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Opieka medyczna dla małych i dużych firm

Nowe zabiegi z medycyny estetycznej
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Drodzy Czytelnicy!

Lato jest najlepszą porą 
roku dla naszego zdrowia i sa- 
mopoczucia. To czas nazywa-
ny niejednokrotnie okresem 
ochronnym. Postarajmy się 
mądrze go wykorzystać. Nie- 
zależnie od natłoku spraw 
warto przeznaczyć przynaj-
mniej dwa tygodnie na pra-
wdziwy odpoczynek. Nie mu-
szą to być dalekie wojaże. 

Ważne, by pozwolić sobie na chwilę wytchnienia, 
oderwać się od codziennych spraw, zregenerować 
siły. Stres, który towarzyszy naszemu codziennemu 
zabieganiu ma bowiem niekorzystny wpływ na 
kondycję organizmu. Więcej na ten temat dowiecie 
się Państwo z wywiadu z psychologiem, który 
publikujemy na str. 9.

Kiedy jedni cieszą się latem, innym ta pora 
roku przysparzać może sporo problemów. Ten 
okres jest bowiem mniej łaskawy dla alergików. 
Na szczęście dzisiejsza medycyna potrafi dobrze 
radzić sobie z tą chorobą. Laboratorium Luxmed 
dysponuje obecnie nowoczesnymi testami mole- 
kularnymi wykorzystującymi komponenty aler-
genowe. Ta rewolucyjna metoda umożliwia pre-
cyzyjną identyfikację składowych alergenu, które 
są odpowiedzialne za wystąpienie objawów. Poz-
wala również ocenić ryzyko wystąpienia ciężkich 
objawów klinicznych oraz rozwinięcia się tolerancji 
na dany alergen. Szerzej piszemy o tym w artykule 
„Molekularna rewolucja w alergologii”.

Wszystkim natomiast, którzy chcieliby oczarować 
swoim wyglądem latem, polecam artykuł na str. 4. 
Przedstawiamy w nim nową ofertę CM Luxmed  
z zakresu medycyny estetycznej. Wśród szerokiej 
gamy zabiegów, z pewnością każdy znajdzie coś dla 
siebie. Przy okazji Panie zachęcam do przeczytania 
artykułu „Witaminowe ABC dla kobiet”. Warto 
wykorzystać bogactwa natury, jakie daje nam lato, 
by wzmocnić kondycję organizmu.

Życzę Państwu miłej lektury, a przede wszystkim 
udanego, zdrowego wypoczynku podczas urlopów  
i wakacji.

       
  Prezes Zarządu

Mirosław Jakubczak

Laser, peelingi, mezoterapia ingerują w skórę, powodując jej 
kontrolowane uszkodzenie. Jest to działanie celowe, które w re- 
zultacie ma prowadzić do poprawienia jej kondycji. Dlatego 
każdy, kto miał wykonany zabieg z medycyny estetycznej, 
bądź planuje to w najbliższej przyszłości, powinien szczególnie 
zadbać o ochronę skóry, zwłaszcza latem, podczas dużego 
nasłonecznienia.

Pamiętaj o odpowiedniej pielęgnacji skóry!

1. Na dzień stosuj kremy z wysokim filtrem UV. Zakup nowe 
produkty, ponieważ kremy z poprzednich wakacji straciły wła-
ściwości ochronne i nie będą należycie zabezpieczały przed 
słońcem.

2. Kremy z filtrem nakładaj wg zaleceń producenta, dokonaj 
ponownej aplikacji po kąpieli w morzu czy basenie lub gdy 
weźmiesz prysznic.

3. Używaj kremów i balsamów z filtrem nawet w chłodny, ale 
słoneczny dzień, ponieważ promieniowanie UV jest niezależne 
od temperatury powietrza. 

4.  Na noc używaj kremów regenerujących.

5.  Wybierz odpowiedni dla siebie krem, najlepiej polecony przez 
dermatologa. Zwykłe kosmetyki, stosowane przez ciebie 
dotychczas, po zabiegu mogą okazać się niewystarczające. 
Dobrze dobrane dermokosmetyki działają regenerująco, 
rewitalizują, rozjaśniają i odmładzają skórę.

Skorzystaj z konsultacji lekarza dermatologa. W placówce 
Luxmed przy ul. Koncertowej w Lublinie możesz zaopatrzyć się  
w dermokosmetyki do właściwej pielęgnacji skóry po zabiegu.

PeWNie KażDy z NaS Wie, że iNteNSyWNe 
OPaLaNie Naraża SKórę Na uSzKODzeNia – 
PrzeSuSzeNie, PrzebarWieNia, z Których mOże 
rOzWiNąć Się NaWet NOWOtWór złOśLiWy. 
Latem, PODczaS DużegO NaSłONeczNieNia, 
O SKórę POWiNNy zaDbać SzczegóLNie OSOby 
PO zabiegach z meDycyNy eStetyczNej.

Poradnik 
urlopowicza
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Opieka medyczna dla małych i dużych firm

Właściwie prowadzona profilaktyka 
zdrowotna i dobra opieka lekarska wpływa 
na zwiększenie wydajności pracy, zmniej-
sza absencję chorobową i podnosi bez-
pieczeństwo pracy. Dlatego już niemal co 
czwarty pracownik w Polsce ma dostęp do 
opieki medycznej finansowanej przez pra-
codawcę. 

Pracodawca lub pracownik, płacąc sta- 
łą miesięczną kwotę, ma szybki i wygod-
ny dostęp do gwarantowanych świadczeń 
medycznych. Abonament obejmuje wizyty 
u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, 
konsultacje specjalistyczne, dostęp do ba-
dań laboratoryjnych i diagnostycznych, 
szczepień  ochronnych  oraz usług z zakre-
su  rehabilitacji i stomatologii.   

Zaletą tego systemu jest pakiet  nielimi- 
towanych świadczeń  medycznych bez ko- 
nieczności oczekiwania w długich kolej-
kach, zwłaszcza jeśli jest to wizyta u spe-
cjalisty.

Abonament  zawiera również badania  
z zakresu medycyny pracy, dzięki czemu 
pracodawca nie musi podpisywać osobnej 
umowy na profilaktyczną opiekę medy-
czną. 

Wśród licznych placówek oferujących 
swoje usługi, niełatwo wybrać tę najlepszą, 
to znaczy wiarygodną, z dużym doświad-
czeniem na rynku usług medycznych, taką 
która nie zawiedzie oczekiwań pracodaw-
cy i pracowników. Przy wyborze placówki 
warto zwrócić uwagę na jej lokalizację, licz-
bę  zatrudnionych lekarzy i ich doświad-
czenie oraz  zaplecze diagnostyczne i  sieć 
oddziałów  współpracujących. 

cm Luxmed oferuje kilka pakietów 
abonamentowej opieki medycznej w wa-
riancie indywidualnym lub z dopłatą dla 
rodziny.

 Poszczególne  pakiety zróżnicowane są 
pod względem ilości dostępnych  usług.   
W ramach abonamentowej opieki medy-
cznej zapewniamy:
- pełny zakres wizyt lekarskich, badań labo-

ratoryjnych, diagnostycznych: USG, RTG, 
tomografia komputerowa, rezonans ma-
gnetyczny,

- usługi rehabilitacyjne,  
- nielimitowany dostęp do ponad 600 

lekarzy specjalistów w placówkach wła-
snych i blisko 10 000 specjalistów  
w placówkach współpracujących na 
terenie całego kraju,

- wizyty domowe,
- zabiegi pielęgniarskie,

- prowadzenie ciąży,
- zniżki na usługi stomatologiczne,
- rabaty na zabiegi chirurgiczne.

Badania diagnostyczne i konsultacje 
specjalistyczne realizowane są bez konie- 
czności posiadania skierowania z wyjąt-
kiem: tomografii komputerowej, rezonan-
su magnetycznego oraz zdjęć radiologi-
cznych; regulują to przepisy nadrzędne 
Ministerstwa Zdrowia.

Wszystkie pakiety zawierają bada-
nia z zakresu medycyny pracy. 

Niezależnie od wybranego wariantu 
abonamentu istnieje możliwość objęcia 
opieką medyczną członków rodziny pra-
cownika.

