1/69/2021
MAGAZYN MEDYCZNY

nakład 19 000

Czas na zmiany!
s. 4-5

ISSN 2081-3422

w w w. c x news. pl

ZWIĘKSZ PRZEPUSTOWOŚĆ SWOJEGO OŚRODKA
MONITORUJ POZYCJĘ PACJENTA
STOSUJ TERAPIĘ NA WSTRZYMANYM ODDECHU

AlignRT InBore™ to nowy system
SGRT dedykowany do aparatów
Halcyon™ oraz Ethos™
System jest połączeniem standardowych
kamer AlignRT instalowanych do suﬁtu
w bunkrze terapeutycznym i zupełnie
nowych kamer, które montowane są
do gantry akceleratora

SGRT BEZ KOMPROMISÓW
Rozwiązanie InBore™ wykorzystuje innowacyjny sposób rekonstrukcji powierzchni pacjenta oraz zapewnia
stały monitoring w sześciu stopniach swobody

Nowe, mniejsze niż kiedykolwiek
kamery AlignRT

System projekcji niewidoczny
dla pacjentów

Połączenie za pomocą pojedynczego
kabla niezależnie od akceleratora

Nie wpływa na pracę akceleratora
oraz prace serwisowe

Rozwiązanie SGRT
dedykowane do akceleratorów
o niestandardowej
budowie gantry

Proﬁl 12 mm

Łatwy i szybki montaż

Anna Barańska
abaranska@cxsa.pl

Drodzy Czytelnicy!
Nareszcie nadszedł długo wyczekiwany 2021 rok.
Czas na zmiany? Wierzymy, że tak i nie poprzestajemy tylko na słowach. Jedną z nich jest to, że mogę
Państwa zaprosić do lektury kolejnego numeru
CX Newsa jako nowa redaktor naczelna magazynu. Z nieukrywaną przyjemnością będę się z Wami
cyklicznie spotykać na łamach pisma.

sprawiła, że możemy się pochwalić kompletną ofertą od świata, który ostatnio często staje „na głowie”.
laserową. Kto nie chciałby takich zmian? Nasz nowy Jesteśmy sponsorem tej publikacji.
partner jest tematem okładkowym numeru – zachęcam do lektury.
Korzystając z okazji życzę Państwu udanego kolejnego roku, w którym życie będzie nas zaskakiwaMam nadzieję, że dotarły do Państwa świąteczne ło odrobinę mniej i tylko pozytywnie. Na koniec
życzenia CX. Zależało nam, aby były one nietypowe. proszę za Krzysztofem Jasińskim, dyrektorem
Złożyliśmy je poprzez krótki film, w którym część Teatru STU: „Kochajcie Teatr! Kochajcie Artystów”.
z nas na chwilę stała się aktorami. Tekst wiersza na- Szczególnie teraz.
pisał specjalnie dla Consultronix oczywiście sam
Krzysztof Piasecki. Od lat na różne sposoby wspie- Zapraszam do lektury.
ramy lokalną kulturę, więc w naszej produkcji pojawili się także koncertmistrz Opery Krakowskiej Paweł
Wójtowicz i dyrektor Teatru Stu Krzysztof Jasiński.

Ubiegły rok nauczył nas tego, by nie stać w miejscu,
ponieważ zmiany są nieuniknione. Postawiliśmy
więc na nowe technologie i w naszych działaniach
coraz odważniej jesteśmy obecni w sieci. Wielu z nas
świetnie odnalazło się w nowych rolach. To dopiero początek, w planach mamy już kolejne produkcje. Koniecznie obserwujcie nasze kanały w social
mediach. Bądźmy tam razem!
Przypuszczam, że w nowym roku części z nas przyjdzie mierzyć się z odmienioną rzeczywistością. PoMiło mi także poinformować, że Consultronix mocą może okazać się najnowsza książka Andrzeja
został oficjalnym dystrybutorem firmy Meridian Mleczki pt. „Abyśmy zdrowi byli. Czyli jak żyć ekoMedical. Współpraca ze szwajcarskim producentem logicznie”. Niech dobra satyra będzie odskocznią
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Czas na zmiany!
Lasery okulistyczne Meridian Medical
Jedyną stałą rzeczą w naszym życiu są zmiany.
O prawdziwości tego stwierdzenia przypomniał
nam miniony 2020 r. Na szczęście zmiany często
wychodzą nam na lepsze, pod warunkiem, że
mamy odwagę, aby z nich skorzystać.

stosowania klasycznych fotokoagulatorów. Wybór
trybu mikropulsowego optymalizuje schładzanie
tkanki pomiędzy impulsami lasera minimalizując
ryzyko zabiegu oraz poprawiając komfort i bezpieczeństwo pacjenta.

U nas też zmiany – lasery Ellexa zastąpiły urządzenia
szwajcarskiej firmy Meridian Medical.

Valon TT wyróżniają następujące cechy:
• automatyczne przeliczanie gęstości energii
z uwzględnieniem wpływu soczewki na wielkość
ogniska (baza soczewek),
• automatyczna redukcja mocy do bezpiecznego
poziomu w momencie zmniejszania średnicy
spotu lasera,
• najkrótszy czas dostarczenia całego patternu 750 ms, idealnie skorelowany z czasem relaksacji
tkanki,
• projekcja fiksatora dla trybu okołoplamkowego,
w celu ustalenia bezpiecznej odległości spotów
od plamki żółtej.

Wybór Meridiana nie był przypadkowy, ponieważ
w międzyczasie przejął on firmę Valon, której dystrybutorem jesteśmy od kilku lat. Meridian jest także dostawcą endo laserów do witrektomów OS 4™ Oertli
Instrumente AG – naszego długoletniego partnera.

Valon TT 577 nm firmy Meridian Medical
Dzięki tym zmianom, znajdziecie Państwo w naszej
ofercie pełną gamę bardzo interesujących laserów.

Zastosowanie długości fali 577 nm daje najwyższą
absorpcję w oksyhemoglobinie, a także znikome
wchłanianie w pigmencie ksantofilu plamki.
Miareczkowanie energii lasera potrzebnej do
uzyskania pożądanego efektu terapeutycznego, zmniejsza odczuwanie bólu, co w połączeniu
z szybkością lasera Valon TT zwiększa komfort lekarza, jak i pacjenta, dzięki skróceniu czasu zabiegu.
MR Q laser Nd:YAG 1064 nm
Laser umożliwia wykonywanie kapsulotomii, irydotomii czy membranotomii. Jest w pełni zintegrowany z ledową lampą szczelinową o następujących
powiększeniach (6x, 10x, 16x, 25x, 40x), dedykowaną do obserwacji przedniego odcinka oka.

Kontrola mocy lasera, dostosowanie rozmiaru,
rotacji oraz położenia wybranego wzorca odbywa
się za pomocą mikromanipulatora. Dzięki wyświetlaniu tych parametrów na siatkówce nie ma konieczności przenoszenia uwagi operatora z obserwowanego dna oka pacjenta. Intuicyjny interfejs
pozwala na szybki wybór parametrów - m.in. czasu
trwania pulsu, odstępu między ogniskami, czy trybu pracy lasera celowniczego.
Wykres 1. Wynik absorpcji

Valon TT 577 nm
Żółty laser do fotokoagulacji siatkówki z następującymi trybami pracy: CW, patternowym oraz short
pulse (mikropulsowym).
Alternatywą do trybu punktowego jest tryb wielopunktowy, który pozwala na bardzo szybką
i dokładną laseroterapię dna oka, dzięki zastosowanym wzorcom. Zabieg panfotokoagulacji w trybie
MultiSpot jest średnio 7 razy szybszy niż w przypadku

okulistyka

MR Q firmy Meridian Medical

www.consultronix.pl
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Głowica lasera MR Q jako jedyna na świecie wytrzymuje ponad 600 000 impaktów! Wysoki komfort pracy zapewniają ergonomicznie umieszczone
pokrętła regulujące moc i jasność wiązki celowniczej oraz intuicyjny panel dotykowy dostępny
od strony operatora, pozwalający na natychmiastową zmianę offsetu.
Laser MR Q supine
To jedyny laser okulistyczny umożliwiający wykonanie zabiegów kapsulotomii i irydotomii u pacjentów znajdujących się w pozycji leżącej. Jest to
idealne rozwiązanie dla osób starszych oraz dzieci.
Aktualnie w naszej ofercie znajdują się lasery:
• lasery Nd:YAG 1064 nm – MR Q (Meridian
Medical),
• jedyny na rynku laser Nd:YAG dla pacjentów
leżących MR Q supine (Meridian Medical),
• fotokoagulatory Valon – Valon 5G 532 nm,
Valon TT 532 & 577 nm (Meridian Medical),

• fotokoagulatory – Merilas 532 & 577 nm oraz
Merilas 532α (Meridian Medical),
• laser diodowy Merilas 810 nm do transkleralnej
cyklofotokoagulacji (Meridian Medical),
• jedyny na świecie laser do fotokoagulacji siatkówki z nawigacją i możliwością planowania zabiegów w oparciu o mapy OCT oraz angiogramy
(Navilas®),
• lasery do endocyklofotokoagulacji oraz wizualizacji struktur ciała rzęskowego – (Endo Optiks® Beaver-Visitec International),

Lisa Kehren-Quitsdorf
Product Manager Retina
Oertli Instrumente AG

• lasery refrakcyjne excimerowe oraz femtosekundowe (Technolas® B&L),
• laser 2RT™ 532 nm (Nova Eye Medical).
Podjęcie współpracy z firmą Meridian Medical
jest zgodne z zasadą, którą od lat kierujemy się
w Consultronix - pracujemy tylko z najlepszymi. Jestem głęboko przekonana, że znajdziecie
Państwo w naszej ofercie optymalny laser do
swojego gabinetu. ♦

The name Oertli stands for Swiss quality of the
highest precision and reliability. We develop and
produce our products exclusively in Switzerland,
in the St. Gall Rhine Valley. These values are also
very important to our business partners. For instance, we have been working for several years with the
Swiss laser manufacturer Meridian Medical, which
provides us with the Endo laser module in OS 4. ♦

Współpracujemy tylko z najlepszymi!

Krzysztof Smolarski
prezes Consultronix
Miło mi podzielić się z Państwem dobrą wiadomością. Consultronix, od listopada 2020 r., jest przedstawicielem szwajcarskiej firmy Meridian Medical.
Tym samym poszerzył i uzupełnił swoją ofertę
laserów okulistycznych.
Już w 1987 r. zostaliśmy przedstawicielem
Coherenta oferując lasery przemysłowe, naukowe i medyczne, ale z czasem zdecydowaliśmy się
specjalizować w tych ostatnich. Od tamtej pory
konsekwentnie budowaliśmy portfolio laserowe
starannie dobierając swoich partnerów. Naszą misją był i jest transfer nowoczesnych technologii.

www.cxnews.pl

Jako pierwsi wprowadziliśmy na rynek polski
technologię SLT, lasery osiowe do witreolizy, cyfrowo nawigowaną terapię siatkówki, czy pierwszy komercyjny laser excimerowy. Po 33 latach
widzimy wymierne efekty właściwego doboru
produktów, a także dbałości o wysoki poziom
serwisu i opieki okołosprzedażowej. Dynamiczna sytuacja na rynku sprawiła, że rozstaliśmy się
z firmą Ellex. Została kupiona przez konkurencję
i tym samym zakończyliśmy naszą 17-letnią
współpracę. Oczywiście dotychczasowym posiadaczom laserów oraz USG Ellex zapewniamy dalej
profesjonalną opiekę serwisową.
Dzięki rozpoczęciu współpracy z firmą Meridian
Medical do naszego portfolio dołączył żółty laser
mikropulsowy do fotokoagulacji siatkówki o długości fali 577 nm, a także laser 810 nm do terapii
ROP oraz jaskry. Tym samym nasza oferta w zakresie laserów jest jeszcze ciekawsza. ♦

O rozpoczęciu współpracy
z firmą Meridian Medical,
Krzysztof Smolarski

Lampa szczelinowa, MR Q Meridian Medical

okulistyka

Kamil Środa
ksroda@cxsa.pl
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Czy na pewno widzisz wszystko?
Urządzenia SLO marki Optos
„Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”, w ten
sposób Antoine de Saint-Exupéry w „Małym Księciu” uczył nas, by na ludzi patrzeć sercem. Gdyby
jednak nieco zmienić perspektywę i przeanalizować
te słowa całkowicie dosłownie? Wtedy moglibyśmy
stwierdzić, że patrząc, nie dostrzegamy tego, co jest
najbardziej istotne. Taka sytuacja ma szczególne
znacznie w diagnostyce medycznej. Przeoczenie
danego symptomu może mieć konsekwencje dla
zdrowia pacjenta. W 1990 r. przekonał się o tym
pięcioletni wówczas Leif, syn Douglasa Andersona,
założyciela firmy Optos. Chłopiec, mimo regularnych badań u okulisty, stracił wzrok w jednym oku
z powodu zbyt późnego wykrycia odwarstwienia
siatkówki. Ta tragiczna historia miała jednak pozytywny dalszy ciąg. Przyczyniła się bowiem do skonstruowania nowego typu urządzenia, które miało
szybko i dokładnie obrazować obszar siatkówki
zdecydowanie większy, niż w innych wtedy stosowanych sprzętach. Owocami pracy Douglasa
Andersona są współczesne skaningowe laserowe
oftalmoskopy (SLO) firmy Optos.
Aparaty marki Optos korzystają z przełomowej
technologii optomap, pozwalającej na skanowanie dna oka wiązką laserową w zakresie aż
200 stopni, co odpowiada 82% powierzchni siatkówki! Dla porównania, klasyczne funduskamery
non-mydriatic pozwalają na wykonywanie zdjęć
w zakresie 45 stopni, co odpowiada zaledwie 15%
powierzchni siatkówki. Mówimy o przełomie w tym
obszarze. Nie jest to jednak jedyna zaleta tej technologii. Dzięki wykorzystaniu światła laserowego
o bardzo małej średnicy emitowanej wiązki, pełnozakresowe skany mogą być wykonywane przy wąskiej
źrenicy bez zakrapiania oczu. Samo badanie trwa
zaledwie 0,4 sekundy. Efektem jest błyskawiczny
ultraszerokokątny skan dna oka.
Aparaty Optos, w zależności od wersji, wykorzystują kilka długości światła laserowego odpowiadających barwie czerwonej, zielonej, podczerwonej i niebieskiej. Ze względu na różną penetrację

okulistyka

Ultraszerokokątne skany uzyskane za pomocą urządzenia Daytona firmy Optos
poszczególnych długości fal istnieje możliwość
odseparowania obrazów uzyskanych za pośrednictwem poszczególnych laserów. Za pomocą
wiązki lasera zielonego otrzymujemy skan siatkówki oraz osobny obraz warstwy RPE. Wiązka czerwona obrazuje natomiast naczyniówkę oka. W wersji
California dodatkowo wykorzystywany jest laser
niebieski do angiografii fluoresceinowej, jak i podczerwony do angiografii indocyjaninowej.

