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Drodzy Czytelnicy,
Niezmiernie miło mi przekazać w Państwa ręce kolejny numer
naszego magazynu. Wprawdzie kończący się maj nie obdarzył
nas w tym roku szczodrze dobrą pogodą, ale na pewno dodał
pozytywnej energii.
Zagościła ona również w firmie Consultronix, która może poszczycić się wprowadzeniem do oferty produktów dwóch
światowych producentów. Pierwsza firma, pochodząca ze
Stanów Zjednoczonych Mevion Medical Systems, specjalizuje się w produkcji aparatury do terapii protonowej. Natomiast
firma Visionix, produkująca sprzęt okulistyczny wprowadziła na
rynek stację diagnostyczną posiadającą ogromne możliwości.
Pozwala ona na badanie refrakcji, keratomii, tonometrii bezkontaktowej, pachymetrii, topografii, aberrometrii oraz wielu
innych parametrów okulistycznych, a wszystko w jednym urządzeniu.
Ponadto w tym numerze CX News odnajdziecie Państwo jeszcze szereg innych, ciekawych tematów z pogranicza medycyny,
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ale i nie tylko. W dziale okulistyki dr Kazało przedstawia odmienne zastosowanie wiertarki do usuwania ciał obcych z rogówki.
Dr Słowińska opisuje przypadek zdiagnozowania trzech czerniaków w jednej rodzinie w przeciągu roku, a dr Kamińska-Winciorek opowiada o wygranym konkursie World Dermoscopy Championship, który się odbył podczas IV Światowego
Kongresu Dermoskopii w Wiedniu. W dziale diagnostyki obrazowej eksperci z Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im.
Jana Pawła II dzielą się z nami informacjami na temat kardiologicznego rezonansu magnetycznego wykonywanego u pacjentów z metalowymi implantami.
W dziale kultura i nauka czekają na Państwa, tradycyjnie już, felietony ks. bp Tadeusza Pieronka i Krzysztofa Piaseckiego, a na
zakończenie serdecznie zachęcam do zapoznania się z harmonogramem szkoleń organizowanych przez firmę Consultronix.
Życzę wakacyjnych uniesień i przyjemnej lektury,
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Sen o Californii
Kalifornia to miejsce, w którym amerykański sen spełnia się jak nigdzie indziej na świecie. To kolebka show-biznesu, gdzie powstają największe produkcje filmowe, a na ulicach obok tysięcy ludzi
szukających swojej szansy na lepsze jutro, można spotkać najbardziej znane gwiazdy kina. Kto z nas nie marzył by choć przez
chwilę znaleźć się w sercu Hollywood i wtopić się w nocne życie fabryki snów oraz rozkoszować się spacerem po Alei Gwiazd.
Wyobraźmy sobie krajobraz przedstawiający migoczące światłami, skąpane w zapadającym mroku Los Angeles i szary, widoczny
gdzieś na horyzoncie Ocean Spokojny. Kalifornia to również kraina doskonałych winnic, których produktami zachwyca się cały
świat. Ten wyjątkowy region ceniony jest także przez pasjonatów
kolarstwa górskiego (narodziło się w Kalifornii), którzy śnią o malowniczych trasach takich jak Marin County czy Big Sur będących
ucieleśnieniem wolności i piękna. Kalifornia jest też jedną z najstarszych technopolii - obszarów rozwoju przemysłu wysokiej
techniki. Dolina Krzemowa jest okręgiem przemysłowym bez
dymiących kominów i hałasu. Między Palo Alto i San Jose ulokowanych jest obecnie ponad 6 tys. korporacji, zatrudniających
ponad milion osób. Głównym przedmiotem zainteresowania
zrzeszonych firm w tym regionie jest rozwój mikroelektroniki, zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz innowacyjnych
technologii zmieniających nasze życie każdego dnia.

która przedstawia zdjęcia optomap w spójnej geometrycznie
formie odpowiadającej anatomicznemu obrazowi siatkówki.
Zaletą takiego rozwiązania jest automatyczne dopasowanie
obrazów wykonanych w różnych trybach. Umożliwia to porównywanie zdjęć oraz analizę zmian chorób w czasie.
A

B

Dariusz Łagan
dlagan@cxsa.pl
Fot. 2. Optomap (A) Optomap af (autofluorescencja) (B)

Jednocześnie można zobrazować ponad 80% lub 200 stopni,
czyli poza równik gałki, do okolicy rąbka zębatego. Taka funkcjonalność pomaga wykryć więcej objawów chorobowych
i doprecyzować decyzje terapeutyczne. Technika wykonywania
zdjęć jest niezwykle przyjazna zarówno dla pacjenta, jak i osoby
wykonującej badanie.
A

B

Fot. 3. Optomap fa (A); Optomap icg (B)

Fot. 1. Systemy firmy Optos, Daytona po lewej i California po prawej

Innowacyjne urządzenie California firmy Optos wykorzystuje
technikę szerokokątnego obrazowania siatkówki, która wspiera starania okulistów w zakresie diagnozowania, analizowania,
dokumentowania i monitorowania chorób oczu ze względu na
możliwość wykrywania zmian, które pojawiają się w obwodowych częściach siatkówki, a mogą pozostać niezauważone przy
użyciu tradycyjnych technik badawczych. Optos California pozwala na wykorzystanie wielu długości fali w obrazowaniu dna
oka. Istnieje możliwość wykonania zdjęć kolorowych, bezczerwiennych, angiografii fluoresceinowej, indocjaninowej oraz
autofluorescencji. Nowy design zaoszczędzi mnóstwo miejsca
w gabinecie, natomiast przemyślana ergonomia szanuje nasz
czas znacznie skracając badanie. Zupełnie nowy software ułatwia zdalny dostęp do zasobów bazy obrazów, niezależnie od
tego czy posługują się państwo komputerem przenośnym, czy
tabletem. Zupełnie nowy układ optyczny optymalizuje i utrzymuje rozdzielczość obrazowania nawet na dalekich peryferiach.
Zdjęcia są jaśniejsze, bardziej wyraźne i lepiej oddają szczegóły.
Obrazy są prezentowane z użyciem nowej technologii ProView,
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Monochromatyczne światło laserowe zastosowane w omawianym aparacie ma lepsze właściwości przenikania do tylnego
odcinka dna oka, dzięki czemu uzyskujemy obrazy wyższej jakości niż te otrzymane podczas badań z użyciem tradycyjnej
funduskamery. Na uwagę zasługuje fakt, że badanie Optomap
nie wymaga rozszerzenia źrenicy. Urządzenie sprawdza się
doskonale w diagnostyce związanej z chorobami naczyniowymi siatkówki tj. retinopatia cukrzycowa, zakrzepy żył siatkówki, zespoły niedokrwienne oka i stany zapalne naczyń
siatkówki. W urządzeniu zastosowano szereg innowacyjnych
rozwiązań. Optos California jest unikalnym połączeniem opatentowanego układu optycznego oraz laserów diagnostycznych (odpowiednio o długościach fal: 802 nm, 635 nm, 532 nm,
488 nm) odpowiadających za obrazowanie w poszczególnych
trybach badania.
Podsumowując, unikalność, estetyka, innowacyjność to właśnie
cechy, które najlepiej opisują urządzenie California firmy Optos.
Zupełnie nowy, skaningowy, laserowy oftalmoskop dostarczy
Państwu bezcennych informacji oraz zaoszczędzi mnóstwo
czasu. Urządzenie podnosi potencjał badawczy oraz pomaga
wykryć wczesne zmiany patologiczne, co pozwala na szybsze
i bardziej efektywne leczenie. Wreszcie nadszedł czas na spełnienie snu o Californii.
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Okulistyczny efekt WOW!
Visionix VX120 wkracza do Polski
W czasach, gdy z tygodnia na tydzień zasypywani jesteśmy nowościami technicznymi, coraz mniej urządzeń potrafi nas rzeczywiście zaskoczyć. Na szczęście, raz na jakiś czas pojawia się
sprzęt, który potrafi zmienić dany aspekt naszego życia. Czy najnowsza stacja diagnostyczna firmy Visionix może okazać się
urządzeniem, które w znaczącym stopniu wpłynie na diagnostykę okulistyczną? Wszystko na to wskazuje!

Fot. 1. Visionix VX 120

Długo można by szukać odpowiednich słów, które mogłyby
określić VX120, najnowsze urządzenie firmy Visionix. Nazwanie
go stacją diagnostyczną pozostawia pewien niedosyt, gdyż nazwa ta nie wyraża w pełni ogromu możliwości tego urządzenia.
Posiada ono bowiem funkcjonalności takie jak badanie refrakcji, keratometrii, tonometrii bezkontaktowej, pachymetrii,
topografii, aberrometrii, pupilometrii oraz możliwość wykonywania analizy przedniej komory oka z wykorzystaniem kamery Scheimpfluga. Trzeba przyznać, że taka lista robi wrażenie, zwłaszcza jeśli dodatkowo gwarantuje komfort i korzyści
dla użytkownika.

gabinecie i pozwoli zaoszczędzić mnóstwo miejsca, które zajmowałyby pojedyncze urządzenia.
Pisząc o oszczędnościach warto wspomnieć również, iż VX120
wykonuje badania w pełni automatycznie i niezwykle szybko.
Po zajęciu miejsca przez pacjenta i wybraniu odpowiedniego
programu badania, urządzenie wykonuje serie pomiarów, automatycznie przełączając się pomiędzy poszczególnymi trybami badania, ale i zmieniając pozycję między prawym, a lewym
okiem. Cała procedura trwa jedynie 90 sekund! Z pewnością
jest to czas znacznie krótszy, niż wykonanie tradycyjnymi urządzeniami jednego badania i przejście do kolejnego stanowiska.
Warto podkreślić, że całość badania wygląda niesamowicie
efektownie i niewątpliwie tytułowy efekt WOW! pozostanie
jeszcze na długo po badaniu w pamięci pacjenta. Do oszczędności miejsca i czasu należy jeszcze dołożyć tę najważniejszą,
a więc oszczędność pieniędzy. Składa się na nią zdecydowanie
niższy koszt samego urządzenia, w porównaniu do zakupu poszczególnych sprzętów, nie wspominając o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie do tej pory musiał ponosić użytkownik.
Dzięki VX120 można zrezygnować z zakupu dodatkowych akcesoriów do każdego urządzenia (stoliki, drukarki, akcesoria zużywalne), a i koszty przeglądów ograniczają się tylko do jednego
urządzenia.

Zacząć należy od tego, co widać na pierwszy rzut oka. Jak na
swoje olbrzymie możliwości, urządzenie cechuje kompaktowy
rozmiar. Z pewnością zmieści się w każdym, nawet niewielkim

Fot. 3. Głowica aparatu

Fot. 2. Przykładowe tryby badania urządzeniem Visionix VX 120
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Wszystkie te zalety idą w parze z najwyższą jakością i dokładnością poszczególnych badań. Śmiało można więc określić, że
jest to rozwiązanie optymalne dla szeroko zakrojonej diagnostyki okulistycznej. Świat idzie do przodu, może nie zawsze jest
to zjawisko pozytywne, ale w tym wypadku zdecydowanie nie
warto zostawać w tyle. Za dużo można stracić.