Usługi realizowane są we wszystkich 
dziewięciu pełnoprofilowych placówkach 
własnych na terenie województwa lubel-
skiego, tj. w Lublinie, Chełmie, Biłgoraju, 
Kraśniku, Krasnymstawie oraz Zamościu. 
Zapewniamy najwyższej klasy usługi me-
dyczne oraz elastyczne i różnorodne for-
my finansowania składki. 
Korzyści dla pracodawcy:

- zmniejszenie kosztów świadczeń z za- 
kresu medycyny pracy z pakietami 
dodatkowych usług, 

- niższy podatek dochodowy, 
- zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich 

i urlopów zdrowotnych pracowników, 
- lepsza organizacja pracy, 
- zwiększenie wydajności pracy, 
- zwiększenie zaangażowania i lojalności 

pracowników, 
- zmniejszenie rotacyjności pracowników 

na stanowiskach pracy, 
- pewna inwestycja w zdrowie pracow-

ników. 
Korzyści dla pracowników:
- lepszy dostęp do opieki zdrowotnej dla 

siebie oraz rodziny, 
- wizyty u lekarza medycyny rodzinnej  

i internisty do 24 h, maksymalnie do 
końca następnego dnia roboczego, 

- wizyty u lekarzy specjalistów maksymal-
nie w terminie do 7 dni, 

z rOKu Na rOK OchrONa zDrOWia PracOWNiKóW Staje Się jeDNym z WażNiejSzych 
eLemeNtóW W zarząDzaNiu i rOzWOju firm. PracODaWcy cOraz częściej PrzeKONują Się, 
że KOrzyStNiej jeSt zaPObiegać chOrObOm, Niż PONOSić KOSzty zWiązaNe z LeczeNiem. 

Pakiet medyczny jest niewątpliwie  jednym z najwartościow-
szych bonusów pozapłacowych  dla pracownika świadczącym 
o dobrej  pozycji  firmy na rynku pracy.

- wzmocnione poczucie bezpieczeństwa 
własnego oraz najbliższych, 

- bogata oferta usług medycznych dopa-
sowana do osób w każdym wieku.

Innowacyjne rozwiązania:
e-Rezerwacja – rozwiązanie, dzięki któ- 

remu można zarezerwować wizytę u wy-
branego lekarza dla siebie i swojego dziec-
ka, a w razie konieczności odwołać umó-
wione wcześniej konsultacje. 

Aplikacja mobilna – bezpłatna aplika-
cja mobilna LUXMED dla urządzeń iPhone 
i iPad oraz innych z systemem Android do-
stępna do pobrania w AppStore i sklepie 
Play. 

e-Konto pacjenta – miejsce, z którego  
pacjenci mogą rezerwować i odwoływać 
wizyty, przeglądać historię wizyt lekarskich 
czy badań diagnostycznych. 

Telefoniczna rezerwacja terminów wi-
zyt i badań – dzięki infolinii pacjenci mogą 
w szybki i dogodny sposób zarezerwować 
wizyty, a także uzyskać informacje o porad-
niach i usługach diagnostycznych. 

SMS-owe przypominanie o terminach 
badań i konsultacji – rozwiązanie, dzięki 
któremu pacjenci mogą umówić się na wi-
zytę z dużym wyprzedzeniem bez obawy  
o to, że o niej  zapomną.

Zintegrowany system IT – dzięki zin-
tegrowanemu systemowi informatyczne-
mu lekarze we wszystkich placówkach  
LUXMED mają elektroniczny dostęp do hi-
storii medycznej pacjenta, zdjęć RTG z ra- 
diologii cyfrowej, wyników  badań labora-
toryjnych i  diagnostycznych. Nowy system 
obejmuje także skany medycznej doku-
mentacji zewnętrznej, kalendarze wizyt, 
rejestrację, skierowania, opis medyczny 
oraz  wystawianie recept.

zapytaj o pakiet usług abonamentowych: 
opiekamedyczna@luxmedlublin.pl, 
tel. 668 960 191
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W obecnych czasach medycyna 
estetyczna rozwija się tak dynamicznie, 
że z trudem możemy nadążyć za no-
winkami. W poprzednim wydaniu ma-
gazynu Luxmed prezentowaliśmy sze-
rokie możliwości lasera frakcyjnego, 
peelingów medycznych, które szcze-

gólnie zaleca się w okresie jesienno-
zimowym i wczesną wiosną. Tym ra-
zem nieco informacji o skutecznych za-
biegach odmładzających, które można 
wykonywać również latem.

Toksyna botulinowa - inaczej Botox
Jest to jeden z tych zabiegów, do któ-

rych pacjenci wracają z ochotą, ponie-
waż daje bardzo szybkie i długotrwałe 
efekty. Zabieg nieinwazyjny i prosty  
w wykonaniu, przeznaczony zarówno 
dla kobiet, jak i mężczyzn. Efekt pojawia 
się stopniowo w ciągu 4 dni po zabiegu. 

Na czym polega działanie Botoxu? 
Jest  to silnie działająca naturalna tok-
syna, która blokuje połączenia między 
zakończeniami nerwów, a unerwianymi 
przez nie mięśniami. Nie dochodzi 
wtedy do skurczów porażonego mię-
śnia. Podanie toksyny botulinowej nie 
wymaga żadnych szczegółowych ba- 
dań diagnostycznych. Botox jest wstrzy-
kiwany przy użyciu jednorazowej strzy-
kawki zaopatrzonej w bardzo cienką 
igłę. Małą ilość preparatu precyzyjnie 
wstrzykuje się w określone miejsca na 

Rozbłyśnij latem

twarzy. Zabieg trwa krótko. Ból związany 
ze wstrzykiwaniem jest minimalny. Za-
biegi można powtarzać co 6 - 8 miesięcy 
nie częściej niż co 3 miesiące.

Efekty zabiegu
- likwiduje zmarszczki mimiczne 

głównie w górnej części twarzy 

(czoło) poziome, poprzeczne, 
pionowe pomiędzy brwiami („lwia 
zmarszczka”)

- wygładza zmarszczki wokół oczu 
(„kurze łapki”) 

- wygładza zmarszczki dolnej części 
twarzy – „bruzdy marionetki”, na szyi, 
brodzie,

- eliminuje nadpotliwość dłoni i stóp.

Wypełniacze
Na rynku dostępnych jest bardzo 

wiele wypełniaczy, które można podzie-
lić na dwie grupy: permanentne, które 
na trwałe wbudowują się w tkanki  
i wchłanialne, jak kwas hialuronowy, 
kolagen czy własna tkanka tłuszczowa, 
które utrzymują się w organizmie czło-
wieka od 6 do 24 miesięcy.

Obecnie, odstępuje się od stosowania 
wypełniaczy trwałych, ponieważ obar-
czone są stosunkowo wysokim ryzy- 
kiem powikłań. W CM Luxmed dostę-
pne są wypełniacze wchłanialne na 
bazie kwasu hialuronowego, który za-
liczany jest do najbezpieczniejszych 
i najdokładniej przebadanych. Kwas 
hialuronowy jest substancją natural-

nie występującą w organizmie czło-
wieka – najwięcej znajduje się go  
w skórze, bo stanowi aż 50% jej składu. 
Kwas hialuronowy w bardzo dużym 
stopniu nawilża i nawadnia tkanki. Ma 
właściwości antyoksydacyjne oraz sty- 
mulujące powstawanie nowych fibro-
blastów. Aktywuje też własne fibroblasty 
do produkcji kolagenu. 

Po 25 roku życia skóra zaczyna 
stopniowo tracić zawartość kwasu hia-
luronowego, a przez to, z upływem lat 
staje się coraz bardziej sucha, zaczynają 
pojawiać się pierwsze zmarszczki, po-
liczki i usta tracą swoją objętość. Do 40 
roku życia traci się aż połowę zapasów 
kwasu hialuronowego.

W medycynie estetycznej kwas hia- 
luronowy występuje w dwóch posta- 
ciach: niestabilizowany kwas hialuro-
nowy – płynny, który wykorzystywany  
jest przez lekarzy do zabiegów mezo-
terapii igłowej w celu biorewitalizacji 
skóry oraz stabilizowany – jako sub-
stancja plastyczna i naturalnie układają-
ca się w skórze oraz tkance podskórnej. 
Kwas hialurunowy stabilizowany wyko- 
rzystywany jest jako wypełniacz do 
korekcji np. wypełniania bruzd i zmar-
szczek, podnoszenia opadniętych ką-
cików ust, powiększania ust, korekcji 
wolumetrycznej twarzy i wielu innych 
zabiegów.