82%

15%

Optomap - ultraszerokokątne obrazowanie
Techniczne możliwości urządzeń Optos wspierane
są przez zaawansowane oprogramowanie. Dzięki
technologii ProView zdjęcia optomap przedstawione są w spójnej geometrycznie formie, odpowiadającej anatomicznemu obrazowi siatkówki. Takie
rozwiązanie umożliwia pomiary w jednostkach SI
i porównywanie progresji zmian w czasie.

Liczne publikacje medyczne potwierdzają, że założenie, przyświecające konstruktorom Optosa, udało
się zrealizować. Powstałe urządzenia w znaczącym
stopniu zwiększają wykrywalność schorzeń występujących na peryferiach siatkówki. Technologia
optomap pozwala użytkownikom dostrzec to, co
z początku było „niewidoczne dla oczu”. ♦

Okiem eksperta

dr n. med. Adam Cywiński
kierownik NZOZ
Śląskie Centrum Leczenia Oczu Sp. z o.o.
Badanie z urządzeniem Optos pozwala na uwidocznienie oraz utrwalenie w formie fotografii
barwnej szczegółów dna oka. Jest to bardzo
cenne narzędzie, dzięki któremu można diagnozować, śledzić efekty wdrożonej terapii oraz przede
wszystkim rozpoznawać obecność patologii
obwodu oka. Wynik badania można uzyskać bez
potrzeby rozszerzania źrenic. ♦

www.consultronix.pl

prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech
kierownik grupy badawczej AGH
realizującej projekt INDOK
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INDOK
Projekt przyszłości
Dużym sukcesem firmy Consultronix jest otrzymanie dofinansowania z Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju na realizację projektu INDOK w ramach
programu POIR 1.1.1. Rozpoczął się on w kwietniu
br. i będzie trwał 3 lata. Jego szczegóły, od strony
informatycznej, zostały opracowane przez naukowców z AGH w Krakowie przy współpracy z Wyższą
Szkołą Technik Komputerowych i Telekomunikacji
w Kielcach. Instytucje te biorą aktywny udział
w projekcie jako podwykonawcy.
Naszym celem jest opracowanie i wdrożenie na
rynek innowacji produktowej. Powstanie system
automatycznej diagnozy chorób na podstawie analizy skanów siatkówki oka wykonanych w technologii optycznej tomografii koherentnej, który będzie
oparty na sztucznej inteligencji. Działania badawczo-rozwojowe podzielone są na etapy, w ramach
których opracowane zostaną algorytmy klasyfikacji do wspomagania diagnostyki. Będą one służyły
automatycznemu rozpoznawaniu zmian w czasie
rzeczywistym w siatkówce oka i diagnozowaniu
na tej podstawie takich schorzeń, jak: zwyrodnienie plamki, retinopatia cukrzycowa, błona nasiatkówkowa, pełnościenny oraz warstwowy otwór
plamki, centralna surowicza chorioretinopatia.
Grupę docelową projektu stanowią pacjenci zagrożeni ww. schorzeniami. Dodatkowo zakłada się, że
wdrożenie produktu umożliwi prowadzenie badań
przesiewowych na szerokiej grupie odbiorców, co
pozwoli na efektywne, wczesne wykrywanie nieprawidłowości narządu wzroku. Unikatowość i przełomowość rozwiązania polega na integracji wiedzy
medycznej i informatycznej w sposób umożliwiający
automatyczną diagnostykę schorzeń oka, wykorzystując dedykowany system teleinformatyczny.
Zakładamy, że produkt w istotny sposób przyczyni się
do poprawy ochrony zdrowia, a w szczególności przyśpieszy diagnostykę i zwiększy efektywność leczenia.
Dzięki realizacji projektu powstanie repozytorium danych umożliwiające badanie związków między wieloma cechami związanymi z występowaniem schorzeń.

www.cxnews.pl

Analiza o charakterze BigData umożliwia nie tylko
analizę statystyczną i poznawanie przyczyn chorób,
ale również korelację rzadko występujących objawów na wczesnym etapie choroby z diagnozą. Jest
to niewykonalne w jednostkowym badaniu lekarskim,
ale możliwe przy diagnozowaniu automatycznym,
opartym na dużej bazie normatywnej.
W projekcie przewidziano opracowanie i wdrożenie
wielu innowacyjnych rozwiązań szczegółowych.
Jednym z nich jest zastosowanie uczenia maszynowego, a zwłaszcza splotowych sieci neuronowych
i ich modyfikacji do rozpoznawania schorzeń.
Innym przykładem jest badanie selektywnie wybranych wizualnych cech lokalnych do tworzenia tzw.
słowników słów wizualnych w obrazach. W dalszej
kolejności służą one do powstania histogramów
częstości występowania tych słów, co z kolei jest
przydatne do opracowania algorytmów uczących.
Wiele z opracowanych rozwiązań będzie opartych
na analizie konturów wyodrębnionych z obrazów
OCT. Utworzenie wielowarstwowej struktury konturowej umożliwi zwiększenie efektywności i szybkości rozpoznawania cech obrazów.
W przypadkach, gdy wymagana jest wysoka skuteczność algorytmów rozpoznawania, celowe będzie zastosowanie równoległych algorytmów podejmowania
decyzji. Struktura algorytmów równoległych zakłada,
że każdy z ich składowych posiada różnorodną, opartą
na innych kryteriach strukturę wewnętrzną, a ponadto
inne lokalne kryteria decyzyjne.
Rozwiązanie tych i wielu innych problemów w obszarze analizy, a także rozpoznawanie i klasyfikacja obrazów przyniesie wymierne korzyści zarówno badawcze, jak i implementacyjne. Analiza skanów OCT na
różnych poziomach rozdzielczości oraz automatyczne
rozpoznanie wielu schorzeń nie tylko mogą wspomóc
pracę lekarza, ale na bazie danych bieżących oraz archiwalnych, stworzą narzędzie do predykcji i oceny postępów choroby w określonym przedziale czasowym.
Również te aspekty będą rozpatrywane w projekcie. ♦

Okiem eksperta

dr n. med. Janusz Pieczyński
koordynator Oddziału Klinicznego
Okulistycznego WSS w Olsztynie
Rozwój programów przesiewowych wynika z potrzeby wczesnego diagnozowania chorób populacyjnych, co daje możliwości efektywniejszej terapii
ich początkowych stadiów. Wcześnie wykryte nieprawidłowości lepiej rokują powrotem do zdrowia
lub co najmniej powstrzymaniem negatywnych
konsekwencji zaawansowanych etapów chorobowych. W związku z tym, że choroby te dotyczą
całych populacji, wymagają wysokich nakładów
finansowych, a przede wszystkim możliwości kadrowych (personel pielęgniarski oraz niejednokrotnie wysokospecjalistyczny lekarski). Obecnie
dostępny personel medyczny nie jest w stanie skutecznie przebadać potencjalnie narażanych grup.
Z pomocą przychodzą tu różnego rodzaju programy przesiewowe wspomagane sztuczną inteligencją. To właśnie dzięki AI jesteśmy w stanie z dużej
zagrożonej populacji oddzielić zdrowych pacjentów, niewymagających pomocy specjalistycznej
ad hoc i odesłać ich do ponownego skriningu.
W tym czasie możemy zająć się chorymi wymagającymi pomocy wysokospecjalistycznej. Zastosowanie
diagnozy wspomaganej komputerowo pozwala
nawet zredukowanej ilości specjalistów, dokonać
skutecznego przesiewu dużych populacji przy stosunkowo niskich nakładach finansowych. Dzięki
realizacji projektu INDOK powstanie narzędzie do
automatycznej diagnostyki istotnych jednostek
chorobowych w okulistyce, co pomoże lepiej pokierować terapią wielu pacjentów. Projekt zakłada integrację wiedzy z dziedziny medycyny, informatyki
oraz wykorzystanie możliwości telemedycyny. ♦

okulistyka

Olga Sarnecka
osarnecka@cxsa.pl
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BVI - endoskopia laserowa
Technologia endoskopii laserowej Endo Optiks® firmy BVI dostarcza rozwiązania dla różnych procedur
chirurgicznych, w tym leczenia jaskry oraz zastosowań laserowych i obrazowania w zakresie odcinka
tylnego. BVI jest wyłącznym dystrybutorem systemów do endoskopii laserowej Endo Optiks® oraz
mikroendoskopów laserowych.
Firma Endo Optiks®, Inc., została założona w New
Jersey (USA) w 1991 r. przez dr. Martina Urama,
specjalistę chorób siatkówki. Ze względu na potrzebę przeprowadzania endoskopowej wizualizacji
wewnętrznych struktur oka oraz opracowania bezpieczniejszej alternatywy dla krioterapii i przeztwardówkowej laserowej terapii stosowanej w leczeniu
jaskry, uczony stworzył pierwszy okulistyczny endoskop laserowy. Pionierski endoskopowy zabieg
cyklofotokoagulacji (ECP) wykonał w 1992 r. przy
użyciu endoskopu laserowego 20G i rozdzielczości
obrazu 3 000 pikseli. W 2014 r. spółka Beaver-Visitec
International Inc. przejęła firmę Endo Optiks®, Inc.,
i od tego momentu prowadzi produkcję w Little
Silver, NJ, USA.
Systemy E2 i E4
Do mikroendoskopii laserowej niezbędne są
dwa zestawy podzespołów. Pierwszy to system
zapewniający źródło energii lasera, obrazowanie
i oświetlenie. System do endoskopii laserowej
Endo Optiks® E2 obejmuje laser diodowy 810 nm
o maksymalnej mocy wyjściowej 1,2 W, wiązkę celowniczą 640 nm, kamerę wideo wysokiej rozdzielczości i ksenonowe źródło światła o mocy 175 W lub
300 W. System zawiera wyjście wideo, które podłączane jest do monitora z płaskim ekranem na
potrzeby wyświetlacza HUD, a ponadto umożliwia
podłączenie monitorów zewnętrznych lub urządzeń rejestrujących. Dołączony przełącznik nożny
steruje laserem i opcjonalnym oświetleniem. Niestandardowy wózek do sali operacyjnej obejmuje
zintegrowane ramię monitora i oferuje funkcje
ergonomiczne ułatwiające transport. Kompaktową alternatywą dla systemu E2 jest Endo Optiks®
E4, zapewniający wyłącznie oświetlenie i obrazowanie wideo.

okulistyka

Endoskopy Endo Optiks® są urządzeniami wielokrotnego użytku i nadają się do sterylizacji
w autoklawie. Są dostępne w rozmiarze 19G
w wersji prostej lub zakrzywionej oraz w rozmiarach
20G i 23G wyłącznie w wersji prostej. Z biegiem lat
technologia obrazowania rozwinęła się, zastępując pierwsze dostępne wiązki zapewniające obraz
o rozdzielczości 3 000 pikseli (Rys. 2.). Endoskop
laserowy 19G obejmuje wiązkę obrazową dającą rozdzielczość 17 000 pikseli i kąt pola widzenia
140 stopni. Obraz o tak wysokiej rozdzielczości
jest szczególnie przydatny dla operatorów początkujących, ponieważ oferuje panoramiczny widok
i ułatwia orientację w anatomii. Model zakrzywiony
doskonale nadaje się do operacji jaskry. Endoskop
laserowy 23G jest najczęściej używany w chirurgii
siatkówki i pasuje do większości trokarów. Endoskop
ten emituje wiązkę pozwalającą uzyskać obraz o rozdzielczości 10 000 pikseli i pole widzenia 120 stopni.
System E2 z wózkiem, monitorem oraz przełącznikiem nożnym
Mikroendoskop laserowy
Drugim niezbędnym zestawem podzespołów jest
endoskop laserowy. Składa się z trzech grup włókien: wiązki obrazu wideo, włókien oświetleniowych
oraz pojedynczego włókna przekazującego wiązkę
leczniczą i celowniczą (Rys. 1.).

Rys. 2. Postęp w zakresie obrazu uzyskiwanego
za pomocą światłowodu
Jaskra (ECP)
ECP umożliwia bezpośrednią wizualizację i fotokoagulację wyrostka rzęskowego, redukując napływ wody w celu obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (IOP). Zabieg ECP można wykonywać
w celu leczenia większości postaci i stopni ciężkości jaskry1.

Rys .1. Budowa endoskopu
Włókna te są połączone z konsolą systemu E2,
co umożliwia jednoczesne obrazowanie pola zabiegowego, oświetlenie i fotokoagulację przy użyciu jednej kaniuli.

Dostęp do wyrostków rzęskowych jest możliwy
z nacięcia rogówki, rąbka lub płaskiej części ciała
rzęskowego (Rys. 3a/3b.). Stan soczewki i ciała szklistego są głównymi czynnikami branymi pod uwagę
podczas planowania zabiegu ECP. ECP wykonywany jest najczęściej w czasie zabiegu usuwania zaćmy
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w celu leczenia łagodnej lub umiarkowanej postaci jaskry2. W cięższych lub bardziej opornych postaciach jaskry dostęp do wyrostków rzęskowych
uzyskuje się z podejścia przez część płaską. Podejścia tego nie zaleca się operatorom początkującym
w przypadku zabiegu na oku fakijnym.

Rys. 3a. Oko pseudofakijne, nacięcie rogówki

Rys. 3b. Podejście z części płaskiej, oko afakijne

Endoskop laserowy wprowadzany jest do oka,
a wyrostki rzęskowe uwidaczniane są na monitorze.
Do tkanki docelowej kierowana jest energia laserowa o mocy 200–250 miliwatów. Dzięki temu uzyskuje się efekt wybielenia i skurczenia. Powinno się uważać, aby nie podawać nadmiernej dawki energii, ani
nie „strzelać” w wyrostek rzęskowy. Należy leczyć do
360 stopni wyrostków rzęskowych. Przez jedno nacięcie za pomocą zakrzywionej sondy można wykonywać zabieg w obrębie 240–300 stopni.
Zabiegi witreoretinalne
Korzyści płynące z endoskopii są najbardziej widoczne, gdy warunki segmentu przedniego nie pozwalają
na uzyskanie widoku części tylnej lub, gdy próbuje
się trafić w trudny fragment bądź niemożliwy do
zaobserwowania nawet w optymalnych warunkach.
Lokalizacje obwodowej części siatkówki oka, części
płaskiej, ciałek rzęskowych, bruzdy oraz tylne fragmenty tęczówki utrudniają, jeśli nie uniemożliwiają, wizualizację bez obrazowania bezpośredniego.
Obraz współosiowy i oświetlenie sprawiają, że ciało
szkliste i błony, które mogą być niewidoczne przez

mikroskop operacyjny, wyglądają na nieprzezroczyste.
Jest to szczególnie korzystne w przypadku witrektomii endoskopowej i złuszczaniu nabłonka3. Endofotokoagulacja siatkówki uzyskiwana jest endoskopowo przy użyciu mikroendoskopu laserowego.
Nowe zastosowania
Unikatowy widok, jaki zapewnia endoskop, otwiera
drzwi do wielu zastosowań w zakresie obrazowania,
nie tylko segmentu tylnego, ale także do zabiegów
zależnych od kąta przesączania. Endoskopowa operacja zaćmy, endoskopia stosowana w zespole UGH,
ECP w przypadku zespołu płaskiej tęczówki, ECP
z keratoprotezą to zaledwie kilka nowych pomysłów
zastosowań. ♦
Piśmiennictwo:
1. Francis, B. A., Kwon, J., Fellman, R., et. al. Endoscopic ophthalmic surgery
of the anterior segment. Survey of Ophthalmology. Vol 59, No.2 March
2014. 217-231.
2. Siegel, M.J., Whitney, S.B., Faridi, O.S., et. al. Combined endoscopic cyclophotocoagulation and phacoemulsification versus phacoemulsification alone in the treatment of mild to moderate glaucoma. Clinical and
Experimental Ophthalmology 2015; 43:531-539 doi:10.1111/ceo.12510.
3. Wong, S.C., Lee, T.C., Heier, J.S., Ho, A.C., Endoscopic Vitrectomy Current
Opinion in Ophthalmology 2014, 25:195-206.

