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Wprowadzenie
Akademia Zdrowia Instytut Medycyny Holistycznej jest prekursorem medycyny holistycznej na rynku polskim.
Medycyna holistyczna w swoich założeniach traktuje
człowieka jako całość, jego ciało, umysł i psychikę.
W dzisiejszych czasach negatywny wpływ cywilizacji,
długotrwała praca w pozycji siedzącej, brak ruchu fizycznego, niewłaściwy sposób odżywiania, uboczne
skutki farmakoterapii skutkują lawinowym zwiększeniem ilości osób uodpornianych na antybiotyki, chorych przewlekle, borykających się z problemami kręgosłupa, stanami depresyjnymi, chorobami układu krążenia. W medycynie holistycznej przed rozpoczęciem
leczenia ważne jest zdiagnozowanie przyczyn choroby,
a nie tylko złagodzenia jej objawów czy skutków oraz
doprowadzenie organizmu do równowagi tzw. homeostazy przez wykorzystanie wszelkich możliwych form
opieki zdrowotnej od konwencjonalnego leczenia, odnowy biologicznej, psychoterapii do terapii alternatywnych, hirudoterapii, larwoterapii, akupunktury,
ziołolecznictwa.
Propagatorem holistycznego leczenia był znany grecki
lekarz Hipokrates (ok. 460–377 p.n.e.) – ojciec medycyny, najważniejszy przedstawiciel szkoły lekarskiej
z wyspy Kos. Naczelną jego zasadą było „primum non
nocere” – nie szkodzić. Medycyna Hipokratesa oparta
była na racjonalnych przesłankach, dogłębnej obserwacji pacjenta i doświadczeniach na podstawie których
dokonywano diagnozy choroby i dobierano odpowiedni sposobów leczenia. Szkoła Hipokratesa nacechowana była troską o zdrowie chorego „salus aegroti suprema lex” – zdrowie chorego najwyższym prawem. Leczenie polegało na wspomaganiu naturalnych procesów zdrowienia.

Hirudo Verbana

Lucilla sericata

Larwy muchy plujki
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Sposobami „walki” z chorobami człowieka w medycynie holistycznej są między innymi
hirudoterapia – wykorzystanie pijawek dla celów leczniczych oraz larwoterapia –
leczenie larwami muchy plujki trudno gojących się ran. W niniejszej publikacji Czytelnik
może zapoznać się zarówno z metodami leczniczymi stosowanymi przez naszych przodków, jak również ze stanem współczesnych metod leczenia.
Pijawka lecznicza (hirudo medicinalis, hirudo verbana, hirudo orientalis) posiada
w swoich gruczołach ponad 100 związków, które zapobiegają między innymi zakrzepowemu zapaleniu żył, chronią nas przed udarami i zawałami serca, usprawniają krążenie
krwi w całym organizmie, jednocześnie dotleniając wszelkie organy, zdecydowanie poprawiając tym samym odporność immunologiczną całego organizmu, doprowadzając go
do stanu tzw. homeostazy (równowagi), która niezbędna jest do prawidłowego funkcjonowania człowieka, dlatego działanie pijawek należy traktować jako swoistego rodzaju
szczepionkę, która chroni nas przed zgubnymi wpływami cywilizacji. Hirudoterapia
może być bardzo skutecznym uzupełnieniem w leczeniu szeregu schorzeń.
Larwoterapia stosowana jest w leczeniu chronicznych ran różnego pochodzenia np.
zgorzeli, gangren, odleżyn, rany cukrzycowych, stopa cukrzycowych, rany infekcyjnych,
rany pooparzeniowych. Leczenie larwami muchy plujki (lucilla sericata) polega na
wprowadzaniu żywych, jałowych larw do niegojącej się rany, które wydzielają enzymy
trawienne powodujące upłynnienie masy martwiczej. Larwy żywiąc się tą masą oczyszczają rany z zainfekowanej martwej tkanki. Wydzielina larw jest skuteczna nawet wobec
gronkowca złocistego, bakterii metycylinoopornych (MRSA), paciorkowców oraz bakterii z grupy Pseudomonas. Larwy muchy plujki szybko oczyszczają rany, usuwają zakażeni, skracają czas gojenia rany, zmniejszają ból związany z raną, eliminują przykry zapach
spowodowane rozkładem tkanek, ograniczają ilość niezbędnych wizyt u lekarza. Średni
koszt terapii larwami jest zdecydowanie niższy w porównaniu ze standardowym leczeniem przy pomocy opatrunków.
„Larwy to najmniejsi na świecie chirurdzy. W rzeczywistości są lepsze od chirurgów –
są tańsze i pracują 24 godziny na dobę”. („Maggots are the world’s smallest surgeons. In
fact they are better than surgeons – they are much cheaper and work 24 hours a day”.
Profesor Andrew Boulton: University of Manchester).

„Lekarzu, lecz jakąkolwiek metodą, bylebyś uleczył ..."
Hipokrates
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Historia hirudoterapii
Człowiek i malutka pijawka żyją na Ziemi
w symbiozie od wielu tysięcy lat. Patrząc
w ujęciu czasowym – leczenie pijawkami ma już
ponad dwutysięczną udokumentowaną tradycję. Krwioupusty były znane człowiekowi
z okresu kamienia łupanego. Leczenie tego typu
spotykamy u wszystkich światowych kultur,
takich jak Indie, Chiny, Mezopotamia, prekolumbijska Ameryka, starożytny Egipt, Arabia oraz starożytna Grecja i Rzym, a także cała
Europa począwszy od okresu średniowiecza przez renesans aż do czasów współczesnych.

Terminologia
W starożytnej Grecji lekarze Nicander i Theocrites pierwsi opisali pijawkę i nazwali ją
„pijącym krew robakiem”, wyprowadzając nazwę od słowa mleko – mulgeo, bo pijawki
często przyczepiały się do krowich wymion. Grecy określali też pijawkę jako bdello lub
bdella. Starożytni Rzymianie pierwsi użyli nazwy hirudo – pijawka. Takie określenie
można znaleźć u Pautusa, Cycerona, Horacjusza, Pliniusza Starszego. Słowo hirudo bardzo się rozpowszechniło i przetrwało do dziś dając podstawę całej dziedzinie nauki –
hirudoterapii. Biblia wspominając o pijawce używa hebrajskiego słowa Alukah – być
związanym. W domyśle oznaczało to, że pijawka jest tak związana z człowiekiem – jego
skórą, jak człowiek ze swoim przeznaczeniem. Anglicy nazywają pijawkę Leech, od leace, co w tym języku oznacza lekarza. Niemcy używali i używają słowa Blutegel – blut –
krew, Egel – pijawka, które pochodzi z greckiego Echin i znaczy tyle co małe węże.
Nazwę używaną współcześnie, czyli „Hirudo medicinalis” zawdzięczamy ojcu systematyki i światowej botaniki Karolowi Linneuszowi, który tworząc podstawy oznaczeń
roślin i zwierząt, nadał ją pijawce w 1758 roku. Dalszych systematycznych ustaleń
dokonał Jean-Baptiste de Lamarck, grupując pijawki w rodzinę Hirudinae. Spośród
650 żyjących na świecie gatunków pijawek, do leczenia używa się przede wszystkim
Hirudo medicinalic, hirudo verbana, hirudo orientalis.

Pijawka w różnych kulturach
Mezopotamia, Aztekowie, Majowie
Historia hirudoterapii łączy się od samego początku bardzo ściśle z krwioupustami. Flebotomia (puszczanie krwi) była znana jako metoda lecznicza już w starożytności. Wiadomo ze źródeł (choć niestety bardzo niewielu), że metody tej używano w starożytnej
Mezopotamii, a także była stosowana przez Majów i Azteków. Ponieważ Babilon przejął
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praktyki medyczne od poprzedzającej ich, choć stojącej na wyższym poziomie medycznym, kultury Sumeru, istnieje prawdopodobieństwo, że krwioupusty, a może nawet
leczenie pijawkami były tam znane. Zarówno Babilończycy jak i Indianie wierzyli, że
wraz z krwią opuszcza ciało zły duch – duch choroby. Krew była niezwykle ważnym
elementem wierzeń np. w Mezopotamii istniało przekonanie, że człowiek powstał z ziemi zmieszanej z krwią boga. Mimo tak fantastycznych teorii medycyna, w tym chirurgia,
rozwijały się prężnie. Obok wypędzania duchów hałasem, astrologią, stosowano również wiele ziołowych leków, inhalacji, lewatyw, masaży. Operowano nawet zaćmę, usuwano kamienie nerkowe. O tych dokonaniach można dowiedzieć się studiując zachowane tabliczki z pismem klinowym, oraz pierwszy traktat prawny – Kodeks Hammurabiego. Medycyna Mezopotamii wywarła ogromny wpływ na poglądy lekarzy innych kultur.
Starożytny Egipt
Kultura Egiptu – młodsza nieco od babilońskiej – przejęła część jej medycznych tradycji,
ale też znacznie je poszerzyła. Medycyna znana była w Egipcie tylko wybranym. Klasa
wyróżnionych kapłanów, przekazywała tę naukę z pokolenia na pokolenie, traktując ją
jako wiedzę tajemną. Pozostałe po Egipcjanach zapisy (na papirusach, w grobowcach
i świątyniach), zachowane narzędzia chirurgiczne oraz freski i zabalsamowane zwłoki –
ukazują obraz niezwykle wysoko rozwiniętej kultury medycznej. Zachowane papirusy
opisują wiele setek leków pochodzenia ziołowego, zwierzęcego i mineralnego, wiele
recept, opisów chorób i stosowanych zabiegów. Najbardziej znaną postacią lekarską był
żyjący ok. 2900 p.n.e. Imhotep, już za swojego życia traktowany jak półbóg, a okrzyknięty bogiem po śmierci. W Egipcie prawdopodobnie nie było świeckich lekarzy. Uczono się
zawodu w tzw. Domach Życia – miejscach przy świątyniach, które były czymś w rodzaju
dzisiejszych szpitali. Istniała też duża specjalizacja w leczeniu chorób. W usuwaniu różnych dolegliwości często wykorzystywano sztuczne upusty krwi. W starożytnym Egipcie
spotykamy najstarsze malowidło przedstawiające leczenie pijawkami. Pochodzi ono
z grobu pisarza Userhata z lat 1567–1308 p.n.e.
Indie
W starożytnych Indiach rozwinął się prawdopodobnie najstarszy na świecie, bo liczący
7000 lat, system leczniczy Ayurveda. Ayurveda stała się matką medycyny, gdyż z niej
czerpała tradycyjna medycyna chińska, arabska, grecka i rzymska. Ten indyjski system
filozoficzno-leczniczy do dziś jest uznawanym sposobem leczenia na świecie. Starożytna
Ayurveda twierdziła, że świat składa się z elementów, takich jak: eter, ogień, powietrze,
woda, ziemia – i w ten sposób manifestuje się wszechświat. Elementy te występują nie
tylko w człowieku, ale w każdej rzeczy. Muszą być w odpowiednich proporcjach i trwać
w równowadze. Ich istnienie w człowieku określają tzw. Dosze – indywidualne proporcje elementów dla każdego z nas. Brak równowagi między nimi powoduje chorobę, a tę
nierównowagę najczęściej wywołujemy my sami żyjąc w sposób nieodpowiedni. Ay-
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urveda twierdziła również, że wszechświat przenika prana – energia, nieodłączny
składnik również nas samych. Miała ona w człowieku krążyć w kanałach zwanych nadi.
Jej brak lub nadmiar powodował niedyspozycję. Ten indyjski system przywiązuje dużą
wagę do profilaktyki i traktuje człowieka holistycznie, jako jedność psychofizyczną. Koncentruje się na usuwaniu przyczyn, nie tylko symptomów. Starożytna Ayurveda zalecała
leki ziołowe i mineralne, masaże, ćwiczenia fizyczne i oddechowe – yogę, techniki
oczyszczające i wiele innych zabiegów, w tym przystawianie pijawek. Opisy leczenia
pijawkami zawierają traktaty medyczne, w tym „Ćaraka Samhita” (traktat z 500 zasadami leczniczymi) napisany przez Ryszi Ćaraka oraz „Suśruta Samhita” napisany przez
Ryszi Suśruta.
Chiny
Tradycyjna medycyna chińska ma prawdopodobnie ok. 3000 lat. Podstawą teoretyczną
była filozofia taoizmu, najpełniej sformułowana przez Lao-Tsy w „Tao Te King”, traktacie filozoficzno-politycznym. Praktyczne aspekty podał w swoich dziełach Żółty Cesarz
i inni mędrcy. Zgodnie z chińską filozofią podstawą życia jest istnienie żywiołów (podobnie jak w Indiach) oraz energii przenikającej cały wszechświat – zwanej Chi. Krąży
ona również w człowieku w kanałach zwanych meridianami. Cały system jest wzajemnie
ze sobą powiązany i powinien być w równowadze. Krążenie energii w człowieku jest
stałe. Energię można pobrać z powietrza, pożywienia, z leku lub od przekaziciela. Nadmiar lub niedobór Chi powoduje chorobę. Medycyna chińska wykształciła bardzo zaawansowane techniki zarówno diagnozy (z pulsu, wyglądu twarzy i języka), jak i terapii
(akupunktura, akupresura, ziołolecznictwo, masaże, ćwiczenia fizyczne i oddechowe –
Qi Qong, moxsoterapia). Z zachowanych źródeł wiemy, że metody leczenia wykorzystujące pijawki były dość popularne w Chinach.
Starożytna Grecja
Początki tej kolebki kultury europejskiej giną w mrokach magii i wiary w wielu bogów.
Bóstwa te były odpowiedzialne za zdrowie i chorobę, a najpewniejszym sposobem leczenia było przebłaganie ich modlitwą i ofiarą. Leczeniem początkowo zajmowali się
wróżbici. Z czasem przyjęto doświadczenia medycyny ayurvedyjskiej i egipskiej. Bogiem
lekarzy był Asklepios, lekarzy nazywano rodem Asklepiadów, a miejsca leczenia Asklepiejonami. Leczono snem, ziołami, modlitwą, prostymi zabiegami. Medycyna świecka
zaczęła się rozwijać dopiero w V wieku p.n.e. Każdy obywatel, po odpowiednich naukach
mógł zostać lekarzem. Najsłynniejszym przedstawicielem zawodu medycznego był
w owym czasie Hipokrates (ok. V wiek p.n.e.). Spisał on historię medycyny, wprowadził
całościowe badanie pacjenta. Wyznawał humoralną teorię choroby, tzn. przypuszczenie,
że w człowieku istnieją cztery humory, a brak równowagi między nimi powoduje chorobę. W tym czasie stosowano już krwioupusty, posługiwał się nimi sam Hipokrates, choć
nie przypisywał im szczególnego znaczenia. Pierwsze znane doniesienia o leczeniu pi-
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jawkami pochodzą z II wieku p.n.e. od Nikandera z Kolofonu – lekarza, poety i gramatyka. W swoich dziełach zawarł opisy leczenia, w tym pijawkami („Theriaca i Alexipharmaca”). Pijawki miały „uwolnić ciało od zastojów krwi i soków”. Około I wieku p.n.e.
o pijawkach wspomina Asklepiades Themision z Laodokii. Stosował je między innymi
w leczeniu bólów głowy. Medycyna znacznie rozwinęła się w założonej przez Aleksandra Wielkiego – Aleksandrii (ok. II wiek p.n.e.). Był to prężny ośrodek naukowy, w którym znajdowała się znakomita biblioteka oraz gdzie uprawiano z powodzeniem nauki
medyczne. Jedną ze stosowanych metod była hirudoterapia. Działali tam tacy wybitni
lekarze jak Herofilos, Erasistratos Themisson – wszyscy zalecali przystawianie pijawek
dla usunięcia z organizmu wilgoci, która według nich była przyczyną chorób. Pijawki
stosowano w zapaleniach, gorączce (Asklepiades, Paul Eginete, Actuarius), przeciw malarii i przy zapaleniu wątroby (Aetius) oraz w trudno gojących się ranach (Arnaud de
Villeneuve i Nicander).
Starożytny Rzym
Starożytny Rzym długo nie miał instytucji lekarza. Leczono się w rodzinach – magią
i sposobami ludowymi (głównie winem i kapustą). Stopniowo pojawili się przybysze
z Grecji. Wielu z nich było wyzwolonymi greckimi niewolnikami. Lekarze rzymscy pobierali nauki w Grecji oraz Aleksandrii. Pojawiła się kodyfikacja zawodu i stanowiska
lekarzy urzędowych. Najsławniejszym przedstawicielem medyków w Rzymie był Galen.
Według niego organizm tworzyły cztery elementy: ogień, woda, ziemia i powietrze,
a odpowiadały im stany: ciepła, wilgoci, suchości, zimna. W każdym człowieku istnieją
cztery humory (soki), które będąc w nierównowadze tworzą chorobę. Była to – krew,
flegma, żółć żółta i żółć czarna. Wśród nich krew była najważniejsza. Stąd nazwa teorii –
humoralna. Była ona w dużej mierze zaczerpnięta od Hipokratesa, niestety stosowana aż
do wieku XVII, powodując utrzymywanie się wielu niepotrzebnych i szkodliwych terapii.
Galen badał za pomocą oględzin moczu i tętna. Często stosował sztuczne upusty krwi,
pijawki i bańki. Twierdził, że krew ulega „zepsuciu, zużyciu” i trzeba likwidować jej zastój przez puszczanie krwi, wymioty lub środki moczopędne. Gdy upuszczał krew
z miejsca odległego od miejsca choroby, zabieg ten miał odciągać płyny, gdy lokalnie –
miało działać na chorobę bezpośrednio. Uważał, że upust krwi jest oddychaniem żył.
Wyznaczył najkorzystniejsze miejsca do upustów (45 punktów), określił ilość krwi i częstotliwość zabiegów. Pijawki w tym czasie stosowano jako lek na wiele schorzeń. Galen
jest twórcą teorii, że pijawce należy uciąć ogon, aby wzmocnić przepływ krwi. Pijawek
używali też inni znakomici lekarze tego czasu, np. Alexander de Tralles (VI wiek n.e.)
w celu poprawy słuchu pacjenta, Antyllos opisał technikę upustu żylnego i tętniczego.
Arabia
Początkowo wiedza medyczna w krajach arabskich była przejmowana od innych cywilizacji – szczególnie od Greków i Rzymian. Z czasem nastąpił rozwój medycyny arabskiej.
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Niestety sam Koran z jednej strony dawał impuls do rozwoju nauk medycznych popierając higienę i profilaktykę, z drugiej jednak strony hamował np. badania medyczne,
a szczególnie chirurgię. Z czasem jednak przezwyciężono te trudności i nastąpił wspaniały rozkwit tych nauk. Ponieważ Arabowie opanowali Syrię, Mezopotamię, Egipt, Persję, a z czasem Hiszpanię, wszędzie tam odcisnęli na kulturze lokalnej swoje piętno. Założono wiele wspaniałych szkół medycznych, nastąpił rozwój szpitalnictwa, zaczęto
rozwijać farmakoterapię i powstawały apteki. Były to też początki opieki nad psychicznie i umysłowo chorymi. Pojawiło się wielu wybitnych lekarzy, np. Awenzaor, Albucosis,
Awerroes, al-Thakafi oraz absolutnie wyjątkowi – Razes (Rhases), Awicenna i Majmonides. Rozwinęli oni w dużym stopniu wiedzę medyczną. Razes był ojcem medycyny eksperymentalnej. Pozostawił po sobie 22-tomowe dzieło pt. „Continens Medicinae”. Awicenna natomiast jest twórcą „Canon Medicinae”. Księgi te były wielokrotnie przekładane
na inne języki i stały się na wiele wieków obowiązującą lekturą lekarzy. Podstawą do
rozumienia zdrowia i choroby była dla Razesa i Awicenny teoria humoralna Galena. Stąd
tak szerokie jej zastosowanie. Panująca niepodzielnie teoria humoralna dawała impuls do
stosowania upustów krwi, a co za tym idzie stosowania pijawek. Praktyki te były codziennością w medycynie arabskiej. Już w VI wieku n.e. znajdujemy opis użycia pijawek w chorobach zapalnych, a później przy innych schorzeniach. Awicenna uważał, że pijawki pobierają krew z głębszych warstw ciała niż bańki i dlatego są szczególnie cenne. Sam zalecał je
w wielu chorobach, nawet przy bólu zębów. Wraz z ekspansją kultury arabskiej rozpowszechniło się użycie pijawek, stały się one głównym elementem leczenia.
Europa – od średniowiecza do wieku XIX
Europejska sztuka lekarska już od wczesnego średniowiecza rozwijała się pod wpływem
medycyny arabskiej, greckiej i rzymskiej, ale korzystała też z zaleceń płynących z nowej
religii chrześcijańskiej. Kościół głosząc ideę miłosierdzia i pomocy bliźniemu przyczyniał się do rozwoju różnych form opieki nad chorymi i ułomnymi. Początki były jednak
dość mizerne. Powszechna była wiara w gusła, zabobony, uroki. Powstał panteon świętych, do których modlono się w intencji wyzdrowienia osób. Z czasem leczenie szybko
przeszło z rąk Kościoła w ręce osób świeckich. Było to związane z wprowadzonym w XI
wieku zakazem zajmowania się przez księży chirurgią i upustami krwi. I choć medycyna
nadal rozwijała się w ośrodkach przyklasztornych, to opierała się ona głównie na modlitwach, opiece i ziołolecznictwie. Profesję związaną z krwią przejęli wędrowni cyrulicy,
golibrodzi, fryzjerzy – rzemieślnicy, dla których stało się to intratnym zajęciem. Istnieją
przekazy, że stosowano pijawki. Znani lekarze tego czasu to Arnold de Villanowa, Hlidegarda z Bingen, Mikołaj z Polski, Gershon z Metzu, Hugon i Teodoryk von Lucka, Guido
Lanfrachi. Prawdziwy rozwój medycyny świeckiej datuje się na XII wiek, jest to okres
powstawania uniwersytetów, a na nich fakultetów medycznych. Doktryną obowiązującą
była teoria humoralna Galena, a zabiegiem kontrolującym i przywracającym równowagę
humorów było nadal puszczenie krwi oraz przystawianie pijawek. Prócz stosowania
ziół, kamieni i relikwii świętych oraz modłów była to podstawowa metoda leczenia.
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Upusty krwi i pijawki stały się z czasem tak popularne, że stosowano je nie tylko leczniczo, ale i profilaktycznie. Tworzono mapy miejsc upuszczeń krwi (dokumenty z opactwa
św. Wiktora mówią o 23). Tworzono też w oparciu o astrologię specjalne kalendarze dni
najlepszych i najgorszych do tych praktyk. Pierwszym wydrukowanym dziełem medycznym był „Kalendarz upuszczeń krwi z żył…” z 1457 roku. Renesans, a następnie
żądna wiedzy epoka Oświecenia diametralnie i nieodwracalnie zmieniły oblicze medycyny. Ojcem nowoczesnej nauki medycznej stał się Paracelsus. Obalił on teorię Galena
i opracował nowy system teoretyczny oraz nowe sposoby leczenia. Wersaliusz rozwinął
anatomię, William Harvey opisał krwioobieg. Leonardo da Vinci pozostawił po sobie
znakomite rysunki anatomii ciała, które stały się kanonem dla pokoleń. Dzięki wynalezieniu mikroskopu i wykorzystywaniu innych nowych pomocy i narzędzi chirurgicznych
zdecydowanie podniósł się poziom nauczania medycyny. Powstawały teatry anatomiczne, tworzono dzieła naukowe i atlasy anatomiczne. Medycyny zaczęto nauczać w językach narodowych. Ciągle jednak dostęp do „lepszej” medycyny i wykształconych lekarzy
mieli tylko ludzie bogaci. Biednym pozostawała pełna magii medycyna ludowa. Przeciętny lekarz niestety wiedział bardzo niewiele. Znał teorię Galena, a według niej choroba pochodziła z „zepsucia lub wstrząśnienia” humorów. Podstawowym sposobem leczenia były środki wymiotne, lewatywy i krwioupusty. Zarówno bogatym, jak i biednym
aplikowano wszechobecne krwioupusty i pijawki. Zalecano je na bardzo wiele chorób,
szczególnie przy obrzękach, bólach, chorobach reumatycznych, hemoroidach, żylakach
i zapaleniach. Pomagały także przy tonizacji charakteru cholerycznego. Hoffman (XVII
w.) stosował je w stanach ostrych, w chorobach skóry i astmie oskrzelowej. Pijawki były
niezwykle użyteczne tam, gdzie dostęp był utrudniony lub miejsce bardzo wrażliwe.
Zwykle przystawiano je na dziąsła, wargi, język, palce, nos, „usta macicy”. Przystawiano
je często i chętnie. Duża utrata krwi powodowała często omdlenie, co uważano za dobry
objaw. Sądzono, że człowiek ma 25 litrów krwi, dlatego zalecano dużo upustów. Prowadziło to do zasłabnięć, chorób, a nawet śmierci. Przykładodo, Ludwikowi XIII dokonano
w ciągu roku aż 47 upustów krwi.
Europa – wiek XIX i XX
W ostatnich dekadach XVIII i na początku XIX wieku pijawki osiągnęły szczyty popularności. Szczególnie dało się to dostrzec we Francji i w Anglii. Leczono pijawkami wszystko i wszystkich. We Francji zużywano ok. 80 mln sztuk pijawki lekarskiej rocznie. Podobnie było w Anglii i Rosji. Zyski ze sprzedaży pijawek okazywały się większe niż ze
sprzedaży zbóż. We Francji największym propagatorem hirudoterapii był J.V. Broussais
– profesor medycyny i główny dyrektor jednego z francuskich szpitali. Według niego
większość chorób wywoływało podrażnienie lub przekrwienie przewodu pokarmowego. Leczenie powinno się więc opierać na stosowaniu środka przeciwzapalnego, a najlepszym był wtedy upust krwi i pijawki. Broussais leczył tak wszystkie choroby zakaźne,
nerwice, a nawet choroby psychiczne. Jednorazowo potrafił przystawić pacjentowi do
50 pijawek. Ilości wytaczanej w ten sposób krwi były ogromne. Niekiedy jednemu cho12