Kamil Środa
ksroda@cxsa.pl
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Rekonstrukcja tęczówki
z implantem Artificial Iris
Firma Human Optics, znana z produkcji doskonałej jakości
soczewek wewnątrzgałkowych, wprowadziła na rynek okulistyczny innowacyjne rozwiązanie – sztuczną tęczówkę Artificial Iris.

względem klinicznym, jak i estetycznym i są nieporównywalne z propozycjami konkurencji. Aby bliżej zapoznać się ze
specyfiką i zaletami implantu Artificial Iris zachęcam do skorzystania z publikacji, jakie ukazały się do tej pory na ten temat w naszym medycznym kwartalniku.
Artificial_Iris.pdf 1 2015-05-19 16:35:55
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Fot. 1. Przykładowe wersje kolorystyczne Artificial Iris
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Ten wyjątkowy produkt zmienił standard zabiegów rekonstrukcji tęczówki. Sztuczna tęczówka Human Optics swoją światową premierę miała w 2002 roku, a na polski rynek
wkroczyła z ogromnym sukcesem w roku 2013. Obecnie na
świecie wszczepianych jest kilkadziesiąt sztucznych tęczówek
tego typu rocznie. Staramy się, aby w Polsce to rewolucyjne
rozwiązanie miało coraz częstsze zastosowanie.
K

Fot. 2. Idealne dopasowanie implantu Artificial Iris do naturalnej tęczówki

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

Główną zaletą Artificial Iris jest materiał wykorzystany do
produkcji - biokompatybilny zwijalny silikon medyczny,
pozwalający na implantację za pomocą małego cięcia (<3.5).
Funkcjonalność materiału jest sprawdzona i potwierdzona,
bowiem to ten sam materiał, który firma stosuje od lat do
produkcji soczewek wewnątrzgałkowych. Nie ma zatem żadnych wątpliwości co do jego jakości i bezpieczeństwa. Drugą
zaletą, stanowiącą niewątpliwie o wyjątkowości Artificial Iris,
jest gwarancja indywidualnego podejścia do każdego przypadku klinicznego. Sztuczna tęczówka przygotowywana jest
każdorazowo na podstawie zdjęcia zdrowego oka pacjenta.
Cechy materiału oraz indywidualne dopasowanie implantu
gwarantują zaskakujące efekty pooperacyjne, zarówno pod

Fot. 3. Wymiary implantu Artificial Iris

Nowością, jaką wprowadziła obecnie firma Human Optics,
jest sztuczna tęczówka w wersji Standard. W odróżnieniu
od ekskluzywnej wersji pierwotnej – w pełni spersonalizowanej – wersja standardowa jest fabrycznie pokryta pigmentem w kolorze brązowym. Jest to opcja dużo korzystniejsza
pod względem finansowym, ułatwiająca dostęp do tego typu
implantu dla szerszego grona pacjentów. Artificial Iris Standard to doskonałe rozwiązanie w przypadku aniridii obuocznej, w której dopasowanie implantu do naturalnego koloru
tęczówki nie ma znaczenia.
Obie wersje sztucznej tęczówki, zarówno spersonalizowana jak i standardowa, występują w dwóch wariantach: implant z polimerami - przeznaczony do fragmentacji i wszczepu częściowego z podszyciem oraz implant bez polimerów
- do wszczepu pełnego. Zastosowanie wersji standardowej,
w przypadku potrzeby fragmentacji i podszycia części implantu znacznie obniży koszty operacji, w porównaniu do
zastosowania wersji spersonalizowanej. Wykorzystany materiał jak i sposób malowania implantu pozostają takie same,
co nadal pozwala na doskonałą imitację naturalnej ludzkiej
tęczówki.
Mamy nadzieję, że innowacje wprowadzone przez firmę Human Optics w zakresie operacji uszkodzonej tęczówki, przyczynią się do rozpowszechnienia nowego standardu, pozwalającego osiągnąć efekty, jakich nie gwarantuje żadna inna
technologia dostępna w mikrochirurgii oka.

www.consultronix.pl
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Wiertarka okulistyczna Algerbrush II
– doskonałe narzędzie do usuwania ciał obcych rogówki
Częstą przyczyną zgłaszania się pacjentów do okulisty są ciała
obce rogówki. Z reguły mają one charakter metaliczny, a do
oka dostają się podczas wiercenia, szlifowania oraz spawania.
Niestety wielu pracowników, wykonujących pracę przy obróbce metali, nie używa okularów ochronnych lub okulary bywają
niewłaściwe. Powierzchowne ciała obce możemy usunąć przy
użyciu pałeczki, zwilżonej chusteczki, natomiast tkwiące głębiej wymagają użycia ostrego narzędzia.

Fot. 1. Ciało obce rogówki

Ciała obce w rogówce powodują silny ból, łzawienie, zaburzenia widzenia. Jednak dolegliwości bywają paradoksalnie
mniejsze niż przy ciałach obcych pod powieką górną, które to
przy każdym mrugnięciu urażają rogówkę. Dolegliwości bólowe związane są z gęstością zakończeń nerwowych w rogówce,
która to gęstość jest jedną z największych w ludzkim organizmie. Czułość rogówki jest ok. stukrotnie większa niż otaczającej ją spojówki.
Obecność ciała obcego rogówki stwierdzamy podczas badania przy użyciu lampy szczelinowej. W celu wykluczenia obecności towarzyszącego ciała obcego wewnątrzgałkowego,
wskazane jest wykonanie RTG lub TK oczodołów. W czasie badania istotna jest ocena głębokości wniknięcia ciała obcego
oraz określenie materiału z którego jest wykonane. Jeżeli zachodzi podejrzenie przeniknięcia do komory przedniej, wtedy
usunięcie powinno być wykonywane w warunkach sali operacyjnej. Wokół ciała obcego pozostającego w rogówce przez
kilka godzin, tworzy się naciek limfocytarny, dodatkowo wokół opiłków zawierających żelazo tworzy się rdzawa obwódka. W przypadkach, w których ciało obce nie zostanie usunięte
może dojść do owrzodzenia rogówki z towarzyszącym zapaleniem błony naczyniowej.
Usunięcie ciała obcego z reguły przeprowadzamy w znieczuleniu miejscowym, sadzając pacjenta przy lampie szczelino-

www.cxnews.pl

wej. Ważna jest stabilizacja głowy pacjenta, aby wykluczyć
możliwość nagłych ruchów. Wyjątek mogą stanowić dzieci,
upośledzeni umysłowo dorośli oraz osoby niewspółpracujące,
u których bez znieczulenia ogólnego zabieg nie jest możliwy
do wykonania. Ciało obce usuwamy sterylną igłą. W celu wykluczenia mrugania, powieka górna powinna być przytrzymana. Igłę trzymamy pod niewielkim kątem w stosunku do rogówki. Zsunięty z rany opiłek możemy usunąć pałeczką lub
gazikiem. Pozostały po zabiegu pierścień rdzy powinien być
również usunięty. Pozostawienie nawet niewielkiej ilości metalicznego materiału powoduje uszkodzenie nabłonka oraz
zaburzenie gojenia, co wywołuje przewlekły proces zapalny.
Do usuwania pozostałej rdzy doskonale nadaje się wiertarka okulistyczna firmy Katena, o nazwie Algerbrush II. Jest to
kompaktowe urządzenie o niewielkiej masie, dzięki któremu
możemy precyzyjnie oczyścić rogówkę z pozostałości po ciele
obcym. Wiertarka w zestawie posiada dwa wiertła o średnicy końcówki 0.5 lub 1 mm, które dobieramy w zależności od
średnicy rany po ciele obcym. Nadają się one do sterylizacji
parowej. Praca urządzenia jest cicha, co ma wpływ na poziom
stresu odczuwanego przez pacjenta. Przy zbyt mocnym nacisku wiertła na powierzchnię rogówki dochodzi do automatycznej blokady wiertarki, co zwiększa bezpieczeństwo pracy
i chroni rogówkę przed ewentualną perforacją. Urządzenie istnieje na rynku medycznym od 1970 roku, jego prototyp skonstruowany został przez okulistę doktora Leona J. Algera. Obecnie wiertarka produkowana jest w Stanach Zjednoczonych, co
gwarantuje najwyższą jakość urządzenia.

Fot. 2. Wiertarka okulistyczna firmy Katena

Po usunięciu ciała obcego i towarzyszącej mu rdzy podaje się
pacjentowi krople, maść z antybiotykiem i cykloplegikiem
oraz zakłada opatrunek. Dolegliwości bólowe powracają po
ustąpieniu działania znieczulenia, warto więc zabezpieczyć
pacjenta, zalecając mu ogólnodostępne leki przeciwbólowe.
Następnego dnia konieczna jest kontrola okulistyczna, leczenie trwa kilka dni, w ciągu których niezbędne jest podawanie
kropli i maści oraz w początkowym okresie noszenie opatrunku. Gojenie ran rogówki zachodzi z reguły bez udziału naczyń,
polega ono na przemieszczaniu i proliferacji komórek.

dr n. med.
Tomasz Kazało
Oddział Okulistyczny
Wojewódzki Szpital
Zespolony w Lesznie
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Noże Beaver Visitec
precyzja i innowacyjność
Rozwój procedur i technik usunięcia zaćmy pozwala na wykonanie zabiegu operacyjnego poprzez mniejsze nacięcie.
Niezaprzeczalną zaletą stosowania tej techniki jest zmniejszenie traumatyzacji rogówki wokół rany.

Anna Migdał
amigdal@cxsa.pl

zmielonego komponentu, co nadaje im wyjątkową ostrość
i strukturę. Dodatkowo pojedynczo i podwójnie ostrzone
noże umożliwiają operatorom wykonanie precyzyjnego nacięcia rogówki lub twardówki.

Fakoemulsyfikacja z zastosowaniem soczewek zwijalnych
umożliwia wykonanie operacji przy ograniczeniu cięcia nawet do 1.8 mm (MICS - microincision cataract extraction).
Dodatkowo niewątpliwą zaletą techniki fakoemulsyfikacji
jest brak szwów.
Idąc z duchem czasu i wychodząc naprzeciw wysokim oczekiwaniom firma Beaver-Visitec International, w pełni zobowiązana do dążenia ku perfekcji w „architekturze cięcia”,
wprowadziła na rynek szeroką gamę innowacyjnych, wysokiej jakości jednorazowych noży do operacji zaćmy.

Fot. 2. Ostrza noża w 10 000 x powiększeniu w skaningowej mikroskopii
elektronowej (SEM)

Noże Atomic Edge™ Safety powstały dzięki innowacyjnej
technologii Atomic Edge™ opracowanej przy zastosowaniu procesów technologicznych wykorzystywanych podczas
produkcji półprzewodników. Atomic Edge™ to pierwsze na
rynku krzemowe ostrza jednorazowego użytku dedykowane dla chirurgii okulistycznej. Zapewniają one wyższą jakość
i wydajność niż jednorazowe ostrza metalowe.
Atomic Edge™ to przełom w technologii krystalicznego krzemu. Jego pojedyncze struktury molekularne zapewniają
ostrość krawędzi, których wydajność zbliżona jest do wydajności tarczy diamentowej. Ostrze Atomic Edge™ posiada promień krawędzi 40 nm, w porównaniu do około 600 nm dla
noży metalowych i 20 nm dla noży diamentowych.