Pack BVI - kastomizacja na najwyższym poziomie

Monika Korycka
mkorycka@cxsa.pl
Wychodząc z założenia, że odpowiednio dobrane
zestawy jednorazowe znacząco poprawiają jakość
pracy na sali operacyjnej, Consultronix od wielu lat koncentruje się na rozwoju oraz poszerzaniu swojej oferty o nowe i niezawodne produkty.
Materiały stosowane w zestawach BVI Custom Kit
dają chirurgom gwarancję bezpieczeństwa, precyzji
oraz komfortu pracy.
Najnowszy konfigurator CustomEyes, który otrzymał 1 miejsce podczas rozdania nagród Medical
Marketing+Media (MM+M), umożliwia bardzo
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szybkie stworzenie własnego zestawu do każdej
procedury zabiegowej. Szeroki wybór rozmiaru
serwet na stolik i na pacjenta, kaniul, fartuchów, rękawiczek, czy innych komponentów daje ogromne możliwości stworzenia zindywidualizowanych
zestawów dla każdego, nawet najbardziej wymagającego klienta. Konfigurator, po zaakceptowaniu przez nas wszystkich elementów składowych,
wizualizuje stworzony Custom Kit, dzięki czemu
weryfikujemy go jeszcze przed uruchomieniem
procesu produkcji. Na kolejnym etapie zamówienie trafia do produkcji z oznaczeniem jednostki
docelowej, do której zostanie dostarczone.
Przedstawiciel naszej firmy pomoże Państwu
w stworzeniu i wycenie indywidualnych zestawów
w konfiguratorze. W ofercie Consultronix posiadamy również duży wybór gotowych, zróżnicowanych packów, z których większość dostępna jest
od ręki. Przede wszystkim mowa tutaj o zestawach

do iniekcji doszklistkowych, spośród których łatwo
oraz szybko dobierzemy zestaw najbliższy oczekiwaniom odbiorcy.
BVI ze swoim wieloletnim doświadczeniem, wysokimi standardami pracy i szerokim asortymentem produktów jest partnerem godnym zaufania. Wybierając
tę cenioną w świecie markę mamy gwarancję wysokiej jakości, ciągłości dostaw i bezpiecznego asortymentu. W obecnej sytuacji są to istotne wyznaczniki
przy decyzji odnośnie narzędzi wyboru pracy. ♦

Przykładowy zestaw operacyjny BVI

mikrochirurgia oka

Bojan Pajic
Zeljka Cvejic
Kaweh Mansouri
Mirko Resan
Reto Allemann
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HFDS jako nowoczesna metoda nieinwazyjnego leczenia
chirurgicznego jaskry otwartego kąta przesączania
Oryginalny tytuł publikacji: „High-Frequency Deep
Sclerotomy, A Minimal Invasive Ab Interno Glaucoma
Procedure Combined with Cataract Surgery: Physical
Properties and Clinical Outcome”.
Poniżej przedstawiamy tłumaczenie wstępu do publikacji od Oertli Instrumente AG naszego partnera
i producenta sprzętu do fakoemulsyfikacji oraz specjalnej końcówki do wykonywania procedury HFDS.
Cała publikacja jest dostępna na www.cxnews.pl.
Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości,
minimalnie inwazyjna procedura usunięcia jaskry
ab interno połączona z chirurgią zaćmy: właściwości oraz wyniki badań klinicznych.
Wprowadzenie
Określenie skuteczności i bezpieczeństwa głębokiej

sklerotomii wysokich częstotliwości (HFDS) połączonej z operacją zaćmy jako procedury usunięcia
jaskry pierwotnej otwartego kąta przesączania.
Metodyka
Bezpośrednio po usunięciu zaćmy wykonano
procedurę HFDS ab interno u 205 kolejnych
pacjentów z jaskrą otwartego kąta. HFDS przeprowadzono za pomocą specjalnie zaprojektowanej sondy wykorzystującej wysokie częstotliwości (końcówka abee 0,3×1 mm, Oertli,
Szwajcaria - obecnie HFDS Glaucoma Tip, przyp.
redakcji). Zastosowany został prąd bipolarny
o częstotliwości 500 kHz. Penetracja twardówki od strony nosowej została wykonana sześć
razy poprzez siateczkę beleczkowania i kanał
Schlemma. Za każdym razem tworzono kieszeń
o wysokości 0,3 mm oraz szerokości 0,6 mm.

Wyniki
Średnie przedoperacyjne ciśnienie wewnątrzgałkowe (IOP) wynosiło 24,5 ± 2,1 mmHg (zakres od
21 do 48 mmHg). Po 48 miesiącach średnie IOP
w obserwacji wynosiło 15,0 ± 1,7 mmHg (zakres
od 10 do 20 mmHg). We wszystkich badanych
przypadkach IOP pooperacyjne zostało istotnie
obniżone w porównaniu z IOP przed operacją
(p<0,001). Po 48 miesiącach docelowe IOP poniżej 21 mmHg osiągnęło 84,9% badanych.
Nie stwierdzono poważnych powikłań w trakcie
samego zabiegu operacyjnego oraz w okresie
pooperacyjnym.
Wnioski
HFDS jest zabiegiem małoinwazyjnym. To bezpieczna i skuteczna technika operacyjna obniżania IOP połączona z operacją zaćmy. ♦

Testymoniale użytkowników metody HFDS

dr n. med. Marcin Jezierski
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
w Warszawie
HFDS to interesująca metoda z kręgu zabiegów
MIGS wykonywanych ab interno. Jej skuteczność
może warunkować niejako dwutorowy mechanizm
działania. Poprzez usunięcie części beleczkowania
polega on z jednej strony na ułatwieniu odpływu
drogą konwencjonalną przez kanał Schlemma,
z drugiej strony, poprzez wytworzenie sklerotomii
w postaci kieszonek twardówkowych potencjalnie zwiększa odpływ drogą nadnaczyniówkową.
Metoda, tak jak inne z tej grupy, zapewnia względne

mikrochirurgia oka

bezpieczeństwo i małą inwazyjność zabiegu
w stosunku do struktur oka, jednak w odróżnieniu
od nich nie wymaga pozostawienia implantów
wewnątrz gałki ocznej. Praktyczny brak ingerencji
w powierzchnię oka zapewnia szybką rehabilitację wzrokową, komfort pacjenta i nie wyklucza
innych metod leczenia w przyszłości, z wykonaniem zabiegów filtrujących włącznie.

oraz dostępnych doniesień sugeruje, że HFDS
można uznać za dobrą opcję z zakresu zabiegów
MIGS „ab interno”.

Niewątpliwą zaletą metody jest także względnie
krótka krzywa uczenia oraz rzadkie występowanie powikłań, co czyni ją przyjazną również
chirurgom.

dr n. med. Piotr Marszalik
Oddział Okulistyczny SCM im. św. Jana
Pawła II w Polanicy Zdroju

Dzięki konstrukcji sondy diatermicznej, dającej
możliwość jej wielokrotnego wykorzystania i braku
konieczności zastosowania kosztownych implantów, metoda ta jest korzystna również w aspekcie
ekonomicznym. Analiza własnych doświadczeń

Jako wieloletni użytkownik fakoemulsyfikatora
FAROS szwajcarskiej firmy Oertli w pełni wykorzystuję jego funkcjonalność, wykonując zarówno zabiegi zaćmy, jak i witrektomii. Ponadto dzięki specjalnej platynowej końcówce diatermicznej oraz
modułowi HFDS (High Frequency Deep Sclerotomy)
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mam możliwość przeprowadzania fakoemulsyfikacji wraz ze sklerotomią diatermiczną. Zabieg ten
znacząco redukuje ciśnienie wewnątrzgałkowe,
a przy tym jest bezpieczny, szybki i nie wymaga
dodatkowych nakładów finansowych.
Dzięki tej metodzie ważny dla pacjenta efekt obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego możemy
uzyskać nie tylko w ramach procedury łączonej, ale
również w przypadku pacjentów pseudofakijnych
- jako samodzielny zabieg.

lek. Agnieszka Miśkiewicz–Wójcik
Ośrodek Mikrochirurgii i Terapii
Okulistycznej OKO.M we Wrocławiu
W naszym Ośrodku Mikrochirurgii i Terapii
Okulistycznej OKO.M we Wrocławiu od 2016 r.
przeprowadziliśmy 108 zabiegów łączonych usunięcia zaćmy z diatermiczną sklerotomią na aparacie OS 4 firmy Oertli. W obserwowanej grupie,
u większości pacjentów uzyskaliśmy stabilizację
ciśnienia oraz brak progresji zmian w polu widzenia i OCT. Diatermiczna sklerotomia (HFDS)
w połączeniu z fakoemulsyfikacją to bardzo dobra
alternatywa dla pacjentów chorujących na jaskrę
i zaćmę. Metoda operacyjna jest mało inwazyjna
oraz bardzo bezpieczna.
Jesteśmy usatysfakcjonowani pracą na aparacie OS 4
i staramy się w pełni wykorzystywać jego możliwości
w leczeniu chorób przedniego i tylnego odcinka.

dr n. med. Piotr Rusek
Szpital Specjalistyczny im. Henryka
Klimontowicza w Gorlicach
Leczenie operacyjne jaskry powinno być rozważane
w przypadku, gdy farmakoterapia i leczenie lasero-
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we nie spowodują zatrzymania postępu neuropatii.
Leczenie należy dostosowywać dla każdego pacjenta indywidualnie, biorąc pod uwagę liczne czynniki, między innymi stopień współpracy pacjenta,
zaawansowania choroby, warunki anatomiczne
miejsca operacji oraz ilości powikłań związanych
z wybraną metodą. Spośród trzech wymienionych
metod leczenia jaskry, leczenie chirurgiczne związane jest z największą ilością powikłań.
Aby nie traktować leczenia zabiegowego jaskry jako
leczenia ostatniej szansy, wprowadzono w ostatnim dziesięcioleciu chirurgię mikroinwazyjną jaskry
(MIGS). Według definicji Europejskiego Towarzystwa
Jaskrowego (EGS) określenie MIGS obejmuje zabiegi z dostępu „ab interno” lub rzadziej „ab externo”
z wszczepieniem implantów lub bez, o skuteczności
zależnej lub niezależnej od pęcherzyka filtracyjnego.
Do tej grupy zabiegów należy głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości (HFDS) wykonywana
z dostępu „ab interno”. Wymaga od chirurga przede
wszystkim nauki wizualizacji kąta przesączania odpowiedniego ustawienia mikroskopu oraz głowy
pacjenta, obsługi gonioskopu operacyjnego, czyli
umiejętności przydatnych również we wszczepianiu mikrostentów lub goniotomii. Natomiast sama
technika zabiegu jest dość prosta a procedura
krótkotrwała.
W naszym ośrodku zabieg HFDS wykonujemy od
1 roku i uzyskaliśmy redukcję cwg u 74% pacjentów poniżej 21 mmHg bez leków w procedurze
łączonej z usunięciem zaćmy, ale także u 5 pacjentów pseudofakijnych poniżej 21 mmHg z redukcją
2 leków miejscowych na jeden.
Głęboka sklerotomia wysokich częstotliwości
ma wysoki profil bezpieczeństwa z przejściowymi zwyżkami cwg, niewielkim krwawieniem
do komory przedniej i depigmentacją tęczówki
w miejscu aktywacji sondy diatermicznej. Dłuższa
obserwacja pozwoli lepiej nam ocenić skuteczność tej metody oraz możliwość jej powtarzania.
W sytuacji skromnej wyceny zabiegów z użyciem
mikrostentów (implantów) przez NFZ ta metoda
stanowi bardzo dobrą alternatywę dla borykających się z codzienną rzeczywistością oddziałów
okulistycznych.

dr n. med. Jaromir Wasyluk
Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej
w Warszawie
Metoda sklerektomii głębokiej prądem wysokiej
częstotliwości HFDS należy do grupy zabiegów
z zakresu tzw. minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry (MIGS). Może być ona rozważana szczególnie
wtedy, gdy planowana jest operacja wieloproceduralna, np. fakotrabekulektomia lub jako zabieg
samodzielny. Wykonanie HFDS po wcześniejszej
wymianie soczewki na implant tylnokomorowy
zapewnia lepsze uwidocznienie kąta przesączania w operacyjnym gonioskopie bezpośrednim
i bezproblemowy dostęp końcówki sondy do
beleczkowania.
Zaletą sklerektomii HFDS, wykonywanej „ab interno”, w porównaniu do klasycznej trabekulektomii
jest szybsza rehabilitacja pacjenta, większy komfort
pooperacyjny i brak wpływu na refrakcję oka; unika
się też problemów związanych z samym pęcherzykiem filtracyjnym. Zabieg, opisywany w badaniach
klinicznych jako hipotensyjnie skuteczny, można
powtórzyć w sąsiednim kwadrancie. Sondy używane do HFDS są wielorazowe, co w dłuższej perspektywie korzystnie wpływa na koszt procedury. ♦

