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zakażenie wirusem hpv
– czy zawsze jest niebezpieczne?

Wirus HPV to główna przyczyna raka szyjki macicy, odpowiada za około 98%
zachorowań na ten nowotwór. Nie zawsze jednak stwierdzenie obecności tego
wirusa w wyniku badania cytologicznego jest niebezpieczne.
Czym jest wirus HPV i dlaczego jest niebezpieczny dla ludzi?
Jakie choroby może wywoływać zakażenie wirusem HPV?
Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV), z punktu widzenia ginekologa jest istotny, ponieważ może wywoływać kłykciny kończyste oraz nowotwory złośliwe szyjki macicy. Ale wirus HPV
może również przyczyniać się do powstawania innych nowotworów, takich jak rak pochwy i sromu czy rak prącia, odbytu,
raka jamy ustnej i gardła.
Obecnie potrafimy zidentyfikować ponad 100 wirusów typu
HPV, nie oznacza to jednak, że wszystkie są groźne dla naszego
zdrowia. Wyróżniamy wirus o niskiej onkogenności, średniej
oraz te o najwyższej - stwierdzenie obecności któregoś z czterech (16,18, 31, 33) w wyniku badania cytologii genetycznej
jest alarmująca.
Kto może zarazić się wirusem HPV? Czy do zakażenia dochodzi często?
Wirusem HPV może zarazić się każdy człowiek, który jest aktywny
seksualnie. Do zakażenia może dojść zarówno u kobiety jak i u
meżczyzny. Szacuje się, że w całym życiu u ponad połowy populacji dochodzi do zakażenia tym wirusem. Na szczęście u większości z nas zakażenie to przebiega bezobjawowo i nie niesie
za sobą żadnych niebezpiecznych konsekwencji. Nowotwory
związane z HPV stanowią około 4 proc. zachorowań u kobiet.
Jak wygląda ścieżka diagnostyczna pacjentki, u której
w wyniku badania cytologicznego stwierdzono obecność
wysokoonkogennego wirusa brodawczaka ludzkiego?
Po stwierdzeniu nieprawidłowych zmian w badaniu cytologicznym wielu lekarzy kieruje pacjentki na badanie kolposkopowe.
Jest to oczywiście akceptowalne z najnowszymi zaleceniami,
ale moim zdaniem wywołuje u kobiety ogromny stres i niepokój związany z podejrzeniem choroby nowotworowej. Innymi
badaniami, które można wykonywać to badanie CINtec, które

jest dość skomplikowane i długie. Istnieje też znacznie lepsze
badanie – DNA HPV, które pozwala na zidentyfikowanie aż
37 typów wirusów HPV. Dopiero, kiedy wynik DNA HPV jest
niepokojący kieruję moje pacjentki na badania kolposkopowe.
Jeśli jednak badanie DNA HPV jest prawidłowe zaleca się jedynie wykonanie kontrolnej cytologii za 6 miesięcy.
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Jakie leczenie stosujemy u pacjetek, u których wynik badania kolposkopowego jest nieprawidłowy?
Jeśli w badaniu kolposkopowym stwierdzamy obecność zmian
zapalnych głęboko naciekających to kolejnym krokiem jest
pobranie wycinków z tych zmian do badania mikroskopowego
– na jego podstawie możemy zakwalifikować pacjentkę do
leczenia. Jeśli stwierdzamy zmiany przedinwazyjne, w stopniu II czy w stopniu III to możemy zaproponować pacjentce
leczenie w postaci elektrokonizacji lub w wyższych stopniach
leczenie operacyjne.
W ostatnich latach bardzo dużo mówi się o konieczności
wykonywania szczepień przeciwko zakażeniu wirusem
HPV? Czy Pana zdaniem wykonywanie takich szczepień
jest uzasadnione?
Szczepienie przeciwko wirusowi HPV jest skuteczną metodą
zapobiegania zakażenia tym wirusem i moim zdaniem jest
uzasadnione. Przeprowadzone badania dowodzą, że zastosowanie szczepionek, szczególnie 9 – walentnych, skutecznie
zapobiega rakowi szyjki macicy, ale także innym nowotworom.
Na świecie są już kraje, np. Australia, w których szczepienia
populacyjne są przeprowadzane, zarówno u dziewczynek jak
i u chłopców. Warto także wspomnieć, że bardzo istotne jest
szczepienie właśnie chłopców, ponieważ nowotwory związane
z HPV dotyczą także mężczyzn, są to nowotwory narządów
płciowych, ale także np. nowotwory gardła, o czym niestety
mówi się zbyt rzadko.

przewlekła niewydolność żylna
– kiedy nogi zaczynają boleć
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ENDOMETRIOZA
z aopiekuj się sobą
po operacji
Nawet 70 proc. kobiet z niepłodnością
cierpi na endometriozę. Choroba dotyczy
najczęściej młodych kobiet, w wieku
rozrodczym.
Najskuteczniejszą metodą leczenia skutków
endometriozy jest zabieg chirurgiczny. Podczas operacji usuwa się wszystkie powstałe
w wyniku choroby zmiany. Uzupełnieniem
leczenia chirurgicznego jest terapia hormonalna. Trzeba jednak podkreślić, że zabieg
operacyjny nie jest obojętny dla zdrowia
kobiety. Jest to ingerencja w organizm,
która wymusza naruszenie oraz uszkodzenie
powłok brzusznych, tkanek oraz mięśni.
Okres rekonwalescencji po zabiegu jest
różny i często zależy od indywidualnych zdolności organizmu pacjentki do regeneracji.
Zabieg operacyjny zostawia po sobie często także nieestetyczną pamiątkę w postaci
blizny, a u wielu pacjentek rozwijają się zrosty pooperacyjne. Na rynku od kilku już lat
dostępne są preparaty w postaci żelu, które
skutecznie zapobiegają powstawaniu zrostów po operacjach w obrębie jamy brzusznej oraz po cięciu cesarskim. Żel przylega do
powierzchni tkanek i ścian jamy brzusznej
tworząc barierę oddzielającą tkanki podczas
fazy regeneracji po zabiegu chirurgicznym,
w miejscu, gdzie istnieje ryzyko powstania
zrostów pooperacyjnych.
Europejskie Towarzystwo Ginekologii
Endoskopowej zaleca wdrażanie postępowania przeciwzrostowego, w 2010 roku Polskie
Towarzystwo Ginekologiczne opublikowało
rekomendacje stosowania preparatów
barierowych po przeprowadzonym zabiegu
operacyjnym.