Fot. 1. Typy noży Beaver® Safety

Mając na celu zaspokojenie potrzeb chirurgów okulistycznych noże Beaver® Slit, Sideport, Crescent i Micro-Sharp są
dostępne w szerokim zakresie rozmiarów, przy podwójnym
lub pojedynczym ostrzeniu.
Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo operatora oraz instrumentariuszy noże Beaver® Safety wyposażono w specjalnie
zaprojektowane, zintegrowane, chowane osłony, które chronią ostrza noży podczas zabiegów. Konstrukcja ich pozwala
na zminimalizowanie ryzyka przypadkowego chirurgicznego
urazu, który może powstać na wszystkich etapach procedury
chirurgicznej. Dzięki zastosowaniu sprężynowego wspomagania suwaka osłona ochronna jest łatwa i wygodna w użyciu, co zapewnia płynność pracy użytkownika.
Noże Beaver® Xstar® Safety są dostępne w typie Slit, Sideport oraz Crescent w szerokim zakresie rozmiarów. Technologia Xstar® oparta jest na innowacyjnej, autorskiej procedurze wytwarzania ostrzy chirurgicznych z bardzo drobno

Fot. 3. Standardowe noże stosowane przy zabiegu usunięcia zaćmy

Podsumowując, cięcia wykonane nowoczesnymi nożami Beaver-Visitec International oraz dobór odpowiednich metod
chirurgii zaćmy zapewniają bezpieczne zamknięcie rany, jej
lepszą stabilizację, co przekłada się na mniejszy astygmatyzm pooperacyjny oraz zdecydowanie szybszą rehabilitację
wzrokową pacjenta.

www.consultronix.pl
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Zatyczki Parasol
dlaczego warto spróbować?
Liczne występowanie schorzeń okulistycznych, wymagających częstego nawilżania oczu w sposób bezwzględny, jak
np. niedomykanie powiek, bądź schorzenia reumatoidalne
powodujące zaburzenia sekrecji (np. zespół Sjogrena), wymagają od pacjenta by w sposób ciągły, dożywotnio kropił oczy
5-6 razy dziennie lub nawet częściej. Zatem każde zmniejszenie ilości zakropleń będzie dla pacjenta wielką ulgą. Większość okulistów powinna dążyć do szukania sposobów na
zmniejszenie ilości podawanych leków. Szczególnie biorąc
pod uwagę fakt, iż nie ma skutecznych leków bez skutków
ubocznych, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu. Dlatego jedną z najważniejszych umiejętności lekarza jest dobór
odpowiedniej metody diagnostycznej oraz leczniczej do danego schorzenia, przy uwzględnieniu wszystkich możliwych
rozwiązań. W przypadku schorzeń okulistycznych, ogólnie
określanych mianem zespołu suchego oka, bardzo korzystnym posunięciem jest wykorzystanie zatyczek do dróg łzowych.
Jako doświadczony okulista miałem okazję stosować kilka typów zatyczek i mogę z przekonaniem stwierdzić, iż nie odnotowałem skutków negatywnych, poza być może wypadnięciem i zagubieniem. Problem ten został rozwiązany w przypadku zatyczek Parasol, dzięki ich innowacyjnej budowie,
sprowadzającej się do ruchomej konstrukcji noska. W tej sytuacji jest to wyłącznie kwestia odpowiedniego podejścia lekarza oraz prawidłowego wytłumaczenia korzyści płynących
z tej formy pomocy pacjentowi.
Używając zatyczek po raz pierwszy optymalnym rozwiązaniem będzie wersja implantów rozpuszczalnych Extend. Osobiście zachęcam jednak, aby przekonywać pacjentów do wypróbowania zatyczek Parasol. Są bezpieczne, wygodne, sta-

bilne i łatwe do usunięcia (o ile objawy ustąpią, a oko odzyska
zdolności do samodzielnego utrzymywania filmu łzowego na
powierzchni rogówki). Jednak z medycznego punktu widzenia trzeba zawsze rozważyć, czy nie ma innych opcji pomocy,
czy nie należy wykorzystać terapii łączącej zatyczki z odpowiednio dobranymi farmaceutykami lub czy nie zmienić zatyczek typu Parasol na Micro Flow, posiadających mikrokanalik,
zamykający punkt łzowy tylko częściowo.
zatyczki.pdf 1 2015-05-15 15:21:45
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Fot. 1. Zatyczka Parasol do pełnej okluzji (A); Zatyczka Extend, wchłanialna, do okluzji czasowej (B); Zatyczka Micro Flow do okluzji częściowej (C)

Warto też przeanalizować całościowo problem, jakim jest zespół suchego oka. Dlatego często odsyłam pacjentów do konsultacji reumatologicznej, wykorzystującej większe doświadczenie praktyczne w leczeniu ogólnoustrojowym, ale też diagnostycznym. W przypadku stwierdzenia suchego zapalenia
rogówki i spojówki, na skutek upośledzenia wydzielania łez
(Keratoconiunctivitis sicca) i podejrzenia Zespołu Sjogrena,
należy w postępowaniu diagnostycznym oznaczyć badanie morfologiczne krwi obwodowej, OB, CRP, proteinogram,
przeciwciała przeciwjądrowe ANA, ENA (SSA, SSB), czynnik
reumatoidalny. Ponadto w przypadku nawracających zapaleń
oczu typu Episcleritis, Keratitis, Scleritis, Scleromalacia performans, Uveitis, Iridocyclitis, zapalenia tylnego odcinka błony
naczyniowej, zapalenia spojówek należy rozważyć skierowanie pacjenta do reumatologa, w celu wykluczenia choroby
układowej tkanki łącznej.

Zatyczki Parasol
łatwa
aplikacja

www.cxnews.pl
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Trzy czerniaki w jednej rodzinie
w przeciągu jednego roku
przypadki pacjentów z grupy wysokiego ryzyka
Badanie dermoskopowe pacjentów z grupy podwyższonego
ryzyka niejednokrotnie bywa wyzwaniem dla lekarza. Duże fotouszkodzenie skóry, bardzo liczne znamiona, w tym także tzw.
„atypowe”, przebyty czerniak lub inne nowotwory skóry, stanowią najczęstsze trudności. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie korelacji zdarzeń, które miały miejsce w przeciągu
12 miesięcy i dotyczyły właśnie takiej populacji pacjentów.
A

B

C

D

Ryc. 1. Obraz dermoskopowy czerniaka in situ: znakomitą większość powierzchni zmiany zajmuje obszar regresji z licznymi polimorficznymi naczyniami krwionośnymi. Na obrzeżach zmiany widoczne są pozostałości
struktur melanocytowych pod postacią nieregularnej siatki barwnikowej
i obszarów bezstrukturalnych. Zdjęcia wykonane urządzeniem firmy FotoFinder GmBH; powiększenie 20x

60–letnia pacjentka o pierwszym fototypie skóry zgłosiła się
w celu zbadania zmiany o wymiarach 3x2 cm zlokalizowanej
w okolicy śródbrzusza lewego. Makroskopowo zmiana była
płasko – wypukła, o jasnobrązowym zabarwieniu na obrzeżach i różowym w części środkowej. Zmiana mogła odpowiadać podrażnionej mechanicznie brodawce łojotokowej lub
czerniakowi z nasiloną regresją. W badaniu wideodermoskopowym (ryc. 1 A, B, C, D) stwierdzono, iż znakomitą większość
powierzchni zmiany zajmuje obszar regresji z licznymi polimorficznymi naczyniami krwionośnymi. Na obrzeżach zmiany
widoczne są pozostałości struktur melanocytowych pod postacią nieregularnej siatki barwnikowej i obszarów bezstrukturalnych. Poza tym stwierdzono obszar siatki negatywnej.
Obraz dermoskopowy odpowiadał czerniakowi z nasiloną regresją. Zmiana została wycięta chirurgicznie, a badanie histopatologiczne wykazało obraz czerniaka in situ. Należy zaznaczyć, iż na skórze stwierdzono ponadto liczne brodawki łojotokowe, plamy soczewicowate i nieliczne prawidłowe znamiona
barwnikowe nabyte.

www.cxnews.pl

W ciągu ok. 2 miesięcy od tego zdarzenia, na badanie zmian
skórnych zgłosiła się córka pacjentki, u której stwierdzono
w badaniu klinicznym obecność licznych znamion barwnikowych. W wywiadzie pacjentka potwierdziła korzystanie z lamp
opalających oraz nieprawidłowe ekspozycje na promieniowanie słoneczne. W badaniu wideodermoskopowym stwierdzono obecność kilku zmian „atypowych”, z których jedna, około
5-6 milimetrowej wielkości, budziła podejrzenie „halo – czerniaka” (ryc. 2 A). Uwidoczniono asymetrycznie rozłożone struktury melanocytowe – obszary bezstrukturalne, kropki, kuleczki
i plamki barwnika, z towarzyszącymi polimorficznymi naczyniami i negatywną siatką. Zmiana została wycięta, a badanie
dermoskopowe potwierdziło obecność czerniaka in situ. Po
6 miesiącach w trakcie ponownego badania dermoskopowego stwierdzono obecność 3-4 milimetrowej różowej zmiany
skórnej (ryc. 2 B). Obraz przedstawiał asymetrycznie rozłożone
resztkowe struktury melanocytowe – plamki jasnobrązowego
barwnika z towarzyszącymi licznymi kropkowatymi naczyniami krwionośnymi. Wobec braku objawów zaburzeń rogowacenia (które sugerowałyby obecność raka kolczysto komórkowego) wysunięto podejrzenie czerniaka bezbarwnikowego. Po
wycięciu chirurgicznym, badanie histopatologiczne potwierdziło to rozpoznanie.
Obie pacjentki znajdują się pod stałą kontrolą dermatoonkologiczną, zgodnie z rekomendacjami NCCN 2015 opieki nad pacjentami z wczesnymi czerniakami.
Należy podkreślić, iż w trakcie tegorocznego Światowego Kongresu Dermoskopowego w Wiedniu, podobne doniesienie zostało przedstawione przez ośrodek serbski.
A

B

Ryc. 2. Obraz dermoskopowy czerniaka in situ: obraz „halo melanoma”,
asymetrycznie rozłożone struktury melanocytowe – obszary bezstrukturalne, kropki, kuleczki i plamki barwnika z towarzyszącymi polimorficznymi naczyniami. Zdjęcie wykonane urządzeniem firmy FotoFinder GmBH;
powiększenie 40x (A); Obraz dermoskopowy czerniaka bezbarwnikowego
in situ: obraz asymetrycznie rozłożonych resztkowych struktur melanocytowych – plamki barwnika z towarzyszącymi licznymi kropkowatymi naczyniami krwionośnymi. Zdjęcie wykonane urządzeniem firmy FotoFinder
GmBH; powiększenie 20x (B)

dr n. med.
Monika Słowińska
specjalista
dermatolog - wenerolog
Klinika Dermatologii CSK
MSW w Warszawie
Kierownik kliniki:
dr n. med. Irena Walecka
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Automatyczne mapowanie ciała
czyli rewolucja w dermoskopii
Mapowanie ciała jest sprawdzoną metodą monitorowania
zmian melanocytowych. Porównując obrazy z kolejnych regularnych badań, możemy na bardzo wczesnym etapie wykryć
niepokojące zmiany, w tym również czerniaka.