Urządzenie OS 4 firmy Oertli Instrumente AG

Prezentacja urządzenia
OS 4 oraz metody HFDS,
Mateusz Rakoczy
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dr n. med. Sławomir Cisiecki
Centrum Medyczne Julianów
www.cmjulianow.pl
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Nanex™ - nowy komfort pracy z soczewką IOL firmy Hoya
Jako operator, który w swoim życiu wszczepił wiele
soczewek w ramach operacji zaćmy, nie łatwo daję
się zaskoczyć nowym produktom pojawiającym się
na rynku. Doświadczenie i praktyka prowadzą do
wyrobienia własnych, sprawdzonych schematów
działania, które niechętnie zmieniamy, jeśli nie ma
ku temu szczególnych powodów.
Testowanie soczewki Nanex™ firmy Hoya Surgical
przypomniało mi jednak, że warto poszukiwać
nowych rozwiązań. Implant posiada wiele zalet
i udogodnień ważnych dla mnie jako operatora
i mam zamiar wprowadzić go na stałe na salę zabiegową. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na komfort własny oraz z uwagi na kwestię
dla mnie najważniejszą, jaką jest bezpieczeństwo
moich pacjentów.
Soczewka Nanex™ dostarczana jest w bardzo wygodnej wersji preloaded. Takie rozwiązanie znacznie ułatwia moją pracę, dodatkowo skracając czas
całej procedury i zwiększając jej bezpieczeństwo.
System implantacyjny o nazwie mulitSert+™ jest
tym, co przede wszystkim wyróżnia testowany
przeze mnie implant i zasługuje na uwagę w postaci kilku słów pozytywnej subiektywnej recenzji.
Najistotniejszym czynnikiem, przemawiającym na
korzyść tego systemu, jest możliwość dopasowania
jego funkcjonalności do indywidualnych potrzeb
operatora. Możemy zdecydować się na tłokowy
sposób manipulacji lub wypróbować wersję wkręcaną, preferowaną do tej pory przez producenta.
Dodam, że wiodącą metodą obsługi injectorów
wśród znanych mi lekarzy jest obecnie metoda tłokowa. Pomysłowość systemu polega na tym, że obie
wersje dostępne są równolegle i mamy możliwość
dostosowania i wyboru sposobu implantacji w zależności, która opcja w danej sytuacji jest dla nas –
operatorów dogodniejsza.
Wielofunkcyjność injectora multiSert+™ została
dopracowana w każdym detalu. Dzięki specjalnej
osłonce umieszczonej na tipie możemy również
dostosować głębokość wprowadzenia końcówki

mikrochirurgia oka

kartridża do komory oka. W moim przekonaniu
funkcja ta zasługuje na szczególne słowo uznania.
Osłona, aktywowana w prosty sposób poprzez przesunięcie suwaka zlokalizowanego na końcu kartridża,
powoduje oparcie jej o rogówkę. Ogranicza to wejście głęboko do komory, gwarantując tym samym
bardzo bezpieczną implantację. Według mojej oceny
takie rozwiązanie może być szczególnie przydatne
w przypadku pacjentów z płytką przednią komorą.
Podsumowując zalety systemu, mogę stwierdzić,
że obsługa injectora jest bardzo intuicyjna. Dla
pewności producent umieścił oznaczenia kolejnych kroków w postaci wytłoczonych numerków
na osłonie injectora, pomagających tym samym
przeprowadzić proces przygotowania soczewki
do implantacji. Całość procesu mogę określić słowami - bezpieczny, przewidywalny i w pełni kontrolowany. Sama soczewka z łatwością stabilizuje
się w torbie - nie miałem żadnych przypadków jej
decentracji. Implant Nanex™ zyskał także uznanie
moich pacjentów, gdyż zapewnił im doskonałą
jakość i kontrast widzenia. Materiał hydrofobowy,
z którego wykonana jest soczewka, to sprawdzone
rozwiązanie stosowane od 15 lat na rynku, w pełni
potwierdzające jakość i wysoki poziom produkcji
marki Hoya Surgical. ♦

Prezentacja soczewki
Nanex™ mulitSert +™,
Olga Sarnecka

Nanex™ multiSert+™ firmy Hoya Surgical
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Michał Panek
mpanek@cxsa.pl
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Fotel ECO – ekonomiczne rozwiązanie na sali operacyjnej
Niemalże w każdym przypadku urządzanie i uruchomienie bloku operacyjnego rozpoczyna się od wyboru fotela zabiegowego. Dobór odpowiedniego stołu
gwarantuje nie tylko komfort i stabilność pacjentowi,
ale przede wszystkim daje chirurgowi możliwość bezpiecznego i swobodnego przeprowadzenia zabiegu.
Model 500 XLE firmy UFSK jest odpowiedzią na takie
potrzeby lekarzy, jak: profilowany zagłówek, programowanie ustawień fotela, zasilanie akumulatorowe
z długim czasem pracy, podłokietniki, czy też regulacja sterownikiem nożnym. Większość użytkowników,
którzy zetknęli się z tym modelem (mikrochirurdzy,
dermatolodzy i neurochirurdzy), nie wyobraża sobie
zmiany na inny. Obecnie firma UFSK poszerzyła swoje
portfolio, wprowadzając okrojony model siostrzany 500 ECO.
Fotel 500 ECO - ekonomiczny i budżetowy
Od lat dewizą rodzinnej firmy UFSK jest jakość i rozwój. Od 1975 r. tworzy fotele operacyjne dedykowane dla okulistów, dermatologów, neurochirurgów,
chirurgów szczękowo-twarzowych, stomatologów
i lekarzy medycyny estetycznej. Cała produkcja i serwis odbywa się na terenie Niemiec.

Fotel ECO firmy UFSK
Fotel operacyjny ECO – to ergonomiczny i nieskomplikowany w obsłudze stół o mniejszych wymiarach.
Dzięki funkcji wielokrotnego łamania daje możliwość
ustawienia pacjenta w pozycji leżącej, półleżącej
oraz siedzącej. Szerokość 600 mm (z podłokietnikami
845 mm) zapewnia pełną wygodę pacjentowi, przy
ciągle niewielkich gabarytach fotela. Istotną cechą
tego modelu jest jego stabilność. Stół ma solidną podstawę, zaopatrzoną w 3 wysuwane kółka, dzięki czemu
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podczas zabiegu pozostaje unieruchomiony, a w razie
konieczności można go z łatwością przetransportować.
Daje możliwość regulacji wysokości w zakresie 615–
890 mm oraz regulację pochyłu: zagłówek -27/+180°,
oparcie -23/+85°, siedzisko -28/+3°, część dolna
0/+75°, podłokietniki 0/+180°. Kolejną zaletą jest
jego udźwig – 240 kg.
Jakie udogodnienia wyróżniają model 500 ECO?
To przede wszystkim automatyczna zmiana pozycji
z siedzącej na leżącą za pomocą jednego przycisku
i w czasie zaledwie 5-6 sekund. Pilot, w który wyposażony jest stół, pozwala na zapamiętanie 8 pozycji,
a także automatycznie ustawia fotel do pozycji CPR.
Opcjonalnie można go doposażyć w sterownik nożny, który pozwala zapisać 2 dodatkowe ustawienia.
Daje to możliwość chirurgowi płynnego sterowania
stołem przy zachowaniu sterylnego pola operacyjnego. Zagłówek, kluczowy element w zabiegach
mikrochirurgicznych, ma szeroki zakres regulacji,
a dzięki ergonomicznemu wyprofilowaniu unieruchamia odpowiednio głowę pacjenta. Model ten
ma bezpośrednie podłączenie do zasilania (brak akumulatora), co razem z niedużym rozmiarem czyni go
wyjątkowo lekkim – 90 kg. Dodatkowo producent
oferuje gamę akcesoriów takich, jak uchwyt na prześcieradło, podpora anestezjologiczna, uchwyt na
kroplówkę, tackę narzędziową czy uchwyt na pilota.

• stół przeznaczony do przygotowania pacjenta
do zabiegu, przeprowadzenia oraz przewiezienia
pacjenta na salę pooperacyjną,
• obsługa stołu przy pomocy sterownika nożnego
lub ręcznego,
• elektroniczny system blokowania hamulców,
• możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga/oraz
odwróconej Trendelenburga,
• zasilany bateryjnie,
• tapicerka dostępna w różnych kolorach.
Fotel operatora surgiLine:
• elektrycznie sterowany fotel operatora,
• ergonomiczne siedzisko umożliwiające dostosowanie pozycji do potrzeb chirurga,
• wyposażony w system hamulców,
• tapicerka dostępna w różnych kolorach.
Fotel do przewożenia pacjentów motionLine:
• ergonomiczna budowa z możliwością indywidualnego dopasowania pozycji oparcia, podnóżka
oraz podgłówka,
• manualny system hamulców,
• opcjonalna możliwość podłączenia: podpory pod
rękę pacjenta, uchwytu do kroplówki, półki mocowanej do uchwytu do kroplówki oraz uchwytu
na dokumenty. ♦

500 ECO to idealny budżetowy fotel operacyjny zarówno do gabinetów prywatnych, jak i małych sal
zabiegowych. Jest niewielki, a posiada przy tym
wszelkie udogodnienia dla pacjenta oraz lekarza.
Dodatkowe akcesoria pozwalają dostosować sprzęt
do wielu wyzwań na sali zabiegowej.
Pełna gama oferty UFSK
Do wszystkich produktów firmy UFSK dostępny jest
szeroki wybór akcesoriów opcjonalnych.
Stół operacyjny 500 XLE:
• w pełni zautomatyzowany, wielokrotnie łamany,
umożliwiający uzyskanie ergonomicznej pozycji
siedzącej, jak i leżącej,

Fotel operatora i stół operacyjny firmy UFSK
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dr n. med. Paweł Pietkiewicz
Poznańskie Centrum Diagnostyki Znamion
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Polska Grupa Dermatoskopowa
Skin Cancer Institute, Singapur

lek. Magdalena Zajkowska
Poznańskie Centrum
Diagnostyki Znamion

Rola kontekstu w interpretacji obrazu dermatoskopowego
Rola całościowej oceny kontekstu klinicznego,
obrazu wideodermatoskopowego oraz badania
histopatologicznego dla właściwej diagnostyki
i leczenia pacjenta z atypową zmianą barwnikową.
Opis przypadku
Około 50-letni mężczyzna zgłosił się do dermatologa z intencją usunięcia włókniaków miękkich szyi
i pach. Po przekonaniu pacjenta do poddania się badaniu dermoskopem, zwróciła uwagę płaska zmiana barwnikowa położona na jego klatce piersiowej
(Ryc. 1.). Pacjent podawał wieloletnią obecność tej
zmiany, która w jego ocenie nie podlegała ewolucji. W badaniu dermatoskopowym zmiana pozbawiona była harmonii rozmieszczenia kolorów
i struktur. Możliwe było wyróżnienie 4 kolorów:
jasno- i ciemnobrązowego, szarego oraz różowego. Zmiana była złożona z 3 wzorców – linii siateczkowatych, linii zakrzywionych oraz wzorca bezstrukturalnego. Zgodnie z metodą zmodyfikowanej
analizy wzorca w wideodermatoskopii zidentyfikowano wzory opisane na Ryc. 2.

Ryc. 1. Klinicznie podejrzana zmiana barwnikowa na klatce piersiowej u 50-letniego mężczyzny – zdjęcie kliniczne (kamera medicam
1000s, wideodermoskop FotoFinder)
Wyżej wymienione wzorce pozwalały podejrzewać czerniaka szerzącego się powierzchownie lub
o mieszanym typie wzrostu (lentiginarnego + szerzącego się powierzchownie), o niskim indeksie
mitotycznym. Ze względu na obecność szarych
struktur i nieobecność koloru niebieskiego, jego
głębokość można było oszacować na zakres od in-situ
do 0,8 mm Breslow1,2. Dermatoskopowo nie było widocznych cech owrzodzenia i regresji. Ze względu
na obecność rozległego obszaru koloru różowego, limfocytarny naciek guza można było oszacować przynajmniej na umiarkowany (TIL [tumour

dermatologia

infiltrating lymphocytes] – non-brisk). Pojedyncze
nieregularnie rozmieszczone w obrębie zmiany
grudki wskazywały na przewagę występowania
niezgrupowanych w gniazda patologicznych melanocytów i niewielki epidermotropizm gniazd
nowotworowych. Ogniskowa obecność kropek wewnątrz oczek siatki mogłaby wskazywać na rozwój
czerniaka z wcześniej obecnego wrodzonego znamienia łączącego lub złożonego3,4.

Ryc. 2. Wideodermatoskopia podejrzanej
zmiany barwnikowej na klatce piersiowej
u 50-letniego mężczyzny (kamera medicam
1000s, wideodermoskop FotoFinder) – obecne wzory:
1. Szary obwodowy obszar bezstrukturalny –
wzór złośliwości;
2. Różowy obwodowy obszar bezstrukturalny
– wzór złośliwości;
3. Jasnobrązowy obwodowy obszar bezstrukturalny – wzór złośliwości;
4. Ciemnobrązowy obwodowy obszar bezstrukturalny – wzór złośliwości;
5. Ciemnobrązowe nieregularne (względem
kształtu i rozmiaru) grudki położone segmentalnie na obwodzie – wzór wzrostu, wzór czerniaka
szerzącego się powierzchownie, wzór złośliwości;
6. Kropka wewnątrz „oczka” linii siateczkowatych - „objaw izobary” lub „objaw tarczy
strzelniczej” - wzór czerniaka i komponenty
łączącej znamion wrodzonych;
7. Jasnobrązowe grube linie siateczkowate,
o nieregularnej wielkości „oczek”, w tym również
o szerokości równej „oczkom”, które otaczają „atypowa siatka barwnikowa” – wzór złośliwości;
8. Nieostro odgraniczony brzeg zmiany – wzór
złośliwości;
9. Szare linie zakrzywione, o układzie wielokątnym (poligony) – wzór wzrostu lentiginarnego czerniaka, wzór złośliwości.