Polska Metoda

Przewlekła niewydolność żylna to problem, który może dotyczyć wielu kobiet,
nawet w bardzo młodym wieku. Dlaczego ważna jest profilaktyka i czy nieleczona
choroba może być niebezpieczna?
Czy PNŻ to powszechny problem? Kogo najczęściej dotyczy i jakie
objawy mogą wskazywać na rozwój choroby?
Przewlekła niewydolność żylna (PNŻ) jest niezwykle powszechnym
i poważnym problemem w naszym społeczeństwie. Szacuje się, że
objawy PNŻ mogą pojawiać się niemal u połowy Polaków. Leczenie
objawów choroby we wczesnym stadium, kiedy jej skutki nie są jeszcze rozległe, pozwala całkowicie ją zatrzymać. Natomiast nieleczona
przewlekła niewydolność żylna wywołuje dyskomfort u chorego,
a z czasem zaczyna dawać dolegliwości bólowe.
Może ona także prowadzić do zakrzepicy żył powierzchownych
oraz do owrzodzeń troficznych, które są już zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta.
Choroba w manifestuje się różnymi objawami. U pacjentów we wczesnym stadium symptomy choroby mogą nie występować wcale.
U kolejnej grupy chorych, zmiany mogą być łagodne – będą pojawiać
się pajączki i poszerzenia żylne. Jest to jednak pierwszy sygnał, aby
udać się do specjalisty. W późnej fazie PNŻ u pacjentów pojawiają
się żylaki, obrzęki kończyn i owrzodzenia. Choroba może także objawiać się poprzez mrowienie w kończynach dolnych, uczucie ciężkich
i niespokojnych nóg.
Jakie są przyczyny rozwoju PNŻ? Czy jesteśmy w stanie zapobiec chorobie?
Przewlekła niewydolność żylna to choroba układu żylnego. Wiąże się
ona z dysfunkcją zastawek. Podstawą PNŻ jest zjawisko refluksu,
czyli odwrócenia kierunku przepływu w układzie powierzchownym.
Krew zamiast wracać do serca przez układ głęboki cofa się i powoduje poszerzanie naczyń żylnych, co może skutkować powstawaniem żylaków.

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Zubilewicz
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii
Naczyń i Angiologii Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie

Pierwsze symptomy
choroby najczęściej
pojawiają się w młodości,
a nawet w dzieciństwie.
Schorzenie często
uwarunkowane jest
genetycznie. Dlatego
osoby, u których w rodzinie,
przodkowie cierpieli lub
cierpią z powodu żylaków
powinny pomyśleć
o wczesnej profilaktyce.
Jej podstawą jest zdrowy
i aktywny tryb życia.
Więcej informacji na stronie:
www.flebogrif.pl

Pierwsze symptomy choroby najczęściej pojawiają się w młodości, a nawet w dzieciństwie. Schorzenie często uwarunkowane
jest genetycznie. Dlatego osoby, u których w rodzinie, przodkowie
cierpieli lub cierpią z powodu żylaków powinny pomyśleć o wczesnej profilaktyce. Jej podstawą jest zdrowy i aktywny tryb życia.
Przewlekła niewydolność żylną może wywoływać także praca stojąca, wykonywana w wysokiej temperaturze, przyjmowanie leków
hormonalnych oraz choroby ortopedyczne.
W leczeniu PNŻ dużą skuteczność wykazują metody małoinwazyjne. Jedną z nich jest leczenie Flebogrifem? Jaka jest przewaga
tej metody leczenia nad klasyczną operacją?
Flebogrif to metoda leczenia żylaków opracowana przez polską
firmę Balton. Największa zaleta wynika z tego, że zabieg wykonywany za pomoca flebogrifu jest zabiegiem przeskórnym, wykonywanym pod kontrolą USG Duplex Doppler. Może być przeprowadzony
w ambulatorium, wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym
– identycznym jak to podawane w gabinecie stomatologicznym.
Dodatkowo pacjent po zabiegu nie wymaga hospitalizacji oraz nie
musi przebywać na zwolnieniu lekarskim. Już w kolejnych dniach
może on wrócić do codziennych obowiązków. Niestety leczenie Flebogrifem, podobnie jak wszystkie zabiegi małoinwazyjne, nie jest
aktualnie refundowane przez NFZ. Myślę, że jest to duża strata dla
wielu pacjentów, ponieważ pieniądze przeznaczane na klasyczną
operację metodą Babcocka, która obciążona jest większą liczbą
powikłań i zawsze wymaga hospitalizacji, z powodzeniem pokryłyby
koszt leczenia ambulatoryjnego żylaków z użyciem systemu Flebogrif! Koszt wykonania zabiegu z użyciem Flebogrifu jest znacznie
niższy niż przy metodach z wykorzystaniem lasera i konkurencyjny
w porównaniu z klasycznym leczeniem operacyjnym.