Efekt widoczny jest bezpośrednio po 
zabiegu, utrzymuje się od 8 nawet do 24 
miesięcy.

Bezpośrednio po zabiegu skóra może 
być opuchnięta, zaczerwieniona. Zmiany 
znikają po upływie kilku dni. Zaleca 
się wypijanie ok 2 litrów wody w ciągu 
doby w celu lepszego nawodnienia 
organizmu, co sprzyja prawidłowej dy-
strybucji kwasu hialuronowego.

Celem wszystkich zabiegów jest uzy- 
skanie jak najbardziej naturalnego wy- 
glądu, ponieważ dobrze wykonany za-
bieg nie może zmieniać indywidual-
nych rysów twarzy, a jedynie uatrakcyj-
nić wygląd, likwidując niedoskonałości. 

Do przeciwwskazań wykonania za-
biegu kwasem hialuronowym zalicza się: 
niektóre choroby autoimmunologicz-
ne, choroby nowotworowe, ogólny zły 
stan zdrowia np. przeziębienie, grypa, 
opryszczka, aktywny stan zapalny  
w miejscu zabiegu. Nie wykonuje się  
też tego typu zabiegów w okresie ciąży  
i w czasie miesiączki.

SpoglądaSz w luStro i widziSz pierwSze zmarSzczki. z biegiem lat zauważaSz jak 
Skóra traci Swoją elaStyczność. coraz mniej przypominaSz Siebie z najlepSzego 
okreSu Swojego życia. nawet jeśli nie przeżywaSz tego w jakiś Szczególny Spo-
Sób, bo rozumieSz, że taka jeSt kolej rzeczy, przychodzą chwile, że chceSz po-
czuć Się młodziej i bardziej atrakcyjnie. uwierz, że jeSt to możliwe!



5NOwOŚCI

Mezoterapia igłowa
Metoda polega na wstrzykiwaniu 

małych dawek substancji leczniczych 
bezpośrednio w skórę. Nakłuć dokonuje 
się za pomocą bardzo cienkich igieł. 
Mezoterapia jest zabiegiem, który od 
wielu lat wykorzystywany jest w me- 
dycynie i który można wykonać pra-
ktycznie na każdą część ciała, jeśli tylko 
jest taka potrzeba. Efekty są zauważal-
ne po serii kilku zabiegów.

 Najczęściej wykorzystuje się ją do 
leczenia nadmiernego wypadania wło- 
sów, pierwszych oznak łysienia, pogor-
szenia kondycji skóry - starzenie: twarzy, 
szyi, dekoltu, dłoni, rozstępów, blizn, 
cellulitu, a także przy urazach sporto-
wych czy leczeniu przeciwbólowym 
(nadmierne napięcie mięśniowe i ner- 
wobóle). Przeciwwskazania do wyko-
nywania mezoterapii są podobne, jak  

w przypadku wypełniaczy.

Peptydy biomimetyczne 
Wraz z wiekiem ilość naturalnych pe- 

ptydów organizmu maleje lub uszko-
dzona zostaje ich prawidłowa synteza, 
a kontrolowane przez nie procesy na-
prawcze i metaboliczne stopniowo 
słabną i ulegają zaburzeniom. Proces 
ten w konsekwencji prowadzi do ob-
serwowanych zmian związanych m.in.  
z procesem starzenia się organizmu.

Peptydy biomimetyczne to syntety-
czne związki chemiczne działające na 
zasadzie wiernego naśladowania natu- 
ralnych, obecnych w organizmie sub- 
stancji sterujących procesami metabo-
licznymi, oddziałującymi bezpośrednio 
na komórki docelowe.

Zabieg GVO peptydy biomimety-
czne przywraca i odbudowuje fizjolo- 
giczne procesy skóry. Działa antyoksy- 
dacyjnie, zwiększa elastyczność, nawil-
żenie i napięcie skóry. Posiada intensy-
wne działanie przeciwzmarszczkowe, 
redukuje przebarwienia.

GVO peptydy biomimetyczne to za-
bieg dla wszystkich typów skóry, w tym 
również dla skóry wrażliwej z tenden- 
cją trądziku różowatego.

Peeling PRX
Jest to chemiczny zabieg stymulacji 

skóry, przeznaczony dla kobiet i męż-
czyzn, w każdym wieku. Napina i uję-
drnia skórę. Może być wykonywany 
jako samodzielny zabieg lub stanowić 
dodatek do innych. Zabieg jest bez-
bolesny i trwa 10-15 minut. Po zabiegu 
skóra nie jest zaczerwieniona, ani obrzę-
knięta.

Zabieg, choć bardzo intensywny, jest 
bezpieczny. Efekty widoczne są już po 
pierwszym zastosowaniu. Wykonywany 
jest w 2 wersjach:

• bez nakłuwania - bez uszkadzania 

skóry, stymuluje czynniki wzrostu fibro-
blastów,

• z nakłuwaniem - polega na mikrona- 
kłuwaniu specjalnym penem. Zastoso- 
wanie mikronakłuwania umożliwia  
wprowadzenie aktywnych składników 
w głąb skóry, co zdecydowanie poprawia 
efekt zabiegu.

Zabieg wykonywany w wieku 12-
25 lat - zastępuje oczyszczanie twarzy, 
dla osób 25-35 lat – stosowany w celu 
likwidacji rozstępów i przebarwień,  
w wieku 35-45 lat i więcej - zapobiega 
starzeniu się skóry, poprawa jej jędrność 
i wygląd.

Peeling PQ AGE 
Innowacyjny zabieg, nazywany eliksi- 

rem młodości. Daje podobny efekt do 
mezoterapii. Zabieg jest nieinwazyjny, 
nie podrażnia naskórka, odpowiedni dla 
każdego typu cery. Mimo intensywnie 
działających kwasów nie powoduje złu- 
szczenia. Zapewnia głęboką stymulację, 
nie naruszając skóry właściwej. Natych- 
miast po zabiegu skóra jest wygładzona 
i młodsza, mocno napięta i rozjaśniona. 
Zabieg zmniejsza wielkość porów, 
usuwa przebarwienia i drobne blizny. 
Działa antybakteryjnie, przeciwutlenia-
jąco i przeciwgrzybiczno. Wypełnia zmar-
szczki, zwalcza niedoskonałości. Można 
go stosować o każdej porze roku.

zabiegi można wykonać w gabinetach 
medycyny estetycznej cm Luxmed w 
Lublinie i Kraśniku. W ofercie posiadamy 
również dermokosmetyki: serum, kremy, 
maski, szampony, odżywki, które zaleca się 
jako kurację domową wzmacniającą efekty 
po zabiegach.
można je również stosować niezależnie od 
wykonywanych zabiegów.
Dermokosmetyki dostępne są w placówce 
przy ul. Koncertowej 4D w Lublinie.
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Najpopularniejszą metodą rozpo- 
znania alergii są testy skórne. Ponie- 
waż narażają one pacjenta na kon- 
takt z potencjalnie groźnym alerge- 
nem, wiele osób decyduje się na te- 
sty serologiczne, które wykrywają 
krążące we krwi pacjenta specy-
ficzne przeciwciała ige. Przed wy- 
konaniem testów z krwi nie ma ko- 
nieczności odstawienia leków prze-
ciwalergicznych, można je stosować 
przy chorobach skóry, u osób starszych, 
kobiet w ciąży i u dzieci. 

Alergologia XXI wieku – EUROLINE 
DPA-Dx 

Przeciwciała IgE można wykrywać 
za pomocą tradycyjnych testów aler-
gologicznych oraz nowoczesnych te- 
stów molekularnych wykorzystują-
cych komponenty alergenowe. Ta 
rewolucyjna metoda umożliwia pre- 
cyzyjną identyfikację składowych 
alergenu, które są odpowiedzialne za 
wystąpienie objawów. Pozwala rów-
nież ocenić ryzyko wystąpienia cięż- 
kich objawów klinicznych oraz roz- 
winięcia się tolerancji na dany aler- 
gen i jest pomocna przy wprowa-
dzaniu ukierunkowanej immunote-

Molekularna rewolucja w alergologii

rapii swoistej. Wieloparametrowe te- 
sty diagnostyczne EUROLINE DPA-Dx 
umożliwiają jednoczesną diagnosty-
kę wielu komponentów alergeno-
wych z jednej próbki krwi, a wyni-
kiem badania jest szczegółowy, indy-
widualny profil uczulenia pacjenta.