Ewa Rzegocka
erzegocka@cxsa.pl

U pacjentów wysokiego ryzyka, z licznymi znamionami lub
z zespołem znamion dysplastycznych, kluczowe jest monitorowanie w krótkich odstępach czasu. Wykrywanie zarówno
zmodyfikowanych, jak i nowych zmian skórnych, może być
osiągnięte jedynie przez połączenie mapowania całego ciała
i cyfrowej dermoskopii. To najbardziej zaawansowana metoda
monitorowania całej powierzchni skóry, która pomaga zdiagnozować czerniaka na bardzo wczesnym etapie.

Fot. 1. System Bodystudio ATBM

Wychodząc naprzeciw potrzebom firma FotoFinder, pionier
cyfrowej dermoskopii, jako pierwsza wynalazła procedurę automatycznego mapowania ciała z bodystudio ATBM® (Automated Total Body Mapping), która umożliwia dokumentowanie i analizowanie całej powierzchni skóry w bardzo krótkim
czasie (fot. 1). W przeciwieństwie do konwencjonalnych fotografii ciała bodystudio ATBM oferuje w pełni zautomatyzowane pozycjonowanie aparatu i pacjenta, w celu wykonania obrazów skóry od stóp do głów, z czterech stron. Zaledwie kilka
minut wystarczy na wykonanie i zapisanie 20 zdjęć w 8 standaryzowanych pozycjach. Funkcje oprogramowania, w połączeniu z laserowym wskaźnikiem pozycjonującym pacjenta, gwarantują powtarzalność obrazów z wszystkich wizyt. Procedura
bodystudio ATBM integruje zdjęcia wraz z cyfrową dermoskopią. Wszystkie istotne znamiona są oznaczone na obrazach całego ciała i udokumentowane zdjęciami Micro (w powiększeniu). Gwarancję doskonałej jakości zdjęć dermoskopowych
i dokładnych wyników, otrzymujemy dzięki kamerze Medicam

800 z powiększeniem optycznym oraz obrazem o rozdzielczości HD.

Fot. 2. Widok oprogramowania Universe

Najnowsze oprogramowanie FotoFinder Universe (fot. 2) sprawia, że obrazowanie skóry staje się szybsze i wygodniejsze.
Nowo zaprojektowany, intuicyjny interfejs zapewnia ł atwiejsze
zarządzanie historią pacjenta, a szczególnie klasyfikacją zmian
melanocytowych. Dodatkowo, dla wsparcia diagnostycznego,
system wyposażony został w oprogramowanie FotoFinder Bodyscan ATBM (fot. 3), które umożliwia wyszukanie wszystkich
znamion oraz porównanie zdjęć z kolejnych wizyt. Program automatycznie zaznacza nowo powstałe znamiona oraz zmiany
jakie zaszły w znamionach już istniejących. Wsparciem w diagnostyce jest również oprogramowanie Moleanalyzer, które
dostarcza wyniki w oparciu o klinicznie zatwierdzone algorytmy. Intuicyjne oprogramowanie, podpowiadające użytkownikowi kolejne kroki obrazowania, pozwala lekarzowi oddelegować procedurę wykonywania obrazów przeszkolonemu personelowi.
FotoFinder bodystudio ATBM to unikalny system, który powstał z myślą zarówno o lekarzach, jak i o pacjentach. To połączenie wysokiej klasy aparatu wraz z wiodącym wideodermoskopem, pozwoli na pełną kontrolę znamion oraz skróci czas
długiego badania. To nowość, z którą wiążemy nadzieję na zrewolucjonizowanie standardów demoskopii cyfrowej.

Fot. 3. Oprogramowanie Bodyscan

www.consultronix.pl
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Dermoskopia w liszaju płaskim
Liszaj płaski (lichen planus, LP) należy do względnie częstych dermatoz zapalnych, niezakaźnych, charakteryzujących się typowym obrazem klinicznym i histopatologicznym.
Jeszcze kilkanaście lat temu, w trudnych lub wątpliwych pod
względem diagnostycznym przypadkach liszaja płaskiego,
wykonywano biopsję zmiany skórnej w celu oceny histopatologicznej z potwierdzeniem klinicznego rozpoznania LP.

szej strony. W konkursie World Dermoscopy Championship
pokonali 30 drużyn z całego świata rozpoznając w spektakularnym tempie 20 konkursowych obrazów dermoskopowych
różnych zmian skórnych.

Aktualnie znajomość obrazów dermoskopowych liszaja płaskiego umożliwia nam dość szybkie rozpoznanie powyższej
dermatozy zapalnej.

dr n. med. Grażyna
Kamińska-Winciorek
all4skin.kontakt@gmail.com

W dermoskopii liszaja płaskiego wyróżniono 5 wzorców
morfologicznych: typu żyłek w liściu, siateczkowaty, białe
kropki, typu kół, smugi promieniste oraz 3 podstawowe barwy: homogenne krystaliczne białe, biało-błękitny welon oraz
żółtawo-białe.

Ryc. 2. Polski zespół zwycięzców World Dermoscopy Championship, Wiedeń 2015, w kolejności od prawej dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek
(Katowice), dr n. med. Monika Słowińska (Warszawa), dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka (Warszawa) i lek. Paweł Piłat (Lublin)

W konkursie Polskę reprezentował zespół lekarzy, w składzi:
dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek, dr n. med. Monika
Słowińska, dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka i lek.
Paweł Piłat (ryc.2). W finałach polska drużyna pokonała
Austrię, Węgry i Turcję.

Ryc. 1. Obraz dermoskopowy w liszaju płaskim: stwierdza się charakterystyczne naczynia rozmieszczone promieniście w białawych pasmach

Dermoskopia uwidacznia naczynia linijne oraz w formie
czerwonych kropek, rozmieszczone promieniście, zorientowane poziomo. Patognomiczną cechą jest stwierdzenie
w dermoskopii białawych pasm, które korespondują z siateczką Wickhama. Wśród cech dermoskopowych typowych
dla liszaja płaskiego, wymienia się również obecność szaroniebieskich kropek, pseudocyst rogowych oraz czerwonych linii. Naczynia typu kropek najczęściej lokalizują się
na obwodzie zmiany. W ogniskach nowych, wykształconych,
widoczne są promieniście rozchodzące się naczynia w obrębie siateczkowatych pasm (ryc. 1), w ogniskach ustępujących
stwierdza się zanik wzorca naczyniowego i powstawanie szaro-niebieskich kropek.
I jeszcze jedna miła informacja. W trakcie IV Światowego
Kongresu Dermoskopii odbywającego sie w Wiedniu
w kwietniu 2015 roku, polscy lekarze dali się poznać z najlep-

www.cxnews.pl

W czasie konkursu zespoły lekarzy miały za zadanie rozpoznać zmianę, która prezentowana była w formie 9-cio elementowej układanki typu „Puzzle”. Każdy z puzzli był odkrywany co sekundę i zadaniem, każdej z drużyn było podanie
prawidłowego rozpoznania w jak najszybszym czasie, aby
zdobyć maksymalną liczbę punktów (ryc.3).

Ryc. 3. IV Światowy Kongres Dermoskopii w Wiedniu, finały World Dermoscopy Championship drużyna Polska (z lewej) kontra Węgry (z prawej)

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl
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Protonowy „Gigant”
Mevion S250
Mamy przyjemność poinformować Państwa, że firma Consultronix podpisała umowę dystrybucyjną z amerykańską firmą Mevion Medical Systems specjalizującą się w produkcji aparatury
do terapii protonowej.

Leszek Piątek
lpiatek@cxsa.pl

Terapia protonowa daje nowe, lepsze możliwości leczenia pacjentów onkologicznych w porównaniu z tradycyjną terapią
fotonową (radioterapią). Wykorzystując energię piku Bragga,
podczas hamowania strumienia protonów w tkance możemy
bardzo precyzyjnie naświetlać tylko zmianę nowotworową, nie
powodując zniszczenia komórek zdrowych położonych zarówno przed, jak również za guzem. Szczególne możliwości otwierają się w przypadku takich lokalizacji zmian patologicznych jak
mózg, oko, kręgosłup, płuca czy też wszelkie nowotwory występujące u dzieci.
Urządzenie Mevion S250 to absolutnie nowatorskie spojrzenie
na sposób wytwarzania terapeutycznego strumienia protonów.
Wykorzystując technikę nadprzewodnictwa skonstruowano cyklotron, który posiada możliwości porównywalne ze spotykanymi już na rynku dużymi instalacjami, ale jego wymiary, waga
i zużycie energii są ZNACZĄCO mniejsze. Cyklotron zamontowany jest bezpośrednio na gantry przy pomieszczeniu, gdzie odbywa się zabieg. Nie ma więc potrzeby budowania dodatkowych
bunkrów i jonowodów do transportu strumienia protonów.

Wraz z pojawieniem się Mevion S250 zasadniczemu przewartościowaniu uległ więc rachunek ekonomiczny związany z planowaniem Ośrodka Terapii Protonowej. Mevion S250 jest mniejszy,
znacznie tańszy, zarówno w zakupie jak i w eksploatacji, wymaga zdecydowanie mniejszych nakładów na otaczającą infrastrukturę, zużywa wielokrotnie mniej energii, a do jego obsługi
potrzebnych jest jedynie kilka osób. Terapia protonowa w takim
wydaniu wydaje się zatem propozycją interesującą także dla inwestorów prywatnych. W Stanach Zjednoczonych przykładem
takiej inwestycji jest ośrodek Ackerman Cancer Center w Jacksonville na Florydzie. Jest to pierwsze na świecie prywatne Centrum Terapii Protonowej. Jego powstanie było możliwe tylko
dlatego, że firma Mevion dokonała technologicznego przełomu
i zaproponowała kompaktowy i ekonomiczny system S250.
Mevion wprowadził dodatkowo dla S250 technologię Hyperscan, czyli technikę transmisji silnie skolimowanej wiązki protonów do nowotworu przy użyciu techniki skanowania (pencil
beam). Daje to możliwość precyzyjnego dotarcia protonów do
całej objętości guza nowotworowego.
Więcej informacji na naszej stronie internetowej www.cxsa.pl jak
i w kolejnych numerach CX News. W przypadku pytań prosimy
o kontakt z naszymi handlowcami.

