://
www.healthline.com/nutrition/19-best-prebiotic-foods#section18. Oto one: korzeń cykorii, mniszek lekarski, karczoch jerozolimski (zwany też topinamburem), czosnek,
cebula, por, szparagi, banany, jęczmień, owies, jabłka,
korzeń konjac, kakao, korzeń łopianu, siemię lniane,
korzeń yacon, korzeń jicama, otręby pszenne, wodorosty.
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Niektóre znam i jadam codziennie, jak cebula,
jabłka, banany. O niektórych pierwszy raz słyszę, jak
topinambur czy korzeń konjac. No, ale nic dziwnego – czytam, że Jerusalem artichoke, czyli karczoch
jerozolimski został sprowadzony do Polski dopiero
w 1998 roku, natomiast w Ameryce roślina była znana
od czasów prekolumbijskich. Dietetyka okazuje się nie
tak globalna, jak byśmy sobie tego życzyli.
Probiotyki – są to kultury bakterii Lactobacillus,
które podane doustnie korzystnie wpływają na florę
bakteryjną przewodu pokarmowego. Ich dobroczynne
działanie znane jest od XIX wieku, kiedy to Ilia Mieczników wykazał, że spożywanie kefirów i jogurtów jest
dobre dla zdrowia. Obecnie do probiotyków zalicza się:
bakterie Lactobacillus casei, Lactobacilus plantarum,
Lactobacilus rhamnosus oraz drożdże probiotyczne
Saccharomyces boulardii.
Probiotyki zapobiegają zakażeniom jelitowym,
działają immunostymulująco, zmniejszają zaburzenia
składu flory jelitowej, łagodzą objawy nietolerancji
laktozy. Probiotyki działają przez tkankę limfatyczną
przewodu pokarmowego oraz stymulują mechanizmy
nieswoistej odpowiedzi immunologicznej organizmu.
Synbiotyk – to połączenie prebiotyku z probiotykiem.
Psychobiotyk – są to bakterie probiotyczne, które stymulują oś jelitowo-mózgową. Do psychobiotyków
zalicza się Lactobacillus helveticus i Bifidobacterium
longum (redukują ilość kortyzolu uwalnianego podczas
stresu), Lactobacillus i Bifidobacterium (wpływają
na wydzielanie neuroprzekaźnika GABA), Bifidobacterium infantis (wpływa na poziom serotoniny),
Lactobacillus reuteri (zwiększa poziom oksytocyny),
Lactobacillus acidophilus (działa na receptory kannabinoidowe). Bakterie probiotyczne powszechnie
występują w jogurcie (Lactobacillus delbrueckii ssp.
bulgaricus, Streptococcus salivarius ssp. thermophilus)
i kapuście kiszonej (Leuconostoc, Lactobacillus plantarum, Pediococcus). Inne psychobiotyki to B. infantis,
L. reuteri oraz Lactobacillus rhamnosus redukujące
uczucie lęku i depresję.
Dysbioza jelitowa – jest to stan, w którym zmieniony skład mikrobioty jelitowej i jej nieprawidłowe
funkcjonowanie oddziałują negatywnie na zdrowie
człowieka. Dysbioza wpływa na ośrodkowy układ
nerwowy przez oś mózgowo-jelitową, głównie wskutek
wzrostu przepuszczalności bariery jelitowej. Nieszczelny nabłonek jelitowy stanowi wrota dla prozapalnych
endotoksyn bakteryjnych.
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Ponieważ mikrobiota jelit oddziałuje na rozwój
tkanki limfatycznej oraz różnicowanie komórek układu
immunologicznego, to w dysbiozie jelitowej dochodzi
do zaburzeń immunologicznych, gromadzenia się
cytokin prozapalnych i w konsekwencji do osłabienia
odporności organizmu.
Mikrobiota odgrywa istotna rolę w regulacji masy
ciała – zarówno w stanach obniżenia (anorexia nervosa,
kacheksja nowotworowa), jak i w otyłości. Obserwuje się
zwiększoną ilość bakterii z grup Lactobacillus, Bacteroidetes i Firmicutes w jelitach ludzi otyłych w porównaniu
z osobami o normalnej masie ciała. Z kolei u osób z jadłowstrętem psychicznym stwierdzono zwiększoną ilość
bezjądrowych jednokomórkowców, czyli archeonów
Methanobrevibacter smithii. U osób z jadłowstrętem

psychicznym obserwowano także obniżenie całkowitej
liczby bakterii jelitowych, takich jak Lactobacillus plantarum, Streptococcus, Clostridium coccoides, Clostridium
leptum i Bacteroides fragilis w porównaniu ze zdrową
grupą kontrolną. Pacjentki z anoreksją miały również
mniej bakterii jelitowych Lactobacillus plantarum oraz
z rodzaju Streptococcus. Wraz z przyrostem masy ciała
u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym obserwuje się
poprawę składu mikrobioty jelitowej, korelującą z poprawą wskaźników w kwestionariuszach lęku i depresji.
Więcej o mikrobiocie i badaniach na ten temat – na stronie internetowej kongresu naukowego
poświęconego mikrobiocie przewodu pokarmowego
http://www.gutmicrobiotaforhealth.com/en/media-center/.
Krystyna Knypl
internista hipertensjolog