Zmiana, w trybie pilnym, została usunięta chirurgicznie z makroskopowym marginesem bezpieczeństwa 2 mm zdrowej skóry, by zachować naturalny spływ chłonki, w przypadku gdyby konieczna
była ocena wartowniczych węzłów chłonnych.
Wycięta radykalnie zmiana została opisana jako melanocytarna o niepewnym potencjale złośliwości
(MELTUMP, melanocytic tumour of unknown malignant potential). Z obrazem znamienia brzeżnego
współistniały niepokojące zmiany: „epidermotropizm melanocytów, pojedyncze nieprawidłowe
mitozy, nasilony odczyn limfocytarny oraz oznaki
dysplazji”. Wobec powyższego wyniku, zwrócono
się o dodatkowe barwienia immunohistochemiczne,
a także rekonsultację powyższego preparatu.
W badaniu immunohistochemicznym doświadczony histopatolog dookreślił zmianę jako powierzchowny rozrost atypowych melanocytów o niepewnym znaczeniu (SAMPUS, superficial atypical
melanocytic proliferation of unknown significance).
Na granicy skórno-naskórkowej były obecne skupiska melanocytów z cechami atypii niskiego stopnia
(HMB45+, MelanA+, p16+, Ki-67 10%). W skórze właściwej wykazano obecność nielicznych melanocytów bez cech atypii. Naciek limfocytarny u podstawy zmiany został określony jako nasilony (TIL brisk).
Histopatolog zasugerował w komentarzu do wyniku
rozważenie wycięcia blizny oraz ocenę regionalnych
węzłów chłonnych.
Dyskusja
Opisany przypadek ukazuje znaczenie związku
wzorów dermatoskopowych z obrazem histopatologicznym usuniętej zmiany. Wideodermatoskopia jest metodą służącą nie tylko rozpoznawaniu
podejrzanych zmian. Pozwala ona na precyzyjne
oznaczenie zmiany zakwalifikowanej do usunięcia
oraz retrospektywną ocenę korelacji z wynikiem
histopatologicznym.
We wspomnianym przypadku usunięta zmiana
dwukrotnie została opisana jako trudna do jednolitego zakwalifikowania o granicznych cechach
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łagodności/złośliwości (pierwotnie jako MELTUMP,
drugi raz jako SAMPUS). W obrębie zmiany opisanej
jako SAMPUS były widoczne nieatypowe melanocyty w skórze właściwej, co mogłoby przemawiać
za rozwojem patologicznego rozrostu w obrębie wcześniej obecnego/wrodzonego znamienia
z komponentą dermalną (ze względu na płaski
charakter zmiany należałoby rozważyć znamię złożone, którego jednoznacznej obecności nie opisał
jednak patolog). Obraz kliniczny i dermatoskopowy
jednoznacznie wskazywał jednak na nowotworowy
charakter zmiany. W oparciu o wieloośrodkowe badania nad precyzją rozpoznania histopatologicznego, zmiany melanocytarne charakteryzujące się atypią komórkową w stopniu średnim-do-wysokiego
oraz czerniaki in situ cechują się najmniejszą (<30%)
powtarzalnością rozpoznań, dla tego samego preparatu stawianych przez tego samego patologa
w różnym odstępie czasowym oraz najmniejszym
odsetkiem zgodności pomiędzy różnymi patologami oceniającymi ten preparat. Taki stopień

zgodności stawia pod znakiem zapytania zasadność
traktowania badania histopatologicznego jako „złotego standardu” w tych dwóch konkretnych rozpoznaniach5,6. Wydaje się, że dermatoskopia mogłaby
zastąpić histopatologię w tej roli, w tej konkretnej
wąskiej grupie zmian z pogranicza.

ze względu na ryzyko wznowy, zwiększone ryzyko
rozwoju kolejnego czerniaka oraz innych nowotworów skóry zależnych od UV. Zalecono przekazanie
rekomendacji pełnej kontroli dermatoskopowej
co 6 miesięcy wśród krewnych I stopnia, ze względu
na podniesione ryzyko rozwoju czerniaka. ♦

W ocenie zespołu Poznańskiego Centrum Diagnostyki Znamion, w oparciu o łączny kontekst kliniczny
zmiany, jej obraz wideodermatoskopowy i histopatologiczny, zmianę tą należało traktować jako
czerniaka in situ rozwijającego się w obrębie wrodzonego znamienia złożonego. W związku z tym,
zalecono poszerzenie wycięcia w celu uzyskania
5 mm marginesu bezpieczeństwa, lecz odstąpiono
od oceny węzłów wartowniczych. Pacjent otrzymał
edukację w zakresie objawów nowotworów skóry.
Zalecono mu fotoprotekcję, przestrzeganie kalendarza kontrolnych wizyt dermatoskopowych (co
3 miesiące przez 3 lata od wycięcia, następnie co
6 miesięcy) wraz z oceną blizny i węzłów chłonnych,
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Nowy obiektyw FotoFinder
Szerszy zakres możliwości kamery medicam 1000s
za najlepsze osiągnięcie naukowe. Obecnie dr Rossi
prowadzi badanie pt. „Zgodność obserwatorów
co do pojedynczego kryterium”, w którym uczestniczy kilka ośrodków dermatologicznych.

Justyna Wiśniowska
jwisniowska@cxsa.pl
Obiektyw D-Scope III - NOWOŚĆ!
Dermoskopia wysokich powiększeń
Do rodziny obiektywów FotoFinder dołączył innowacyjny obiektyw D-Scope III, otwierający nowy
rozdział obserwacji zmian skórnych w powiększeniu optycznym do 400x. Technologia dermoskopii
wysokich powiększeń działa w połączeniu z kamerą
wideodermoskopową FotoFinder medicam® 1000s.
Nowy obiektyw sprawdza się także w kapilaroskopii,
ułatwiając analizę nieprawidłowości mikronaczyniowych. Doskonale widoczne są nawet komórki krwi
przepływające przez naczynia włosowate.
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Obiektyw D-Scope III wraz z kamerą medicam
1000s firmy FotoFinder
Nowoczesną technologię dermoskopii wysokich powiększeń zastosował w swoich badaniach
dr Renato Rossi z Włoch. Przeprowadził je we
współpracy z dr. Gerrardo Ferrarą – jednym z najbardziej doświadczonych patologów na świecie. Już pierwsze wyniki badań zaprezentowane
w 2018 r., w Rzymie, podczas kongresu SIDCO-ISDS,
wzbudziły sensację wśród lekarzy dermoskopistów,
a ich autorzy otrzymali nagrodę SEDONA Award

„Ta nowoczesna technika obrazowania w 400-krotnym powiększeniu daje wrażenie obserwowania
tkanek na poziomie histologicznym, w którym konwencjonalne wzorce dermoskopowe nie mają zastosowania. To początek nowej ery dermoskopowej o niesamowitym potencjale diagnostycznym
i naukowym. Dzięki nowej technologii - dermoskopii wysokich powiększeń - udało mi się
uzyskać obrazy dotąd niewidocznych struktur,
zarówno pod kątem powiększenia, jak i koloru.
Zauważalne jest więcej szczegółów, struktur oraz
zupełnie nowych wzorów, co znacznie ułatwia interpretację konwencjonalnego obrazu dermoskopowego. Można zobaczyć pojedyncze komórki!"
- podsumowuje dr Rossi.
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Ryc. 1. Porównanie melanocytów egzofitycznej
struktury brodawkowatej znamienia skórnego
w obrazie histologicznym (po lewej) i w dermoskopii wysokich powiększeń (po prawej)

Ryc. 2. W obiektywie D-Scope III w siatce
znamienia melanocyty widoczne są jako
małe kulki wokół brodawek skórnych, tworząc „perłowe korale”

Inną grupą badaczy zajmującą się dermoskopią
wysokich powiększeń jest zespół prof. Jean-Luca
Perrota z miejscowości Saint-Etienne, specjalizujący się głównie w mikroskopii konfokalnej i OCT
skóry. Dermoskopia w 400-krotnym powiększeniu
stała się bardzo mocno eksplorowaną przez nich
metodą badawczą. Lekarze porównują przeprowadzane badania dermoskopowe do czytania
książki. Przy założeniu, że guz jest książką, pojedyncze strony odpowiadają badaniu mikroskopem konfokalnym, a rozdziały są analogią badania
wideodermoskopowego. Innowacja 400-krotnego powiększenia D-Scope III umożliwia uzyskanie

Ryc. 3. Przykład actinic lentigo - idealna korelacja struktur na obrazie uzyskanym dzięki
dermoskopii wysokich powiększeń (po lewej)
i mikroskopii konfokalnej (po prawej)

Ryc. 4. Obraz bardzo trudnego do zdiagnozowania czerniaka w konwencjonalnej
dermoskopii staje się znacznie łatwiejszy
do odczytu w dermoskopii wysokich powiększeń (po lewej) lub mikroskopii konfokalnej (po prawej)
efektu „czegoś pomiędzy” – odczytu „kilku stron”
podczas badania. Na dwóch powyższych przykładach (zestawienie na Ryc. 3. oraz Ryc. 4.) można
zaobserwować korelację między komórkami
widocznymi na obrazach uzyskanych dzięki mikroskopii konfokalnej i dermoskopii wysokich
powiększeń (400x) przez zespół z Saint-Etienne. ♦

ATBM master

Dermoscope vexia
Studio

Diagnostyka
i fotodokumentacja
skóry
FotoFinder - zobacz różnice
wideodermoskopia • trichoskopia • estetyka
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Trychologia kosmetyczna - inna strona kosmetologii
Coraz więcej osób ma problem z wypadaniem
włosów lub dolegliwościami ze strony skóry głowy. Część szuka rozwiązania na własną rękę testując produkty z drogerii czy z apteki, niektórzy
leczą się u dermatologa, a inni szukają pomocy
u trychologa.
W Polsce, aby mianować się trychologiem wystarczy odbyć odpowiednie szkolenie. Branża rozwija
się dynamicznie i niestety nie zawsze mają one
wartość merytoryczną czy praktyczną. Trychologami nazywają siebie zarówno osoby po studiach
podyplomowych lub magisterskich, jak i te, które
ukończyły kurs weekendowy. Z moich obserwacji
w gabinecie wynika, że wiele problemów spowodowanych jest nieprawidłową pielęgnacją skóry
głowy i już wprowadzenie drobnych zmian może
dać duże efekty. Najczęściej trafiają do mnie pacjenci z łupieżami i łojotokami. Problemem kolejnej grupy jest wypadanie włosów oraz łojotokowe
zapalenie skóry głowy czy łuszczyca.
Trycholog-kosmetolog - czyli kto?
Tak jak leczenie trądziku wymaga wspólnych działań dermatologa i kosmetologa, tak leczenie
problemów skóry głowy prowadzone przez lekarza powinno być uzupełnione dopasowanymi
do problemu zabiegami kosmetologicznymi.
Pacjenci często nie mają świadomości tego,
że włos potrzebuje odpowiedniego środowiska wzrostu. Niewyleczony łupież czy łuszczyca
w aktywnej postaci mogą być przyczyną wypadania włosów, a nieprzygotowana i nieoczyszczona odpowiednio skóra głowy ma ograniczone
możliwości przyjmowania składników leczniczych
z zaleconych preparatów.
FotoFinder w gabinecie trychologii kosmetycznej
Na rynku dostępne są najróżniejsze trichoskopy,
a ich cena jest bardzo zróżnicowana. Czym się
zatem kierować? Dla mnie najważniejsze jest to,
aby porównywać efekt kuracji po zabiegu oczyszczająco-leczniczym, czy też podczas terapii łysienia na obrazach wysokiej jakości. FotoFinder daje
mi taką możliwość. System nie tylko porównuje
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miejsca jeden do jeden, ale także pozwala mi przygotować zestawienie oraz ustawiać zdjęcia kontrolne. Jest to bez wątpienia wygoda pracy, bez ręcznego folderowania i opisywania pojedynczych zdjęć.
Wideodermoskop (trichoskop) FotoFinder wykorzystuję nie tylko do diagnozy łysienia, ale również oceny całej skóry głowy, warstwy krystalizacji,
rodzaju łojotoku, czy nawet naczyń w rozróżnieniu
łuszczycy od łojotokowego zapalenia skóry.
Jakie zabiegi wykonuje trycholog-kosmetolog?
Podstawą jakichkolwiek działań jest około godzinna konsultacja. W tym czasie przeprowadzam
dokładny wywiad, sprawdzam wyniki badań,
oglądam całą skórę głowy oraz badam pacjenta
trichoskopem. Najczęściej przeprowadzam zabiegi oczyszczająco-lecznicze, które są również początkiem procesu leczenia łysienia. W zależności
od problemu stosuję prądy D’arsonvala, peeling
oczyszczający, infuzję tlenową z dopasowaną ampułką, światłolecznictwo UVB311.
Pacjenci już po jednym zabiegu odczuwają komfort, skóra przestaje ich swędzieć, a usunięcie łuski daje im uczucie lżejszej i świeżej głowy. Do
terapii wypadania włosów najczęściej stosuję
mikronakłuwanie z dopasowaną ampułką, karboksyterapię oraz laser LLLT. Pacjent otrzymuje
również rozpisaną kurację pielęgnacji domowej
+ ewentualną suplementację, jeśli jest taka potrzeba. Często zdarza się, że pacjent ma zaburzone wyniki badań i jest przeze mnie kierowany do
lekarza specjalisty.
Bez wątpienia trychologia kosmetyczna jest bardzo
potrzebna. Dlatego tak ważne jest, by zajmowały
się nią osoby mające okołomedyczne wykształcenie, każdego dnia pogłębiające kierunkowo
swoją wiedzę. Konieczna jest współpraca z lekarzami specjalistami - kiedy włosy wypadają to znak,
że coś złego dzieje się w naszym organizmie.
Pacjenci często bardziej przejęci są utratą włosów
niż przyczyną takiego stanu. Dlatego tak istotne
jest, aby pomóc im ją znaleźć. ♦

Ryc. 1. ŁZS + łuszczyca UV bez zabiegu

Ryc. 2. ŁZS + łuszczyca UV po 1 zabiegu

Ryc. 3. ŁZS + łuszczyca po 1 zabiegu bez
imersji x30

Ryc. 4. ŁZS + łuszczyca po 2 zabiegach bez
imersji x30

Ryc. 5. Po serii zabiegów oczyszczająco-leczniczych bez imersji x60
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prof. CMPK
dr hab. n. med. Łukasz Paluch
Doppler Warszawski Instytut Naczyniowy

neoV1940
Wstępna ocena po roku pracy i wykonaniu 500 zabiegów
Lasery diodowe o długości 1940 nm dają nową możliwość skutecznego usuwania naczyń żylnych. Wprowadzenie wiązki 1940 nm było kolejnym, znacznym
krokiem we współczesnej flebologii. Zastosowanie
nowej długości fali pozwala na bardzo dokładne
i precyzyjne uszkodzenie naczynia. Długość wiązki
1940 nm charakteryzuje się ponad trzykrotnie większą absorpcją wody w porównaniu do długości fali
1470 nm. Lepsze pochłanianie energii przez tkankę
w połączeniu z dokładniejszą penetracją pozwala
na zastosowanie mniejszej energii przy zachowaniu tej samej lub większej skuteczności zabiegu.
Zabieg laserowej ablacji wewnątrznaczyniowej
(EVLA) wykonuje się powszechnie w chirurgii naczyniowej. Procedura ta wyparła zabiegi klasycznej operacji usuwania żylaków (stripping) i stała
się metodą wiodącą. Prawidłowo wykonana, przy
użyciu sprzętu najwyższej jakości, wydaje się być
bliska perfekcji. Zastosowanie procedur wewnątrznaczyniowych pozwala na zminimalizowanie działań niepożądanych jak np. zakażenia pozabiegowe
czy uszkodzenia dużych naczyń. EVLA wykonywana jest najczęściej w znieczuleniu miejscowym, co
eliminuje konieczność hospitalizacji, a aktywność
ruchowa pacjenta po zabiegu jest niemalże niezaburzona. Możliwość, a nawet wskazanie do aktywności ruchowej po wykonaniu procedury znacznie
zmniejsza ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej oraz
umożliwia szybki powrót do normalnego funkcjonowania. Efekt estetyczny jest bardzo dobry.
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Po prawidłowo wykonanym zabiegu laserowym na
nogach nie pozostają żadne blizny.
Laser neoV1940 w swojej praktyce używam od
listopada 2019 r. W okresie od stycznia do listopada
2020 r. przeprowadziłem nim samodzielnie około
500 zabiegów ablacji wewnątrznaczyniowej. Wykonywałem zabiegi u kobiet (383 przypadków) i mężczyzn (118 przypadków). Zabieg przeprowadziłem
w zakresie żył odpiszczelowych oraz odstrzałkowych
(402 żyły odpiszczelowe, 98 odstrzałkowych). Pacjenci byli w wieku od 18 do 92 lat (średnia wieku
51 lat). Średnica zamykanych naczyń wynosiła od
3 do 21 mm (średnio 8,6 mm). Każdorazowa ablacja żylna przebiegała po wcześniejszym wykonaniu
znieczulenia tumescencyjnego (preparat podawany
w temperaturze pokojowej). Przed każdym zabiegiem oraz w okresie około 7 dni po zabiegu, osobiście wykonywałem badanie USG Doppler. Do zabiegu wykorzystywałem włókna radialne CORONA
600 µm i CORONA 400 µm. U wszystkich pacjentów
dojście do naczynia żylnego było wykonane z nakłucia żyły (nie wykonywano wenesekcji). Podczas
każdego zabiegu laser prowadzony i pozycjonowany był w naczyniu pod kontrolą aparatu USG. Wstępne pozycjonowanie odbywało się przed podaniem
płynu tumescencyjnego, końcowe natomiast –
po jego iniekcji. Światłowód wycofywano ze stałą
prędkością 8 s/cm. Do zamykania używano mocy
liczonej w Watach zgodnej ze wzorem: średnica
naczynia/2. Nigdy jednak nie stosowano mocy