Fot. 1. Urządzenie Mevion S250

www.consultronix.pl
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Obrazowanie 3D stóp pod obciążeniem
Na polskim rynku pojawiło się nowe urządzenie do diagnostyki
stopy, oraz stawu skokowego. To popularny wśród ortopedów
w Stanach Zjednoczonych oraz w krajach zachodnich pedCAT.
Produkt firmy Curvebeam pozwala zobaczyć stopę w zupełnie
nowej perspektywie - w trzech wymiarach pod naturalnym obciążeniem.
Urządzenie ma formę małego podestu z uchwytami dla stabilnego pozycjonowania. Badania można przeprowadzać zarówno na
stojąco (pod naturalnym obciążeniem), jak i na siedząco. Aparat,
ze względu na swoją konstrukcję oraz sposób działania, należy
sklasyfikować jako tomograf, o polu obrazowania umożliwiającym zwizualizowanie jednej lub dwóch stóp jednocześnie. Dzięki
zastosowanym technologiom oraz małej odległości pomiędzy
lampą a detektorem, całe badanie odbywa się przy bardzo niskiej dawce promieniowania. Może być ona porównana do
dwukrotnej dawki pochłoniętej przy tradycyjnym, jednowymiarowym zdjęciu. Ujmując rzecz bardziej obrazowo, jest to około
60% dziennej dawki pochłanianej przez człowieka z tzw. promieniowania tła. Jest to również około 10% promieniowania, na które byłby wystawiony pacjent przy klasycznym badaniu TK stóp.
W rezultacie, uzyskujemy obrazy stopy pod naturalnym obciążeniem, o jakości przewyższającej inne techniki. Zdjęcia (lub rendery) są pozbawione problemów znanych z klasycznej radiografii
tj. zniekształceń, czy też nakładania się na siebie struktur. Dzięki
temu mamy pewność, iż wszystkie dokonywane pomiary są wartościami rzeczywistymi i nie są obarczone błędami.
Dzięki zaawansowanym algorytmom, eliminującym artefakty
pochodzące od metalowych implantów, lekarz może się cieszyć
doskonałą jakością uzyskiwanych obrazów, u każdego pacjen-

ta oraz przeprowadzać kontrole po operacjach rekonstrukcyjnych. Nowa funkcjonalność oprogramowania pedCAT nazwana
Insta-X, pozwala na automatyczne wygenerowanie dowolnie
wybranego widoku struktur poddanych wcześniej badaniu,
w formie zdjęcia RTG. Co ważne, wszystkie niezbędne informacje
są pozyskiwane przy pierwszym skanie. Następnie uruchamiany
jest software przeprowadzający rekonstrukcje. Dalsza część zależy już tylko od lekarza i jego interpretacji.
Przemysław Piątek
ppiatek@cxsa.pl

Fot. 1. System pedCAT

pedCAT jest urządzeniem unikalnym, pozwalającym ortopedom skupiającym swoje zawodowe zainteresowania na stopie,
postawić pewniejszą diagnozę, łatwiej zaplanować leczenie.
Pacjentom, którym anatomia ich własnych stóp jest niekoniecznie znana, pozwala zwizualizować i zrozumieć problem, a następnie zaakceptować proponowane leczenie. Aparat jest popularny na rynkach na zachód od Odry już od dłuższego czasu.
Przełożyło się to na sporą ilość instalacji i tysiące przebadanych
pacjentów. Pozwala to mieć nadzieję na pierwszy aparat na naszym rynku i pierwszych zadowolonych pacjentów w bardzo niedługim czasie.

Mobilna ochrona dla lekarzy
Firma Mavig, jako światowy lider w produkcji najwyższej klasy akcesoriów do ochrony radiologicznej, nieustannie dąży do doskonalenia swoich produktów oraz wprowadzania nowych. W procesie tworzenia innowacyjnych rozwiązań, Mavig największy nacisk
kładzie na jakość ochrony przed promieniowaniem X. Firma nie
poddaje się trendom rynku, które tylko pozornie poprawiają ergonomię pracy lekarzy, a w rzeczywistości, za jej teoretyczną poprawą kryje się zwykle pogorszenie ochrony. Podczas kongresu
ECR w Wiedniu mieliśmy okazję zobaczyć dwie nowości, które
pozwalają na jeszcze lepsze zabezpieczenie przed promieniowaniem rentgenowskim, dodatkowo zwiększając wygodę pracy.

www.cxnews.pl

Pierwszą z nich jest kurtyna do szklanej osłony wiszącej nad stołem operacyjnym. Dodatkowym elementem zestawu może być
panel, który kładzie się bezpośrednio na ciele pacjenta. Do tej
pory, najpoważniejszym problemem w stosowaniu osłon radiologicznych w trakcie operacji, było przenikanie promieniowania
pomiędzy pacjentem, a wiszącą nad nim ołowianą szybą. Wynika
to z rozproszonego promieniowania, które przenikając pod osłoną, odbija się od pacjenta i dociera do lekarza. Efekt ten występuje niestety nawet podczas dociśnięcia osłony szklanej, która
poprzez swoją sztywną konstrukcję nie może ściśle przylegać do
ciała pacjenta. Powoduje to przenikanie promieniowania zwięk-

Paweł Katarzyński
pkatarzynski@cxsa.pl
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szając ekspozycję badanego oraz lekarza na promienie X. Firma
Mavig z powodzeniem rozwiązała ten problem dodając do osłony elastyczny fartuch. Powoduje to powstanie jednej płaszczyzny
pomiędzy ciałem pacjenta, a osłoną. To rozwiązanie zatrzymuje
znaczną część promieniowania rozproszonego odbitego od badanego. Jednocześnie odstęp pomiędzy osłoną i powierzchnią
ciała jest zamknięty. Pomiary i symulacje wykazały, że może to
zmniejszyć ilość otrzymanej dawki nawet o 85%, w stosunku do
osłony bez zamontowanego fartucha. Efekt zastosowania osłony
z fartuchem oraz bez niego obrazują poniższe rysunki.

parawan WD261, jako że przystosowany jest do pracy w środowisku operacyjnym, daje się łatwo czyścić i sterylizować, a w szczególnych wypadkach istnieje możliwość zastosowania osłony sterylnej, co zapewnia maksimum bezpieczeństwa.
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Fot. 3. Skuteczność ochrony w środowisku tomografu komputerowego

Na przedstawionych wykresach pokazany został poziom efektywności parawanu. Pierwszy obrazuje skuteczność ochrony w środowisku tomografu komputerowego, z użyciem dedykowanej
ochrony radiologicznej. Kolor czerwony pokazuje ilość promieniowania, jaka dociera do użytkownika bez stosowania osłon, kolor żółty zaś zakłada korzystanie z osłony wiszącej, wreszcie kolor
zielony użycie parawanu Mavig WD261 oraz osłony wiszącej. Jak
widać, przy posługiwaniu się zarówno parawanem, jak i osłoną
wiszącą, poziom promieniowania jaki dociera do personelu medycznego jest zniwelowany praktycznie do zera. Sytuacja, którą
obrazuje kolejny wykres zakłada użytkowanie podczas zabiegu
ramienia C. Kolor żółty przedstawia ilość promieniowania bez
parawanu, a kolor zielony z zastosowaniem WD261. Po raz kolejny widać, iż poziom promieniowania jakie dociera do personelu
medycznego po zastosowaniu parawanu firmy Mavig obniża się
w znaczącym stopniu.

Fot. 1. Ilość promieniowania X jaka przenika bez zastosowania parawanu do osłony wiszącej (A); oraz z zastosowaniem parawanu (B)

Drugą nowością, która trafiła do oferty firmy Mavig jest parawan
WD261. Ta w pełni mobilna ochrona radiologiczna została opracowana w celu poprawienia jakości i komfortu pracy. Do tej pory
ochrona w tym aspekcie często nie była zapewniana, bądź stanowiły ją osłony montowane bezpośrednio do stołów operacyjnych.
Tarcze takie zapewniają dobrą ochronę przed promieniowaniem,

3.pdf 1 2015-05-20 14:31:51

Wysokość (cm)
200

C

150

M

Y

CM

100

MY

CY

50

CMY

Fot. 2. Mobilny parawan WD261

K

0
0

50

100

150

200

250

Ekwiwalent dawki [μSv/h]

lecz nie są wygodne w użytkowaniu podczas operacji, kiedy to lekarz musi przemieszczać się wokół stołu. Wówczas pełna ochrona
w każdej pozycji nie jest gwarantowana. Natomiast przy użyciu
mobilnego parawanu, lekarz cały czas jest osłonięty przed szkodliwym promieniowaniem, gdyż został on tak zaprojektowany, aby
zapewnić swobodny dostęp do pacjenta, jednocześnie nie krępując ruchów lekarza. Wersja mobilna posiada również regulację
wysokości, co zapewnia swobodne ustawienie dogodnej pozycji
dla osób o różnym wzroście, bez utraty jakości w zakresie ochrony przed promieniowaniem. Dodatkowym atutem ruchomego
parawanu jest jego waga, która w żadnym stopniu nie ogranicza
mobilności, w dowolnym momencie można także zaciągnąć hamulec, w celu zatrzymania w danej pozycji. Oczywiście mobilny

(A) Bez zastosowania parawanu ochronnego
(B) Z parawanem ochronnym WD261

Fot. 4. Skuteczność ochrony w środowisku ramienia C

Firma Mavig, rozwijając swoją ofertę o dwie nowości z zakresu
ochrony radiologicznej postępuje zgodnie z wyznaczanymi standardami. Nowe produkty, podobnie jak cała oferta firmy, charakteryzują się przede wszystkim wysoką jakością użytych materiałów oraz starannością wykonania, a co za tym idzie również
niebagatelnym standardem ochrony przed promieniowaniem.
Zapewnienie bezpieczeństwa radiologicznego jest priorytetem
firmy Mavig, która nie podąża ślepo za trendami rynku, które często stoją w sprzeczności z podstawowym celem jakim jest ochrona przed promieniowaniem X.

www.consultronix.pl
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Kardiologiczny rezonans magnetyczny
u pacjentów z implantowanymi elementami metalowymi
Obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego MRI (Magnetic
Resonance Imaging) to technika oparta na zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego, które zostało odkryte niezależnie przez
dwóch naukowców Felixa Blocha oraz Edwarda Purcella w latach
czterdziestych dwudziestego wieku. Za wkład w rozwój tej metody naukowcy zostali uhonorowani nagrodą Nobla w 1952 roku. Do
początku lat 70-tych dwudziestego wieku technika MRI była wykorzystywana głównie w fizyce ciała stałego i chemii organicznej
dla określenia składu chemicznego i strukturalnego materiałów.
Za pierwszych naukowców, którzy wykorzystali zjawisko rezonansu magnetycznego w medycynie uważani są Raymond Vahan Damadian i Władysław Iwanow. Do dnia dzisiejszego jest to jednak
temat sporu wśród naukowców. Za datę wprowadzenia tej techniki do medycyny uważa się rok 1973, w którym dzięki eksperymentowi Paula Lauterbura, otrzymano obraz metodą projekcji
wstecznej. W roku 1975 Richard Ernest opracował sposób uzyskiwania obrazu metodą MRI polegającą na kodowaniu fazy i częstotliwości przy zastosowaniu Transformaty Fouriera. Otrzymał za
to w 1991 r. nagrodę Nobla w dziedzinie chemii. W roku 1977 Peter Mansfield wprowadził technikę obrazowania echoplanarnego
(EPI), która dzięki zastosowaniu wydajnych gradientów pozwoliła
znacznie skrócić czas akwizycji. W kolejnych latach stale poprawiano rozdzielczość czasowo-przestrzenną uzyskiwanych obrazów.
Za odkrycia umożliwiające obrazowanie medyczne Paul Lauterbur
i Peter Mansfield zostali uhonorowani w 2003 roku nagrodą Nobla
w dziedzinie fizjologii i medycyny.