Komponenty alergenowe, czyli 
zaawansowana diagnostyka

Nowoczesna molekularna diagno- 
styka alergii zamiast tradycyjnie uży- 
wanych ekstraktów alergenowych wy- 
korzystuje pojedyncze komponenty 
alergenowe do wykrywania swois- 
tych IgE. Komponenty alergenowe 
to wysoko oczyszczone białka, izolo- 
wane bezpośrednio ze źródła aler- 
genu lub produkowane metodami 
inżynierii genetycznej w postaci 
białek rekombinowanych. Kompo-
nenty zapewniają wyższy stopień 
standaryzacji w porównaniu z ekstra- 
ktami, jak również umożliwiają bar-
dziej zaawansowaną diagnostykę. 

Korzyści dla pacjenta 
Diagnostyka alergii w oparciu o kom-

ponenty alergenowe ułatwia lekarzowi 
podjęcie decyzji o zastosowaniu im-
munoterapii swoistej, czyli odczula-
nia. Przed rozpoczęciem leczenia 
kluczowe jest precyzyjne określenie, 
jaki alergen jest przyczyną alergii. 
Jest to bardzo trudny etap, ponieważ 
duża liczba pacjentów wykazuje wie- 
le dodatnich reakcji zarówno w punk-
towych testach skórnych, jak i w trady- 
cyjnych testach serologicznych opar-
tych o ekstrakty alergenowe. Może 
to być spowodowane rzeczywistym 
uczuleniem na wiele alergenów (uczu-
lenie poliwalentne) lub uczuleniem 
na jeden alergen (uczulenie monowa-
lentne) ze współistniejącymi reakcjami 
krzyżowymi względem innych alerge-
nów. 

Krzyżowa reaktywność polega na 
reakcji pierwotnie wyprodukowanych 
przeciwciał IgE względem jednego aler-
genu z innymi alergenami o podobnej 
strukturze (tzw. panalergeny) i może 
powodować występowanie objawów 
klinicznych na alergeny, na które pier-

wotnie pacjent nie był uczulony lub 
nawet nie miał z nimi nigdy kontaktu. 
analiza specyficznych względem da- 
nego alergenu komponentów aler- 
genowych oraz najważniejszych pa- 
nalergenów umożliwia szybkie i pre- 
cyzyjne określnie przyczyny alergii 
oraz zastosowanie celowanej immu-
noterapii swoistej.

Diagnostyka komponentów jest rów- 
nież przydatna do oceny ryzyka wy-
stąpienia objawów klinicznych. Re- 
akcje wobec różnych składowych aler- 
genów mogą wywołać objawy o zróż- 
nicowanym stopniu ciężkości. Mole- 
kularna diagnostyka alergii pozwala  
w pewnych przypadkach ocenić, czy  
pacjent znajduje się w grupie wyso- 
kiego ryzyka wystąpienia ciężkich re- 
akcji uogólnionych, np. wstrząsu ana- 
filaktycznego. Pacjent może zostać 
wówczas poinformowany o konie-
czności unikania danego alergenu 
oraz o możliwościach medycznych  
w razie ewentualnego kontaktu. 

Profil DPA-Dx Pediatryczny (mleko, 
jajko, orzeszki ziemne, brzoza) oraz 
Profil DPA-Dx Mleko 

Do najczęstszych alergii wieku dzie-
cięcego należy uczulenie na mleko 
krowie, jajko kurze i orzeszki ziemne. 
Ta ostatnia jest o tyle niebezpieczna, 
że bardzo często kończy się uogól-
nioną reakcją organizmu pod posta-
cią wstrząsu anafilaktycznego. Pre- 
cyzyjna diagnostyka alergii u nie- 
mowląt i dzieci jest bardzo isto-
tna przy ocenie ryzyka reakcji uo- 
gólnionych, ocenie szansy rozwinię- 
cia się tolerancji na dany alergen 
czy konieczności wprowadzenia 
ograniczeń dietetycznych. Przede 
wszystkim z myślą o najmłodszych 
pacjentach, ale również osobach do-
rosłych, powstał test EUROLINE DPA-
Dx Pediatryczny do diagnostyki alergii 
względem wyżej wymienionych kom-
ponentów alergenowych. 

Jajko: w alergii na jajko kurze głów- 
nym komponentem określającym cięż- 
kość objawów jest Gal d1 (owomukoid).  
W przypadku alergii na Gal d1 objawy 

wioSna i lato to najtrudniejSzy czaS dla alergików. pierwSzym Sygnałem, że zaczyna Się 
coś dziać, jeSt łzawienie oczu, cieknący noS, kichanie czy wySypki Skórne. w rozpoznaniu 
alergii kluczową rolę odgrywa wywiad lekarSki, który pozwala uStalić m.in. rodzinne 
predySpozycje do wyStępowania chorób alergicznych. jeśli wywiad oraz badanie przed-
miotowe pacjenta wSkazują na alergię, lekarz zleca mu badania diagnoStyczne.
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wystąpią po spożyciu zarówno suro-
wego, jak i gotowanego jajka. Z kolei 
alergia na termolabilne komponenty  
Gal d2 (owoalbumina), Gal d3 (kon- 
albumina), Gal d4 (lizozym) zwykle wy-
stępuje jedynie po spożyciu surowego 
lub nieznacznie podgrzanego jajka. 
Możliwa jest w tym przypadku tole- 
rancja jajka gotowanego. Dodatkowo, 
owoalbumina jest składnikiem nie-
których szczepionek (w Polsce są to 
szczepionki przeciwko grypie i żółtej 
gorączce), dlatego osoby uczulone 
na ten komponent powinny być 
pod szczególną obserwacją lekarza 
podczas szczepienia. Z kolei lizozym 
(Gal d4) jest powszechnie używany 
w przemyśle spożywczym jako kon-
serwant pod symbolem E1105. Osoby 
na niego uczulone powinny go uni-
kać. 

Mleko: reakcja na Bos d8 (kazeina) 
wskazuje na silną alergię na mleko  
i produkty mleczne. Kazeina jest bar- 
dzo często wykorzystywana jako do- 
datek do innych produktów spoży-
wczych, takich jak: mięso, czekolada, 
chipsy, które również mogą wywołać 
objawy u osób na nią uczulonych. 
Uczulenie na termolabilne komponen- 
ty: Bos d (laktoferyna), Bos d4 (alfa- 
laktoalbumina), Bos d5 (beta-lakto-
globulina), Bos d6 (BSA – surowicza 
albumina wołowa) jest zwykle zwią-
zane z reakcją na świeże, termicznie 
nieprzetworzone mleko. W tym przy-
padku możliwa jest tolerancja mleka 
gotowanego. Dodatkowo, alergia na 
Bos d6 może powodować alergię na 
wołowinę. 

Orzeszki ziemne: profil pediatrycz-
ny został tak przygotowany, aby umo- 
żliwić różnicowanie pierwotnej alergii 
na komponenty orzeszków ziemnych 
od często występującej reakcji krzy-
żowej z pyłkiem brzozy oraz aby okre- 
ślić ryzyko wystąpienia ciężkich rea- 

kcji po spożyciu orzeszków. Główną 
przyczyną uogólnionych reakcji orga- 
nizmu, np. wstrząsu anafilaktycznego, 
po spożyciu orzeszków ziemnych 
jest produkcja przeciwciał przeciwko 
białkom zapasowym (Storage prote-
ins): Ara h1, Ara h2 i Ara h3, a także 
przeciwko białku transportującemu 
lipidy (Lipid transfer proteins): Ara 
h9. Intensywność objawów zależy od 
ilości przeciwciał przeciwko różnym 
komponentom w surowicy pacjenta: 
im więcej przeciwciał, tym cięższe ob- 
jawy. Pacjenci z grupy wysokiego 
ryzyka powinni bezwzględnie unikać 
orzeszków ziemnych nawet w ślado-
wych ilościach oraz powinni być za- 
opatrzeni w podręczny zestaw z adre- 
naliną. Pozytywna reakcja z kompo-
nentem brzozy Bet v1 wskazuje nato- 
miast, że występujące u chorego ob-
jawy spowodowane są przez reakcję 
krzyżową z pyłkiem brzozy, na który 
jest uczulony. Wiele produktów pocho-
dzenia roślinnego zawiera homologi 
Bet v1, znane jako białka PR10. Są one 
główną przyczyną reakcji krzyżowych. 
Homologiem Bet v1 w orzeszkach  
ziemnych jest Ara h8. Jeśli objawy  
alergii na orzeszki ziemne są spowo- 
dowane przez reakcję krzyżową z pył- 
kiem brzozy, ryzyko systemowych 
reakcji uogólnionych jest bardzo ni-
skie. W takim przypadku specyficzne 
odczulanie na pyłek brzozy może zła- 
godzić objawy po spożyciu orze-
szków. 