poniżej 3 W oraz powyżej 6 W. Dla naczyń o średnicy
poniżej 6 mm stosowałem stałą energię 3 W, a dla
naczyń powyżej 12 mm – 6 W.
W leczonej grupie pacjentów w okresie do listopada
2020 r. nie zaobserwowałem cech rekanalizacji (0%).
U 6 osób stwierdziłem cechy parestezji w obrębie
nerwu odpiszczelowego (1,2%). Jednak u wszystkich osób cechy parestezji ustąpiły w okresie do
12 tygodni po zabiegu. Ten niepożądany efekt wystąpił jedynie u tych, w przypadku których do zaopatrzenia wymagane było wykonanie więcej niż 2 wkłuć
igłą. Podobną ilość parestezji otrzymywałem używając laserów innych typów. W związku z powyższym
uważam, że parestezja pozabiegowa związana jest
bardziej z podrażnieniem włókien nerwowych
igłą podczas zaopatrywania naczynia, niż samym
zabiegiem ablacji laserowej. U 22 osób (4,4%) na
przebiegu naczynia widoczne było przebarwienie
w okresie powyżej 2 miesięcy od wykonania zabiegu.
Utrzymało się ono u 2 osób (0,4%) w okresie powyżej
4 miesięcy po zabiegu. Zaobserwowano, że przebarwienia występują jedynie u osób, u których odległość wierzchniej warstwy naczynia od skóry właściwej wynosiła poniżej 2 mm. Wynik ten jest znacznie
niższy niż uzyskiwany przy zastosowaniu laserów
o długości 1470 nm. W laserach wykorzystujących
wiązkę 1470 nm ilość przebarwień w okresie do
3 miesięcy po zabiegu sięgała 20%, a u 5% osób
obserwowano zmiany koloru skóry nad zamykanym
naczyniem nawet po roku od wykonania procedury.
Dużą różnicę odnotowano w wyglądzie naczynia
w okresie pierwszej kontroli (około 7 dni po zabiegu). U pacjentów, u których zastosowano leczenie
za pomocą lasera o długości fali 1470 nm, naczynie
po dokonanej ablacji charakteryzowało się najczęściej mieszanym typem echogeniczności. W naczyniach, w których zastosowany był laser o długości
fali 1940 nm, echogeniczność była wyższa (naczynia
były hiperechogeniczne). Obraz ten można interpretować, jako znacznie szybszy proces włóknienia
w naczyniach, w których został zastosowany laser
o wyższej długości fali.
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Największą różnicę w działaniu opisywanych długości fal lasera uzyskano podczas obserwacji pozabiegowego stanu zapalnego. Można go rozpoznać
po dolegliwościach bólowych na przebiegu zamykanego naczynia, którym towarzyszą: zaczerwienienie, ocieplenie, subtelne pasma płynowe widoczne
w badaniu aparatem USG w okolicy zamykanego
naczynia oraz podwyższenie echogeniczności okolicznych tkanek. Podczas mojej pracy z laserem
o długości fali 1470 nm, ilość pozabiegowych stanów zapalnych wynosiła około 18% i rosła przy
naczyniach o średnicy powyżej 8 mm. Podczas
stosowania lasera neoLaser o wiązce 1940 nm,
nie zaobserwowałem tego objawu u ani jednego

pacjenta (0%). Spostrzeżenie to dowodzi, że zastosowanie większej długości fali, ale niższej mocy lasera
(a więc i energii dostarczanej tkance), może dawać
wyższą skuteczność zamykania naczyń przy jednoczesnej znacznej eliminacji działań niepożądanych
i dolegliwości pozabiegowych u pacjenta. Informacje
zawarte powyżej dają przesłanki do stwierdzenia, że
w krótkiej perspektywie czasu lasery wykorzystujące
wiązkę o długości 1940 nm mogą stać się wiodącymi
urządzeniami do wykonywania ablacji żylnych.

leczenia u lekarzy z różnym doświadczeniem w wykonywaniu tego typu procedur. Jednak osobiście
w swojej praktyce, w większości przypadków i u większości pacjentów, używam już lasera neoV o długości 1940 nm. ♦

Postawienie twardych wniosków wymaga znacznego rozszerzenia badań. Wskazane byłoby wykonanie
badań wieloośrodkowych oraz porównanie efektów
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do laserów medycznych
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Laser neoV1940 firmy neoLaser
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przeznaczony do zabiegów EVLA, dedykowany do laserów neoV
unikalna, szeroka wiązka radialna
emisja energii na odcinku o długości około 4 mm
zmniejszone przywieranie i karbonizacja w żyle
brak emisji przedniej i zgrzewana końcówka
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Skuteczne narzędzia do walki z wirusem
Covid nie odpuszcza. Nie ustaje też Consultronix
w dostarczaniu rozwiązań do skutecznej walki
z wirusem. Wręcz przeciwnie. Sukcesywnie poszerza swoją ofertę w tym zakresie. Przypomnijmy,
jakim arsenałem dysponujemy.

0,6/1,2, DAP. Wyposażony w detektor bezprzewodowy 35x43 cm o rozdzielczości 7,6 mln pikseli
i głębokości akwizycji 16 bit, bezprzewodowa
komunikacja z systemami PACS, wbudowana
stacja akwizycyjna z 19" ekranem.

1. Mobilne RTG przyłóżkowe z unikalnym oprogramowaniem wspomagającym diagnostykę płuc.

Urządzenie ma uniwersalne zastosowanie nie tylko
w salach chorych i innych pomieszczeniach szpitalnych, ale również w karetkach pogotowia, czy
do dezynfekcji wyrobów medycznych ułożonych
pod ramieniem naświetlającym. Zdezynfekowane
pomieszczenie nadaje się do użytku bezpośrednio
po zakończeniu procesu. Czas pojedynczego cyklu
wynosi od 3 do 10 minut.

MAC firmy GMM
Sprawdzony i popularny w Polsce - mobilny/przyłóżkowy aparat RTG - MAC charakteryzujący się
nowoczesną, kompaktową konstrukcją, niską wagą
(poniżej 180 kg) i mocą generatora 32 kW, wyposażony w DAP. Krótkie czasy ekspozycji (1 ms) i wysokie prądy anodowe lampy pozwalają obrazować
niemowlęta, dzieci, pacjentów niewspółpracujących oraz niemobilnych. Całość uzupełnia dotykowy ekran z interfejsem w języku polskim. Aparat
wyposażony jest w detektor 14"x17" WCC 127 CsI
z rozmiarem piksela 127 µm i głębią obrazowania 16 bit.
Compact DR Plus - mobilny aparat RTG firmy
Intermedical
Compact DR Plus z firmy IMD
Mobilny/przyłóżkowy aparat RTG - Compact DR
Plus – polecamy wersję z wbudowanym napędem – to urządzenie z generatorem 40 kW o szerokim zakresie zastosowań klinicznych. Sprawdzi się
wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości transportu
pacjenta. Wybrane cechy aparatu: lampa dwuogniskowa 0,6/1,2, DAP, bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania, wbudowana stacja akwizycyjna
z ekranem 19", bezprzewodowa komunikacja
z PACS, możliwość obrotu kolumny wokół osi pionowej.

MAC - przyłóżkowy aparat RTG firmy General
Medical Merate (GMM)
Angell firmy IMD
Nowość w ofercie – cyfrowy, zmotoryzowany mobilny/przyłóżkowy aparat RTG - Angell DP320.
Praktyczny i łatwy w obsłudze o szerokim zakresie ruchu ramienia oraz ustawień. Wybrane cechy
aparatu: generator 40 kW, lampa dwuogniskowa

ochrona osobista i dezynfekcja

działaniem jednostki bazowej (emitera) i pełni
funkcję ochronną podczas dezynfekcji. Eliminuje konieczność kontaktu osób z niebezpiecznymi dla zdrowia promieniami i w razie potrzeby
przerywa pracę.

SteriPro z firmy UVC Solution
SteriPro to zaawansowany technologicznie robot,
który dezynfekuje promieniami UVC powierzchnię
zmapowaną wcześniej za pomocą lasera. Emituje
promień o długości 253,7 nm. Posiada odpowiednio dużą ilość lamp, które generują wysoką moc
promieniowania. Ułożenie lamp pod odpowiednimi kątami i wokół całego urządzenia pozwala na
skuteczną dezynfekcję nawet przy większym kącie
padania promieni oraz dezynfekcję wokół całej
swojej osi (360 stopni).
Czujniki SteriPro automatycznie określają wielkość
pomieszczenia i sugerują niezbędny czas trwania
cyklu dezynfekcji. Dla standardowej sali szpitalnej
wystarczy zaledwie 10-minutowy cykl, a dla sali
operacyjnej około 20-minutowy. Urządzenie obsługuje na odległość operator za pomocą tabletu.
SteriPro ma też zainstalowane czujniki, które zatrzymują proces w przypadku wykrycia ruchu.

2. Dezynfekcja powierzchni i powietrza promieniami UVC

3. Dezynfekcja wielofunkcyjnymi urządzeniami
przepływowymi

Moon Beam 3 firmy Diversey
Urządzenie przeznaczone do dezynfekcji poprzez
naświetlanie UVC. Składa się z trzech emitujących
promienie, indywidualnie regulowanych, ruchomych ramion osadzonych w jednostce bazowej
oraz z mobilnego panelu sterującego. Kieruje on

Plaze Safe W firmy Healthwell Medical
Plaze Safe W jest to montowane naściennie,
przepływowe, wielofunkcyjne urządzenie do dezynfekcji powietrza i powierzchni w pomieszczeniach. Korzysta z 7 metod dezynfekcji i można
je ustawić w jednym z 3 trybów pracy.
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W trybie dezynfekcji ciągłej (polecany w trakcie
użytkowania pomieszczenia) urządzenie zasysa
powietrze do środka, gdzie jest filtrowane (filtry:
wstępny, HEPA i węglowy), następnie dezynfekowane: metodą fotokatalizy, lampami UVC, lampą
ozonową, jonizacją plazmową (HPI) oraz jonizacją
katalityczną (RCI).
W trybie ozonowania plazmowego (polecany np.
w nocy, gdy wnętrze nie jest wykorzystywane) następuje zamgławianie pomieszczenia ozonem. Jest
to skuteczny sposób eliminacji wirusów i innych
patogenów nie tylko w powietrzu, ale również
z trudnodostępnych powierzchni. Bezpieczeństwo
użytkownikom i osobom postronnym zapewniają - system czujników stężenia ozonu i wykrywania
obecności człowieka w pomieszczeniu, a także możliwość szybkiej degradacji ozonu.
W trybie jonizacji (polecany np. po kilku dniach nieobecności w pomieszczeniu) następuje odświeżenie powietrza w wyniku wzrostu ilości jonów ujemnych i ograniczenia ilości jonów dodatnich. Można
z niego korzystać w każdym momencie w celu
poprawy jakości powietrza. Wydajność urządzenia
wynosi 297 m3/24 h. Naturalnym miejscem zastosowania są gabinety lekarskie i stomatologiczne.
Plaze Safe C firmy Healthwell Medical
Jest to niewielkie urządzenie, które również posiada
trzy tryby pracy. Przeznaczone jest przede wszystkim do dezynfekcji pojazdów oraz małych pomiesz-

czeń np. prywatnych gabinetów lekarskich. Metody
dezynfekcji: ozonowanie plazmowe, jonizacja katalityczna (RCI), jonizacja plazmowa (HP).
4. Bramki odkażające
Bramka odkażająca firmy mTree Medical Solutions
Rozprowadzanie płynu do dezynfekcji w bramce
trwa zaledwie od 3 do 5 sekund. Jest to możliwe
dzięki wykorzystaniu systemu pompy wysokociśnieniowej, 12 dysz oraz techniki atomizacji ultradźwiękowej płynu (mgła sucha; cząsteczki o średnicy
1-10 mikronów) lub standardowego oprysku (mgła
mokra; 10-60 mikronów). Mgła przenika przez materiał, nie niszczy ubrań, nie pozostawia śladów i nie
wywołuje reakcji alergicznych. Duży zbiornik na płyn
dezynfekujący (15 litrów) umożliwia wykonanie aż
1080 cykli 5-sekundowych natrysków. W bramce
stosowane są wyłącznie płyny certyfikowane do
zwalczania SARS-CoV-2.
5. Peparaty do dezynfekcji rąk i powierzchni na
bazie alkoholu
Draseptan S10
Draseptan S10 do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu
etylowego (70,05 g/100 g) w 500 ml oraz w kanistrze 5 L dzięki odpowiedniemu stężeniu alkoholu
jest skuteczny wobec wirusów otoczkowych w tym
SARS-CoV-2. Nadaje się do częstego stosowania,
nie wysuszając nadmiernie dłoni. Preparat ma neutralny zapach.

Draseptan P10
Draseptan P10 służy do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni poprzez przetarcie
ich ściereczką nasączoną preparatem. Skuteczny
wobec wirusów, nie pozostawia smug na dezynfekowanych powierzchniach.