remu dokonywał 32 krwioupustów. Poglądy te wywarły wielki wpływ na całe rzesze
ówczesnych lekarzy. Często w szpitalach najpierw przystawiano pacjentowi 20-30 pijawek i dopiero stawiano diagnozę. Mówi się, że Francuzi utracili w tym czasie więcej
krwi, niż jej przelali we wszystkich wojnach Napoleona. Pojawiła się nawet moda „pijawkowa”. Francuzki nosiły biżuterię w kształcie pijawek, a motywy pijawkowe pojawiały się na meblach i ozdobach. Handel pijawkami stanowił bardzo intratne zajęcie. Głównie trudniły się nim kobiety. Brodząc po wodach oraz bagnach i zbierając przyczepione
do nóg pijawki potrafiły zebrać dziennie do 2500 sztuk. Potrzeby były jednak ogromne,
importowano je więc z innych krajów. Zakładano też specjalne hodowle (takie były też
w Polsce). Miliony pijawek zużywały rocznie, takie kraje jak Francja, Anglia, Rosja czy
Stany Zjednoczone. Ponieważ nie znano mikrobiologii ani prawdziwych przyczyn chorób, używano pijawek do leczenia wszystkiego. Stosowano je także w trakcie epidemii.
Według Mudrova i Diadkovskiego (Rosja) pijawki leczyły zapalenie mózgu, wątroby,
nerek, reumatyzm, gruźlicę, padaczkę, histerię, choroby weneryczne, udary mózgu, nadciśnienie, stany zapalne (od zapalenia żył po zapalenie opłucnej). Pijawki były też przystawiane „dla urody”. Przeciwwskazań do leczenia nimi właściwie nie było. Ta sytuacja
trwała w medycynie aż do pojawienia się metody statystycznej, której twórcą był Pierre
Louis. Z jego badań jasno wynikało, że krwioupusty niczego nie leczą. Potwierdziły to
kilkanaście lat później badania Polaka Józefa Dietla, profesora wydziału medycznego
w Krakowie. Zwalczał on ten sposób leczenia. Od roku 1830, czyli od wprowadzenia na
większą skalę leków farmaceutycznych praktyka stawiania pijawek stopniowo zaczęła
zanikać. Przysłowiowym gwoździem do trumny było odkrycie drobnoustrojów i wprowadzenie aseptyki. Pijawki nie dało się sterylizować, była więc bezużyteczna. Wydawało
się, że hirudoterapia jest już zapomnianą metodą. Sytuacja zmieniła się diametralnie
w roku 1884, gdy Haycraft – walijski profesor fizjologii odkrył, że w przewodzie pokarmowym pijawki krew nie psuje się ani nie krzepnie. Czynnik za to odpowiedzialny –
hirudynę wyizolował ze śliny pijawki dopiero w 1950 roku prof. Markwardt. Do chwili
obecnej znaleziono w ślinie pijawki jeszcze wiele innych związków. Odkrycia te przyczyniły się do ponownego renesansu użycia pijawek w XX wieku. Według Bottenberga
lista wskazań do zastosowania terapii z pijawkami wygląda następująco: procesy zapalne, choroby reumatyczne, przykurcze czynne i bierne kończyn, stany toksyczne krwi,
regeneracja krwi, zakrzepy i zatory, wysięki i przesięki, stany w których nie można dotrzeć do żyły. Niewątpliwie wielkim dokonaniem hirudoterapii stały się prace słoweńskich lekarzy M. Dergac i F. Zdravica, opisujące rekonstrukcję płata skóry przy pomocy
pijawek. Znany jest też fakt użycia w 1836 roku przez francuskiego lekarza Fereric’a
pijawek do rekonstrukcji nosa. Wiele doniesień o pozytywnym zastosowaniu pijawek
pochodzi od prof. J. Daudet i prof. Mchelet z Francji z lat 70. XX wieku. Z hirudyny zaczyna się sporządzać leki, a nawet w 1986 otrzymuje się ją przy użyciu inżynierii genetycznej. Dziś pijawka lekarska wykorzystywana jest przede wszystkim w chirurgii ręki, chirurgii szczękowo-twarzowej, plastycznej oraz przy bólach, stanach zapalnych, żylakach
itp. Pijawki w Polsce są pod ochroną. Te używane do leczenia pochodzą ze specjalnych
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hodowli. Pijawkę po jednorazowym użyciu utylizuje się. Od 2004 roku Amerykańskie
Ministerstwo Zdrowia uznaje hirudoterapię jako wartościową i pełnoprawną metodę
leczniczą. Od kilku lat podobnie jest w Polsce, choć jeszcze nie wszystkie środowiska
lekarskie znają i doceniają tę wartościową metodę.

Podsumowanie
Historia hirudoterapii zatoczyła koło. Od triumfalnego pochodu przez wieki i apogeum na
przełomie XVIII/XIX wieku, ich upadek w wieku XIX i ponowne odrodzenie w wieku XX.
Wydaje się interesujące, że przez tak wiele wieków w medycynie panowały metody nienaukowe. Stąd krwioupusty i pijawki. Z drugiej jednak strony dziś widzimy w pijawce
cenne źródło potrzebnych substancji. Tym bardziej należy docenić przebłysk intuicji
dawnych lekarzy, którzy być może zauważyli, że pijawka jest niezwykle potrzebna i użyteczna w medycynie.
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Zarys anatomii człowieka dla hirudoterapeutów
Podstawą do właściwego wykonywania zabiegów i czynności związanych z zasadą Hipokratesa „primum non nocere” – nie szkodzić, jest niewątpliwie znajomość anatomii
człowieka, której poświęcony ten rozdział.

Osie i płaszczyzny ciała
W celu łatwiejszego opisania położenia poszczególnych części ciała i kierunkach w przestrzennym układzie współrzędnych umieszczono ciało człowieka w pozycji anatomicznej. Składają się na nią:
 postawa stojąca
 głowa i wzrok zwrócone ku przodowi
 kończyny górne wyprostowane, ułożone wzdłuż tułowia, z dłońmi skierowanymi ku
przodowi (ułożenie supinacyjne)
 palce rąk wyprostowane, kciuk przywiedziony
 kończyny dolne wyprostowane, stopy złączone razem z powierzchniami przyśrodkowymi
 palce stóp wyprostowane.
Osie określono w następujący sposób:
x – oś pozioma, czyli poprzeczna (axis horizontalis
sive transversalis), są prostopadłe do osi pionowych i biegną od strony prawej do lewej, określając
kierunek boczny i przyśrodkowy
y – oś pionowa, czyli długa (axis verticalis sive
longitudinalis) wyznaczają kierunek górny i dolny.
Najdłuższą oś pionową, biegnącą od szczytu głowy do podstawy ciała nazywamy osią główną
z – oś strzałkowa (axis sagittalis) biegnąca od
przodu ku tyłowi, kierunek przedniotylny, są prostopadłe do obu poprzednich osi. Określają kierunek przedni lub brzuszny oraz tylny lub grzbietowy
Osie ciała – Dawid w pozycji anatomicznej

Płaszczyzny ciała odpowiadają osiom przez które przechodzą i są to:


płaszczyzny strzałkowe (plana sagitalia) wyznaczone przez oś strzałkową i pionową,
biegną od przodu do tyłu. Płaszczyznę strzałkową środkową przechodzącą przez oś
główną nazywamy płaszczyzną symetrii ciała lub pośrodkową
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płaszczyzny czołowe (plana frontalia) – biegną w przybliżeniu równolegle do czoła
i są określone przez oś poprzeczną i pionową
płaszczyzny poprzeczne lub poziome (plana transversalia s. horizontalia) – określone
przez oś poprzeczną i strzałkową, biegną poziomo, prostopadle do obu płaszczyzn
poprzednich.

Okolice ciała
Okolice ciała (łac. regiones corporis) są to pola wyróżniane na powierzchni ciała ludzkiego, których granice najczęściej wyznacza zrąb kostny lub elementy układu mięśniowego.
Jednoznacznie ustalone nazewnictwo okolic ciała umożliwia ścisły, topograficzny opis
powierzchni ciała i narządów wewnętrznych nimi objętych.
W obrębie ciała ludzkiego wyróżnia się okolice głowy, twarzy, szyi, klatki piersiowej,
brzucha, grzbietu, kroczowa, kończyny górnej i dolnej.