Jeśli jądro wodoru zostanie pobudzone zewnętrznym impulsem
o tej częstotliwości, dochodzi do pochłonięcia energii i do zmiany
rotacji wokół wektora magnetyzacji (stan wzbudzony). Po zakończeniu wzbudzenia wektor magnetyzacji stopniowo wraca do stanu spoczynkowego. Emitowana wówczas energia o częstotliwości
radiowej jest odbierana przez cewkę odbiorczą, a następnie przekształcana w obraz. Inne pierwiastki z niesparowanym protonem,
które wykorzystuje się w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego MRI to 3He, 7Li, 13C, 19F, 23Na, 31P, 129Xe. Pierwsze próby zastosowania tych pierwiastków w diagnostyce medycznej to badanie wykorzystujące sód 23Na oraz spolaryzowany hel 3He i ksenon
129Xe. Pozostałe pierwiastki o nieparzystej liczbie protonów wykorzystywane są głównie do badań spektroskopowych.

mgr inż. Paweł Banyś
Fig. 2. Pacjentka G.K. lat 51 skierowana do badania CMR z podejrzeniem
patologicznej struktury w okolicach przedsionków. Tomografia komputerowa (TK) – rekonstrukcja wielopłaszczyznowa w projekcji czterojamowej (A),
Kardiologiczny rezonans magnetyczny (CMR) – obraz kinematograficzny
cine-GE w projekcji czterojamowej. Strzałką zaznaczono zapinkę Amplatza,
ang. Amplatzer Septal Occluder w przegrodzie międzyprzedsionkowej (B)

Fig. 1. Pacjent T.G. lat 61 skierowany do badania CMR z podejrzeniem
guza przegrody międzykomorowej. Obraz kinematograficzny cine-GE
w projekcji trójjamowej. Strzałką zaznaczono implantowaną zastawkę
aortalną St Jude Medical

W diagnostyce medycznej wykorzystywane są tomografy rezonansu magnetycznego tzw. otwarte MRI niskopolowe z magnesami stałymi o indukcji pola magnetycznego 0.2–0.5 T oraz systemy
wysokopolowe z magnesami nadprzewodzącymi o indukcji pola
magnetycznego 0.5–7 T. Najczęściej wykorzystywanymi w medycynie tomografami rezonansu magnetycznego są aparaty o indukcji pola magnetycznego 1.5 T. Znaczny postęp technologiczny
umożliwił uzyskanie diagnostycznych obrazów struktur będących
w ciągłym ruchu (serce), poprzez bramkowanie akwizycji zapisem
EKG. Obrazowanie serca za pomocą rezonansu magnetycznego
CMR (ang. cardiovascular magnetic resonance) jest coraz szerzej
stosowane w praktyce klinicznej i pozwala m. in. na diagnozowanie choroby niedokrwiennej, kardiomiopatii, wad wrodzonych
i nabytych oraz patologicznych struktur w obrębie serca.

Zjawisku rezonansu magnetycznego może ulec jedynie jądro atomowe z niesparowanym protonem. Tomografia metodą rezonansu magnetycznego MRI oparta jest na jądrach wodoru 1H, które
znajdują się w wodzie, tłuszczu i innych składnikach biochemicznych ludzkiego ciała. Jądro wodoru (pojedynczy proton) zachowuje się jak mały magnes, który zajmuje położenie równoległe do
zewnętrznego pola magnetycznego (stan spoczynkowy) i krąży
wokół osi tego pola (zjawisko precesji) z określoną częstotliwością.

Podstawową zaletą MRI jest brak promieniowania jonizującego
i związanych z jego zastosowaniem skutków ubocznych oraz brak
konieczności stosowania jodowych nefrotoksycznych środków
kontrastowych. Przez wiele lat lista przeciwwskazań do wykonania tomografii rezonansu magnetycznego MRI była bardzo długa,
obejmując: rozrusznik serca, kardiowerter-defibrylator (ICD), metalowe wszczepy (śruby, płytki, gwoździe), klipsy naczyniowe (klipsy
na tętniaku), protezy z elementami metalowymi (proteza ruchoma
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zębowa, stała, klamry zębowe), proteza oczna, ciała obce w gałce
ocznej (np. opiłki metalu), spirala antykoncepcyjna, spirala embolizująca, pompa insulinowa lub inne urządzenia podające leki, neurostymulator lub inne biostymulatory, klamry stymulujące wzrost
kości, wewnętrzny aparat słuchowy lub plastyka kosteczek słuchowych, wszczep ślimaka, sztuczna zastawka (zastawka komorowożylna lub komorowo-otrzewnowa), filtr żyły głównej, odłamki metalowe, szwy metalowe, tatuaż w badanej okolicy.
A

B

Fig. 4.
Fig. 5.
Fig. 4. Pacjent A.M. lat 63 skierowany do badania CMR w celu oceny żywotności mięśnia sercowego. Obraz T1 zależny w osi krótkiej 10 minut po
podaniu środka kontrastowego w obrazowaniu późnego kontrastowania.
Strzałkami zaznaczono szwy metalowe mostka
Fig. 5. Pacjent S.T. lat 65 skierowany do badania CMR w celu oceny żywotności mięśnia sercowego. Obraz kinematograficzny cine-GE w osi krótkiej.
Strzałką zaznaczono stent zaimplantowany do tętnicy międzykomorowej
przedniej

u pacjentów z zaimplantowanym dedykowanym do badania MRI
rozrusznikiem serca.

Fig. 3. Pacjent Z.Sz. lat 54 skierowany do badania CMR w celu oceny
żywotności mięśnia sercowego. Obraz kinematograficzny cine-GE
w osi krótkiej A – obraz przed implantacją systemu SureScan (rozrusznik+elektroda), B – obraz po implantacji systemu SureScan (rozrusznik+elektroda). Strzałką żółtą zaznaczono elektrodę w prawej komorze
serca, strzałką białą zaznaczono rozrusznik

Brak możliwości wykonania badania MRI z powodu wyżej wymienionych przeciwskazań związane było z obecnością w obrębie implantowanych elementów części metalowych potencjalnie
podlegających działaniu pola magnetycznego i będących źródłem zagrożenia dla pacjenta. Z drugiej strony działanie pola magnetycznego zwiększało ryzyko uszkodzenia implantów. Wraz ze
wzrostem wiedzy na temat samego zjawiska rezonansu magnetycznego, rozwojem technologicznym budowy implantowanych
elementów i większą dostępnością informacji na ich temat dla
wykonujących badanie MRI lista przeciwskazań ulega stałej modyfikacji. Coraz częściej do produkcji elementów implantowanych
używa się materiałów niemagnetycznych (np. tytan, kobalt, złoto,
srebro), co umożliwia wykonanie badania MRI u pacjentów nawet
w aparacie o indukcji pola magnetycznego 3 T. Choć nie stanowią
one zagrożenia dla zdrowia pacjenta i tym samym umożliwiają wykonanie badania mogą powodować zakłócenia (artefakty) utrudniające interpretację obrazów. W ostatnich latach dzięki rozwojowi
technologicznemu stało się np. możliwe wykonanie badania MRI

Przed wykonaniem badania każdy pacjent jest informowany
o przeciwwskazaniach. Osoba z implantowanym elementem powinna posiadać informację odnośnie bezpieczeństwa wykonania
zaplanowanego badania MRI. Usprawni to organizację pracy pracowni rezonansu magnetycznego, a przede wszystkim umożliwi
pacjentowi sprawniejszą ścieżkę diagnostyczną. W razie wątpliwości można skorzystać ze strony internetowej www.mrisafety.com
dotyczącej bezpieczeństwa wykonania badania MRI dla aparatów
o różnej indukcji pola magnetycznego u osób posiadających implanty w ciele.
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano obrazy serca u pacjentów, którzy mieli implantowane metalowe elementy (Fig. 1,
Fig. 2, Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5). Badania CMR zostały wykonane w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Krakowskiego Szpitala
Specjalistycznego im. Jana Pawła II z wykorzystaniem tomografu
rezonansu magnetycznego o indukcji pola magnetycznego 1.5 T
Magnetom Sonata Maestro Class firmy Siemens z użyciem powierzchownej cewki kardiologicznej (sześcioelementowej) typu
kanapka. U badanych uzyskano obrazy umożliwiające ocenę diagnostyczną. Po przeprowadzonych badaniach CMR nie zaobserwowano działań niepożądanych.
Objaśnienia do figur (PP-prawy przedsionek, LP – lewy przedsionek, PK – prawa komora, LK-lewa komora).

www.consultronix.pl
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Nasze absurdy codzienne
Staram się nie oglądać telewizji, reklam w szczególności, ostatnio jednak zdarzyło mi się zerknąć na jeden reklamowy blok.
Część publicystyczną poprzedziła piękna reklama Pakietu
Onkologicznego, zamówiona przez Ministerstwo Zdrowia.
Każdy wie, że reklamuje się dobra, których podaż znacznie
przekracza popyt, tak by skłonić potencjalnego nabywcę do
skorzystania właśnie z naszej, a nie konkurencyjnej oferty.
Zapewne osoby odpowiedzialne w MZ za wydanie 14 milionów złotych na reklamę (równowartość mniej więcej 14
tomografów) mają taki oto obraz polskiej onkologii: Centra
Onkologii świecą pustkami, onkolodzy z braku pacjentów
w pracy grają w Scrabble, a popołudniami dorabiają w gabinetach homeopatycznych lub kogo popadnie leczą akupunkturą. Aparaty do radioterapii włącza się raz w tygodniu na godzinkę, żeby nie zardzewiały. Nieliczni pacjenci z problemem
onkologicznym, robią casting walczących o nich ośrodków
i najwyraźniej wybierają te nieministerialne, co Ministerstwo
przyprawia o ból głowy. Nic dziwnego, że pacjenci zachęceni
reklamą, zarówno ci z rakiem, jak i ci, którzy tylko „na wszelki
wypadek”, postanowili skorzystać z okazji przebadania się bez
kolejek i przypuścili szturm na stosowne ośrodki. Łatwo sobie

wyobrazić co tam się teraz dzieje i jak się czują lekarze odsyłający pacjentów do coraz dłuższych kolejek.
Po reklamie Pakietu Onkologicznego przyszła pora na „dyskusję” polityczną między posłami niesiołowskopodobnym i kurskopodobnym. Właściwie żadnej dyskusji nie było, niezależnie
od pytania, każdy gadał to co chciał, nikt nikogo nie słuchał,
parokrotnie wzajemnie obrażał, tym samym nas widzów uważając za kompletnych idiotów, którzy i tak wszystko kupią. Na
koniec jakiś poseł – drobny malwersant, sejmowy podróżnik,
czy zegarmistrz – pouczał z ekranu co to jest praworządność
i uczciwość.