Draseptan P10 do dezynfekcji powierzchni
oraz Draseptan S10 do dezynfekcji rąk
Ze względu na brak skutecznego leku diagnostyka
i profilaktyka są jedyną dostępną bronią przeciw
SARS-CoV-2. Zarówno narzędzia, jak i preparaty, które posiadamy w ofercie mogą stanowić dla Państwa
wsparcie w nierównej walce z wirusem.
Pełna oferta dekontaminacji jest dostępna na stronie www.consultronix.pl. ♦

PRODUKTY OCHRONNE
W OFERCIE CONSULTRONIX

dekontaminacja
dezynfekcja
ochrona osobista
więcej na www.consultronix.pl
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Robot GENESIS
Pomoc w leczeniu pacjentów z arytmią
W Szpitalu Uniwersyteckim w Helsinkach zainstalowano system robotyczny Genesis wspomagający
przeprowadzanie zabiegów ablacji mięśnia serca.
Jest to pierwsza w Europie instalacja nowej wersji
robota Stereotaxis, znanego do tej pory jako Niobe.
Sercem urządzenia są sterowane cyfrowo magnesy
służące do kierowania ruchem cewnika ze specjalną
magnetyczną końcówką.
W ponad stu największych szpitalach na świecie,
wykorzystując technologię Robotycznej Nawigacji
Magnetycznej (ang. RMN), wykonano już ponad
100 000 procedur ablacji. Podczas ablacji przeprowadzonej w tradycyjny sposób, kontrola ruchu
końcówki cewnika odbywa się ręcznie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że wszystkie ruchy cewnika
wykonywane są w obrębie pracującego serca widać jak niezwykłej precyzji to wymaga. Ktoś powiedział kiedyś, że jest to wyzwanie, które można porównać z próbą podpisania się na kartce ołówkiem,
który trzymamy za gumkę do mazania na drugim
jego końcu.
Lekarze ze Szpitala Uniwersyteckiego w Helsinkach
od 2008 r. wykonali ponad 2 000 procedur ablacji, używając starszej wersji systemu Stereotaxis

System robotyczny Genesis firmy Stereotaxis
- Niobe. Genesis umożliwi im prowadzanie zabiegów bezpieczniej, dokładniej, a przede wszystkim
skuteczniej. „Kliniczne korzyści płynące z wykorzystania technik robotycznych w elektrofizjologii zostały obszernie udokumentowane w naszym szpitalu” - powiedział dr Pekka Raatikainen, ordynator
Oddziału Elektrofizjologii i Stymulacji w Centrum
Serca i Płuc w Centralnym Szpitalu Uniwersyteckim
w Helsinkach.
„Wdrożenie u nas nowego systemu Genesis ugruntowało naszą pozycję pioniera w procesie rozwoju technologii robotycznych w elektrofizjologii
z korzyścią dla pacjentów i społeczności medycznej”.

„Ta technologia pozwala nam pomóc rosnącej
liczbie pacjentów ze złożonymi zaburzeniami
rytmu serca. Zapewnia nam również przewagę nad
innymi ośrodkami skandynawskimi w zakresie przekazywania wiedzy” - powiedział Antti Vento, dyrektor medyczny Helsińskiego Centrum Serca i Płuc.
Polska będzie drugim po Finlandii krajem na świecie, wykorzystującym możliwości Genesis. Robot
zostanie zainstalowany w nowym budynku w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Szacuje
się, że dzięki temu Instytut pomoże około 15–20%
pacjentów, w których leczeniu nie można było
zastosować tradycyjnych metod. ♦

IQM

Integral Quality Monitor
Jedyny na rynku - w pełni automatyczny monitoring wiązki

elektrofizjologia

www.consultronix.pl

Alicja Görlich
mgr biologii molekularnej
Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych UJ
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Wirus, patogen, antygen
Czyli jak Natura komplikuje testy antygenowe
Trudno zaakceptować, że coś tak znikomego jak
wirus, rzuci świat na kolana, osiągając mistrzostwo
w zakaźności: obleciał kulę ziemską, przemierzył południki i równoleżniki, odwiedził przedszkola i emerytów oraz zmusił nas do zabawy w kotka i myszkę.
Wirusy, te mobilne elementy genetyczne upakowane w białkowym płaszczu, mniejsze niż najmniejsza struktura subkomórkowa, nie spełniają
kryteriów definicji organizmów żywych. Nie są
więc częścią świata ożywionego, niemniej pozostają w ścisłym, warunkującym związku z nim.
Są natomiast groźnym patogenem dla bakterii,
roślin i zwierząt oraz człowieka.
Dla immunologów patogen to antygen (Ag). Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nazwa nie ma nic
wspólnego z genem. Więc czym jest antygen? Jest
czynnikiem stymulującym produkcję przeciwciał.
Zetknięcie się organizmu z patogenem uruchamia
złożony systemem obrony, który powstał w toku
ewolucji. U człowieka (i u wszystkich kręgowców)
elementami tego systemu są wyspecjalizowane
komórki odpornościowe: dwa rodzaje limfocytów
(T i B), które rozpoznają obcą cząsteczkę. Limfocyty poprzez specyficzne receptory na swojej powierzchni wiążą patogen, co daje sygnał do rozpoczęcia proliferacji komórek odpornościowych,
a w następstwie - do pojawienia się identycznych
limfocytów potomnych (linie klonalne). Każdy patogen (np. wirus) generuje powstanie „własnego”
klonu komórek. Z dwóch wspomnianych typów
limfocytów, to limfocyty B dają początek komórkom, które syntetyzują i wydzielają do krwioobiegu rozpuszczalne, identyczne i specyficzne dla
jednego patogenu białka, zwane przeciwciałami
(ang. antibody, Ab). Ich rolą jest rozpoznawanie
oraz unieszkodliwianie infekujących cząsteczek
poprzez utworzenie z nimi kompleksu. Nazwa antygen pochodzi od początku angielskich słów antibody generation i oznacza czynnik stymulujący
produkcję przeciwciał.
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antygen (np. SARS-CoV-2) –> klony limfocytów B
–> przeciwciała (np. IgG, IgM) –> kompleksy Ag
-Ab –> eliminacja
Chociaż jeden rodzaj przeciwciała rozpoznaje jeden „swój” antygen (swoistość), to jednak natura
interakcji pomiędzy antygenem a przeciwciałem
ma pewną brzemienną w konsekwencje cechę:
kompleks Ag-Ab powstaje przez dopasowanie
przestrzenne Ag i Ab. Nie powstaje wiązanie chemiczne, nie istnieje też między nimi żaden rodzaj
łącznika, czy pośrednika. Jedynie określony fragment przeciwciała o specyficznym kształcie „rozpoznaje” odpowiadający mu przestrzennie fragment
powierzchni antygenu (wirusa), a ich zbliżenie się
utrwalone jest jedynie słabymi oddziaływaniami
międzycząsteczkowymi, wśród nich - elektrostatycznymi. Taki mechanizm dopuszcza zatem
nieprecyzyjne dopasowanie, które powoduje,
że może się zdarzyć, iż rozpoznane będą nie te antygeny (a jest ich w środowisku niezliczona liczba),
przeciwko którym przeciwciała powstały, ale do
nich podobne. Są to nieswoiste reakcje krzyżowe,
które bywają korzystne choćby w tzw. odporności niespecyficznej, czyli, makroskopowo rzecz
ujmując, to że z jakichś powodów nie chorujemy,
jesteśmy „odporni”. W niektórych przypadkach,
na przykład w diagnostyce, nieswoistość jest
niekorzystna, gdyż jest przyczyną pozornie dodatnich wyników testów antygenowych - jednej
z trzech metod stosowanych między innymi
w celu wykrycia wirusa SARS-CoV-2.
Określenie swoistości, a więc tego, na ile dokładnie przeciwciało rozpoznaje właściwy mu antygen, jest jednym z dwóch ważnych parametrów
wiarygodności testu antygenowego. Drugim
parametrem, równie ważnym, jest czułość testu,
która nie ma związku z mechanizmem tworzenia
kompleksów, ale mówi, jak wynik testu zależy od
ilości antygenu znajdującego się w badanym materiale. Optymalizacja i ocena jakości jakiegokolwiek testu immunologicznego, a zwłaszcza tego,

który ma mieć wartość diagnostyczną, odbywa
się w procesie zwanym walidacją. Walidacji podlegają wszystkie elementy testu: przeciwciała, które
są „wykrywaczem” antygenu (wirusa), szczegóły
techniczne przeprowadzenia testu, sposób pobrania i izolacji antygenu. Metoda musi być czuła
i swoista oraz powtarzalna we wszystkich laboratoriach. Walidację przeprowadza się wykorzystując
porównawczo inne metody. W przypadku identyfikacji antygenu, którym jest wirus, metodą taką
jest test PCR*.
Obydwie metody wykrywają wirusa, tyle że w testach antygenowych wykrywamy białka wirusa,
podczas gdy w testach PCR identyfikujemy kwas
nukleinowy, czyli materiał genetyczny wirusa.
Diagnostyka laboratoryjna pozwala odróżnić pacjenta zakaźnego od zdrowego. Do celów diagnostycznych swoistość testu interpretowana jest jako
zdolność do wykrycia osób zdrowych, a czułość –
do wykrycia osób zakaźnych. Tych dwóch wartości
w procesie walidacji nie można oddzielić od siebie.
Jedynie ocenione wspólnie dają pojęcie o stopniu
zaufania, jakim można darzyć dany test.
Problemy mogą pojawić się także ze strony pacjenta, czyli dawcy antygenu. Jeśli ma on niską wiremię,
czyli zbyt małą liczbę wirusów, wynik testu będzie
fałszywie ujemny, pomimo wysokiej jakości badania.
Opisane trudności nie podważają sensu metody,
gdyż przy zachowaniu standardów są nadal źródłem rzetelnej informacji. Różnorodne techniki immunologiczne z tymi samymi barierami do pokonania są stosowane szeroko także w laboratoriach
badawczych i wydają się być bezkonkurencyjne. ♦
*metoda PCR - reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR, ang. polymerase
chain reaction), polega na stosunkowo szybkim powieleniu (amplifikacji) materiału genetycznego wirusa do mierzalnej ilości.

kultura i nauka

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl

24

Panta rei
Wielce Szanowni Państwo!
Długie wieczory, pogoda i ogólna sytuacja skłoniły mnie do zadumy. Tym razem nad tym, jak słowa
zmieniają znaczenie wraz z upływem czasu. Ludzie
uczeni nazywają to dryfem semantycznym. Podryfujmy zatem przez chwilę wspólnie. Zacznijmy od
Józefa Ignacego Kraszewskiego, który główną bohaterkę „Starej Baśni” nazwał Dziwą. Dzisiaj facet,
który tak zwróciłby się do kobiety, zapewne ryzykowałby kilka razów „z liścia”. A przecież by zostać
Dziwą, kobieta musiała odznaczać się nie byle jakimi
przymiotami ciała i ducha! Dlaczego dzisiaj to słowo
stało się wulgaryzmem? Zapewne przez skojarzenie z podobnie brzmiącą „dziwką”, wywodzącą się
wszak ze starosłowiańskiego děvъka (dziewczyna).
A, że nieszczęsna Dziwa pochodzi od zupełnie innego, również starosłowiańskiego słowa divъ (podziw,
zachwyt, zdumienie), nikogo już dziś nie rusza.
Cóż, Kanclerz i Hetman Wielki Koronny Imć Jan
Zamoyski antycypował to już w XVI wieku pisząc: „Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży

chowanie”. Chociaż muszę przyznać, że to „chowanie”
dzisiaj kojarzy się raczej z przemysłowym chowem
trzody i w odniesieniu do ludzi ma wydźwięk ciut pejoratywny. Ot, na przykład w prostym stwierdzeniu:
„Mamy w kraju dosyć oszołomów własnego chowu”.
Dworzanin Jana Zamoyskiego Szymon Starowolski,
absolwent Akademii Krakowskiej i bakałarz nauk
wyzwolonych w książce „Dwór cesarza tureckiego
i rezydencya jego w Konstantynopolu” pisze: „Osobno jest czternaście tysięcy rzemieślników, którzy
ręczne bronie robią do szaraju (seraju, pałacu), ustawicznie i powinni je chędożyć w sklepach co tydzień,
aby nic pordzewiałego nie nalazło się, kiedy tam cesarz zajrzy”. Z kolei jenerał Henryk Dembiński w swoich pamiętnikach (1860 r.) raczył napisać: „[…] wolałbym jednak był konia chędożyć a spać na sienniku
w koszarach, jak mieć kwaterę jaką tam miałem”.
Spokojnie, jeszcze w XIX wieku chędożenie oznaczało sprzątanie, czyszczenie, porządkowanie.
Chędożone niewiasty słynęły z czystości, gospodarności i dbałości o siebie, w żadnym wypadku nie
z rozwiązłości!

Skoro już przywołałem dwór sułtana, to czy wiecie,
że w czasach Starowolskiego słowo Tűrk (Turek) oznaczało na nim rozbójnika? Z czasem traciło ostrość, by
w XIX wieku stać się synonimem nieokrzesanego
prostaka, kogoś w rodzaju sarmackiego Chama.
A to za sprawą lisân-ı Osmânî (języka osmańskiego) oficjalnego języka elit Imperium Osmańskiego.
Zasadniczo był to język turecki, lecz z taką ilością
zapożyczeń z perskiego (będącego językiem kultury Bliskiego Wschodu) i arabskiego (języka islamu),
że stał się kompletnie niezrozumiały dla zwykłych
ludzi. Zaś dla Persów, Turcy byli koczowniczymi najeźdźcami… Na należnym mu miejscu tureckość
postawił dopiero Mustafa Kemal Atatürk w XX wieku.
Tak, tak Moiściewy! Πάντα ρεĩ, jak mawiał Heraklit
z Efezu. Wszystko przemija. I szkoda tylko, że niektórzy nasi politycy zdają się ignorować tę prawdę
znaną od co najmniej dwu i pół tysiąca lat…
Pozdrawiam Państwa nieprzemijająco!
Z. M. ♦

Proroctwa się spełniają, czyli felieton antyklerykalny
że stoimy na twardym, a tymczasem szybko wszyscy upadliśmy.

ks. Kazimierz Sowa
Św. Paweł (prywatnie mój ulubiony Apostoł)
w jednym ze swoich listów napisał znamienne słowa: „Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy, aby nie upadł” (1 Kor. 10,12). Wracają one do
mnie po tym niezwykłym i zaskakującym 2020 r., który szczęśliwie mamy już za sobą. Roku, który miał
być ciekawszy od poprzednich, w którym mieliśmy
być cały czas piękni, młodzi i bogaci. Wydawało się,
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Jeden mały wirus (no dobra, nie był on taki mały,
zwłaszcza w skutkach) w parę tygodni wywrócił
wszystko do góry nogami. Musieliśmy się nauczyć
wielu rzeczy od nowa. Inaczej pracować, studiować, czasem także inaczej (jeśli w ogóle to się udawało) zarabiać na życie, a nawet inaczej się modlić.
Puste kościoły, znane co najwyżej z wakacyjnych
podróży, stały się prozą życia także dla polskiego
katolika. Jakby tego było mało, miniony rok okazał
się najbardziej dramatycznym, a wręcz tragicznym
rokiem w najnowszej historii Kościoła w Polsce.
I - paradoksalnie – nie był to skutek pandemii,

ile zwyczajnej ludzkiej pychy i kłamstwa, czyli
grzechu. Afery pedofilskie wstrząsnęły naszym kościelno–katolickim światem od biskupich pałaców
po proboszczowskie plebanie. Przyszło zakwestionowanie autorytetów, co nawet nie ominęło postaci symbolicznych czy wręcz świętych! Potem uliczne manifestacje wykrzykujące niezbyt eleganckie
słowo na „wy" złączyły Kościół i księży w jedną
paczkę z rządzącymi, karząc ich tym samym za lata
nieukrywanego przecież mariażu tronu z ołtarzem.
Na dodatek ludzie dzięki pandemii (co to znowu
za paradoks!) przekonali się, że kazanie z Internetu
czy liturgia oglądana w telewizji daje człowiekowi
większą satysfakcję i pożytek niż ciągłe słuchanie
kazania swojego proboszcza czy zanudzającego co
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niedzielę wikarego. Nagle, mogliśmy się stać częścią jakiejś wirtualnej wspólnoty z tysiącami podobnych wiernych nie tylko koło nas, ale wręcz na
całym świecie.
Na efekt tego policzenia się na nowo nie trzeba
było długo czekać - świeccy nabrali odwagi. Jedni
opublikowali list – apel do papieża, w którym poskarżyli się na niektórych biskupów, inni żywo dyskutowali wieczorami na zoomach i teamsach, żeby
przygotować wielki kongres katolicki. Zaczęliśmy
szybko nadrabiać zaległości w myśleniu o tym, że
ode mnie też (i to niemało!) zależy, nawet w Kościele, choć do tej pory zwykle wszyscy czekali na to,
co powie „góra”. Oczywiście czeka nas jeszcze nie
jedno trzęsienie kościelnej ziemi, ale głowa do góry!