Nowości
Leki biologiczne w eozynofilowym zapaleniu przełyku
Na łamach „Clinical Reviews in Allergy & Immunology” ukazało się 25 stycznia
2018 r. doniesienie Biological Therapies for Eosinophilic Esophagitis: Where Do
We Stand? autorstwa E. Ko
i M. Chehade poświęcone
leczeniu eozynofilowego zapalenia przełyku.
Jest to schorzenie o podłożu immunologicznym,
charakteryzujące się objawami dysfunkcyjnymi ze strony przełyku oraz naciekami
eozynofilowymi w śluzówce
tego narządu. Przyczyną jest
żywność i ewentualnie alergeny środowiskowe. Obecnie

nie ma zatwierdzonych
przez FDA terapii tego schorzenia. Powszechnie stosowane są terapie obejmują
ograniczenia dietetyczne
i miejscowo kortykosteroidy. Wiele z tych terapii jest
nieskutecznych, wiążą się
z nimi działania uboczne
oraz obniżenie jakości życia
pacjentów.
W związku z tym poszukiwano terapii biologicznych
eozynofilowego zapalenia
przełyku jako alternatywy.
Alergeny pokarmowe wyzwalają wydzielanie cytokin
IL-4, IL-5 i IL-13. IL-5, które powodują wytwarzanie

eozynofili i naciekanie śluzówki przełyku.
Wykazano, że mepolizumab i reslizumab, przeciwciała anty-IL-5, u dzieci
i dorosłych z eozynofilowym
zapaleniem przełyku powodują zmniejszenie liczby
eozynofilów, zarówno we
krwi, jak i w śluzówce, ale
obserwowano zmniejszenie
objawów.
Badano także u osób dorosłych z eozynofilowym
zapaleniem przełyku przeciwciało anty-IL-13 o kryptonimie QAX576. Stwierdzono zmniejszenie nacieków
eozynofilowych śluzówki

przełyku i tendencję do poprawy klinicznej. Natomiast
omalizumab (przeciwciało
anty-IgE) i infliksymab
(przeciwciało anty-TNF-α)
nie wykazywały korzystnego
działania.
Autorzy oceniają, że
stosowane leki biologiczne nie wykazują należytej
skuteczności w leczeniu
eoozynofilowego zapalenia
przełyku. Lepsze poznanie
patogenezy schorzenia
prawdopodobnie pozwoli
na dobranie bardziej
skutecznych leków. (K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29372536

Sesje o zdrowym stylu życia pomagają znormalizować masę ciała
Na łamach „Diabetes,
Obesity and Metabolism”
ukazało się doniesienie Effect
of non-surgical weight management on weight and glycaemic control in people with
type 2 diabetes: A comparison
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of interventional and non-interventional outcomes at
3 years autorstwa S. Botha
i wsp., w którym omówiono
wpływ sesji edukacyjnych
na normalizację masy ciała. Badaniem objęto 1537

osób z cukrzycą. Osoby,
które uczestniczyły w 7-9
sesjach edukacyjnych uzyskały obniżenie masy ciała
o średnio 5 kg. W okresie
uczestniczenia w sesjach nie
nastąpiło zwiększenie ilości

stosowanych przeciwcukrzycowych leków doustnych
oraz nie było konieczności
wdrożenia leczenia insuliną.
(K.K.)
Źródło: http://onlinelibrary.wiley.
com/doi/10.1111/dom.13171/full
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Epidemiologia atrezji przełyku
Krystyna Knypl

Częstość występowania atrezji przełyku wynosi od 2,55 do 2,86 przypadków na 10 000
urodzeń. W 38,7-57,3% jest to wada izolowana, w pozostałym odsetku towarzyszą jej inne
wady wrodzone.

W

poszczególnych krajach częstość występowania atrezji przełyku jest zmienna – w Norwegii wynosi
1,82/10 000 urodzeń, w Szwecji 2,67/10 000 urodzeń.
W ciąży bliźniaczej ryzyko atrezji przełyku jest 2,56-krotnie większe. Oto dane z trzech doniesień, w których
przeanalizowano częstość występowania atrezji przełyku.
Depaepe i wsp.

Robert i wsp.

Torfs i wsp.