Typy budowy ciała
Ernst Kretschmer, profesor neurologii i psychiatrii, podzielił ludzi na trzy konstytucjonalne typy na podstawie cech norfologicznych:


typ pykniczny inaczej eurysomiczny (pyknos = gruby, solidny) – są to osoby o krępej
budowie ciała, bardzo dobrze zbudowane, o twarzy okrągłej i szerokiej. Kończyny zarówno dolne jak i górne są grube, skóra jest bardzo delikatna, słabo rozwinięte
mięśnie, krótka klatka piersiowa, szerokość znacznie przeważa nad długością



typ leptosomiczny inaczej zwany asteniczny (leptos = wąski, delikatny) – ludzie o tym
typie budowy charakteryzują się płaską klatką piersiową, ich kończyny są bardzo
długie i cienkie, długość ciała w znacznym stopniu ma przewagę nad szerokością, ciało leptosomatyków jest wąskie i smukłe



typ atletyczny inaczej zwany również inuskularny, nazwa tego typu wywodzi się od
słowa athlon, które oznacza walkę. Jest to typ zajmujący miejsce pomiędzy typem
pyknicznym, a leptosomicznym. Ludzie o tym typie budowy mają bardzo dobrze
rozwinięty kościec. Charakteryzują się również dobrze rozwinięta tkanką mięśniową,
długość i szerokość są mniej więcej równomierne. Człowiek atletyczny ma silnie wysklepioną klatkę piersiową, jego bary są szerokie zaś miednica stosunkowo wąska.
Twarz podobnie jak szyja jest bardzo szeroka. Dla kończyn charakterystyczne są duże oraz szerokie dłonie i stopy.

Układ pokarmowy
Układ pokarmowy składa się z przewodu pokarmowego i dwóch gruczołów trawiennych – wątroby i trzustki. Układ pokarmowy spełnia bardzo ważne zadanie, a mianowicie przekształca pokarm spożywany przez człowieka, dostarczając organizmowi energii
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i składników odżywczych, których potrzebuje on do spełnienia różnorodnych funkcji
życiowych. Główną jego rolą jest trawienie i wchłanianie pokarmu.
Początek przewodu pokarmowego stanowi jama ustna, gdzie odbywa się miażdżenie pokarmu i jego wstępne trawienie
enzymami zawartymi w ślinie (wydzielanej przez ślinianki). Następnie pokarm
przez gardło i przełyk przemieszczany
jest do żołądka, gdzie odbywa się właściwy proces trawienia. Treść żołądka
przechodzi do jelita cienkiego, gdzie następuje wchłanianie pokarmu. Niestrawione resztki pokarmu są usuwane
z organizmu przez jelito grube, a dalej
przez odbyt.

Żołądek
Żołądek jest workiem mięśniowym
o hakowatym kształcie. Z przełykiem
łączy się przez wpust żołądka, a z dwunastnicą łączy go odźwiernik – otwór
otoczony silną mięśniówką okrężną, która
rozszerza się i zwęża w zależności od
różnicy pH między środowiskami.

Układ pokarmowy

Ściana żołądka zbudowana jest od wewnątrz z:
 błony śluzowej
 błony mięśniowej (mięśniówka)
 błony surowiczej.

Lokalizacja żołądka

Budowa żołądka
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Funkcje żołądka:
 rozdrabnia pokarm
 wyjaławia pokarm
 trawi białka, a lipaza żołądkowa zapoczątkowuje trawienie tłuszczów; w żołądku
odbywa się trawienie cukrów przez amylazę ślinową – do momentu obniżenia pH
pokarmu do wartości dezaktywującej enzym.

Wątroba
Wątroba to wielofunkcyjny gruczoł stanowiący część układu pokarmowego. U człowieka
jej masa wynosi ok. 1500–1700 g. Położona jest pod przeponą. Jej większa część znajduje się w prawym podżebrzu. Zajmuje również górne części nadbrzusza i lewego podżebrza, sięgając aż do linii sutkowej. U osoby dorosłej niepowiększona wątroba jest w całości przykryta prawym łukiem żebrowym, jednak u dzieci może wystawać, a u noworodków zajmuje dużą część jamy brzusznej. Od góry i z przodu wątroba graniczy z przeponą, z dołu i z tyłu z jelitami i żołądkiem.

Wątroba

Według tradycyjnego podziału można w budowie
wątroby wyróżnić cztery płaty:
 płat prawy – ograniczony na powierzchni przeponowej przyczepem więzadła sierpowatego,
a na powierzchni otrzewnej bruzdą żyły głównej
i dołem pęcherzyka żółciowego
 płat lewy – ograniczony na powierzchni przeponowej przez przyczep więzadła sierpowatego
 płat czworoboczny
 płat ogoniasty
Funkcje wątroby:






detoksykacyjna
metaboliczna
zapasowa
magazynująca

Głównym zadaniem wątroby jest filtracja krwi dzięki której:
neutralizowane są toksyny (np. alkohol i inne używki, a także niektóre leki) – głównie barbiturany
 toksyczny amoniak przekształca się w mocznik
 syntezuje czynniki krzepnięcia krwi
 węglowodany przekształca w łatwo przyswajalną dla organizmu glukozę, a jej nadmiar w glikogen lub w tłuszcze (które magazynuje)
 aminokwasy metabolizuje w tłuszcze
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magazynuje żelazo i witaminy: A, D, E, niewielkie ilości B12 i C, które uwalnia w razie
potrzeby
wytwarza żółć (do 1,5 litra na dobę), która emulguje tłuszcze i powtórnie wykorzystuje zużytą sól żółciową
produkuje i magazynuje niektóre białka surowicy krwi (np. albuminę)
wytwarza i magazynuje enzymy
produkuje ciepło, bierze udział w termoregulacji (krew wypływa cieplejsza o 1°C)
zachowuje w organizmie substancje nadające się do ponownego wykorzystania,
zbędne – wydala
u płodu pełni funkcję krwiotwórczą.

Trzustka
Trzustka, to gruczoł położony w górnej części jamy brzusznej o przeciętnej masie 70–
100 g, mierzy ok. 12–30 cm, składający się z części:
 wewnątrzwydzielniczej (hormonalnej, odpowiedzialnej za wytwarzanie m.in. insuliny i glukagonu)
 zewnątrzwydzielniczej (trawiennej, produkującej sok trzustkowy).

Trzustka

Położenie trzustki
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Drogi wyprowadzające sok trzustkowy, będący produktem zewnątrzwydzielniczej części trzustki, uchodzą jako przewód trzustkowy główny (przewód Wirsunga) na brodawce dwunastniczej większej (brodawka Vatera), najczęściej łącząc się tam z drogami żółciowymi (przewód żółciowy wspólny).
Funkcje trzustki:
 trawienna – czynność zewnątrzwydzielnicza (sok trzustkowy wydzielany do dwunastnicy zawierający przede wszystkim enzymy trawienne)
 regulująca – czynność wewnątrzwydzielnicza (hormony, z których najważniejsze to
insulina i glukagon).

Układ moczowy
Układ moczowy jest zespołem narządów, którego zadaniem jest usuwanie zbędnych
i szkodliwych produktów przemiany materii oraz regulacja ilości wody w organizmie.
Jego elementem jest nerka, w której znajdują się kłębuszki nerkowe, rdzeń nerkowy
i torebka Bowmana. W kłębuszkach powstaje tzw. mocz pierwotny, wydalany przez
moczowody, pęcherz i cewkę.

Układ moczowy

Nerki
Najważniejszą częścią układu moczowego jest parzysty narząd o kształcie ziarna fasoli –
nerka. Posiada ona powierzchnię tylną i boczną, brzegi: przyśrodkowy i boczny oraz
bieguny: górny i dolny. Przez brzeg przyśrodkowy wchodzi tętnica nerkowa, a wychodzi
żyła i tętnica nerkowa. Obie nerki położone są głęboko w tylnej części jamy brzusznej,
pod przeponą, za wątrobą i żołądkiem, w tak zwanej przestrzeni zaotrzewnowej. Lewa
nerka leży nieco wyżej od prawej i jest od niej większa. Okolica lędźwiowa – miejsce
położenia obu nerek – jest od tyłu częściowo chroniona przez dolne żebra. Nerki
to parzysty narząd w kształcie fasoli o masie ok. 100 g każda.
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Funkcje nerek:
 usuwanie
toksycznych produktów
przemiany materii poprzez filtrowanie
krwi oraz wydalanie ich z organizmu
w postaci moczu
 zatrzymywanie składników niezbędnych dla organizmu, które ulegają przefiltrowaniu do moczu pierwotnego (resorpcja)
 regulacja objętości płynów ustrojowych
 wpływ na ciśnienie tętnicze krwi
 wpływ na prawidłową erytropoezę
(produkcja erytropoetyny)
 wpływ
na równowagę kwasowozasadową (pH krwi), dzięki możliwości
zakwaszania moczu
 wpływ na układ kostny przez produkcję aktywnych postaci witaminy D3.

Lokalizacja nerek

Moczowody
Kolejną częścią układu moczowego są moczowody. Są to parzyste przewody o długości ok. 27–30 cm, biegnące z miedniczek
nerkowych do pęcherza moczowego.
Przewody te mają dobrze rozwiniętą błonę
Budowa nerki
mięśniową i są wyścielone błoną śluzową.
Zadaniem moczowodów jest transport moczu wyprodukowanego w nerkach do pęcherza moczowego, skąd jest on wydalany.

Pęcherz moczowy
Zbiornikiem, do którego trafia mocz wyprodukowany w nerkach jest pęcherz moczowy.
Jest on położony w miednicy, tuż poza spojeniem łonowym, zbudowany w kształcie
stożka, którego dno zwrócone jest ku dołowi, a szczyt połączony z trzonem zwrócony
jest ku górze, w kierunku pępka.
Pęcherz moczowy wewnątrz pokryty jest błoną śluzową, na dnie gładką, w pozostałej
części pofałdowaną. Od dna pęcherza wychodzi przewód wyprowadzający mocz na zewnątrz, zwany cewką.
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Układ krwionośny
W skład układu krwionośnego wchodzą: serce, tętnice, żyły i naczynia włosowate.

Układ krwionośny

Serce
Serce, to pompa tłocząca krew. Narząd zbudowany z dwóch przedsionków (prawego
i lewego), oddzielonych od siebie przegrodą
międzyprzedsionkową oraz dwóch komór
(prawej i lewej), oddzielonych od siebie przegrodą międzykomorową, łączących się
z przedsionkami przez zastawki przedsionkowo-komorowe, które nie pozwalają na
cofanie się krwi z komór do przedsionków,
natomiast umożliwiają jej przepływ z przedsionków do komór. Serce ma kształt stożka
o podstawie zwróconej do góry w prawo i ku
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Lokalizacja serca

tyłowi. Koniuszek serca należy do komory lewej, skierowany jest do przodu w lewo i ku
dołowi. Uderza on w czasie skurczu o przednią ścianę klatki piersiowej.
Serce składa się z następujących warstw:
 od wewnątrz jest wysłane wsierdziem
 dalej znajduje się warstwa mięśnia sercowego
 na zewnątrz znajduje się tkanka pokryta błoną surowiczą – nasierdzie.

Budowa serca

Tętnice
Największą, główną tętnicą organizmu jest aorta zaopatrująca cały organizm w krew
bogatą w tlen. Aorta wychodzi ku górze z lewej komory serca, zagina się i zstępuje w dół.
Na poszczególnych poziomach dzieli się ona na tętnice.

Żyły
Naczynia żylne, początkowo drobne i bardzo liczne, łączą się w coraz to większe żyły,
które ostatecznie tworzą dwie żyły główne – górną i dolną. Uchodzą one do prawego
przedsionka serca. Żyła główna dolna to największa żyła układu.

Naczynia włosowate
Naczynia włosowate, inaczej włośniczki, to najdrobniejsze (niewidzialne gołym okiem)
naczynia krwionośne ustroju. Włośniczki swymi rozgałęzieniami tworzą sieć. W sieci
włośniczek występują naczynia włosowate tętnicze i żylne. Wyróżnia się typy sieci naczyń włosowatych: zwykła sieć kapilarna w tkankach, sieć dziwna, układ wrotny.
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Krew
Jest tkanką płynną o czerwonym kolorze, barwa
jej zależy od barwnika krwi – hemoglobiny. Krew
przepływa bez przerwy we wnętrzu układu krążenia, dostarczając do wszystkich komórek ciała
tlen, składniki odżywcze i inne elementy potrzebne komórkom do metabolizmu. Jednocześnie krew transportuje dwutlenek węgla. W orKrew
ganizmie znajduje się zgromadzona krew
(w wątrobie i śledzionie), która normalnie nie krąży. Włączana jest ona do krążenia tylko w przypadkach konieczności uzupełnienia utraconej przez organizm krążącej krwi.
Odczyn krwi na ogół stały, lekko zasadowy.
Komórki krwi – w osoczu znajdują się różnego rodzaju ciałka, spośród których każda
spełnia określoną funkcję:

Składniki morfotyczne krwi




krwinki czerwone (erytrocyty) – transportują tlen z płuc do komórek i dwutlenek
węgla, pochodzący z metabolizmu komórek, w odwrotnym kierunku



płytki krwi (trombocyty) – są to kuleczki
tłuszczów, lipidów lub cząsteczki barwnika, poruszające się biernie wraz z krążącą
krwią. Uczestniczą w procesie krzepnięcia
krwi, zapobiegając krwotokom

krwinki białe (leukocyty) – mają zdolności żerne i poruszania się. Różne rodzaje
krwinek tworzą część układu odpornościowego i chronią organizm przed infekcjami.

Powstawanie krwi – w organizmie człowieka w sposób nieprzerwany tworzą się nowe
elementy krwi. Każdego dnia powstają miliony krwinek czerwonych, białych i płytek
krwi. Proces ten zwany hemopoezą, ma miejsce głównie w szpiku kostnym. Hemopoeza
rozpoczyna się wytwarzaniem od komórek macierzystych, z których wywodzą się różne
komórki krwi.

Układ limfatyczny, chłonny
Układ limfatyczny jest otwartym układem naczyń i przewodów, przez które płynie płyn
ustrojowy zwany limfą (chłonką). Głównym zadaniem układu limfatycznego jest ochrona przed zakażeniami oraz cyrkulacja płynów ustrojowych. Układ ten zbudowany jest
z otwartych naczyń limfatycznych oraz tkanki limfatycznej budującej węzły chłonne,
grudki chłonne, grasicę, migdałki i śledzionę.
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Układ chłonny

Grasica
Jednym z narządów układu limfatycznego jest położona w śródpiersiu grasica. Budują ją
dwa płaty utworzone z mikroskopijnych zrazików. Grasica funkcjonuje tylko do okresu
pokwitania, kiedy to ulega zanikowi, a jej miejsce zajmuje tkanka tłuszczowa.
Zadaniem grasicy jest kształtowanie swoistości immunologicznej organizmu przez ukierunkowanie w tym względzie pozostałych narządów limfatycznych oraz produkcja limfocytów T, które następnie zasiedlają obwodowe tkanki limfatyczne.

Gruczoły przytarczyczne
Kolejnymi elementami układu limfatycznego są gruczoły położone w niewielkim oddaleniu od tarczycy, tzw. gruczoły przytarczyczne. Gruczoły te mają postać czterech tworów wielkości ziarnka pieprzu i są osadzone w masie tkanki łącznej otaczającej gruczoł
tarczycowy pod górnymi i dolnymi biegunami tarczycy. Gruczoły te wydzielają parathormon odpowiedzialny za regulację poziomu wapnia we krwi i płynie tkankowym,
zwiększają poziom wapnia we krwi i obniżają ilość jonów fosforanowych we krwi.
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Węzły chłonne
Kolejnymi, obwodowymi narządami układu limfatycznego są rozproszone w organizmie,
zbudowane z tkanki limfatycznej i komórek siateczkowo-śródnabłonkowych – węzły
chłonne. W węzłach tych dochodzi do kontaktu antygenu z limfocytami i indukcji odpowiedzi immunologicznej.
Węzły chłonne są włączone w recyrkulację limfocytów i obieg chłonki. Od wewnątrz
wyścielone są torebką łącznotkankową, z której w głąb miąższu odchodzą rusztowania
dla miąższu. W miąższu wyróżnia się część korową (grudki chłonne) i część rdzenną
(pasma rdzenne). W grudkach chłonnych powstają limfocyty a w pasmach rdzennych
przechowywane są dojrzałe limfocyty.

Migdałki
Migdałki są skupiskiem tkanek limfatycznych i tworzą w gardle tzw. pierścień Waldeyera. Migdałki znajdują się po obu stronach gardła, między grzbietem języka, a języczkiem, który wyrasta z podniebienia. Migdałki zbudowane są z tkanki limfatycznej, której
zadaniem jest rozpoznanie i zwalczanie szkodliwych czynników zewnętrznych.

Śledziona
Największym narządem układu limfatycznego jest położona wewnątrzotrzewnowo
w jamie brzusznej, między IX a XI żebrem – śledziona. Jest narządem niezbędnym do
życia, a w przypadku jej usunięcia czynność jest przejmowana przez inne narządy (np.
wątrobę). Ludzie pozbawieni śledziony wykazują jednak mniejszą odporność, ponieważ
jest ona narządem odpowiedzialnym za niszczenie bakterii.
Głównym zadaniem śledziony jest wytwarzanie immunoglobulin i usuwanie defektywnych lub „starych” erytrocytów, trombocytów oraz krwinek białych, a w życiu płodowym jest ona miejscem namnażania erytrocytów.