Profil EUROLINE DPA-Dx Pediatryczny 
pozwala na szybkie i precyzyjne okre-
ślenie uczulenia na mleko, jajka, orze-
szki ziemne, co pozwala na podjęcie 
decyzji o odczulaniu oraz informuje,  
jakie produkty spożywcze powinny  
być wyeliminowane z diety. Natomiast 
Profil EUROLINE DPA-Dx Mleko ogra-
nicza się jedynie do komponentów 
mleka krowiego i jest niezwykle przy- 
datny w diagnostyce osób z podejrze-
niem alergii na mleko.  

Profil DPA-Dx Pyłki
Diagnostyka alergii na pyłki przy-

sparza wielu trudności, nawet jeśli ob-
jawy chorego występują sezonowo  
i mamy do dyspozycji wyniki testów. 
W punktowych testach skórnych pa- 
cjenci bardzo często reagują z wie- 
loma alergenami wziewnymi. mole- 
kularna diagnostyka alergii wziew-

nych przynosi odpowiedź na pyta- 
nie, czy mamy do czynienia z jedno-
czesnym uczuleniem na wiele pył-
ków, czy też otrzymane wyniki są 
spowodowane reakcjami krzyżowy-
mi z takimi panalergenami, jak: biał- 
ka wiążące wapń czy profiliny. Biał- 
ka wiążące wapń znajdują się w wie- 
lu pyłkach, natomiast profiliny to biał-
ka wiążące aktynę, które są obecne 
zarówno w pyłkach, jak i innych pro-
duktach roślinnych, np. owocach i wa- 
rzywach. 

W Europie brzoza i tymotka łąkowa  
są najczęstszą przyczyną alergii na pył-
ki. Można je dokładnie diagnozować 
przy użyciu profilu EUROLINE DPA-Dx 
Pyłki. Każdy pasek testowy zawiera 
pełne ekstrakty brzozy i tymotki oraz 
specyficzne i reagujące krzyżowo kom-
ponenty, dzięki którym uzyskujemy 
indywidualny profil uczulenia pacjen- 
ta. Reakcja ze specyficznymi kompo-
nentami: Bet v1 (brzoza), Phl p1 i/lub 
Phl p5 (tymotka) wskazuje na pier-
wotne uczulenie na dany pyłek, 
stanowi jednocześnie wskazanie do 
odczulania. Z drugiej strony, reakcje  
z komponentami reagującymi krzy-
żowo: Bet v2 i/lub Bet v4 oraz Phl p7  
i/lub Phl p12 wskazują na reakcje krzy-
żowe z innymi pyłkami. Diagnostyka 
pacjentów testem DPA-Dx Pyłki uła-
twia podjęcie decyzji o zastosowaniu 
odczulania oraz określa jego powo-
dzenie. 

Podsumowanie 
Molekularna diagnostyka, 

odpowiadając na pytanie, 
jaki składnik alergenu jest 

przyczyną alergii, pozwala na podjęcie 
właściwego leczenia i ocenę ryzyka 
wystąpienia groźnych objawów kli-
nicznych. Pionierskie testy EUROLINE 
DPA-Dx skupiają się na precyzyjnej 
diagnostyce najczęstszych i potencjal-
nie najbardziej zagrażających zdro- 
wiu alergii na: orzeszki ziemne, mle- 
ko, jajka, pyłek brzozy i tymotki.

 
testy eurOLiNe DPa-Dx można wy-

konać w laboratorium cm Luxmed.

mgr michał Podkalicki
Product manager ds. alergologii
eurOimmuN Polska
Przygotowano na podstawie: 

M. Podkalicki, Od ekstraktu do 
komponentu, czyli molekularna 
diagnostyka alergii, „Diagnosta 
Laboratoryjny” XIV, 2016, nr 1 (42),  
s. 25–27.

eurOLiNe DPa-Dx: celna immunoterapia 
swoista i precyzyjne zalecenia dietetyczne
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Skutki stresu
jeSt zmorą cywilizacji naSzych czaSów. naukowcy potwierdzają, że prowadzi 
do wielu niebezpiecznych chorób. coraz więcej oSób nie jeSt Sobie w Stanie z nim 
poradzić. jedynym wyjściem Staje Się wizyta u pSychologa lub lekarza pSychiatry. 
StreS… to określenie pojawia Się niemalże codziennie w naSzych wypowiedziach. 
ciągle SłySzymy „StreSuję Się przed egzaminem, wizytą u lekarza, StreSuje mnie 
jazda Samochodem, rozmowa z Szefem” itd...

Czym jest stres? O odpowiedź po-
prosiliśmy psycholog mgr Aleksandrę 
Kosiecz.

- Stres jest mechanizmem obronnym 
człowieka wykształconym w ewolucji, 
dlatego sam w sobie nie jest zły. Może 
mieć pozytywne strony, chociażby mo-
bilizując do działania. 

Z punktu fizjologicznego stres jest 
wzmożoną produkcją i gwałtownym  
dostarczeniem do krwi hormonów stre-
su (adrenaliny, kortyzolu i in.). W efekcie 
wzrasta tętno, ciśnienie krwi, poziom 
cukru, zwiększa się krzepliwość krwi. 
Pobudzony zostaje układ krwionośny, 
oddechowy i nerwowy. Objawia się to 
szybszym biciem serca, przyspieszonym 
oddechem, suchością w ustach, poce-
niem, uczuciem zaciśniętego gardła, żo-
łądka, itp.

Jeśli chodzi o psychologię, stres jest 
reakcją organizmu na wymagania, jakie 
sobie stawiamy lub jakie stawia nam 
otoczenie. Pojawia się, jeśli zaczyna bra-
kować równowagi pomiędzy naszymi 
możliwościami a wymogami sytuacji.  
A zatem powoduje to zmiany w funkcjo-
nowaniu naszego organizmu w trzech 
płaszczyznach: wskaźników fizjologicz-
nych, psychologicznych oraz behawio-
ralnych. W zakresie tych ostatnich obser-
wujemy zmiany w zachowaniu, takie jak 
zwiększona pobudliwość, brak apetytu 
lub zwiększone łaknienie, zaburzenia 
snu, nagłe wybuchy gniewu i wiele in-
nych.

Każdy człowiek inaczej reaguje na 
różne sytuacje, ma inny próg odpor-
ności na stres. Do pewnego momentu 
czynniki stresujące działają mobilizują-
co do działania, natomiast jeśli granica 
zostanie znacznie przekroczona, stres 
zaczyna działać destrukcyjnie. 

Paraliżuje sprawność psychiczną i fi-
zyczną, zdolność reagowania…

- Nie tylko. Destrukcyjne działanie 
stresu wpływa na nasze organy, głów-

nie na mózg, serce. Oczywiście mówimy  
o długotrwałym stresie. Ale w dzisiej-
szych czasach stał się on wręcz chorobą 
cywilizacyjną. Szybkie tempo życia, sta-
wianie sobie wysokich wymagań, pra-
gnienie bycia najlepszym - te czynniki 
wpływają na naszą psychikę i utrudniają 
codzienne funkcjonowanie.

Pod wpływem stresu osłabia się nasz 
układ odpornościowy, co zwiększa po-
datność na infekcje. Nawet umiarkowa-
ny stres u pacjentów z chorobami serca 
powoduje zmniejszenie dopływu krwi 
do serca, a w konsekwencji zmniejsze-
nie jego wydolności. Stres jest jedną  
z częstych przyczyn nadciśnienia, uda-
ru mózgu, zawału serca. Mówi się też, 
że to jeden z ważniejszych winowajców 
rozwoju chorób nowotworowych. Ma 
to związek z osłabieniem pod wpływem 
stresu układu odpornościowego.