Europa

Świat

Kalifornia

1 546 889

10 541 994

1 035 384

Liczba przypadków atrezji

442

2693

292

Częstość /10 000

2,86

2,55

2,82

45,0%

57,3%

38,7%

62% chłopcy

56,5% chłopcy

52,2% chłopcy

Trisomia 13

1 przypadek

2 przypadki

1 przypadek

Trisomia 18

21 przypadków

87 przypadków

19 przypadków

Trisomia 21

22 przypadki

72 przypadki

8 przypadków

0

9

1

44 (10,0%)

170 (6,3%)

29 (9,6%)

Lokalizacja geograficzna
Liczba urodzeń

Odsetek atrezji jako izolowanej wady
Chłopcy/dziewczęta
Towarzyszące zmiany w chromosomach

Inne wady chromosomalne
Razem wady chromosomalne

Inne wady wrodzone towarzyszące atrezji przełyku
Wady układ krążenia

20,4%

13,2%

34%

Wady układu moczowy

14,0%

4,9%

brak danych

Wady układu nerwowy

brak danych

1,4%

brak danych

Wady kręgosłupa

21,2%

6,6%

brak danych

Wady kończyn

19,2%

4,7%

brak danych

Atrezja/zwężenie odbytu

11,6%

10,4%

16,4%

Wady narządów płciowych

3,0%

2,9%

brak danych

brak danych

1,2%

brak danych

3,4%

2,9%

brak danych

Wady oczu
Rozszczep podniebienia
Piśmiennictwo

1. Depaepe A., Dolk H., Lechat M.F.: The epidemiology of tracheo-oesophageal fistula and oesophageal atresia In Europe. EUROCAT
Working Group. Arch.Dis.Child. 1993,6,743-748.
2. Robert E., Mutchiniek O., Mastroiacovo P., Knudsen L.B., Dalteit A.K., Castilla E.E., Lancaster P., Kallen B., Cochi G.: An international
study of the epidemiology of oesophageal atresia or stenosis. Reprod.Toxicol 1993,5,405-421
3. Torfs C.P., Curry C.J., Bateson T.F.: Population – based study of tracheoesophageal fistula and esophageal atresia. Tetralogy 1995,4,220-232
4. C.Shaw-Smith: Oesophageal atresia, trachei-oesophageal fistula, and the VACTERL association: review of genetics and epidemiology.
J.Med.Genet. 2006,7,545-554.

15

2_2018 luty

Apetyt na wszystko

Wino życia
Krzysztof Saturnin Schreyer

Marzyłem, będąc chłopcem bardzo oczytanym,
o niezwykłych ideach, szaleństwie miłości,
przeczuwając, że w świecie realnym, zastanym,
będą z tym niewątpliwie ogromne trudności.
Będąc starszym, stwierdziłem, że chcę się upijać
winem życia. Swojego szukałem gatunku,
przy którym myśl szybuje i duch się rozwija –
bo innego nie znałem przed światem ratunku.
Jak tu przeżyć na trzeźwo wszystkie potworności
życia tego rozliczne, wielkie bezeceństwa,
te bóle? Niemożliwe! Nektar szczęśliwości
da mi słodka ułuda z dodatkiem szaleństwa.
Po latach, wierząc nadal w szaleństwa konieczność,
mając już doświadczenia mamiących słodyczy,
stwierdziłem ich niezmiennie mdławą nieskuteczność,
bo nie ma pełni szczęścia bez porcji goryczy.
Wtedy upartych zmagań wyznawcą się stałem
i walcząc nie o swoje, cierpkie trunki piłem.
Co z tego pozostanie? To, co przeżywałem
czy parę mocnych drzewek, które zasadziłem?
Wino życia na drodze piłem wyboistej,
szedłem za marzeniami, a rozsądni ludzie
nie potrafili zniszczyć prawdy oczywistej,
że lekarstwem są wizje i życie w ułudzie.
Moja miłość, tak mocna, tak żywa i stała,
Która serca rozpala i w umyśle płonie,
cichła czasem, a potem pożarem buchała.
Teraz, kiedy Jej nie ma, co mam ku obronie?
W pustce jeszcze większego szaleństwa potrzeba,
by znaleźć wino życia – lekceważąc trudy,
wyśmiewać ziemskie piekło i z twarzą do nieba
pić do dna, stojąc prosto, z kielicha ułudy…
Fot. Krystyna Knypl

5 VII 2016
O autorze
Krzysztof Saturnin Schreyer (ur. 1940) – dr n. med., specjalista chorób wewnętrznych,
poeta, tłumacz literatury pięknej z języka angielskiego.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych. 1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
zmian.
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich. 1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
nie są przyjmowane.
redakcji.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
teriału prasowego bez podania przyczyny.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- dla „Gazety dla Lekarzy”.
niać podane dalej wymogi edytorskie.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym, lub w internecie, informując o takim zamiarze rejak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych gazeta-dla-lekarzy.com.

2. Odpowiedzialność i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.

2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.

3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne
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zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”

4. Wymogi edytorskie dotyczące materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje zarówno w formie
elektronicznej, jak i w postaci oryginałów do skanowania (np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości:
ostre, nieporuszone, dobrze naświetlone.

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.

4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy
się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem
redakcji.
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Fot. Mieczysław Knypl

Nowości

Wesoły autobus
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