Układ oddechowy
Układ oddechowy jest odpowiedzialny za utrzymanie stałej wymiany gazów między
organizmem a środowiskiem. Oddychanie jest jedną z najważniejszych czynności organizmu i podstawowym przejawem życia. Wdychany tlen używany jest przez komórki
wszystkich tkanek jako paliwo do produkcji energii, a wydychany dwutlenek węgla jest
pozostałością tego procesu (jego nadmiar w organizmie jest toksyczny). Układ oddechowy składa się z dróg doprowadzających powietrze, płuc i narządów pomocniczych,
umożliwiających wprowadzenie wdychanego powietrza do płuc. Drogi układu oddechowego, doprowadzające powietrze to: nos, gardło, krtań, tchawica, oskrzela.
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Układ oddechowy

Układ ruchu
Ze względu na budowę i właściwości układ ruchu można podzielić na:
 część bierną – układ szkieletowy
 część czynną – układ mięśniowy
Dzięki współdziałaniu tych układów możemy:
wykonywać ruchy lokomocyjne
 zmieniać ułożenie ciała względem siebie
 utrzymać odpowiednią postawę ciała
 osłabiać skutki działania różnych przeciążeń


Do narządów ruchu zalicza się: kości, stawy, więzadła i mięśnie. Stanowią one ściśle
związaną ze sobą całość czynnościową.

Układ szkieletowy
Szkielet na który składają się wszystkie kości człowieka, stanowi konstrukcję nośną
narządów ruchu i jest miejscem przyczepów ścięgien (połączeń mięśniowo-kostnych
zbudowanych z tkanki łącznej) i więzadeł (połączeń kostno-kostnych zbudowanych
z tkanki łącznej).
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Szkielet człowieka

Szkielet pod względem czynnościowym tworzy kościec osiowy i kościec obwodowy.
Na kościec osiowy składają się:
 kości czaszki
 kręgosłup z kością krzyżową
 części kostne klatki piersiowej
Na kościec obwodowy składają się:
kości kończyn górnych wraz z kośćmi obręczy barkowej
 kości kończyn dolnych wraz z kośćmi obręczy biodrowej
Ze względu na kształt kości szkieletu można je podzielić na:
 kości długie
 kości płaskie
 kości różnokształtne
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Kości długie (np. kość ramienna, udowa, kości przedramienia, podudzia, śródręcza,
śródstopia i palców) zbudowane są prawie wyłącznie z istoty korowej. Na obu końcach
trzonów kości długich znajdują się naturalne maczugowate zgrubienia – nasady, wypełnione przez warstwę gąbczastą. Między nasadami i trzonem kości wyróżnia się dodatkowo tzw. przynasady. Jest to miejsce, gdzie odbywa się wzrost kości na długość.
W okresie wzrostu, nasada oddzielona jest od przynasady chrząstką, noszącą nazwę
chrząstki wzrostu lub nasadowej. Jama szpikowa w trzonie kości długich i przestrzenie
międzybeleczkowe nasad wypełnione są szpikiem

Budowa kości

Kości płaskie (np. kości czaszki, mostek, żebra, kości miednicy) utworzone są przez
blaszki zewnętrzne i wewnętrzne mające strukturę warstwy korowej, które przedzielone są cienką warstwą kości gąbczastej.

Wyrostek sutkowaty

Kąt żuchwy

Kości różnokształtne (np. kości nadgarstka, stęp, kręgi) otoczone są warstwą istoty korowej podobnie jak kości długie, z reguły jest ona jednak cieńsza. Wypełnione są prawie
wyłącznie warstwą gąbczastą.
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Układ mięśniowy
Podstawową jednostką strukturalną mięśnia jest włókno mięśniowe. Włókna w mięśniu
zebrane są w pęczki i otoczone łącznotkankową błoną. Pęczki włókien mięśniowych
zebrane razem tworzą brzusiec mięśnia. Wnętrze włókna mięśniowego wypełnione jest
głównie pęczkami miofibryli (włókienek kurczliwych). Z kolei włókienka kurczliwe
utworzone są przez „minipałeczki” – filamenty.
Podział mięśni

Rozróżniamy dwa typy komórek mięśniowych, tworzących mięśnie – szybkie i wolne.
Mięśnie zbudowane z włókien szybko się kurczących, odpowiadają za akcje szybkie,
krótkie i intensywne. Tworzą je włókna białe – ich kolor wynika z faktu, że zawierają
one ograniczoną ilość mioglobiny oraz ograniczoną ilość mitochondriów, co sprawia, że
włókna te odnawiają energię w głównej mierze dzięki procesom beztlenowym. Do mięśni składających się w znacznej mierze z włókien białych zaliczamy, między innymi,
mięsień dwugłowy ramienia (biceps).
Mięśnie zbudowane z włókien wolnych są przystosowane głównie do ruchów ciągłych
o małej intensywności. Są one także bogate w mioglobinę oraz mitochondria, co sprawia,
że charakteryzują się one czerwonym kolorem – ukrwienie tych mięśni jest o wiele lepsze
niż mięśni zbudowanych z włókien szybkich, a odnowa energii przebiega głównie dzięki
przemianom tlenowym. Zaliczamy do nich między innymi – mięśnie międzyżebrowe.

Typy morfologiczne mięśni: A – mięśnie wrzecionowate, B – mięśnie dwugłowe, C – mięśnie dwubrzuścowe, D – mięśnie pierzaste, E – mięśnie półpierzaste, F – mięśnie wielodzielne

Podział mięśni ze względu na kształt:
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Typ mięśni

Kształt

Miejsce występowania

długie

wydłużony

kończyny

szerokie (płaskie)

spłaszczone, szerokie

klatka piersiowa, tułów

krótkie

małe, wielokształtne

wokół kręgosłupa

okrężne

okrągłe, koliste

dookoła oka, ust

Podział mięśni ze względu na miejsce położenia:
 mięśnie głowy
 mięśnie szyi
 mięśnie tułowia
 mięśnie grzbietu
 mięśnie klatki piersiowej
 mięśnie brzucha
 mięśnie kończyny górnej
 mięśnie kończyny dolnej

Mięśnie człowieka – przód
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Mięśnie człowieka – tył

Ścięgno Achillesa
Ścięgno Achillesa jest silną strukturą łączącą mięśnie łydki z piętą. W skład tego ścięgna
wchodzi mięsień płaszczkowaty i brzuchaty łydki, które podczas skurczu pociągają za
ścięgno, powodując podeszwowe zgięcie w stawie skokowym. Dzięki niemu możemy się
wspiąć na palce, uprawiać biegi, sprinty, skoki czy wspinaczkę.

Mięśnie łydki tworzące ścięgno Achillesa
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Staw skokowy
Staw skokowy składa się ze stawu skokowego górnego oraz dolnego, a tworzy go kość piszczelowa,
strzałkowa oraz skokowa i piętowa. Staw skokowy
górny pozwala na wykonanie ruchu zawiasowego,
natomiast dolny na ruch inwersji (stanięcie na wewnętrznej krawędzi stopy) oraz ewersji (stanięcie
na bocznej krawędzi stopy).
Aby poszczególne kości mogły łącznie funkcjonoStaw skokowy
wać jako staw skokowy połączone są ze sobą licznymi więzadłami. Pomiędzy kością piszczelową a strzałkową istnieje więzozrost piszczelowo-starzałkowy, po stronie przyśrodkowej więzadło trójgraniaste (warstwa powierzchowna i głęboka), a po stronie bocznej więzadło strzałkowo-skokowe przednie,
więzadło strzałkowo-piętowe oraz więzadło strzałkowo-skokowe i mięśnie goleni, które
czynnie stabilizują staw skokowy.

Staw łokciowy
Staw łokciowy jest stawem złożonym o bardzo
skomplikowanej budowie. W jego obrębie, otoczone jedną torebką, znajdują się trzy współdziałające połączenia stawowe:
 staw ramienno-łokciowy
 staw ramienno-promieniowy
 staw promieniowo-łokciowy bliższy.

Staw łokciowy

Każde z nich posiada swoje powierzchnie stawowe, względem których części kostne (kość łokciowa, kość promieniowa, kość ramienna)
poruszają się w przestrzeni. Zaburzenie w obrębie którejkolwiek z nich prowadzi do
znacznych ograniczeń funkcji kończyny górnej, a w szczególności ręki (np.: duże ograniczenie zgięcia łokcia może uniemożliwić przyjmowanie pokarmu, czy wykonywanie czynności wokół głowy). Staw łokciowy pokryty jest torebką stawową, która stanowi ochronę
stawu przed środowiskiem zewnętrznym, jak również produkuje maź stawową będącą
substancją odżywczą i „smarującą” dla powierzchni stawowych. Torebka stawowa jest
również elementem stabilizującym staw w pozycjach skrajnego ustawienia części kostnych względem siebie. Zewnętrznie od niej znajdują się więzadła, stanowiące główne zabezpieczenie łokcia przed zwichnięciami (niefizjologiczne przemieszczenie powierzchni
stawowych względem siebie). W skład aparatu więzadłowego łokcia wchodzą:
 więzadło poboczne boczne
 więzadło poboczne przyśrodkowe
 więzadło pierścieniowate.
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Strukturami odpowiadającymi za ruch w łokciu są mięśnie, przebiegające wokół stawu.
Można je podzielić ogólnie na grupy:
 przednią – mięśnie zginające staw łokciowy
 tylną – mięśnie prostujące staw łokciowy
 boczną – mięśnie prostujące nadgarstek i palce
 przyśrodkową – mięśnie zginające nadgarstek i palce.

Układ nerwowy
Układ nerwowy jest układem zbudowanym z tkanki nerwowej. Jego zadaniem jest nadzorowanie
czynności narządów wewnętrznych organizmu
oraz umożliwienie mu kontaktu ze światem zewnętrznym.
Podstawowym elementem układu nerwowego jest
komórka nerwowa (neuron) z odchodzącymi od
niej wypustkami. Zadaniem tej komórki jest przyjmowanie, przetwarzanie i przekazywanie informacji w postaci bodźca elektrycznego. Neuron zbudowany jest z bańkowatego ciała komórkowego
z jądrem i odchodzących od niego licznych wypustek
tworzących drzewkowate rozgałęzienia (dendryty).
W każdym neuronie znajduje się jedna wypustka
dłuższa od pozostałych nosząca nazwę aksonu, jest
ona pokryta otoczką mielinową zbudowaną z lipidów i pełniącą ważną rolę izolatora w procesie przekazywania informacji przez neurony.
Układ nerwowy (rysunek Wawrzyńca
Święcickiego)

Komórka nerwowa
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Układ nerwowy buduje ok. 25 miliardów neuronów łączących się ze sobą za pośrednictwem tzw. synaps, których liczba jest o wiele większa niż liczba komórek nerwowych,
ponieważ każda wypustka tworzy wiele połączeń z komórkami nerwowymi i innymi typami komórek. Synapsy przewodzą sygnał od aksonu jednej komórki do dendrytu drugiej.

Rdzeń przedłużony i kręgowy

Przekrój poprzeczny rdzenia

Rdzeń przedłużony
Rdzeń przedłużony ma kształt ściętego stożka, którego podstawa jest skierowana ku
górze. Jego górną granicę tworzy tylny brzeg mostu, a u dołu przechodzi bez wyraźnej
granicy w rdzeń kręgowy. Na dolnej przedniej powierzchni rdzenia przedłużonego występują dwa białe pasma, zwane piramidami, utworzone przez włókna tzw. drogi piramidowej. Większość tych włókien przechodzi na stronę przeciwną, tworząc skrzyżowanie piramid.
W rdzeniu przedłużonym od przodu znajduje się szczelina pośrodkowa przednia, a od
tyłu bruzda pośrodkowa tylna. Szczelina i bruzda wraz z bruzdą boczną przednią
i bruzdą boczną tylną dzielą powierzchnię rdzenia na sznury. Sznury boczne zakończone
są zgrubieniem, zwanym oliwką. Przez środek rdzenia przedłużonego biegnie kanał
środkowy rdzenia przedłużonego, który u góry przechodzi w światło komory czwartej,
a u dołu – w kanał środkowy rdzenia kręgowego.

Rdzeń kręgowy
Rdzeń kręgowy, długości około 45 cm, ma kształt nieco spłaszczonego grubego sznura,
który znajduje się w kanale kręgowym. Zaczyna się on od umownej granicy z rdzeniem
przedłużonym mózgowia, wypadającej na wysokości otworu wielkiego, a kończy się
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stożkiem rdzeniowym na wysokości II kręgu lędźwiowego. Zatem rdzeń kręgowy jest
krótszy od kanału kręgowego (jest to efekt wolniejszego wydłużania się rdzenia w stosunku do kręgosłupa w rozwoju osobniczym).
Od stożka rdzeniowego odchodzi nić końcowa, mająca zakończenie na poziomie drugiego kręgu krzyżowego. Z rdzeniem kręgowym ma połączenie 31 par nerwów rdzeniowych, w tym 8 szyjnych, 12 piersiowych, 5 lędźwiowych, 5 krzyżowych i 1 guziczny.
Ponieważ kanał kręgowy jest dłuższy od rdzenia, to poszczególne otwory międzykręgowe, przez które odpowiednie nerwy rdzeniowe kontaktują się z rdzeniem, są przesunięte w stosunku do rdzenia ku dołowi. Tylko w okolicy szyjnej poszczególne odcinki rdzenia znajdują się mniej więcej naprzeciw odpowiadającym im otworom międzykręgowym, a im niżej, tym dłuższa jest droga nerwu do właściwego dla niego otworu międzykręgowego. Poniżej II kręgu lędźwiowego, gdzie kończy się właściwy rdzeń, w kanale
kręgowym biegnie wiązka nerwów, otaczająca nić końcową do dalszych otworów międzykręgowych lędźwiowych i otworów krzyżowych, nosząca nazwę ogona końskiego.
Średnica rdzenia wykazuje dwa zgrubienia: szyjne, ciągnące się od II kręgu szyjnego do
II kręgu piersiowego, i lędźwiowe – od X do XII kręgu piersiowego. Na zewnętrznej powierzchni rdzenia widoczne są dwa zagłębienia przebiegające w linii pośrodkowej: od
przodu, zwane szczeliną pośrodkową przednią i od tyłu – bruzdą pośrodkową tylną.
Zagłębienia te dzielą rdzeń na symetryczne połowy. Bocznie od zagłębień znajduje się
bruzda boczna przednia, z której wychodzą korzenie przednie (ruchowe), i bruzda
boczna tylna, którą wchodzą do rdzenia korzenie tylne (czuciowe) nerwów rdzeniowych. Korzenie przednie, inaczej brzuszne, są utworzone z włókien ruchowych, którymi
przebiegają impulsy nerwowe do mięśni szkieletowych, a korzenie tylne, inaczej grzbietowe, składają się z włókien czuciowych, będących wypustkami komórek nerwowych
leżących w zwojach rdzeniowych.
Przekrój poprzeczny rdzenia ujawnia zewnętrzne rozmieszczenie istoty białej względem
szarej oraz układ tej ostatniej w postaci litery H. Włókna nerwowe znajdujące się w istocie białej układają się w tzw. sznury. Przez środek rdzenia kręgowego biegnie kanał
środkowy rdzenia kręgowego.

Nerw rdzeniowy
Nerw rdzeniowy powstaje w wyniku połączenia korzenia brzusznego (ruchowego), odchodzącego od rdzenia kręgowego, z korzeniem grzbietowym (czuciowym), zaczynającym się w zwoju rdzeniowym. Wspólny pień nerwu rdzeniowego dzieli się na gałąź
brzuszną, gałąź grzbietową, gałąź oponową oraz gałąź łączącą. Gałęzie oponowe wchodzą przez otwory międzykręgowe do kanału kręgowego i docierają do opony twardej
rdzenia, naczyń krwionośnych i okostnej kręgów. Gałęzie łączące stanowią połączenie
nerwów rdzeniowych ze zwojami pnia współczulnego.
Gałęzie grzbietowe nerwów rdzeniowych unerwiają skórę okolicy grzbietowej oraz mięśnie głębokie grzbietu. Każda gałąź grzbietowa dzieli się na gałąź boczną i przyśrodko-
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wą. Rozmieszczenie gałęzi grzbietowych powtarza się w całym tułowiu bez większych
zmian. Z ważniejszych nerwów odchodzących od gałęzi grzbietowych warto wymienić:
nerw potyliczny większy, należący do drugiego nerwu szyjnego i unerwiający mięśnie
i skórę okolicy potylicznej, nerwy górne pośladków, należące do ostatnich nerwów lędźwiowych, oraz nerwy środkowe pośladków, odchodzące od nerwów krzyżowych.
Nerwy górne i środkowe pośladków unerwiają okolicę pośladkową.
Gałęzie brzuszne nerwów rdzeniowych unerwiają skórę i mięśnie przedniej i bocznej
strony szyi oraz tułowia, skórę i mięśnie kończyn oraz mięśnie powierzchowne grzbietu.
W odróżnieniu od gałęzi grzbietowych gałęzie te – z wyjątkiem okolicy piersiowej, gdzie
wykazują układ odcinkowy – łączą się ze sobą, tworząc sploty: szyjny, ramienny, lędźwiowy i krzyżowy.