Krzysztof Smolarski
ksmolarski@cxsa.pl

A potem przyszła pora na pierwszą turę wyborów prezydenckich i na wielkie zdziwienie, że ponad 20% Polaków zagłosowało na Pawła Kukiza!
Niezależnie od tego kto zostanie prezydentem – Państwo
czytając ten tekst już to wiecie – wnioskuję, by za roztrwonienie w dwa miesiące 63% poparcia, jakie początkowo miał
Bronisław Komorowski, nominować jego sztab wyborczy do
księgi Guinnessa. Tylko w jakiej kategorii…?

Nie bądźmy obojętni
Żyjące w Polsce pokolenia, zwłaszcza te starsze, doznały wielu cierpień, biedy, poniżenia, dramatów i tragedii, zwłaszcza
związanych z II wojną światową i z czasami komunistycznego
zniewolenia. Jednak już od ćwierćwiecza żyjemy w niepodległym, wolnym państwie, ale chociaż nie stanowimy ani potęgi militarnej, ani gospodarczej, to mimo wszystko nie powinniśmy narzekać, ale dziękować Bogu za to, kim jesteśmy i co
mamy.
Taka postawa wdzięczności rodzi się zwłaszcza wówczas, kiedy
słyszymy i oglądamy straszliwe wojny, w których giną tysiące
ludzi, a miliony pozbawione są dachu nad głową, są poranieni, giną z głodu, nie mają żadnych perspektyw. Przyczyną tych
wojen są zazwyczaj imperialne ambicje przywódców, chęć panowania nad światem, narzucanie ludziom obcych im przekonań religijnych czy ideologii. To ludzie ludziom gotują taki los
i to się nie zmienia od wieków.
Co jakiś czas nawiedzają ludzkość naturalne klęski żywiołowe:
powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, susza, rozległe pożary lasów, różne choroby i epidemie. Także w tych okolicznościach

www.cxnews.pl

giną miliony istnień ludzkich i dzieje się tak od zawsze, a człowiek wobec tych zjawisk wydaje się bezradny.
A jednak, mimo pozornej bezradności, człowiek zawsze ma coś
do zrobienia w stosunku do tych nieszczęść, które spotykają
innych, ma zawsze coś do zaofiarowania tym, którzy wymagają
wsparcia. Z jednaj strony istnieje moralny obowiązek przeciwstawiania się tyranom i wspierania walczących o prawdę, wolność i sprawiedliwość. Że można coś osiągnąć, niech świadczy
przykład polskiej „Solidarności”, która rozbiła imperium zła
i przywróciła wolność, ale można też coś zaoferować będącym
w potrzebie.
Dziś takiego wsparcia potrzebują uchodźcy z Afryki,
Nepalczycy po trzęsieniu ziemi. Nie jesteśmy aż tak biedni, by
nie dostrzec tych, którzy nie mają niczego. Nie bądźmy obojętni, dajmy to, na co nas stać, bo takim gestem potwierdzamy, że
w swoim życiu stawiamy na człowieczeństwo, na to by bardziej
„być”, aniżeli „mieć”!
Kraków, dnia 6 maja 2015 r.

ks. bp Tadeusz Pieronek
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Moim Przyjaciołom
Spotykamy się od czasu do czasu. Dokładnie tak. Wtedy kiedy
wszyscy mamy czas. Całe szczęście mamy jeszcze zajęcia – pracujemy choć wiek już emerytalny. Teraz też umawialiśmy się
Zbyszek, Andrzej i ja. Zbyszka boli serce i męczy się wchodząc
na schody. Andrzej od miesiąca nie może pozbyć się zapalenia
gardła. Tylko ja… mam wysunięty dysk i przeziębienie. Przyszło
mi do głowy, że się sypiemy. I powstał poniższy wierszyk
Sypiemy się panowie
Każdy z nas proszę panów
Kiedyś nawet nie wiedział człowiek
Z ilu się składa organów
Można się było wysypać na rowerze
Lub gdy się miało na kogoś „gulę”
Wysypać się mówiąc za szczerze
Ale żeby tak sypać się w ogóle?

Sypiemy się panowie
Każdy z nas proszę panów
Czasem któryś z nas na to odpowie:
„Nie sypię się - to tylko kolano
Owszem bywa, że coś sen mi zakłóca
Lecz generalnie się nie sypię
To tylko oko, tylko kark tylko płuca”
Przypomnimy mu to. Na stypie
Sypiemy się panowie
A skoro już wyskoczyłem z tą stypą
To jeszcze na pociechę powiem
Na końcu to oni nas zasypią.

Krzysztof Piasecki

P.S. Tekst ten piszę 30.03 do czasu ukazania numeru CX-a sytuacja może się diametralnie zmienić. Na lepsze.

TENE, BENE, HALTE FEST!
Nad Wartą i Odrą płonęły jeszcze pogańskie ogniska, na piaskach
Mazowsza, gdzie dziś stoi Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina
oddawano jeszcze hołdy bogowi Swarożycowi gdy krakowianie,
ochrzczeni przez Cyryla i Metodego pławili się już w szczęściu
chrześcijaństwa. Cudownym zbiegiem okoliczności przyjęliśmy
chrzest dobre sto lat wcześniej niż reszta tego nieszczęsnego kraju. To widać do dziś: jesteśmy inni, lepsi, bardziej cnotliwi, gospodarni, oszczędni, otwarci na potrzeby bliźnich. Skromność, której
nauczyli nas święci misjonarze, nie pozwala wymieniać wszystkich
naszych przewag dzięki którym Kraków, zgodnie z boską wolą, stał
się pępkiem świata. Nie Delfy. Kraków, Kraków, Kraków.
Z biegiem lat, przybywało dowodów naszych przewag - nad resztą ziem nad Odrą i Wisłą. Tu wynaleziono koło (naukowe dowody).
Tu dwa tysiące lat temu urodził się Jezus (kto nie wierzy niech porówna architekturę kościoła Mariackiego z krakowską szopką betlejemską). Tu usypano pierwsze kopce (pomysł podchwycił cały
kraj i pół Europy). Skomponowano pierwszą viagrę (ogon szczura,
zgniła słoma z butów, zasuszona żaba). Wyhodowano i upilnowano ostatnią dziewicę (Wanda córka Kraka).Wynaleziono i objawiono światu pierwsze perfumy. Wypromowano (1402 rok) pierwszego polskiego magistra (mgr Andrzej Wężyk, syn kuchcika króla
Jagiełły, zjedzony przez Litwinów) i pierwsze na świecie panie magister farmacji (1827, siostry Studzińskie). Tu pierwszy raz rozległ
się krzyk dziecka w łonie matki (są zeznania ośmiu świadków) oraz
dźwięk hejnału granego - jako jedyny w świecie - co godzinę przez
żywego fajermana. W Krakowie, na ulicy Szewskiej miał swój debiut bejzbol (taka gra, ulubiona przez jankesów: bije się piłkę kijem,
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a potem ucieka), hamburger (zepsuta również przez potomków
wuja Sama cudowna krakowska kanapka z plastrem gorącej pieczeni), wymyślona przez samego Kopernika rezygnacja z łamania
chleba na rzecz kromek (szydercy z Warszawy, jak to oni, od razu
wymyślili, że kromka krakowska to taka, przez którą widać Tatry).
Pod Wawelem założono (do tej pory nie do końca wiadomo po
co) pierwszą polską szkołę wyższą, wydrukowano pierwszą książkę i pierwszą (niech nam Bóg odpuści) gazetę, pół roku wcześniej
niż we Lwowie zaczęto kopać piłkę. A odkrycia naukowe? A służba
zdrowia? Ha! Właśnie w Krakowie pracował (1287) pierwszy znany z nazwiska polski lekarz, ojciec Mikołaj, który wyleczył księcia
Leszka Czarnego z paskudnej choroby: paraliżu członka. Właśnie
w Krakowie król Jan Olbracht założył coś w rodzaju pierwszej kasy
chorych (Kasa - tłumaczył opierającym się senatorom - będzie chodzić za pacjentem, a nie jak do tej pory pacjent za kasą). Założył
i - niewiarygodne! - żył jeszcze całe pół roku!...
Tuż po transformacji ustrojowej, w roku 1990 dwaj dziennikarze
krakowscy: Mieczysław Czuma i Leszek Mazan stworzyli zupełnie nową gałąź nauki: KRAKAUEROLOGIĘ, czyli badania wyższości Krakowa nad resztą świata. Wyniki prac publikują w kolejnych
tomach, a jest ich jak dotąd, pięć. Ten fundamentalny nosi skromny tytuł „Pępek świata nazywa się Kraków”. Zarówno w nim, jak
i w następnych, zgodnie z sugestiami współpracującego z grupą
badawczą Consultronix’u spora część materiału dotyczy leków
i urządzeń powstałych lub debiutujących na ziemiach polskich.
Prócz nadal bardzo popularnej piastowskiej viagry niezmienne
zainteresowanie wzbudza zastosowanie oleju skalnego do lecze-

Leszek Mazan
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nia źle gojących się ran. Prekursorskie w Polsce uśpienie eterem
(1847) pozwoliło prof. Ludwikowi Bierkowskiemu skonstruować
stół operacyjny „Z bólem i lub bez bólu”. Pytanie takie zadawał profesor każdemu pacjentowi ostrzegając, że „bez bólu” będzie droższe, poczym wydawał komendę asystentom: - Tene, bene, halte
fest! Nieszczęśnika przywiązywano do stołu pasami, których wielkość była proporcjonalna do przewidywanej siły reakcji pacjenta...
Również w Krakowie stosowano do trepanacji czaszki piłę służąca

do dekapitacji płodu, aparat do zaglądania do tchawicy przy pomocy świeczki, karmienia pacjenta przez odbyt, czy bezbolesnego rwania zębów przy pomocy prądu elektrycznego. Tańsze były
kleszcze „do chędożenia zębów z niezwykłą lekkością”. To tylko
niektóre wybrane urządzenia i narzędzia szpitalne na które można było składać zamówienie w Consultronix’ie, oczywiście, gdyby
istniał. Nie istniał. Jeszcze. Teraz istnieje. Wnioski z lektury „Pępka
świata” powinny więc nasuwać się same.