Jak chronić się przed stresem?
- Bardziej podatne na stres są osoby 

niecierpliwe, żyjące w pośpiechu, rywa- 
lizujące. Stresu nie jesteśmy w stanie 
uniknąć. Ale ciekawostką jest, że długo-

trwały stres wcale nie jest związany z naj-
większymi tragediami. Wtedy bowiem 
zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy 
w stanie temu zaradzić, nie mamy na to 
wpływu. Bardziej wiąże się on z proble-
mami dnia codziennego, które groma-
dzą się i wreszcie dają o sobie znać. Co-
raz częściej doświadczamy ogromnego 
stresu w pracy. Wpływa na to presja na 
uzyskiwanie jak najlepszych osiągnięć, 
długie godziny pracy, brak równowagi 
pomiędzy życiem służbowym a osobi-
stym, brak poczucia bezpieczeństwa, 
np. ryzyko utraty z pracy. Martwimy się  
o pieniądze, zdrowie, złe relacje ze współ- 
pracownikami itd. 

Odbieramy te kłopoty jako coś, co 
zależy od nas, z czym powinniśmy sobie 
poradzić. Jeśli nam się nie udaje szybko 
uporać z problemem, dochodzi do dłu-
gotrwałego, nasilonego stresu i wówczas 
zmienia się niekorzystnie postrzeganie 
naszego życia, relacji między ludźmi, 
które tworzymy i odczuwamy jako duży 
dyskomfort i bezradność. W tej sytuacji 
konieczna jest pomoc specjalisty – do-



10 MedyCyNA dLA CIeBIe

Jeśli ktoś mówi „kręci mi się w głowie”, 
nie zawsze wiadomo, co ma na myśli. 
Wiele osób określa w ten sposób migo-
tanie przed oczami, trudności w utrzy-
maniu równowagi. Mogą to być również 
mimowolne ruchy gałek, tzw. oczopląs 
lub po prostu nudności. U niektórych 
osób można zauważyć trudności w cho-
dzeniu, potykanie się, a nawet upadki.

Czasami dolegliwości te powtarzają 
się dość często, wydawać by się mogło 
bez konkretnej przyczyny i są tak uciążli-
we, że utrudniają codzienne funkcjono-
wanie. Pacjenci opisują ten objaw, jako 
uczucie ściągania w bok, kołysania, wi-
rowania. Towarzyszy temu niejednokrot-
nie szum w uszach, pogorszenie słuchu, 
bladość, pocenie się czy też ból głowy.

Zawroty głowy nie są jednostką cho-
robową. Mogą mieć wiele przyczyn  
i być objawem wielu chorób. Są ostrze-
żeniem, że w naszym organizmie dzieje 
się coś złego. Jedną z przyczyn zawro-
tów głowy może być choroba błędnika, 
nerwu przedsionkowo – ślimakowego 
lub ośrodków mózgu odpowiedzialnych 
za równowagę.

To nieprzyjemne uczucie może po-
jawiać się również w przebiegu chorób 
ogólnoustrojowych. Wymienić tu moż-
na choroby ośrodkowego układu ner-
wowego, choroby układu krążenia, jak: 

Nie mA ChybA OsOby, KtórA ChOć rAz Nie dOświAdCzyłAby uCzuCiA zAwrOtów głOwy. 
mOże zdArzyłO się tO POdCzAs JAzdy sAmOChOdem, NA stAtKu, NA huśtAwCe, Czy 
POdCzAs szybKiegO zerwANiA się z POzyCJi leżąCeJ.

W głowie się kręci…
nadciśnienie tętnicze, zaburzenia akcji 
serca, zmiany w tętnicach podobojczy-
kowych lub szyjnych. Uważa się, że jed-
ną z istotnych przyczyn zawrotów gło-
wy są zaburzenia przepływu krwi przez 
ośrodkowy układ nerwowy albo ucho 
wewnętrzne.

Zawroty głowy mogą być też wy-
nikiem zmian miażdżycowych w na-
czyniach mózgowych, zwężenia tętnic 
szyjnych i kręgowych, które doprowa-
dzają krew do mózgu. Podobne objawy 
wywołują zmiany zwyrodnieniowe krę-
gosłupa szyjnego, czy stany po urazach 
kręgosłupa, dające ucisk na tętnice krę-
gowe.

Dlatego nie można lekceważyć ata-
ków zawrotów głowy lub dłuższego 
uczucia niestabilności. Trzeba koniecz-
nie udać się do lekarza, by wykryć źródło 
problemu. Pacjent z pewnością zostanie 
skierowany na badania diagnostyczne. 
W cm Luxmed można wykonać specja-
listyczne testy ułatwiające diagnosty-
kę zawrotów głowy i zaburzeń równo-
wagi.

Videonystagmografia (VNG)  jest  je- 
dną z najnowocześniejszych metod dia-
gnozowania zawrotów głowy. To rów-
nież niezbędny element diagnostyki 
zawrotów głowy i zaburzeń równowagi 
o różnej etiologii, dlatego na to badanie 

chorych mogą kierować lekarze:  audio-
log, laryngolog, neurolog, okulista, a w 
niektórych przypadkach lekarz rodzin-
ny. 

Videonystagmografia (VNG) to bada-
nie błędnika, które polega na rejestracji 
ruchów gałek ocznych (tzw. oczopląsu) 
za pomocą kamery umieszczonej w ma-
sce, przypominającej gogle narciarskie, 
które podczas badania pacjent zakłada 
na oczy. Ruchy gałek ocznych, rejestro-
wane przez kamerę, przekazywane są 
do komputera, a następnie wyświetlane 
w postaci wykresu na monitorze. Ocena 
oczopląsu pozwala na lepsze i szybsze 
określenie kierunku dla dalszej diagno-
styki przyczyn zawrotów głowy i zabu-
rzeń równowagi, a tym samym przy-
spiesza wprowadzenie prawidłowego 
leczenia. 

W badaniach VNG wykonuje się 
kilka rodzajów testów: statyczne, 
obrotowe, kalorymetrię.

Obiektywną metodą oceny stanu 
czynnościowego narządu równowagi 
jest posturografia. Badanie wykorzy-
stywane jest w diagnozowaniu chorych  
z uszkodzoną częścią narządu równo-
wagi (zapalenie neuronu przedsionko-
wego, pourazowe uszkodzenie błędnika, 
choroba Maniere’a) oraz osób z ośrodko-
wymi zaburzeniami równowagi. W ba- 

głębna analiza problemu i terapia.
W walce ze stresem sprawdza się też 

wysiłek fizyczny. Ważne, aby wybrać taką 
formę, która sprawi nam przyjemność. 
Może to być bieganie, spacer, jazda na 
rowerze, taniec. Wszystkie te czynności 
dotleniają nasz organizm, rozluźniają 
mięśnie, a jednocześnie pozwalają na 
chwilę zapomnieć o problemie i skupić 

myśli wokół innego tematu.
A pozytywne myślenie?
Reagowanie na stres zależy od naszej 

odporności psychicznej, dlatego ją rów-
nież warto ćwiczyć. Niestety teoria „po-
zytywnego myślenia” może mieć zasto-
sowanie tylko w sytuacjach bez wyjścia, 
gdzie nic już nie można zrobić. Ale są to 
rzadkie przypadki. Jeśli będziemy sobie 

wmawiać, że choroby nie ma, że mam 
świetną pracę itp., to konsekwencje  
w dalszej perspektywie mogą być jesz-
cze bardziej przykre. Ale zawsze warto 
wierzyć, że nie ma takiej choroby, której 
nie można pokonać, albo z pewnością 
znajdę w przyszłości lepszą pracę, jeśli 
tylko włożę w to odpowiednio dużo wy-
siłku. Strategia „odstresowywania” po- 
przez zaprzeczanie i ignorowanie rze-
czywistości jest krótko mówiąc mało efe- 
ktywna.

Podstawowym i najbardziej skutecz-
nym sposobem leczenia długotrwałego 
stresu jest psychoterapia indywidualnie 
dostosowana do potrzeb pacjenta.

dziękujemy za rozmowę.

zapraszamy na konsultacje do poradni 
psychologicznej cm Luxmed.
Psychoterapie prowadzą doświadczeni 
specjaliści. 
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daniu ocenia się stan samego błędnika, 
jak i funkcje wzrokowe oraz somatosta-
tyczne. Podczas badania pacjent stoi 
najpierw na platformie nieruchomej, 
potem na ruchomej, starając się utrzy-
mać równowagę przy jednoczesnej kon-
troli wzrokowej punktu odniesienia, na-
stępnie z oczami zamkniętymi i wreszcie  
z optokinezą, czyli rozproszeniem wzro-
ku.