Splot szyjny powstał z zespolenia gałęzi pierwszych czterech nerwów szyjnych. Splot ten
łączy się ze splotem ramiennym pniem współczulnym oraz nerwami: twarzowym, błędnym, dodatkowym i podjęzykowym. Od splotu szyjnego odchodzą:
 nerwy skórne – unerwiające czuciowo skórę szyi i górne okolice klatki piersiowej
 gałęzie mięśniowe – unerwiające mięśnie szyi bezpośrednio (mięsień mostkowoobojczykowo-sutkowy, mięsień czworoboczny) lub za pośrednictwem zespolenia,
zwanego pętlą szyjną
 nerw przeponowy – unerwiający przeponę; oprócz włókien ruchowych ma on również włókna czuciowe zaopatrujące osierdzie, opłucną i otrzewną.
Splot ramienny jest utworzony z czterech dolnych nerwów szyjnych i pierwszego piersiowego. Od tego splotu odchodzą nerwy do skóry i mięśni kończyny górnej. Nerwy te
dzieli się na dwie grupy: gałęzie krótkie, unerwiające okolicę barku, i gałęzie długie,
unerwiające pozostałe części kończyny. Gałęzie krótkie odchodzą od części nadobojczykowej splotu, gałęzie długie – od części podobojczykowej. Do ważniejszych nerwów
z grupy gałęzi krótkich należy zaliczyć: nerwy piersiowe przednie, unerwiające mięsień
piersiowy większy i mięsień piersiowy mniejszy, nerw nadłopatkowy, unerwiający mięsień nadgrzebieniowy i mięsień podgrzebieniowy, nerw piersiowo-grzbietowy, unerwiający mięsień najszerszy grzbietu. Gałęzie długie splotu tworzą m.in. nerwy: nerw mięśniowo-skórny, unerwiający mięsień ramienny, mięsień dwugłowy ramienia i mięsień
kruczo-ramienny, nerw pośrodkowy, unerwiający zginacze przedramienia, z wyjątkiem
zginacza łokciowego nadgarstka i zginacza głębokiego palców, mięśnie kciuka, z wyjątkiem mięśnia przywodziciela kciuka, pierwszy i drugi mięsień glistowaty, nerw łokciowy, unerwiający mięsień, zginacz łokciowy nadgarstka, mięsień zginacz głęboki palców,
przywodziciel kciuka, mięśnie glistowate III i IV, nerw promieniowy, unerwiający mięsień trójgłowy ramienia, mięsień ramienno-promieniowy, prostowniki przedramienia,
nerw pachowy, unerwiający mięsień obły mniejszy i mięsień naramienny.
Splot lędźwiowy powstał z gałęzi trzech pierwszych nerwów lędźwiowych częściowo
czwartego. Splot ten jest połączony ze splotem krzyżowym nerwem żebrowym. Od splo-
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tu lędźwiowego odchodzą gałęzie krótkie i długie. Pierwsze z nich unerwiają m.in. mięsień biodrowo-lędźwiowy. Gałęzie długie splotu tworzą nerwy: nerw biodrowopodbrzuszny, nerw biodrowo-pachwinowy, nerw łonowo-udowy, nerw skórny boczny
uda, nerw udowy i nerw zasłonowy. Najgrubszym nerwem splotu lędźwiowego jest
nerw udowy, unerwiający m.in. mięsień krawiecki i mięsień czworogłowy uda.
Splot krzyżowy powstał z gałęzi brzusznych czwartego i piątego nerwu lędźwiowego
oraz wszystkich nerwów krzyżowych. Gałęzie krótkie splotu zaopatrują m.in. mięsień
gruszkowaty. Gałęzie długie tworzą nerwy: nerw pośladkowy górny, unerwiający mięsień pośladkowy średni, nerw pośladkowy dolny, unerwiający mięsień pośladkowy
wielki, nerw skórny uda tylny, unerwiający skórę krocza i sromu, nerw kulszowy, unerwiający m.in. mięsień półbłoniasty i mięsień dwugłowy uda, nerw strzałkowy wspólny,
unerwiający staw kolanowy i skórę kolana oraz bocznej strony goleni, nerw strzałkowy
powierzchowny, unerwiający mięśnie strzałkowe i częściowo skórę palców stopy, nerw
strzałkowy głęboki, unerwiający mięśnie prostujące goleni i grzbietu stopy, stawy stopy,
oraz częściowo skórę palców stopy, nerw piszczelowy, unerwiający zginacze goleni,
skórę łydki, nerw sromowy, utworzony z gałęzi brzusznych III i IV nerwu krzyżowego
i unerwiający m.in. mięsień zwieracz odbytu zewnętrzny, nerw guziczny, utworzony
głównie z V nerwu krzyżowego i unerwiający m.in. czuciowo okolicę odbytu.
Gałęzie brzuszne nerwów piersiowych noszą nazwę nerwów międzyżebrowych. Nerwy
te nie tworzą splotów. Jedynie znaczna część pierwszego nerwu piersiowego wchodzi
w skład splotu ramiennego, a ostatni bierze udział w utworzeniu splotu lędźwiowego.
Nerwy międzyżebrowe oddają gałęzie: mięśniowe, unerwiające głęboką warstwę ścian
klatki piersiowej i mięśnie brzucha, skórne unerwiające przednią powierzchnię klatki
piersiowej i brzucha, czuciowe do opłucnej i otrzewnej, oraz gałęzie łączące z układem
współczulnym.

Mózg
Centralną częścią ośrodkowego układu nerwowego jest znajdujący się w czaszce – mózg.
Jest on najbardziej złożonym narządem, a stopień jego rozwoju warunkuje istnienie
świadomości.
Mózg zbudowany jest z dwóch pofałdowanych półkul (lewej i prawej), są one rozdzielone głęboką bruzdą podłużną (bruzdą centralną), a w dolnej części łączą się ze sobą wielkim spoidłem mózgowym, z śródmózgowiem natomiast są połączone za pomocą szczypułek mózgowych. Obie półkule przecinane są pod spodem przez tzw. bruzdę Sylwiusza,
która dzieli je na cztery płaty: ciemieniowy, skroniowy, czołowy i potyliczny. Każdy
z płatów wykonuje określone funkcje: płat ciemieniowy bierze udział w analizie doznań
czuciowych, płat czołowy jest odpowiedzialny za czynności ruchowe, a w płacie potylicznym odbywa się analiza doznań słuchowych.

38

Mózg

Mózg jest bardzo wrażliwym narządem, dlatego też otaczają go trzy ochronne opony.
Każda z nich jest inna i spełnia inne zadania. Najbliżej mózgu znajduje się silnie unaczyniona opona miękka (tzw. naczyniówka), jej zadaniem jest odżywianie mózgu. Tworzy
ona sploty naczyniowe wnikając do komór, bruzd i zakrętów mózgu. Drugą oponą jest
tzw. pajęczynówka, w której znajduje się płyn mózgowo-rdzeniowy, amortyzujący
wstrząsy i wyrównujący ciśnienie w czaszce. Pajęczynówka jest bardzo delikatna i nie
zawiera naczyń krwionośnych. Ostatnią oponą jest opona twarda, będąca zarazem
okostną czaszki. Opona twarda dzieli się na blaszkę zewnętrzną i wewnętrzną.

Układ dokrewny

1. Szyszynka
2. Przysadka mózgowa
3. Tarczyca
4. Grasica
5. Nadnercze
6. Trzustka
7. Jajnik
8. Jądro

Główne gruczoły mężczyzny (strona lewa) i kobiety (strona prawa)

Układ dokrewny jest drugim poza układem nerwowym układem regulującym i koordynującym czynności rozmaitych części ciała. Układ ten jest ogółem narządów wytwarza-
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jących do krwi lub chłonki swoiste substancje chemiczne zwane hormonami, które regulują przede zmiany przystosowawcze związane z metabolizmem, wzrostem i rozmnażaniem. Układ dokrewny tworzą wielokomórkowe gruczoły dokrewne: szyszynka, podwzgórze, przysadka mózgowa, gruczoł tarczowy, gruczoły mleczne, trzustka, nadnercza,
grasica, gruczoły przytarczycowe, gruczoły płciowe – gonady, zespół komórek nerwowych wytwarzających neurohormony, komórki błony śluzowej żołądka oraz jelita cienkiego wytwarzające hormony tkankowe.

Skóra
Skóra stanowi powłokę zewnętrzną ciała, której powierzchnia u dorosłego człowieka
wynosi średnio l,7 m2. Składa się ona z dwóch zasadniczych warstw:
 naskórka
 skóry właściwej, położonej pod naskórkiem.
Ponadto niektórzy wymieniają jeszcze warstwę podskórną, ale ta w istocie nie należy do
skóry. Naskórek jest zbudowany z komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego
rogowaciejącego.

Budowa skóry

Najstarsze spłaszczone komórki, wykazujące objawy zwyrodnienia dzięki keratynizacji
ulegają stale procesowi złuszczania i są zastępowane przez nowe, przemieszczające się
w kierunku powierzchni komórki nabłonka. Najmłodsze i najgłębiej położone komórki
naskórka mające zdolność dzielenia się, tworzą tzw. strefę rozrodczą, która stanowi
warstwę macierzystą całego naskórka. Z niej powstają gruczoły skóry, włosy i paznokcie. W błonie podstawnej naskórka zwykle występuje produkowany w niej barwnik –
melanina.
Skóra właściwa jest zbudowana z tkanki łącznej zbitej nieukształtowanej. Grubość skóry
właściwej wynosi od 0,5 do 3 mm. Znajduje się w niej sieć naczyń krwionośnych i limfa-
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tycznych oraz zakończenia nerwów czuciowych. Tworzy ona brodawkowate wyniosłości
wpuklające się w naskórek i umożliwiające ścisły z nim kontakt. Wyniosłości te układają
się rzędami tworząc na opuszkach palców charakterystyczne i niepowtarzalne układy
w postaci łuków, pętli i wirów doskonale rysujące się na zewnętrznej stronie naskórka
jako linie papilarne, co wykorzystano w kryminalistyce do ustalania tożsamości.
Warstwa podskórna formalnie nie należy do skóry, ale jest z nią bardzo ściśle związana
pod względem anatomicznym i czynnościowym. Od strony skóry właściwej warstwa
podskórna jest zbudowana z tkanki łącznej właściwej wiotkiej.

Pod tkanką wiotką leży podściółka tłuszczowa utworzona z tkanki tłuszczowej. W warstwie podskórnej znajdują się cebulki włosowe oraz części wydzielnicze gruczołów potowych. Budowa warstwy podskórnej pozwala na przesuwanie się skóry w stosunku do
podłoża, co zabezpiecza skórę przed uszkodzeniem w wyniku działania sił o niedużej
mocy.
Skóra wytwarza: gruczoły skóry, włosy i paznokcie.

Gruczoły skóry
Do gruczołów skóry należą do gruczoły potowe, łojowe i mlekowe.
Gruczoły potowe dzielą się na gruczoły potowe małe i gruczoły potowe duże. Gruczoły
potowe małe dominują u człowieka i występują w całej skórze z wyjątkiem czerwieni
wargowej, żołędzi, napletka, błony bębenkowej i obszaru pod paznokciami. Należą one
do gruczołów cewkowych prostych pojedynczych. Na końcu są zwinięte w kłębek. Ich
liczba jest znaczna, np. na 1 cm2 skóry dłoni znajduje się ponad 1000 ujść tych gruczołów. Ze względu na sposób wydzielania zaliczane są do gruczołów merokrynowych. Gruczoły potowe duże, zwane również zapachowymi lub wonnymi, u człowieka mają charakter szczątkowy. Występują głównie pod pachami, w pachwinach, w skórze moszny,
w wargach sromowych większych i w otoczce brodawki sutkowej. Mają one budowę
cewkową prostą rozgałęzioną, a pod względem czynnościowym należą do gruczołów
apokrynowych.
Gruczoły łojowe powstają z nabłonka mieszka włosowego lub bezpośrednio z naskórka.
Mają budowę pęcherzykową o postaci pojedynczej lub rozgałęzionej. Wydzielają w sposób
holokrynowy. Gruczoły łojowe są związane z włosami, a rzadziej występują w skórze samodzielnie. Leżą w obszarze skóry właściwej. Samodzielne gruczoły łojowe znajdują się
w czerwieni wargowej (w kącikach ust), w błonie śluzowej warg sromowych mniejszych,
w skórze napletka i żołędzi, w otoczeniu sutka oraz w powiekach. Nie ma ich w skórze
dłoni i w powierzchni stóp. Przewód wyprowadzający gruczołu łojowego przywłośnego
uchodzi do korzenia włosa w pobliżu naskórka pokrywającego skórę właściwą.
Gruczoły mlekowe, inaczej gruczoły sutkowe, występują u człowieka w postaci dwóch
gruczołów. Osiągają one pełny rozwój jedynie u osobników płci żeńskiej, a funkcje wy-
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dzielnicze realizują w okresie karmienia potomstwa; u mężczyzn pozostają w stanie
szczątkowym. W gruczole mlekowym dojrzałej płciowo kobiety wyróżnia się brodawkę
sutka, leżącą w środku otoczki sutka, oraz ciało sutka, zbudowane ze zrębu łącznotkankowego i miąższu gruczołu mlekowego. Na szczycie brodawki sutkowej znajduje się
kilkanaście otworów będących ujściami przewodów mlekowych. Miąższ gruczołu mlekowego jest utworzony z kilkunastu płatów porozdzielanych od siebie przegrodami
łącznotkankowymi. Z każdego płata wychodzi przewód mlekowy.

Włosy
Włosy powstają z komórek naskórka wnikających w głąb skóry aż do warstwy podskórnej. Występują one w całej skórze z wyjątkiem dłoni, podeszwy, żołędzi, wewnętrznej
strony warg sromowych większych, czerwieni wargowej i okolicy odbytu.
We włosach wyróżnia się łodygę włosa, wystającą ponad skórę, i korzeń włosa, tkwiący
skośnie w skórze. Korzeń włosa rozszerza się na końcu dolnym w opuszkę włosa, zwaną
cebulką włosa, w której wydrążeniu znajduje się brodawka włosa, doprowadzająca do
włosa naczynia krwionośne i nerwy. Górna część korzenia włosa, ponad gruczołem łojowym, składa się z mieszka włosa, który stanowi wpuklenie naskórka, i ze znajdującego
się w nim włosa właściwego, a środkowa i dolna część – z włosa właściwego, otoczonego
wewnętrzną i zewnętrzną pochewką, oraz z łącznotkankowej torebki włosa. Pochewka
zewnętrzna włosa jest przedłużeniem naskórka. Do torebki włosa jest przytwierdzony
mięsień przywłosowy, który kurcząc się powoduje tzw. stawanie włosa, co często określa się jako „jeżenie się” włosów pod wpływem strachu. Włos właściwy składa się z części rdzennej włosa, części korowej włosa i powłoczki włosa, przy czym część rdzenna
włosa występuje wyłącznie w części przypodstawnej włosów cienkich i krótkich. Rozwój włosa wiąże się z podziałami i keratynizacją komórek naskórka macierzy cebulki
włosa, przylegających do brodawki włosa. Skeratynizowane komórki korowej części
włosa, stanowiącej zasadniczą część włosa, nie ulegają złuszczeniu, jak w przypadku
naskórka pokrywającego skórę właściwą, ale przylegają ściśle do siebie. Komórki macierzy, leżące na obwodzie cebulki włosa, biorą udział w tworzeniu powłoczki włosa oraz
pochewki wewnętrznej i zewnętrznej korzenia włosa. U człowieka wyróżnia się następujące rodzaje włosów: długie włosy głowy, włosy bródki, włosy dołu pachowego, włosy
wzgórka łonowego, rzęsy, włosy, brwi, włosy przedsionka jamy nosowej, włosy przewodu słuchowego zewnętrznego i meszek pokrywający powierzchnię ciała z wyjątkiem
wyżej wymienionych okolic i miejsc nieowłosionych.

Paznokcie
Paznokcie są płytkami rogowymi tworzonymi przez naskórek i znajdującymi się po
stronie grzbietowej paliczków dalszych. Rosną od korzenia, który stanowi odcinek bliższy paznokcia. Paznokieć przylega do zmodyfikowanego naskórka, tworzącego łożysko
paznokcia. Brzeg bliższy paznokcia jest zagłębiony w rowek łożyska paznokcia. Komórki
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nabłonkowe leżące pod tym zagłębieniem intensywnie się dzielą, stanowiąc macierz
paznokcia. Ta przechodzi w naskórek wewnętrzny wału paznokcia, który przedłuża się
w naskórek wewnętrzny wału, a jego komórki rogowe wytwarzają obrąbek naskórkowy
paznokcia. W powstaniu blaszki paznokcia biorą udział komórki macierzy, które w wyniku podziałów tworzą stale nowe komórki ulegające stopniowej keratynizacji. W korzeniu paznokcia proces keratynizacji nie jest zakończony i w tym miejscu blaszka paznokcia jest nieprzejrzysta. Obszar ten często wystaje poza wał paznokcia w postaci
białawego półksiężyca, zwanego obłączkiem.