Kawa po turecku

Zbigniew Mazgaj
zmazgaj@cxsa.pl

Wielce Szanowni Państwo!
Telewizja publiczna uraczyła nas tasiemcem ukazującym dzieje
Imperium Osmańskiego z jedynie słusznej perspektywy haremu.
Nie zamierzam oceniać walorów owego dzieła. Uzmysłowiłem sobie wszakże, jak nikłą wiedzę posiadamy o tym kraju. Powszechne
skojarzenia to wiktoria wiedeńska, müsli, kawa po turecku i tureckie kazanie. No, może jeszcze Władysław Warneńczyk1 i kare2 konie, ale tu już chodzę po brzytwie… To zastraszająco niewiele, jak
na imperium rozciągające się niegdyś od Maroka po Eufrat i od
Węgier po Ocean Indyjski, które przez kilka stuleci szachowało
Europę. Czas to zmienić.
Narody tureckojęzyczne wywodzą się z Ałtaju. Niesione kolejnymi
wędrówkami ludów, pomiędzy do XI w n.e. utworzyły łańcuch plemiennych państw ciągnący się od Chin aż po Anatolię3. Podczas
peregrynacji na zachód zderzyły się one z podążającą w przeciwnym kierunku falą wojowników Proroka, i ulegając ich sile perswazji, przeszły na islam. Dzięki temu Wielki Kalifat4, który od podboju Półwyspu Pirenejskiego5 stał jedną nogą w Europie, sięgał od
Atlantyku po Azję Środkową. I wówczas, gdy znajdował się u szczytu potęgi, nadszedł cios ze wschodu. Armie Czingis-Chana i jego następców zmiotły ową „ligę turecką”, w konsekwencji powstrzymując dalszą ekspansję islamu. Kiedy zaś, po śmierci Kubilaja, nacisk
mongolski zaczął słabnąć okazało się, że na placu ostało się jedynie
państewko Turków osmańskich6, które od roku 1300 zaczęło systematycznie podbijać osłabionych pobratymców i sąsiadów. Trzeba
przyznać, że byli w tym piekielnie skuteczni! W XVI wieku, a więc
w czasach Sulejmana Wspaniałego7, władali północną Afryką,
Arabią, Azją Mniejszą, Persją, całym basenem Morza Czarnego,
Bałkanami, Węgrami, Siedmiogrodem i Transylwanią. Lecz dumą
największą napawał ich niezmiennie podbój Konstantynopola,
którego dokonał Mechmed II Zdobywca w roku 1453.

Wykaz bibliografii dostępny
na stronie www.cxnews.pl

A co w tym czasie działo się w Europie? Ano, kiepsko. W Andaluzji
siedzieli Maurowie, na Bałkanach Osmanie. Anglia i Francja toczyły wojnę stuletnią,8 Rzeczpospolita nieustannie tarmosiła się
z Krzyżakami, Europę Środkową spustoszyły wojny husyckie9, zaś
Ruś była pod butem Złotej Ordy. Zapewne dlatego Kościół, uznając iż ciężkie czasy wymagają środków ekstraordynaryjnych, zafundował wiernym trzech papieży równocześnie10 i sprzedawał
odpusty na skalę przemysłową. Ktoś musiał w końcu tego nie

zdzierżyć, padło na Lutra11… I zaczęły się wojny religijne. Zupełnie
uprawnione jest zatem pytanie: jak to się stało, że dzisiaj nie modlimy się pięć razy dziennie, po turecku? Cóż, moim skromnym
zdaniem, zawdzięczamy to trzem facetom. Pierwszym jest sam
Mechmed II Zdobywca. Serio! Następstwem oblężenia i zdobycia
Konstantynopola był exodus bizantyjskich uczonych, głównie do
Włoch. Zabrali oni ze sobą to, co uważali za najcenniejsze: księgozbiory. I nawet jeśli nie były to księgi dotąd w Europie nieznane, to
trafiły do„drugiego obiegu”, poza kontrolą Kościoła. I tu na scenę historii wkracza nasz drugi czempion, niejaki Johannes Gensfleisch12.
Jego wynalazek sprawił, że książki można było błyskawicznie powielać. Prasa drukarska z ruchomą czcionką w XV wieku była rewolucją porównywalną z pojawieniem się Internetu. Książki stały się
dostępne, ludzie zaczęli je więc czytać. I myśleć. Swoje przemyślenia zaś - idąc z duchem czasu - ogłaszali drukiem, śmiało poddając
je publicznej ocenie! Dziś nazywamy to Odrodzeniem. To właśnie
wtedy narodził się współczesny paradygmat nauki i nowoczesna
Europa. Kościelny Index librorum prohibitorum nie mógł już niczego zmienić. To czego Rzym zabraniał, wydawano w krajach protestanckich i vice versa. Toć De revolutionibus13 wydrukowano w luterańskiej Norymberdze!
Wysoka Porta14 musiała na to jakoś zareagować. I rzeczywiście,
zareagowała! W sposób zdecydowany i do bólu klarowny. Nasz
trzeci pupil, sułtan Selim I Okrutny15, ustanowił prawo skazujące
na śmierć każdego, kto w jakikolwiek sposób parałby się drukiem.
Europa kroczyła drogą wiodącą wprost ku Principiom Newtona
i rewolucji przemysłowej, Osmanie zaś zaczęli peklować swe imperium, niczym shōguni z rodu Tokugawa Japonię. Tyle, że tym ostatnim nawet nie przyszło do głowy zakazywanie druku, dzięki czemu
kultura scementowała od wieków zwaśnione prowincje w jednolity naród i państwo. Imperium otomańskie nie dało sobie takiej
szansy. Co gorsza, z natury było niezwykle opresyjne, nawet w krajach muzułmańskich jego władza miała charakter bezwzględnej
okupacji. Toteż, gdy dostatecznie zmurszało, przy pierwszej okazji
(nie)wdzięczni poddani roznieśli jego truchło na strzępy.
Tak, tak Moiściewy! Oto dowód niezbity, iż pióro silniejszym bywa
od miecza! Co zresztą sprawia mi niekłamaną satysfakcję. Życzę
Państwu miłego wypoczynku. Przy okazji, wypatrujcie osmańskich
artefaktów…
Z.M.

www.consultronix.pl

KULTURA I NAUKA

Krzyżówka
z Focus Fashion
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POZIOMO:
1. najdalej na południe wysunięta część

17

Półwyspu Bałkańskiego z ruinami starożytnych miast; 5. portmonetkowe drobne;
6. konkurowała z Gomorą; 8. konkurowała
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wysoko w górze; 16. dalej już nic nie ma;
17. po wieczornych zorzach; 18. rzadkie
ma mimo konkurencji telewizji; 21. białe
do ścian; 23. Tarzanowi służyła jako środek

14

22

18

lokomocyjny; 26. ukochana piastunka; 27.
zamek z pałąkiem; 28. kształci się w jakiejś
dziedzinie; 29. w nim cały rok.

22
PIONOWO:

5

25

1. miły dodatek do pensji; 2. płyn sprawie-

11

27
31

28

29

8

dliwości; 3. futro ze skórek drapieżnego
torbacza; 4. miejsce połączenia części; 6.
z graczami i kibicami; 7. pilnuje; 9. złóż mu
życzenia 15 listopada; 10. ta od nici; 11. słowo do zagięcia; 12. deszczowa zjazdówka;
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20

w ryż; 14. biała dama w zamczysku; 15.

u nas imię damskie; 19. dzielnie się trzy-
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z Charybdą; 11. tam nie przerobią owsa

9

13. czas zbierania plonów; 20. ekscentryk;
22. broń pośrednia między mieczem, a szablą; 24. najludniejsze po Chinach państwo

29

świata; 25. uderzenie na przeciwnika lub
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na bank.
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Litery z oznaczonych na pomarańczowo pól stanowią rozwiązanie krzyżówki. Rozwiązania należy przesyłać mailowo na adres:
redakcja@cxnews.pl. Osoba, która jako pierwsza prześle poprawne rozwiązanie krzyżówki otrzyma nagrodę w postaci torby podróżnej Diadora, którą ufundowała firma Focus Fashion.
Natomiast wszyscy czytelnicy CX News otrzymują rabat 10% na hasło: CONSULTRONIX do wykorzystania w trakcie realizacji zamówienia na www.sklep.focusfashion.pl.
Zapraszamy do zabawy!
Z przyjemnością informujemy, iż zwycięzcą z numeru CX News 1/51/2015 jest: Pani Justyna Brylska
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy!

www.cxnews.pl
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VII edycja Wetlab

Fako /Witrektomia
11-12 grudnia 2015, Hotel Galaxy Kraków

Już w grudniu
zapraszamy na

VII edycję wetlab
Fako / Witrektomia
11.12.2015 Wetlab Fako - koszt 1300 zł
12.12.2015 Wetlab Witrektomia - koszt 1600 zł
Prowadzący Fako:
dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa
dr n. med. Jacek Szendzielorz
Prowadzący Witrektomia:
prof. Anselm Jünemann, prof. Robert Rejdak
10% rabatu przy zgłoszeniu do 31.07.2015
Consultronix SA | www.consultronix.pl

SZKOLENIA

27

Szkolenia
harmonogram*
KRAKÓW - CONSULTRONIX, RACŁAWICKA 58
05.09.2015

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

12.09.2015

Dermoskopia i Wideodermoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

19.09.2015

Trichoskopia

dr n. med. Monika Słowińska,
dr hab. n. med. Elżbieta Kowalska-Olędzka

26.09.2015

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

03.10.2015

Lasery w okulistyce

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

24.10.2015

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

21.11.2015

Lasery w okulistyce

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

28.11.2015

Dermoskopia i Wideodermoskopia

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

05.12.2015

Dermoskopia dla zaawansowanych

dr n. med. Grażyna Kamińska-Winciorek

11.12.2015

Wetlab Fako

dr n. med. Aleksandra Mikulska-Cholewa,
dr n. med. Jacek Szendzielorz

12.12.2015

Wetlab Witrektomia

prof. Anselm Jünemann, prof. Robert Rejdak

Magdalena Grzesiak
mgrzesiak@cxsa.pl

GDAŃSK - HOTEL LIVAL, MŁODZIEŻY POLSKIEJ 10-12
12.09.2015
05.09.2015
07.11.2015

OCT
Lasery w okulistyce
Lasery w okulistyce

dr n. med. Joanna Gołębiewska
dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch
dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

12.09.2015

OCT

dr n. med. Joanna Gołębiewska

07.11.2015

Lasery w okulistyce

dr hab. n. med. Anna Zubilewicz-Święch

Za udział w szkoleniu przyznawane są punkty edukacyjne

www.cxnews.pl

*Consultronix SA zastrzega
sobie prawo do odwołania
lub zmiany terminu kursu
w przypadku braku zgłoszeń minimalnej liczby
uczestników

Badanie włosów | Trichoskopia

Rozszerz ofertę swojego gabinetu
o trichoskopię.
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Z pomocą TrichoLAB™
otrzymasz pełną analizę
zdjęć trichoskopowych.

a
b
c
d

Analiza obrazu

najnowocześniejsza metoda

Bezinwazyjna metoda

nie wymaga pobierania włosów

Cyfrowy zapis

pozwala na analizę zmian w czasie

Diagnostyka

jest kluczem do skutecznego leczenia

Więcej informacji:
tel.: 222 950 400

www.tricholab.eu