Wspomniana platforma może być wy-
korzystywana również do rehabilitacji 
polegającej na doborze odpowiednich 
ćwiczeń i ich wykonaniu przy pomocy 
nieruchomej i dynamicznej podstawy 
posturografu.

Wśród wielu przyczyn zawrotów gło- 
wy i zaburzeń równowagi wymienić 
można jeszcze uszkodzenie słuchu, 
stwardnienie rozsiane, neuropatię czy 
tężyczkę – chorobę objawiającą się 
wzmożoną nadpobudliwością nerwo-
wo-mięśniową. W celu zdiagnozowania 
tężyczki przeprowadza się próbę tęży-
czkową, nazywaną inaczej próbą ische-
miczną. Do diagnostyki stwardnienia 
rozsianego lub niektórych neuropatii 
wykorzystywana jest metoda polegają-
ca na rejestrowaniu wywołanych po-
tencjałów wzrokowych w trakcie sty-
mulacji bodźcem wzrokowym (np. błysk 
światła).

Metodą pozwalającą ocenić próg sły-
szenia, różnicować zaburzenia słuchu, 
a także monitorować funkcję nerwu 
słuchowego i pnia mózgu jest badanie 
potencjałów słuchowych. Na głowie 
pacjenta umieszczone zostają elektrody 
rejestrujące zapis powstający podczas 
podawania do ucha dźwięku przez słu-
chawkę. Prawidłowe odpowiedzi zare-
jestrowane przez komputer świadczą  
o właściwym funkcjonowaniu drogi słu-

chowej. Informują nie tylko o progu słu-
chu, ale też o przewodnictwie w struktu-
rach układu nerwowego.

Przyczyny zawrotów głowy i zaburzeń 
równowagi powinny zostać bezwzględ-
nie zdiagnozowane, a leczenie powinno 
się odbywać pod ścisłą kontrolą specja-
listy.

W poradni audiologicznej cm Luxmed 
uzyskacie Państwo specjalistyczną pora-
dę lekarską oraz wykonacie niezbędne 
badania.
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Zęby mleczne są szczególnie podat-
ne na rozwój próchnicy, a jej przebieg 
jest bardziej dynamiczny niż u doro-
słych. Sprzyja temu słabsza mineraliza-
cja tkanki zębów, mniejsza jest też ich 
odporność na działanie bakterii i kwa-
sów. Już u dzieci 2-3 letnich obserwuje 
się tzw. próchnicę wczesną. To bardzo 
ostra postać, która w ciągu kilku miesię-
cy niszczy całkowicie uzębienie mleczne 
i prowadzi do konieczności przedwcze-
snych ekstrakcji. Dlatego każde ogni-
sko próchnicy powinno być leczone 
jak najszybciej. Jeśli zaniedbamy le-
czenie, w przyszłości konsekwencje po-
nosić będą nasze dzieci, już przy zębach 
stałych. 

W okresie wymiany uzębienia 
również trzeba wykazać czujność. 
Szczególnej troski wymagają bowiem 
pierwsze wyrzynające się zęby trzono-
we, szybko atakowane przez próchnicę. 
Nowo wyrznięte zęby stałe można za-
bezpieczać w prosty, ale skuteczny spo-
sób, poprzez lakowanie bruzd i szczelin.

Nie lekceważmy wady zgryzu! Im 
szybciej zainterweniuje specjalista, tym 
lepiej. Wady zgryzu to nie tylko problem 
kosmetyczny, ale i zdrowotny. Utrudnia-
ją one dokładne czyszczenie zębów, co 
sprzyja powstawaniu kamienia nazęb-
nego. To z kolei jest przyczyną próchni-
cy i paradontozy. Na szczęście większość 
wad zgryzu można dziś skutecznie sko-
rygować.

Dziecko u stomatologa
NA wizytę dO stOmAtOlOgA rOdziCe POwiNNi wybrAć się z dzieCKiem Przed 1 rOKiem żyCiA, zArAz PO 
uKAzANiu się PierwszyCh ząbKów. Jest tO też OKAzJA dO sPrAwdzeNiA Czy rOzwóJ JAmy ustNeJ 
i uzębieNiA POstęPuJe w sPOsób włAśCiwy. wizyty POwiNNy OdbywAć się regulArNie, NAJlePieJ CO 3 
miesiąCe, wtedy Nie PrzeOCzymy NiePrAwidłOwegO ząbKOwANiA Czy POCzątKów PróChNiCy.

Leczenie dzieci czasami łączy się ze 
stresem zarówno dziecka, jak i rodziców. 
Właśnie dlatego zachęcamy rodziców 
do wizyty u higienistki stomatologicznej 
lub dentysty, zanim jeszcze pojawi się 
taka konieczność. Ważne jest, aby dziec-
ko nie kojarzyło dentysty z bólem. 

W gabinetach stomatologicznych CM 
Luxmed prowadzone są wizyty adapta-
cyjne dla dzieci najmłodszych, w czasie 
których mogą się one oswoić z fotelem 
stomatologicznym, poznać personel, 
wyposażenie gabinetu. Takie spotka-
nia wzbudzają zaufanie, przygotowują 

do następnych wizyt. Podczas wizyty 
można wykonać ważne dla profilaktyki,  
a jednocześnie bezbolesne zabiegi, jaki-
mi są fluoryzacja czy lakierowanie.  

Gabinety CM Luxmed wyposażone 
są w telewizję, a dzieci podczas zabie-
gu zajęte oglądaniem bajek, najczęściej 
zapominają o fotelu stomatologicznym. 
A dla naszych najmłodszych pacjentów 
zawsze przygotowane są nagrody nie-
spodzianki.

Zapraszamy do gabinetów stoma-
tologicznych CM Luxmed.
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Witaminowe ABC dla kobiet
witAmiNy PełNią wAżNą rOlę we wszystKiCh reAKCJACh ChemiCzNyCh zAChOdząCyCh w OrgANi-
zmie CzłOwieKA. są KONieCzNe Przy twOrzeNiu się KrwiNeK, hOrmONów i PrzeCiwCiAł. hAmuJą 
PrOCesy stArzeNiA, POzwAlAJą NA dłużeJ zAChOwAć zdrOwie, witAlNOść i PięKNy wygląd. Od 
NiCh zAleży KONdyCJA NAszegO OrgANizmu. JedNAK ChOć są NiezbędNe dO żyCiA, OrgANizm Nie 
Jest w stANie sAm iCh wytwOrzyć. muszą być dOstArCzONe z zewNątrz wrAz z POżywieNiem lub 
w gOtOweJ fOrmie, w POstACi tAbleteK.

Witamina A
Rozpuszczalna w tłuszczach, w przy-

rodzie występuje w dwóch formach: 
retinoidów pochodzenia zwierzęcego 
i karotenoidów pochodzenia roślinne-
go, pełniących funkcję prowitaminy A, 
z których najbardziej znanym jest beta-
karoten.

Beta-karoten jest silnym antyoksyda-
ntem, pozwalającym skutecznie pozby-
wać się organizmowi nadmiaru wolnych 
rodników. Dzięki temu chroni przed wie- 
loma chorobami, opóźnia proces sta-
rzenia, ma zbawienny wpływ na skórę, 
utrzymując jej właściwe nawilżenie. Za-
pobiega również wypadaniu włosów i ła- 
mliwości paznokci. 

Niedobór witaminy A może prowa-
dzić do tzw. kurzej ślepoty, czyli zabu-

rzenia widzenia o zmierzchu, powodo-
wać suchość oczu i pieczenie. Z kolei 
nadmiar, jest dla organizmu szkodliwy. 
Kumuluje się w wątrobie i obciąża pracę 
tego organu.

Bogatym źródłem witaminy A są: jaja, 
ryby morskie, żółte sery, masło, wątrób-
ka oraz warzywa i owoce, np. marchew, 
papryka czerwona, dynia, pomidor, mo-
rela, brzoskwinia, mango.