Czynności skóry
Funkcja wydzielnicza
Gruczoły potowe produkują wydzielinę o nazwie potu, której skład i funkcje są podobne
do moczu. Pot zawiera przede wszystkim wodę. Ponadto występują w nim składniki
stałe, z których połowę stanowi NaCl, a resztę mocznik, kwas moczowy, sole amonowe,
aminokwasy, glukoza, niektóre witaminy i inne substancje, a w czasie wysiłku fizycznego – także kwas mlekowy. W naszych warunkach klimatycznych, bez wysiłku fizycznego,
człowiek traci z potem około 500 cm3 wody na dobę. Ilość wydzielanego potu zależy od
temperatury ciała zmieniającej się w stanach chorobowych, od temperatury
otoczenia, od wilgotności i ruchów powietrza, od wysiłku fizycznego, stanów emocjonalnych i innych pobudzeń gruczołów potowych. Wzrost temperatury ciała i otoczenia,
zmniejszenie wilgotności powietrza, zwiększenie ruchów powietrza i wysiłku fizycznego, stany napięć emocjonalnych znacznie intensyfikują wydzielanie potu, który nie nadąża parować i spływa po skórze, bądź wsiąka w ubranie. W tych warunkach traci się
kilka, a w przypadkach ekstremalnych nawet kilkanaście litrów wody na dobę, a wraz
z nią sole mineralne, szczególnie Na+, K+ w postaci chlorków, fosforanów i siarczanów.
Wymaga to uzupełnienia niedoborów wody i soli, najlepiej przez picie wody z dodatkiem soli kuchennej. Pocenie się jest ważnym czynnikiem termoregulacji, ponieważ
dzięki parowaniu wody z powierzchni skóry następuje jej schładzanie.
Pobudzenie gruczołów potowych do wydzielania dokonuje się na drodze odruchowej
pod wpływem temperatury wyższej od 31C, przez bezpośrednie pobudzenie ośrodków
krwią o temperaturze przynajmniej o 0,2C wyższej od fizjologicznej, oraz na drodze
złożonych procesów nerwowych zachodzących w mózgu. Po pobudzeniu ośrodków
krwią o podwyższonej temperaturze poci się całe ciało, w stanach emocjonalnych głównie pachy, a pocenie odruchowe zwykle ogranicza się do okolicy, na którą działają bodźce cieplne.
Gruczoły łojowe wytwarzają wydzielinę, zwaną łojem, która zawiera cholesterol, fosfolipidy i tłuszcze. Łój stanowi produkt służący do natłuszczania włosów i naskórka w celu
ochrony przed wypadaniem i zesztywnieniem. Przypuszcza się, że spełnia ona również
funkcję bakteriostatyczną. Wydzielenie łoju na zewnątrz odbywa się wskutek skurczu
mięśnia przywłosowego oraz pod wpływem ciśnienia wywieranego przez powiększają-
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ce się komórki pęcherzyka wydzielniczego. W pewnych okresach życia, np. podczas pokwitania i w stanach zaburzeń gruczołów dokrewnych, skóra wytwarza więcej łoju.
Gruczoły mlekowe rozpoczynają wydzielanie mleka, czyli laktację, po porodzie i czynią
to zazwyczaj przez kilka miesięcy (prolaktyna).
Inne funkcje skóry

Warstwa zrogowaciałych komórek naskórka chroni przed wysychaniem głębiej leżące
tkanki, nie przepuszcza do organizmu trucizn oraz bakterii, z tym że nawet niewielkie
uszkodzenia naskórka umożliwiają przedostanie się bakterii do głębszych warstw skóry.
Obecność melaniny w skórze chroni organizm przed ujemnym skutkiem promieniowania nadfioletowego. W skórze znajduje się ogromna liczba receptorów odbierających
bodźce ze środowiska zewnętrznego organizmu, co wyzwala bardzo różne reakcje odruchowe lub prowadzi do właściwego czucia. Podściółka tłuszczowa spełnia funkcję termoizolacyjną, a także służy jako rezerwa energetyczna wykorzystywana w warunkach
głodu lub podczas długotrwałych wysiłków fizycznych.
W skórze gromadzą się zapasy wody, krwi, soli mineralnych, a zwłaszcza chlorków, oraz
witamin lub prowitamin, głównie A i D. W wymianie gazowej skóra ludzka nie odgrywa
znaczącej roli. Przez skórę wydala się 0,2% całego CO2, a pobieranie tą drogą tlenu jest
jeszcze mniejsze. Wchłanianie przez skórę jest utrudnione. Woda nie przenika przez nią
do wnętrza organizmu prawie wcale. Lepiej czynią to substancje rozpuszczalne w tłuszczach i dlatego niektóre leki stosuje się w postaci maści wcieranych w skórę.

Układ żylny nogi
Układ żylny nóg jest złożony z dwóch równoległych systemów naczyń:


żyły położone głęboko, pod powięzią pokrywającą mięśnie nóg. Tymi żyłami, zwanymi głębokimi lub wewnętrznymi, płynie z nóg do serca ok. 90–95% krwi (żyła
udowa, żyła podkolanowa, żyły piszczelowe, przednie/tylne, żyły grzbietowe stopy,
żyły grzbietowe palców)



żyły powierzchniowe, które jak wskazuje ich nazwa biegną tuż pod powierzchnią
skóry nogi. Układ żył powierzchniowych w nodze składa się z żyły odpiszczelowej
i odstrzałowej. Żyła odpiszczelowa jest bardzo długa, biegnie w górę po wewnętrznej
powierzchni nogi, od stopy, aż do pachwiny. Żyła odstrzałowa biegnie od stopy na
tylnej powierzchni goleni i wnika w głąb nogi tworząc dopływ żyły udowej (układ
głęboki).
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Układ żylny nogi

Żyły powierzchowne kończyny górnej
Żyły powierzchowne palców:
 sieć dłoniowa palców (splot opuszkowy, żyły dłoniowe palców, międzygłówkowe)
 sieć grzbietowa palców (splot podpaznokciowy,
żyły grzbietowe palców, międzygłówkowe)
Żyły powierzchowne ręki:
żyły strony dłoniowej ręki
 żyły strony grzbietowej ręki


Żyły powierzchowne przedramienia i ramienia:
odpromieniowa
 odpromieniowa dodatkowa
 pośrodkowa łokcia
 odłokciowa
 pośrodkowa przedramienia
 pośrodkowa odpromieniowa
 pośrodkowa odłokciowa


Żyły powierzchowne kończyny górnej
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Morfologia krwi obwodowej – interpretacja
wyników badań
Morfologia krwi obwodowej jest podstawowym i najczęściej wykonywanym badaniem
krwi, które polega na jakościowej i ilościowej ocenie elementów morfotycznych krwi
(komórek krwi) i obejmuje:


ustalenie liczby elementów morfotycznych krwi:
 krwinek czerwonych (erytrocytów) – RBC
 białych (leukocytów) – WBC
 płytek krwi (trombocytów) – PLT



stężenie hemoglobiny – HGB



wartość hematokrytu – HCT



obliczenie wartości tzw. wskaźników erytrocytarnych, które określają cechy badanych krwinek czerwonych:
 średnia objętość krwinki czerwonej – MCV
 średnia masa hemoglobiny w krwince – MCH
 średnie stężenie hemoglobiny w krwince – MCHC

Wynik badania jest zwykle przedstawiany w postaci komputerowego wydruku i zawiera:
 symbole poszczególnych badań (angielskojęzyczne skróty nazw badań): RBC, HGB,
HCT, MCV, MCH, MCHC, WBC i PLT
 wyliczone dla danej próbki krwi wartości poszczególnych parametrów
 zwykle podany jest również przedział wartości prawidłowych dla poszczególnych
wskaźników.
Uwaga!
 Przedziały wartości prawidłowych podawane przez poszczególne laboratoria mogą się nieznacznie różnić. Podany zakres normy należy traktować orientacyjnie.
 Niewielkie odchylenia od podanej normy nie muszą oznaczać choroby.
 Nawet całkowicie prawidłowa morfologia nie wyklucza możliwości choroby.
 W każdym przypadku ostateczna interpretacja morfologii należy do lekarza kierującego na badanie i powinna się opierać nie tylko na porównaniu wyników z zakresami norm, ale również na badaniu fizykalnym pacjenta oraz na znajomości jego
ogólnego stanu zdrowia, wieku oraz trybu życia.
W morfologii krwi ocenie podlegają trzy główne układy komórkowe:
 układ czerwonokrwinkowy
 układ białokrwinkowy
 układ płytkowy
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Układ czerwonokrwinkowy


RBC (red blood count) – liczba czerwonych krwinek
 norma: mężczyźni 4,5–6 mln/mm3; kobiety 4–5,4 mln/mm3
 zwiększone wartości – nadkrwistość (czerwienica, erytrocytoza i poliglobulia)
 zmniejszone wartości – niedokrwistość (anemia)



HGB (hemoglobin) – stężenie hemoglobiny
 norma: mężczyźni 13–18 g/dl; kobiety 12–16 g/dl
 podwyższone wartości występują np. w stanach odwodnienia
 obniżone wartości są objawem niedokrwistości (anemii)



HCT (hematocrit) – hematokryt, czyli stosunek objętości krwinek do osocza
 norma: mężczyźni 40–51%; kobiety 37–47%
 zwiększone wartości występują w przebiegu nadkrwistości, są też typowe w stanach odwodnienia organizmu
 obniżenie hematokrytu jest typowe dla niedokrwistości (anemii) oraz stanów
przewodnienia organizmu



MCV (mean corpuscular volume) – średnia objętość krwinki czerwonej
 norma: 80–95 fl (1 femtolitr [fl] = 1 mikrometr sześcienny)
 w zależności od wartości MCV dzielimy krwinki czerwone na mikrocytarne (MCV
poniżej normy), normocytarne (MCV z normie) oraz makrocytarne (MCV powyżej
normy) – wielkość krwinki stanowi istotną informację o przyczynach prowadzących do niedokrwistości (anemii)



MCH (mean corpuscular hemoglobin) – średnia waga hemoglobiny w krwince;
otrzymywana z podzielenia stężenia hemoglobiny przez liczbę erytrocytów
 norma: 27–32 pg
 podwyższona wartość może występować w niedokrwistości spowodowanej niedoborem witaminy B12 oraz w niedokrwistościach hemolitycznych (wynikających ze skróconego czasu przeżycia krwinek czerwonych)
 obniżona wartość może występować w niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza



MCHC (mean corpuscular hemoglobin concentration) – średnie stężenie hemoglobiny w krwince.
 norma: 32–36 g/dl
 znaczny wzrost MCHC obserwuje się np. w rzadkiej chorobie zwanej sferocytozą
 obniżona wartość może występować w niedokrwistości spowodowanej niedoborem żelaza



RDW (red cell distribution width) – miara zróżnicowania wielkości erytrocytów
 norma: 11,5–14,5%
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 zaburzenia RDW ocenia się zwykle razem z MCV w celu różnicowania przyczyny

niedokrwistości:
 niskie MCV skojarzony z wysokim RDW jest typowy dla niedoboru żelaza
 niskie MCV z prawidłowym RDW bardziej pasuje do obrazu niedokrwistości
spotykanego w chorobach przewlekłych.
Krew

Osocze

Elementy morfotyczne
ok. 45% obj.

ok. 55% obj.

Białka, składniki
pozabiałkowe

Woda
ok. 92% obj.

Płytki krwi
(trombocyty)

Krwinki białe
(leukocyty)

Krwinki czerwone
(erytrocyty)

ok. 8% obj.

Granulocyty
Neutrofile

Eozynofile

Bazofile

Agranulocyty
Monocyty

Limfocyty

Schemat krwi



RET – liczba retykulocytów, jest miarą aktywności szpiku kostnego
 norma: 5–15 promili (0,5–1,5%)
 wysoka wartość wskazuje na intensywną produkcję tych krwinek (np. w stanach
po utracie krwi, w początkowych stadiach leczenia anemii, np. żelazem) czy hemolizę krwi
 niskie wartości mogą występować przy aplazji szpiku (zahamowanie produkcji
krwinek na skutek choroby szpiku) lub na skutek wtórnego upośledzenia produkcji krwinek w przebiegu chorób o podłożu endokrynologicznym (niedoczynność
tarczycy, niedoczynność nadnerczy itp.), w niewydolności nerek czy w przebiegu
wielu chorób przewlekłych
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Układ białokrwinkowy
Zadaniem krwinek białych jest ochrona organizmu przed bakteriami, wirusami i grzybami.


WBC (white blood count) – całkowita liczba krwinek białych
 norma dla dorosłych: 4–10 tys./mm3
 wzrost wartości WBC, czyli leukocytoza może być spowodowana czynnikami fizjologicznymi:
 zakażenia, szczególnie wywołane przez bakterie
 martwice narządowe jak zawał serca
 oparzenia
 zaburzenia metaboliczne, takie jak napad dny moczanowej, śpiączki cukrzycowe, przełom tarczycowy
 nowotwory, w tym choroby hematoonkologiczne (np. przewlekła białaczka
szpikowa)
 ostre krwotoki, urazy, napady kolki (np. nerkowej)
 usunięcie śledziony (splenektomia)
 stosowanie niektórych leków jak glikokortykosterydy, czy sole litu
 spadek wartości WBC, czyli leukopenia może być spowodowana takimi czynnikami, jak:
 zakażenia wirusowe, np. grypa, odra, różyczka, ospa wietrzna
 ciężkie zakażenia bakteryjne, takie jak gruźlica lub dur
 układowe choroby tkanki łącznej tzw. kolagenozy, np. toczeń trzewny
 niedobór witaminy B12 lub kwasu foliowego
 uszkodzenia szpiku kostnego przez leki



rozmaz krwi
 norma dla granulocytów obojętnochłonnych (neutrofili, neut): 45–70% (wartości
odsetkowe); 1,8–7x109/l (wartości bezwzględne)
 norma dla granulocytów kwasochłonnych (eozynofili, eos): 1–5%; < 0,5x109/l
 norma dla granulocytów zasadochłonnych (bazofili, baso): 0–3%; < 0,3x109/l
 norma dla limfocytów (lymph): 15–40%; 1,5–4x109/l
 norma dla monocytów (mono): 2–8%; 0,1–1x109/l

Układ płytkowy
Płytki krwi odgrywają ważną rolę w procesie krzepnięcia krwi.
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PLT – liczba płytek krwi.
 norma: 150–400x109/l (150–400tys./mm3)
 obniżenie ilości płytek (trombocytopenia, małopłytkowość) występuje w przypadkach:

 przebiegających ze zmniejszonym wytwarzaniem płytek (aplazja szpiku, nacieczenie szpiku w białaczkach i przerzutach nowotworów do szpiku, stosowanie leków hamujących czynność szpiku, działanie promieniowania jonizującego, zakażenia wirusowe, niewydolność nerek)
 zwiększonego niszczenia płytek (małopłytkowość poprzetoczeniowa, polekowa, toczeń trzewny, chłoniaki, zakażenia)
 krwotoków
 wzrost ilości płytek (trombocytoza, nadpłytkowość) występuje:
 po zabiegu usunięcia śledziony (splenektomii)
 w łagodnych jak i złośliwych stanach zapalnych
 przy niedoborze żelaza
 w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych (czerwienica prawdziwa, przewlekła białaczka szpikowa, nadpłytkowość samoistna)


MPV (mean platelets volume) – średnia objętość krwinek płytkowych
 norma: 7,5–10,5fl



PDV – wskaźnik anizocytozy płytek krwi
 znaczne zróżnicowanie objętości płytek może świadczyć o zaburzeniach w ich
produkcji
 należy go zawsze interpretować w połączeniu z wartością PLT i MPV



P-LCR – tak zwany odsetek dużych płytek
 norma: 13–43%
 wskaźniki MPV, PDV oraz P-LCR należy interpretować łącznie z wartością PLT
 niewielkie odchylenia normy tych wskaźników nie mają większego znaczenia
(szczególnie przy prawidłowej ilości płytek), są za to często powodem dużego
niepokoju u pacjentów wykonujących morfologię krwi

Odczyn Biernackiego (OB)
Odczyn Biernackiego to badanie szybkości opadania krwinek czerwonych; to test oceniający zaburzenia składu białek osocza oraz właściwości erytrocytów
 norma: kobiety 3–15 mm, mężczyźni: 10 mm
 powyżej normy: podwyższona norma może być spowodowana stanem zapalnym,
ciążą, chorobą nowotworową, niedokrwistością oraz chorobą autoimmunologiczną
 poniżej normy: obniżenie normy występuje w chorobach alergicznych, w obniżonej wartości fibrynogenu i w nadkrwistości

Układ krzepnięcia krwi
Hemostaza – całokształt mechanizmów zapobiegających wypływowi krwi z naczyń
krwionośnych, zarówno w warunkach prawidłowych, jak i w przypadkach ich uszkodzeń, jednocześnie zapewniający jej prawidłowy przepływ w układzie krwionośnym.
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Uproszczony schemat hemostazy osoczowej. Kolorem szarym oznaczono miejsca
działania najważniejszych substancji wytwarzanych przez gruczoły ślinowe pijawki lekarskiej