Po okresie niekończących się „tłustych lat” polskiego Kościoła przychodzą prawdopodobnie lata
chude, a my musimy przestać przypominać, jak to
mówi o. Maciej Zięba, wypasionego i znudzonego kocura i zacząć się zwyczajnie ruszać! Tak jak
popandemiczny czas przynosi nowe rozwiązania
w biznesie i polityce, tak nowa dekada przyniesie
nowe, zupełnie inne czasy dla Kościoła i wiernych.
Papież Franciszek w książce wydanej na Boże
Narodzenie 2020 napisał przestrogę, że po pandemii nic już w Kościele nie będzie takie samo, a jak
ktoś nie będzie umiał tych nowych czasów przyjąć
i w nich się odnaleźć, to zwyczajnie przegra. Czytając te jego słowa przypomniałem sobie innego
papieża, Benedykta XVI, który mając zaledwie
40 na karku, jako młody wciąż naukowiec ponad

pół wieku temu zapytany w 1967 r. o chrześcijaństwo przyszłości odpowiedział: „Kościół będzie
wspólnotą bardziej uduchownioną, nie wykorzystującą mandatu politycznego, nie flirtującą ani
z lewicą, ani z prawicą. Przed Kościołem bardzo
trudne czasy. Prawdziwy kryzys ledwo się zaczął.
Będziemy musieli liczyć się z tym, że nastąpią straszliwe wstrząsy (…) Z obecnego kryzysu wyłoni się
Kościół jutra – Kościół, który stracił wiele. Będzie
niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej
więcej od początku.”

Pozostała część społeczeństwa oglądałaby na
trzeźwo Fakty TVN i zaraz potem, lub zamiast,
Wiadomości. Optymistyczne w odróżnieniu od
Faktów. Zadałem sobie trud obejrzenia Wiadomości. Trud nie był jakiś wielki – w końcu mam
pilota – prócz konieczności wyłączenia części komórek mózgowych. Ciekaw byłem, o czym mówią
w Wiadomościach po tym, jak usłyszałem w Faktach, jakie mamy problemy z pandemią. Wiadomości na temat tego, co się dzieje w kraju pod
rządami wicepremiera Jarosława, mówią wyłącznie dobrze. W jaki sposób powiedzą o tym, że
nam dramatycznie rośnie przyrost zachorowań?
Otóż najpierw przedstawili tragiczną sytuację
w innych krajach Europy. Po kolei. Włochy, Grecja,
Francja, Hiszpania, Czechy i tak dalej. Dopiero potem przedstawili sytuację w Polsce. Po poprzednich komunikatach o tym, jak pandemia ma się
w innych krajach, nasz przyrost zachorowań wydaje się nie wart uwagi.

- Serenada nagradzają za stosowanie się do zaleceń pandemicznych. Ogłoszono konkurs fotograficzny, w którym można wygrać bon nawet na
400 zł za zdjęcie przedstawiające, jak dbamy o siebie lub innych podczas epidemii.

Chciałbym, żeby te prorocze słowa czytali i powtarzali sobie biskupi, księża oraz wierni każdego dnia,
bo jako chrześcijanin, katolik, a także ksiądz wiem,
że proroctwa się spełniają. ♦

Marchewka

Krzysztof Piasecki
Czytam, że jest ogłoszony konkurs. Konkurs typu
„nie kij a marchewka”. Chodzi o to, że w czasie
pandemii wprowadzono mnóstwo obostrzeń. Za
niestosowanie się do nich, grożą kary.
Nawet ostatnio gdzieś przeczytałem, że jest rozważany zakaz sprzedawania alkoholu po 19-tej.
Motywowano to tym, że w ten sposób będzie
mniej spotkań towarzyskich. Świadczy to o pewnych preferencjach pomysłodawcy. Uważa, że bez
alkoholu się nie spotykamy i że nie wcześniej niż
o 19-tej. Przepraszam a seniorzy? Emeryci? Mają
sporo czasu dużo wcześniej. Wprowadzono znów
godziny dla seniorów w sklepach. Mocno krytykowane. Może i słusznie. Przecież ludzie starsi na
ogół nie śpią rano do Bóg wie której. Te godziny
dla nich, pardon, dla nas mogłyby być wcześniejsze. Czyli seniorzy rano by robili zakupy, potem
spotykali się towarzysko i po 19-tej szli by już spać.
Wtedy, kiedy już nie można kupić alkoholu.
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Wracam do początku tekstu. Zarzucają mi, że sporo miejsca w moich tekstach poświęcam dygresjom odchodząc od głównego wątku. Przecież…
o rany znów dygresja mi się nasuwa… Na początku napisałem, że grożą kary za nieprzestrzeganie
obostrzeń związanych z pandemią. A w galerii

Postanowiłem wziąć w nim udział. Tylko co sfotografować? Pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł do
głowy, to zdjęcie tabliczki z tramwaju. Tylko nie
wiem, czy takie tabliczki jeszcze są. Kiedyś były
z napisem: „zabrania się rozmawiać z motorniczym”. Należałoby dopisać: „oraz z pasażerami”,
i już. Potem przyszedł mi do głowy pomysł zdjęcia
leżącego człowieka w wannie z napisem: „lepiej
leżeć w wannie, niż być na kwarantannie”. Później
pomyślałem, że zrobię sobie zdjęcie rozebranego
do pasa z napisem: „nie korzystam z siłowni”. Nie
mogłem się zdecydować. Aż wymyśliłem. Zrobię
zdjęcie bonu na 400 złotych do wykorzystania
w Serenadzie z podpisem: „Nawet jeśli wygram ten
bon, nie zgłoszę się po odbiór – by nie stwarzać
zagrożenia pandemicznego”.
Problemem tylko jest, że zdjęcie bonu można zrobić
dopiero, jak się go ma. A jak go mieć? Wygrać. A jak
wygrać, jeśli się go nie ma do zdjęcia? Czyli sprawa jest
nie do rozwiązania. I z tym Państwa zostawiam… ♦
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prof. dr hab. n. med. Marek Rękas
Klinika Okulistyki Wojskowego Instytutu
Medycznego w Warszawie

„Strategie leczenia jaskry” – długo oczekiwana książka
na polskim rynku wydawniczym
Właśnie ukazała się na rynku monografia „Strategie
leczenia jaskry”. Książka ta powstała na bazie wieloletniego doświadczenia specjalistów z dwóch wiodących ośrodków okulistycznych w leczeniu jaskry
w Polsce i uznawanych na świecie.
Zespół lekarzy z Kliniki Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab.
n. med. Marka Rękasa i z Kliniki Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry pod kierownictwem prof. dr n. med.
Tomasza Żarnowskiego, których udało się zaangażować do opracowania tej monografii, to praktycy od ok.
20 lat zajmujący się różnymi aspektami leczenia jaskry.
Dwa duże ośrodki jaskrowe w Polsce, jak również
dwie szkoły leczenia jaskry, odzwierciedlają aktualne tendencje światowe. Dzięki rozwojowi metod
diagnostycznych i operacyjnych wspólnie wypracowały najskuteczniejsze ścieżki leczenia jaskry. W tym
podręczniku czytelnik jest przeprowadzony przez
wszystkie etapy terapii pacjenta z jaskrą – od rozpoznania i leczenia zachowawczego, poprzez zabiegi
laserowe i wszystkie zabiegi chirurgiczne. Poglądy,
zebrane w monografii, wielokrotnie prezentowano
też na zjazdach w kraju i za granicą, zachęcając innych do pracy z pacjentami jaskrowymi.
Profesjonalizm autorów został doceniony w obszarze nowych metod leczenia jaskry, co zaowocowało
udziałem w wielu międzynarodowych badaniach
klinicznych, dotyczących zarówno zachowawczego, jak i chirurgicznego leczenia jaskry. Dzięki temu
ośrodki te mogły zaoferować polskim pacjentom,
jako pierwsze w Polsce i jedne z pierwszych na
świecie, innowacyjne zabiegi mikrochirurgiczne.
Prof. dr n. med. Marek Rękas jako pierwszy w Polsce
wszczepił takie mikroimplanty jak Hydrus czy Xen.
Klinika Okulistyki WIM miała duży udział w badaniu
klinicznym implantu przeciwjaskrowego Hydrus
„The safety and effectiveness of the hydrus aqueous
implant for lowering intraocular pressure in glaucoma patients undergoing cataract surgery, a prospective, multicenter, randomized, controlled clinical trial
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(Hydrus 4 study, Horizon study)”. Badanie miało na
celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności nowego
implantu przeciwjaskrowego skierowanego do pacjentów z wczesną jaskrą otwartego kąta. Badanie
zakończyło się uzyskaniem zgody U.S. Food and
Drug Administration (FDA). Obecnie trwa komercjalizacja produktu. Ponadto, na podstawie tego badania ukazała się publikacja artykułu w renomowanym
czasopiśmie (DOI: 10.1016/j.ophtha.2018.05.012).
Klinika posiada w chwili obecnej bardzo duże doświadczenie w tej dziedzinie chirurgii.
Oba zespoły oprócz pracy klinicznej angażują się
w prace naukowe, co ma odzwierciedlenie w wielu
publikacjach w renomowanych czasopismach międzynarodowych i w wystąpieniach na wielu kongresach. Przykładem są prace na temat kanaloplastyki,
które zostały docenione przez ekspertów National
Institute for Health and Care Excellence (NICE), sporządzających wytyczne uznane przez środowisko międzynarodowe (DOI: 10.1007/s00417-015-2931-4, DOI:
10.1167/iovs.16-19185, DOI: 10.1155/2018/2347593,
DOI: 10.1016/j.jcrs.2014.09.032).
Jaskra jest chorobą przewlekłą, a jej leczenie wymaga od lekarza prowadzącego strategicznego podejścia. Zwiększa to prawdopodobieństwo utrzymania
widzenia przez chorego do końca życia. Zadanie nie
jest łatwe, gdyż sam pacjent w wielu przypadkach
ma ograniczoną wiedzę na temat swojej choroby,
która dodatkowo przebiega często bez dolegliwości. Najważniejsze zadanie dla lekarza w procesie terapii to pozyskanie pacjenta, który będzie aktywnie
uczestniczył, jako wyedukowany partner w leczeniu
swojej choroby. Nie można skutecznie leczyć chorego, z którym nie przeprowadzimy rozmów właśnie
na temat strategii postępowania i nie podejmiemy
wspólnie decyzji. Jednocześnie w procesie leczenia jaskry należy dysponować najnowocześniejszą
aparaturą diagnostyczną umożliwiającą wczesne
rozpoznanie choroby, ale również umiejętnościami chirurgicznymi w zakresie wielu typów operacji
przeciwjaskrowych.

W związku z dużym postępem w ostatnich latach
w terapii zachowawczej oraz w technikach chirurgicznego leczenia jaskry, pojawiła się potrzeba ich
przybliżenia i zrozumienia. W książce tej opisano
wskazania i zasady leczenia jaskry. Przedstawiono
główne zasady diagnostyki i rozpoznania jaskry
oraz indywidualizację podejścia do jej leczenia
z uwzględnieniem m.in. zaawansowania choroby,
wskaźnika progresji, wieku czy jakości życia. Opisane zostały aktualne możliwości leczenia farmakologicznego jaskry, mechanizm działania farmakokinetykę oraz skuteczność leków, a także działania
niepożądane i przeciwskazania do ich stosowania.
Poruszono również zagadnienia leczenia jaskry
w ciąży, neuroprotekcji w jaskrze, a także terapii
w fazie badań doświadczalnych. Obszernie omówiono zagadnienie laseroterapii w leczeniu jaskry,
z uwzględnieniem mechanizmów działania, wskazań i przeciwskazań oraz techniki zabiegów.
W monografii tej został przedstawiony szeroki wachlarz operacji przeciwjaskrowych. Szczegółowo
omówiono techniki, które znalazły stałe miejsce
w leczeniu operacyjnym jaskry, takie jak trabekulektomia, sklerektomia, kanaloplastyka czy operacje
setonowe oraz najnowszą wiedzę o mikroinwazyjnej chirurgii jaskry. Czytelnik zostaje zaznajomiony
z mechanizmami działania operacji przeciwjaskrowych, techniką operacyjną, właściwą kwalifikacją
do poszczególnych zabiegów oraz postępowaniem
pooperacyjnym. Całość uzupełniona jest o bogatą
dokumentację fotograficzną.
Wiedza przedstawiona w tej monografii oparta jest
na bardzo dużym doświadczeniu klinicznym autorów i może poszerzyć i uaktualnić wiedzę okulisty
praktyka oraz stanowić pomoc dydaktyczną dla lekarzy w trakcie specjalizacji z okulistyki.
Autorzy przekazują czytelnikom do dyspozycji monografię „Strategie leczenia jaskry” z nadzieją, że
przyczyni się ona do dalszego rozwoju tej istotnej
i obszernej dziedziny okulistyki. ♦
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Kursy medyczne
Harmonogram*
27.02.2021

Dermoskopia i wideodermoskopia

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI

5-6.03.2021

Akademia USG w okulistyce

dr n. med. Iwona Rospond-Kubiak
dr Wojciech Adamski
dr Andrzej Dmitriew

13.03.2021

OCT i angio OCT w diagnostyce okulistycznej

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

10.04.2021

Trichoskopia

dr n. med. Magdalena Wawrzynkiewicz
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

15.05.2021

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI

22.05.2021

Trichoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Magdalena Wawrzynkiewicz,
dr hab. n. med. Maciej Pastuszczak

12.06.2021

OCT i angio OCT w diagnostyce okulistycznej

dr hab. n. med. Joanna Gołębiewska

25.09.2021

Dermoskopia i wideodermoskopia

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI

23.10.2021

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr hab. n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, profesor COI

*Consultronix SA zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu kursu w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby uczestników
lub ze względu na sytuację epidemiczną.

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne.
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