Witaminy z grupy B
Uczestniczą w produkcji krwinek 

czerwonych, zapobiegając anemii, co 
jest istotne zwłaszcza dla kobiet z obfity-
mi krwawieniami miesięcznymi. Zapew-
niają prawidłowe funkcjonowanie ukła-
du nerwowego, chronią przed depresją, 
ułatwiają zapamiętywanie.

Do witamin z grupy B zalicza się rów-
nież foliany (witamina B9). Syntetyczną 
formą tej witaminy jest kwas foliowy, 
szczególnie zalecany dla kobiet planu-
jących ciążę i podczas ciąży. Zapobiega 
on niedokrwistości oraz występowaniu 
wad cewy nerwowej u płodu.

Niedobór witamin z grupy B może ob-
jawiać się zmęczeniem, złym nastrojem, 
pękaniem kącików ust, wypadaniem  
i przetłuszczaniem się włosów, utratą 
elastyczności skóry, nadmierną potliwo-
ścią, zaburzeniami miesiączkowania.

Duże ilości witamin z grupy B znaj-
dziemy w podrobach, ciemnym mięsie, 
jajach, serach, orzechach, ciemnych ka-
szach, nasionach słonecznika, nasionach 
roślin strączkowych, drożdżach, w mleku 
i jego przetworach. Najwięcej folianów 
zawierają ciemnozielone warzywa i pro-
dukty zbożowe z pełnego przemiału.

Ponieważ witaminy z grupy B są roz-
puszczalne w wodzie, praktycznie nie 
ma ryzyka przedawkowania. Nie są one 
magazynowane, ich nadmiar usuwany 
jest wraz z moczem. Dlatego tak szybko 
„uciekają” z organizmu, a przez to, po-
winny być stale dostarczane.

Witamina C
Do niedawna witaminę tę uważa-

no za pierwszy środek zapobiegający 
przeziębieniom i infekcjom wirusowym. 
Zaczynają się jednak pojawiać badania  
i opinie naukowców, że witamina C tylko 
w niewielkim procencie łagodzi objawy 
infekcji i nie ma wpływu na czas ich trwa-
nia. Nie do obalenia jest natomiast fakt, 
że jest skutecznym przeciwutleniaczem, 
który zapobiega procesom starzenia, 
poprawia pracę układu krążenia i działa 

przeciwnowotworowo. Ma właściwości 
bakteriostatyczne, bakteriobójcze i od-
truwające.  Pobudza syntezę kolagenu 
i wpływa na właściwą kondycję skóry, 
pomaga w redukcji cellulitu i rozstępów, 
dlatego coraz częściej wykorzystywana 
jest w kosmetologii. Wspomaga wchła-
nianie żelaza i kwasu foliowego stając 
się mocnym „narzędziem” w walce z ane- 
mią.

Witamina C rozpuszczalna jest w wo-
dzie i wydalana z moczem, dlatego nie 
ma ryzyka przedawkowania. Jednak 
nadmiar (powyżej 1000 mg dziennie) 
może powodować zaburzenia żołądko-
wo-jelitowe. Wysoki poziom witaminy C 
w organizmie utrzymywany przez długi 
czas może też skutkować tworzeniem 
się kamieni nerkowych.

Naturalna witamina C występuje głó-
wnie w warzywach i owocach. Najwięcej 
ma jej owoc aceroli,  dzikiej róży, czarnej 
porzeczki, truskawki czy cytryny.

Witamina D
W ostatnich latach przeprowadzono 

szereg badań, które potwierdzają wpływ 
witaminy D na regulację wielu procesów 
życiowych. Można powiedzieć, że jest 
ona wskaźnikiem ogólnego stanu zdro-
wia. Jej niedobór obserwuje się w wielu 
stanach chorobowych, m. in.  chorobach 
sercowo-naczyniowych, nowotworach, 
cukrzycy, chorobach nerek, nadciśnie-
niu tętniczym, chorobach autoimmuno-
logicznych, reumatoidalnym zapaleniu 
stawów, atopowym zapaleniu skóry, 
stwardnieniu rozsianym.

Badania ostatnich lat dowodzą, że 
właściwy poziom witaminy D w organi-
zmie zdecydowanie zmniejsza podat-
ność na infekcje. Wynika z tego, że wit. D 
podnosi odporność organizmu. Bardzo 
ważne jest zapewnienie prawidłowych 
zasobów witaminy D przed planowaną 
ciążą, w okresie ciąży i karmienia pier-
sią. 

Naturalnym źródłem witaminy D jest 
synteza skórna oraz dieta bogata w pro-
dukty zawierające tę witaminę (ryby 
morskie, jaja, przetwory mleczne). Za-
zwyczaj naturalne źródła nie wystarcza-
ją do utrzymania właściwego poziomu 
witaminy D, stąd potrzebna bywa suple-
mentacja. Pamiętajmy jednak, że wita-
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mina D rozpuszczalna jest w tłuszczach, 
a szkodzi zarówno jej niedobór, jak  
i nadmiar. Dlatego najlepiej sprawdzić 
jej poziom przy pomocy badania labo-
ratoryjnego.

Witamina E
Nazywana „witaminą młodości” szcze-

gólnie polecana kobietom, ponieważ 
dzięki działaniu antyoksydacyjnemu 
opóźnia proces starzenia skóry, popra-
wia jej elastyczność i zmniejsza skłon-
ność do powstawania zmarszczek.

Witamina E zapobiega przedwcze-
snemu rozpadowi czerwonych krwinek 
i uczestniczy w transporcie tlenu do 
wszystkich komórek organizmu, ma 
więc bezpośredni wpływ na wydolność 
naszych mięśni. Zapobiega powstawa-
niu miażdżycy, zmniejsza ryzyko chorób 
naczyń krwionośnych. Chroni błony ko-
mórkowe przed uszkodzeniem wywoła-
nym działaniem wolnych rodników.

Witamina E rozpuszcza się w tłusz-
czach, ale nawet jej wysokie dawki nie 
są dla organizmu toksyczne. Jednak spo-

żywanie dużych dawek przez długi czas 
może skutkować bólem głowy, osłabie-
niem mięśni czy zaburzeniami widzenia.

Najwięcej naturalnej witaminy E znaj-
dziemy w oleju słonecznikowym, rzepa- 
kowym, kukurydzianym, sojowym, w za- 
rodkach pszennych, nasionach słonecz-
nika, orzechach laskowych, jajach, mle-
ku i warzywach zielonych.

Witamina K
Najważniejsze dla kobiet jest jej działa-

nie przeciwkrwotoczne. Pomaga w przy- 
padku obfitych miesiączek, ale także 
pękających naczynek. Ma też działanie  
przeciwbakteryjne, przciwgrzybicze, 
przeciwzapalne, a nawet przeciwnowo-
tworowe, m.in. chroni  przed nowotwo-
rem piersi. Prawidłowy poziom witami-
ny K zapobiega rozwojowi osteoporozy 
oraz chorobom układu krążenia.

Witamina K należy do grupy wita-
min rozpuszczalnych w tłuszczach. Nie 
jest dla organizmu toksyczna, jednak 
przedawkowanie może spowodować 
rozpad krwinek czerwonych, niedokrwi-

stość czy nadmierne pocenie się.
Naturalnym źródłem witaminy K jest 

brukselka, kapusta, brokuły, oleje roślin-
ne, oliwa, sałata, szpinak, jarmuż, natka 
pietruszki, wątroba wołowa i różne ga-
tunki serów.

Choć dobroczynne działanie witamin 
odkryto ponad sto lat temu, wciąż jesz-
cze zaskakują nas nowymi właściwościa-
mi. Warto o nich pamiętać w codziennej 
diecie, bo wprowadzane z pożywieniem 
najłatwiej się wchłaniają i nie ma ryzyka 
ich przedawkowania. Jednak w wielu sy-
tuacjach konieczna bywa ich suplemen-
tacja. Najlepiej stosować ją wg zaleceń  
i wskazań lekarza. Na rynku dostępna 
jest duża ilość preparatów pojedynczych 
witamin oraz preparatów złożonych. 
Dlatego istotny jest wybór właściwego, 
aby suplementacja miała zdrowy sens.

Poziom niektórych witamin, jak cho-
ciażby witaminy D, można sprawdzić 
w laboratorium Luxmed. zapraszamy 
również na konsultacje do lekarza in-
ternisty.
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