Etapy hemostazy
krzepnięcie:
 hemostaza pierwotna:
 hemostaza naczyniowa – związana z występowaniem fizycznej bariery dzielącej
krew od innych tkanek jaką stanowią ściany naczynia krwionośnego. W wyniku
uszkodzenia naczynia krwionośnego następuje jego lokalne obkurczenie
 hemostaza płytkowa – związana z rolą płytek krwi. Wyróżnia się trzy procesy
w obrębie hemostazy płytkowej:
 aktywacja, umożliwia czynny udział płytek krwi w hemostazie
 adhezja, przyleganie płytek krwi do uszkodzonego naczynia
 agregacja i uwalnianie, gromadzenie płytek krwi w miejscu uszkodzenia i uwalnianie substancji warunkujących powstanie skrzepu
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hemostaza wtórna:
 hemostaza osoczowa – proces związany z białkami występującymi w osoczu oraz
białkami związanymi z błoną komórkową tkanek. Celem tego procesu jest wytworzenie fibryny stabilnej. Wyróżnia się dwa powiązane ze sobą szlaki, szlak zależny
od czynnika kontaktu oraz szlak zależny od czynnika tkankowego
 powstanie włóknika – proces, w wyniku którego trombina powoduje odczepienie
dwóch par fibrynopeptydów od fibrynogenu, który określa się jako monomer fibryny. Monomery fibryny ulegają polimeryzacji, tworząc przestrzenny polimer fi-

bryny. Następnie pod wpływem czynnika XIIIa ulega on przekształceniu w bardziej stabilny i wytrzymały włóknik. Po wytworzeniu skrzepu włókienka fibryny
skracają się i wyciskają z niego surowicę
fibrynoliza – jest to proces rozpuszczania skrzepów, głównie przez plazminę i proteazy
leukocytarne
Koagulogram

Badanie krzepnięcia krwi, czyli tzw. koagulogram pokazuje wartości:
 czasu protrombinowego (PT) – norma: 13–17 sek. lub 0,9–1,3 INR
 wskaźnika Quicka (PT%) – norma: 80–120%
 INR – norma: 2,6–4,4
 czasu kaolino-kefalinowego (APTT) – norma: 26–36 sek.
 czasu trombinowego (TT) – norma: 14–20 sek.
 stężenia fibrynogenu – norma: 1,8–3,5 g/L
 stężenie antytrombiny III – norma: aktywność: 75–150%


nieprawidłowości w krzepnięciu krwi mogą być nabyte lub wrodzone, łagodne lub
ostre, stałe lub czasowe. Wrodzone są rzadkie i zazwyczaj dotyczą tylko jednego parametru. Przykładem wrodzonej choroby krzepliwości krwi jest hemofilia



nabyte nieprawidłowości w krzepnięciu krwi mogą być spowodowane przewlekłymi
chorobami, np. chorobami wątroby oraz nowotworami lub niedoborami witaminy K



INR, czyli znormalizowany czas protrombinowy jest jednym z parametrów w badaniu krzepliwości krwi. Im czas protrombinowy jest wyższy, tym krew szybciej krzepnie. Parametr ten pozwala określić tendencje do krwawień lub zakrzepów
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Morfologia funkcjonalna i fizjologia pijawek
Hirudinologia – nauka o pijawkach





Hirudinologia (łac. Hirudinea – pijawki + gr. logos – nauka)
Bdellologia (gr. bdella – pijawka + gr. logos – nauka)
Hirudologia – wykorzystanie pijawek w medycynie (hirudoterapia)
hebrajskie Alukah oznacza być związanym
„Pijawka ma dwie córki: Przynieś! Przynieś! Trzy rzeczy są nigdy nie syte, cztery nie
mówią: Dość” (Przyp. Salomona: 30, 15)






greckie słowo βδέλλα pochodzi od czasownika βδάλλω – ssać
łacińskie sanguisuga pochodzi od słów sanguis oznacza ‘krew’, a suctus – ssać
nazwę hirudo wymyślili Rzymianie, a Karol Linneausz (1707–1778) nadając pijawce
nazwę Hirudo medicinalis jednoznacznie wskazał jej lecznicze właściwości
angielskie słowo leech wywodzi się od starego leace oznaczającego lekarza

Krótka historia hirudinologii i najważniejsze odkrycia








Linneusz opisał 14 gatunków Hirudo, zaklasyfikował je jako Vermes Intestina (1789)
klasyczna taksonomia była oparta na ogólnym kształcie, wzorze ubarwienia, pozycji
i liczbie oczu, później także na odległości pomiędzy otworami płciowymi
Moquin-Tandon przedstawił obrazy anatomiczne, które były później szeroko wykorzystywane (1846)
Moore zaproponował opis pierścieniowania z odpowiednim kodowaniem (1898)
Pawłowski dodał do opisu kształt męskiego atrium (1948)
Bielecki wprowadził nowe szczegółowe morfologiczne i anatomiczne standardy
w systematyce Piscicolidae (pijawek pasożytujących na rybach) (1997)
Siddall, Burreson, Utevsky, Trontelj i inni wykorzystali dane o sekwencjach genów
jądrowych i mitochondrialnych do rekonstrukcji filogenezy pijawek (od 1995)

Ogólna charakterystyka pijawek





pijawki stanowią gromadę wyspecjalizowanych siodełkowych pierścienic, których
ciało buduje stała liczba 34 somitów
na przednim i tylnym końcu ciała posiadają przyssawki służące do przyczepiania się
do żywiciela oraz poruszania się w wodzie i na lądzie
zazwyczaj są przyczepione do roślin, żyją pod kamieniami jak również na innych
zwierzętach
wykazują zróżnicowane strategie życiowe, począwszy od ektokomensalizmu, poprzez pasożytniczą krwiopijność, aż do drapieżnictwa, a nawet padlinożerstwa
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są zwierzętami hermafrodytycznymi, mają siodełko (clitellum), które wydziela kokon
jak dotąd opisano około 680 gatunków, z czego ok. 480 zamieszkuje wody słodkie
(w Polsce stwierdzono 47 gatunków)

Morfologia zewnętrzna
Wielkość i kształt ciała

Pijawki osiągają rozmiary ciała od kilku milimetrów do nawet 40 cm. Mogą mieć różny
kształt ciała: od cylindrycznego, przez taśmowaty do liściastego.
Pijawki lekarskie mają ciało lekko grzbieto-brzusznie spłaszczone. Dorosłe osobniki
osiągają długość ciała ok. 10–15 cm.
Pierścieniowanie

Ciało pijawek podzielone jest na 34 segmenty (somity), z których każdy jest dalej podzielony na pierścienie. Pierścieniowanie jest zróżnicowane w obrębie rzędów, rodzin,
a nawet rodzajów pijawek i wynosi od 3 do 14 pierścieni w somicie. Pijawki lekarskie
z rodzaju Hirudo charakteryzują się somitami podzielonymi na 5 pierścieni.
Ubarwienie

Pijawki, podobnie jak inne zwierzęta, zawdzięczają swoje charakterystyczne ubarwienie
komórkom barwnikowym (chromatoforom) znajdującym się w ich skórze. Na barwny
wzór pijawek składają się różne odcienie zieleni, brązu i czerni.
Pijawka lekarska Hirudo verbana charakteryzuje się dwoma pomarańczowymi pasami
na stronie grzbietowej z powtarzającymi się równomiernie rozszerzeniami na zielonooliwkowym tle. Na bokach ciała pijawki widoczne są żółte linie, natomiast strona
brzuszna jest jednolicie zielono-oliwkowa z czarnym obramowaniem.

Hirudo verbana

Hirudo medicinalis

56

Liczba i lokalizacja oczu

U pijawek występuje zróżnicowana liczba oczu od jednej do pięciu par, w zależności od
rodziny, rodzaju, a nawet gatunku. Znane są także pijawki pozbawione narządu wzroku.
Pijawki lekarskie z rodzaju Hirudo posiadają 5 par oczu ułożonych półkoliście na przednim odcinku ciała.

Morfologia wewnętrzna i fizjologia
Układ nerwowy i narządy zmysłów


centralny układ nerwowy pijawek:
 mózg (zwoje nadgardzielowe, obrączka okołogardzielowa, zwoje podgardzielowe,

4 pary zwojów kolejnych segmentów odcinka głowowego) – unerwia przednie
segmenty ciała, oczy, jamę gębową, gardziel, szczęki; pełni funkcje neurosekrecyjne
 brzuszny łańcuszek nerwowy – 21 par zwojów segmentalnych zlanych ze sobą
 zwój ogonowy – masa neuronów, unerwia przyssawkę tylną


narządy zmysłów:
 oczy przystosowane do odbierania zmian intensywności oświetlenia i ruchu
 brodawki czuciowe pozwalające kontrolować prąd wody
 pijawka lekarska podczas poszukiwania źródła pokarmu kieruje się głównie

bodźcami termicznymi i chemicznymi (temperatura ciała i substancje zapachowe
emitowane przez zwierzę stojące w zbiorniku wodnym).

Układ pokarmowy


strategie pokarmowe pijawek
 pijawki krwiopijne





atakują kręgowce (ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki) oraz bezkręgowce (skąposzczety, owady i ich larwy, mięczaki, a także inne pijawki)
większość pijawek to czasowe pasożyty zewnętrzne, pozostające na żywicielu
tylko na czas żerowania
niektóre pasożytują w początkowych odcinkach dróg oddechowych i przewodu pokarmowego ptaków i ssaków
duża część pijawek ryjkowych odżywia się wysysając płyny ustrojowe i miękkie części ciała drobnych bezkręgowców

 pijawki drapieżne Erpobdelliformes i część Hirudiniformes (np. pijawka końska

Haemopis sanguisuga)
 połykają ofiarę w całości lub po kawałku
 ofiarami są zazwyczaj bentosowe bezkręgowce (skąposzczety, mięczaki, skorupiaki, larwy owadów)
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budowa przewodu pokarmowego
 otwór gębowy znajduje się na dnie przyssawki przedniej
 jelito przednie – ze względu na różne sposoby pobierania pokarmu różni się ono
szczegółami budowy w zależności od grup pijawek:
 pijawki ryjkowe (Rhynchobdellida) – posiadają ryjek
 pijawki bezryjkowe (Arhynchobdellida) – charakteryzują się umięśnioną gardzielą, a część z nich posiada szczęki
 pijawki szczękowe (Hirudiniformes), w tym pijawki lekarskie – gardziel ich
jest krótka i silnie umięśniona, działa jak pompa ssąca, w jamie gębowej występują 3 półksiężycowate szczęki z licznymi ząbkami, gruczoły ślinowe uwalniają produkty do gardzieli na całej jej długości
 pijawki gardzielowe (Erpobdelliformes) – należą do nich pijawki drapieżne,
które połykają zdobycz, gardziel ich jest bardzo długa, gruczoły ślinowe słabo
rozwinięte lub ich brak



gruczoły ślinowe
 pełnią funkcje związane z pobieraniem i magazynowaniem krwi
 znikomy udział w trawieniu pokarmu
 u krwiopijnych pijawek szczękowych produkują kompleks związków SGS – Salivary Glands Secretion – zwane potocznie hirudozwiązkami
 Inhibitory krzepnięcia krwi: hirudyna, antystazyna
 Substancje hamujące agregację płytek krwi: kalina, apyraza, saratyna
 Inhibitory proteinaz o działaniu przeciwzapalnym: bdeliny, egliny, hirustazyna
 Substancje rozszerzające naczynia krwionośne
 Substancje hamujące wzrost mikroorganizmów: hialuronidaza, kolagenaza
 Destabilaza – działanie przeciwbakteryjne, hamowanie czynnika XII
 Endorfina



jelito środkowe
 magazynuje i trawi pokarm
 u pijawek krwiopijnych wole ma liczne, proste i rozgałęzione uchyłki (10 par) –
przystosowanie do rzadkich okazji zdobycia pokarmu



komensaliczne bakterie Aeromonas spp. u Hirudo medicinalis
 produkują antybiotyki zapobiegające psuciu się zgromadzonej krwi, witaminy
i enzymy (proteazy, lipazy i amylazę)
 są niezbędne w trawieniu krwi, zwłaszcza w rozpuszczaniu błony komórkowej
erytrocytów (lecytynaza) i w rozkładzie hemoglobiny (hemolizyna)



jelito tylne
 jest krótkim odcinkiem
 uchodzi otworem odbytowym na grzbietowej stronie, tuż przed tylną przyssawką
 otwór odbytowy jest niewielki u gatunków krwiopijnych i obszerny u makrofagicznych drapieżników
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Układ rozrodczy












pijawki są obojnakami (hermafrodytami), jednakże zapłodnienie u tych zwierząt
może odbywać się jedynie krzyżowo z innym osobnikiem tego gatunku
układ rozrodczy męski tworzy 10 par woreczków jądrowych rozmieszczonych segmentalnie, od których odchodzą krótkie kanaliki nasienne, wpadające do długich, położonych wzdłuż boków ciała nasieniowodów. Każdy nasieniowód tworzy w części
dystalnej przyjądrze, przechodzące dalej w przewód wytryskowy, zaś połączone
przewody wytryskowe przechodzą w narząd kopulacyjny (prącie), schowany w zagiętej torebce prąciowej
układ rozrodczy żeński tworzy para owalnych worków jajnikowych, od których odchodzą krótkie jajowody, łączące się dalej w pochwę. Pomiędzy końcowym odcinkiem jajowodów a początkowym odcinkiem pochwy znajduje się gruczoł białkowy,
produkujący otoczkę dla zapłodnionych jaj
podczas kopulacji dochodzi do ścisłego połączenia osobników w miejscu zwanym
siodełkiem (clitellum)
zapłodnienie ma miejsce w jajnikach
zapłodnione jaja składane są w kokonach, a później w wilgotnej glebie
rozwój embrionalny jest prosty (bez stadiów larwalnych) i w zależności od temperatury otoczenia trwa od 3 do 6 tygodni

Układ wydalniczy
 metanefrydia w liczbie 10-17 par, które leżą po brzusznej stronie ciała pijawki lekarskiej
 „łzy pijawki” – wydaliny powstałe w wyniku oddzielenia osocza od elementów morfotycznych w trakcie pobierania krwi przez pijawkę
Układ krążenia



układ krwionośny u Hirudiniformes uległ całkowitemu uwstecznieniu
krążenie odbywa się wyłącznie w skomplikowanej sieci kanałów (zatok) celomatycznych

Sposób przechowywania i utylizacja pijawek lekarskich




pijawki należy przechowywać w czystej, źródlanej wodzie o stałej temperaturze (ok.
8°C). Wodę należy zmieniać w zależności od jej zabrudzenia, ale nie rzadziej niż raz
w tygodniu
w litrowym pojemniku, najlepiej szklanym (słoik, akwarium) wypełnionym w 2/3
wodą może przebywać jednorazowo około 10 pijawek (nie więcej niż 15). Przykrycie
naczynia musi uniemożliwiać ucieczkę pijawkom, ale jednocześnie zapewnić im dostęp powietrza (otwory wentylacyjne o średnicy 1 mm)
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naczynia z pijawkami powinny być przechowywane w specjalnym miejscu przeznaczonym wyłącznie do tego celu, np. lodówka
przed użyciem pijawek do zabiegu hirudoterapii należy je przechowywać w temperaturze pokojowej przez około 30 minut i kilkakrotnie przepłukać w czystej wodzie
źródlanej
po zabiegu pijawki należy bezwzględnie uśpić polewając kilkuprocentowym alkoholem, a następnie przechowywać w warunkach chłodniczych w pojemnikach przeznaczonych na odpady medyczne

Uwaga!
Pijawki są żywymi zwierzętami wrażliwymi na różne czynniki środowiska i podatnymi na infekcje. Przed zabiegiem należy dokładnie obejrzeć każdą pijawkę zwracając
uwagę na takie objawy choroby jak: nieprzyjemny zapach zgnilizny, odbarwienia na
powierzchni ciała, nietypowe przewężenia, guzki i deformacje ciała, zaczerwienienia
i odmienny kształt przyssawek. Chorych pijawek nie należy wykorzystywać do zabiegów hirudoterapeutycznych.

Najważniejsze substancje gruczołów ślinowych pijawki lekarskiej (SGS)
Hirudyna – najbardziej znany produkt pijawek lekarskich odkryty przez Hycraft’a
w 1884 roku, a nazwany przez Jacobi’ego w 1903 roku. Jest wysoce specyficznym inhibitorem trombinowym, tzn. że przyłącza się do trombiny tworząc nieaktywny kompleks,
co zatrzymuje naturalny proces krzepnięcie krwi
Kalina – inhibitor agregacji i adhezji trombocytów, co powoduje wydłużony czas krwawienia po przystawieniu pijawek
Bdeliny – inhibitory trypsyny, plazminy i akrozyny. Znajdują się w całym ciele pijawki,
jednak najwięcej znajduje się ich w zewnętrznych organach rozrodczych. Bdelliny hamują działanie czynników stanów zapalnych i ich rozprzestrzenianie się w tkankach. Znane
są w dwóch odmianach, jako bdelina A i bdelina B
Hirustazyna – proteinaza serynowa będąca inhibitorem sieci kalikreinowych, trypsyny,
chymotrypsyny i katepsyny G, czyli substancji zaangażowanych w utrzymanie normalnego ciśnienia krwi i stany zapalne organizmu
Apyraza – odgrywa ważną rolę w „upłynnianiu” krwi (zmniejszaniu jej lepkości)
Antyelastaza – ogranicza działania elastaz, enzymów, które degradują skórną elastynę
oraz spowalnia bardzo skutecznie procesy starzenia się skóry
Egliny – silna substancja przeciwzapalna (inhibitor czynników stanów zapalnych) oraz
bardzo aktywny przeciwutleniacz. Spośród kilku odmian eglin produkowanych przez
pijawki, najlepiej poznana jest eglina C
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Destabilaza – substancja charakteryzująca się silnym działaniem przeciwagregacyjnym,
powodującym rozkładanie zakrzepłej krwi. Destabilaza zawiera także unikalną substancję niskocząsteczkową prostaglandynę. Utrzymuje ona w dobrym stanie (regeneruje)
naczynia krwionośne, przewód pokarmowy oraz reguluje poziom cukru we krwi
Hialuronidaza – substancja o podwójnym działaniu: silny antybiotyk oraz czynnik
umożliwiający szybkie przenikanie przez błony komórkowe sąsiadujących ze sobą komórek i tkanek ciała. Interesującą właściwością tego enzymu jest rozpuszczanie związków wielocukrowych tworzących ścianki przetrwalników wielu mikroorganizmów
LDTI – inhibitor tryptazy pochodzącej od pijawek (ang. Leech Dirived Tryptase Inhibitor) jest substancją uwalnianą przez pijawki w momencie przekłucia skóry żywiciela.
LDTI ma na celu ochronę regionu gębowego pijawki przed działaniem enzymów proteolitycznych (tryptazy) produkowanych przez układ odpornościowy żywiciela
Inhibitor czynnika Xa – substancja tworząca kompleks z czynnikiem Xa, który w kaskadzie krzepnięcia krwi odpowiada za konwersję protrombiny w trombinę. Powstały kompleks inaktywuje czynnik Xa, w wyniku czego proces krzepnięcia zostaje zatrzymany
Inhibitor karboksypeptydazy A – substancja zwiększająca przepływ krwi, a także
w pewnym stopniu wpływająca na usuwanie skrzepów powstałych podczas żerowania
pijawki lekarskiej
Substancje znieczulające, neurotransmitery – niezidentyfikowane bliżej silne czynniki
przeciwbólowe. Przypuszcza się, że działanie przeciwbólowe tych substancji wynika
z dużej atrakcyjności dla ludzkiego mózgu neuropeptydów produkowanych przez pijawkę. Należą do nich endorfiny, znane powszechnie jako hormony szczęścia. Poza efektami
przeciwbólowymi endorfiny powodują likwidację uczucia niepokoju i euforii oraz uspokojenie, usuwają psychiczne oraz fizyczne uzależnienia, likwidują złe samopoczucie,
nudności, depresję i inne symptomy obserwowane u osób uzależnionych od narkotyków
i alkoholu
Substancja rozszerzająca naczynia krwionośne – bardzo podobny do histaminy, bliżej
niezidentyfikowany jeszcze związek organiczny
Antybiotyki – wykazują bardzo silne działanie przeciwbakteryjne. Produkowane są
przez żyjącą w symbiozie z pijawką lekarską specyficzną bakterię Aeromonas veronii
biotyp sobria
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Gabinet hirudoterapeutyczny – przepisy
Wyposażenie gabinetu
Gabinet hirudoterapii powinien spełniać wymagania gabinetu zabiegowego. Pomieszczenie musi być wyposażone w umywalkę, powinno być wentylowane, podłoga wyłożona
posadzką zmywalną, łatwą do dezynfekcji, z dostępem do wc, zlewu i brudownika.
Wyposażenie:
 krzesła, leżanki, parawany, gabloty, stolik zabiegowy (powinny być regularnie, po każdym zabiegu myte, czyszczone i spryskiwane środkami dezynfekującymi)
 lodówka do przechowywania pijawek
 zamrażalnik do przechowywania zutylizowanych pijawek
 parawany, szafki na środki opatrunkowe i dezynfekujące, pojemniki na odpady medyczne, pojemniki do przetrzymywania pijawek

Gabinet hirudoterapii

Pojemniki na odpady

Środek do dezynfekcji ran
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rękawice medyczne, jednorazowe prześcieradła, pojemniki do sterylizowanych materiałów, apteczka pierwszej pomocy, bandaże, tampony, środki do dezynfekcji, środki
opatrunkowe, fartuchy, nożyczki, pęsety, nakłuwacze, alkohol do usypiania pijawek,
środki do dezynfekcji ran
sól fizjologiczna, żel aloesowy, opatrunek hemostatyczny powstrzymujący krwawienie
(Spongostan), przyrząd do mierzenia ciśnienia
leki przeciwalergiczne

Przechowywanie pijawek
Pijawki powinny być przechowywane w specjalnie wyznaczonym miejscu (najlepiej
chłodnym i zacienionym, np. lodówka), w wodzie ze studni lub źródła (może to być niegazowana woda mineralna). Pijawek nie należy przechowywać w wodzie destylowanej lub
gotowanej. Nie należy dopuścić do tego, aby w wodzie, w której znajdują się pijawki znajdowały się duże ilości śluzu, który jest przez nie wydzielany, ponieważ może to doprowadzić do uduszenia pijawek. Pojemniki powinny być zakryte wieczkiem z drobnymi dziurkami, umożliwiającymi oddychanie pijawkom.

Przechowywanie pijawek

Nie należy trzymać pijawek obok narządów elektrycznych, przy jaskrawym świetle dziennym lub w pomieszczeniach ze środkami działającym dezynfekująco oraz środkami chemicznymi. Pijawki należy stosować jednorazowo i po każdym zabiegu utylizować.
Obowiązkowo należy przestrzegać wszelkich zasad aseptyki.

Przepisy
Pijawki do zabiegów pochodzą z hodowli laboratoryjnej. Nie mogą być pozyskiwane ze
środowiska naturalnego, gdyż żywiąc się krwią przypadkowych żywicieli mogą być
zakażone chorobami bakteryjnymi lub wirusami.
Terapia pijawkami znajduje się w Międzynarodowym Spisie Procedur Medycznych ICD-9.
W Europie posiada status „produktu medycznego”. W Polsce terapia pijawkowa posiada
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numer katalogowy 99.991 w Spisie Procedur Medycznych ICD-9 PL (wersja 5.19), służących jako podstawa do rozliczeń z NFZ.
Rejestracja działalności – Nr PKD 86.90.D – DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
Wymagania:
 podpisanie umowy z firmą utylizującą odpady medyczne o kodzie 18 01 03
 dokument stwierdzający zakup pijawek
 złożenie wniosku do Generalnej i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

W N I OS E K
o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazu w stosunku do gatunków
dziko występujących zwierząt objętych ochroną
Na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, ze zm.) w związku z art. 52 ust. 1, wnioskuję o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną.
1. Imię, nazwisko i adres albo nazwa i siedziba wnioskodawcy:
…………………………..
2. Cel wykonania wnioskowanych czynności (cel, opis i uzasadnienie przedsięwzięcia):
Zastosowanie pijawki lekarskiej dla celów leczniczych.
……………………………..
3. Opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie:
 opis czynności zakazanych wymienionych w załączniku nr 1 do wniosku,
……………………………..
4. Nazwa gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i polskim,
jeżeli polska nazwa istnieje:
……………………………….
5. Liczba lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia:
………………………………
6. Wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub zabijania
zwierząt, a także miejsce i czas wykonania czynności oraz wynikających z tego zagrożeń:
………………………….
7. Wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta:
…………………………..
.......................................................
Miejscowość, data

.......................................................................
Podpis (pieczątka) wnioskodawcy
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Załącznik nr 1
Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r.
Nr 151, poz. 1220, ze zm.) w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową, mogą być wprowadzone, następujące zakazy:
1. umyślnego zabijania, okaleczania i chwytania;
1a. transportu, pozyskiwania, przetrzymywania, chowu i hodowli, a także posiadania żywych zwierząt;
2. zbierania, przetrzymywania i posiadania okazów gatunków;
3. umyślnego niszczenia ich jaj, postaci młodocianych i form rozwojowych;
4. niszczenia ich siedlisk i ostoi;
5. niszczenia ich gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk i innych schronień;
6. wybierania, posiadania i przechowywania ich jaj;
7. wybierania, posiadania i przechowywania wydmuszek;
8. preparowania okazów gatunków;
9. zbywania, nabywania, oferowania do sprzedaży, wymiany i darowizny okazów gatunków;
10. wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę państwa okazów gatunków;
11. umyślnego płoszenia i niepokojenia;
12. fotografowania, filmowania i obserwacji, mogących powodować płoszenie lub niepokojenie;
13. przemieszczania z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca;
14. przemieszczania urodzonych i hodowanych w niewoli do stanowisk naturalnych.
 rozliczanie z pijawek i odpadów – Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 rozliczanie z odpadów - Urząd Marszałkowski,
 rozliczanie z odpadów – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
 postępowanie z odpadami medycznymi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 30 lipca 2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi
(Dz.U. z dnia 4 sierpnia 2010 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007 r. Nr 39,
poz. 251, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1.1.Rozporządzenie dotyczy odpadów medycznych:
1) o kodach 18 01 02*, 18 01 03* i 18 01 82*;
2) o kodach 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*;
3) o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09.
2.Rozporządzenie określa szczegółowy sposób postępowania z odpadami medycznymi, w tym:
1) postępowanie z odpadami medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń
zdrowotnych w miejscu wezwania;
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2) zasady zbierania i czasowego magazynowania odpadów medycznych przed poddaniem
odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich możliwości - przed ich
przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania;
3) warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych w obiektach, w których udziela
się świadczeń zdrowotnych lub prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, zwanego dalej "transportem wewnętrznym odpadów medycznych".
§ 2.1.Odpady medyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, zbiera się w miejscach ich powstawania,
uwzględniając ich właściwości, sposób ich unieszkodliwiania lub odzysku.
2.Odpady medyczne powstałe w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinny zostać usunięte przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych i z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności bezzwłocznie przekazane do pomieszczenia lub
urządzenia do magazynowania odpadów medycznych, o którym mowa w § 5.
§ 3.1.Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru czerwonego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków
chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
2.Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z folii polietylenowej, koloru żółtego, nieprzezroczystych, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci i środków
chemicznych, z możliwością jednokrotnego zamknięcia.
3.Odpady medyczne, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem odpadów o ostrych końcach i krawędziach, zbiera się do worków jednorazowego użycia z materiału nieprzezroczystego w kolorze innym niż czerwony lub żółty, wytrzymałych, odpornych na działanie wilgoci
i środków chemicznych, albo do pojemników wielokrotnego użycia.
4.Worki jednorazowego użycia umieszcza się na stelażach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego użycia) w sposób pozwalający na uniknięcie zakażenia osób
mających kontakt z workiem lub pojemnikiem. Odpady medyczne poszczególnych rodzajów,
określonych w ust. 1-3, należy w miarę możliwości grupować.
5.Odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach zbiera się w pojemnikach jednorazowego użycia, sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie bądź przecięcie. Zasady oznaczania kolorami poszczególnych rodzajów odpadów medycznych stosuje się odpowiednio.
6.Pojemniki lub worki należy zapełniać do 2/3 ich objętości w sposób umożliwiający ich bezpieczne zamknięcie. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkniętych pojemników lub worków jednorazowego użycia.
7.Pojemniki lub worki powinny być wymieniane tak często, jak pozwalają na to warunki przechowywania oraz właściwości odpadów medycznych w nich gromadzonych, nie rzadziej niż
co 72 godziny.
8.W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika należy go w całości umieścić w innym większym nieuszkodzonym worku lub pojemniku.
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§ 4.Każdy pojemnik i każdy worek z odpadami medycznymi powinien posiadać widoczne oznakowanie identyfikujące zawierające:
1) kod odpadów w nich przechowywanych;
2) adres zamieszkania lub siedzibę wytwórcy odpadu;
3) datę zamknięcia.
§ 5.1.Dopuszczalne jest magazynowanie odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
i 2, w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach albo stacjonarnych lub
przenośnych urządzeniach chłodniczych, przeznaczonych wyłącznie do magazynowania odpadów medycznych. Przenośne urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do magazynowania
niewielkiej ilości odpadów.
2.Pomieszczenie do magazynowania odpadów medycznych powinno:
1) posiadać niezależne wejście;
2) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
3) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
4) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
5) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować
swobodny dostęp;
6) posiadać wydzielone boksy i miejsca w zależności od rodzajów magazynowanych odpadów
medycznych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania;
7) posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie, z zapewnieniem filtracji odprowadzanego
powietrza. Dopuszcza się zastosowanie wentylacji grawitacyjnej pod warunkiem magazynowania odpadów w szczelnie zamkniętych pojemnikach lub kontenerach i oznakowanych w zależności od rodzaju magazynowanych odpadów medycznych.
3.Stacjonarne urządzenie chłodnicze do magazynowania odpadów medycznych powinno:
1) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych;
2) posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
3) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
4) posiadać drzwi wejściowe bez progu, których szerokość i wysokość powinna gwarantować
swobodny dostęp;
5) być wyposażone w termometr wewnętrzny;
6) posiadać zamknięcie drzwi wejściowych umożliwiające ich otwarcie od wewnątrz;
7) posiadać pomieszczenie izolujące przed wejściem do urządzenia.
4.Przenośne urządzenie chłodnicze powinno:
1) posiadać wnętrze wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających
dezynfekcję;
2) być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt;
3) być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
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5.W sąsiedztwie pomieszczenia lub stacjonarnego urządzenia chłodniczego powinna znajdować się umywalka z ciepłą i zimną wodą, wyposażona w dozowniki z mydłem i środkiem do
dezynfekcji rąk oraz ręczniki jednorazowego użytku.
§ 6.1.Magazynowanie odpadów medycznych o kodzie 18 01 02* może odbywać się tylko w temperaturze do 10 °C, a czas ich przechowywania nie może przekroczyć 72 godzin.
2.Magazynowanie odpadów medycznych o kodach 18 01 03*, 18 01 06*, 18 01 08*, 18 01 10*
i 18 01 82* w temperaturze od 10 °C do 18 °C może odbywać się tak długo, jak pozwalają na
to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 72 godziny, natomiast w temperaturze do 10 °C nie dłużej niż 30 dni.
3.Odpady medyczne o kodach wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 3 mogą być magazynowane tak
długo, jak pozwalają na to ich właściwości, jednak nie dłużej niż 30 dni.
4.Po każdym usunięciu odpadów medycznych, o których mowa w ust. 1, pomieszczenie lub
urządzenie powinno być poddane dezynfekcji, a następnie umyte.
§ 7.1.Transport wewnętrzny odpadów medycznych z miejsca powstawania do miejsca magazynowania, unieszkodliwiania lub odbioru odbywa się środkami transportu przeznaczonymi wyłącznie do tego celu.
2.Do transportu wewnętrznego odpadów medycznych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1,
używa się wózków zamykanych lub wózków przewożących pojemniki zamykane. W przypadku niewielkich ilości odpadów do transportu wewnętrznego można używać transportowych
pojemników zamykanych.
3.Transport wewnętrzny odpadów medycznych wykonuje się w sposób uniemożliwiający
uszkodzenie worka lub pojemnika.
4.Środki transportu wewnętrznego odpadów medycznych i pojemniki wielokrotnego użycia
należy zdezynfekować i umyć po każdym użyciu.
5.Transport wewnętrzny odpadów medycznych odbywa się w sposób uniemożliwiający narażenie na bezpośredni kontakt z tymi odpadami.
§ 8.1.W obiektach, gdzie udzielane są świadczenia zdrowotne lub prowadzone są badania i doświadczenia naukowe w zakresie medycyny, należy wyznaczyć miejsce przeznaczone do dezynfekcji, mycia i przechowywania wewnątrzzakładowych środków transportu wewnętrznego
odpadów medycznych i pojemników wielokrotnego użycia.
2.Miejsce, o którym mowa w ust. 1, powinno posiadać:
1) ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwo zmywalnych i umożliwiających dezynfekcję;
2) dostęp do wody bieżącej z możliwością jej odprowadzenia do kanalizacji;
3) możliwość swobodnego wjazdu i wyjazdu środka transportu wewnętrznego odpadów medycznych oraz dostępu pracowników obsługi.
§ 9.1.Podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych lub prowadzące badania i doświadczenia
naukowe w zakresie medycyny opracują szczegółową procedurę postępowania z odpadami
medycznymi na stanowiskach pracy, gdzie wytwarza się odpady medyczne.
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2.Procedura postępowania z odpadami medycznymi przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w miejscu wezwania powinna także zawierać oznaczenie miejsca magazynowania
odpadów medycznych przez te osoby.
§ 10.W ciągu 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia odpady medyczne
mogą być gromadzone w workach lub pojemnikach innego koloru niż określone w § 3.
§ 11.Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 162, poz. 1153).
§ 12.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Przeciwwskazania i zalecenia do stosowania
hirudoterapii
Zabieg z zastosowaniem pijawki medycznej
Zalecenia
Hirudoterapia może być bardzo skutecznym uzupełnieniem w leczeniu szeregu schorzeń
i pomaga w:
 schorzeniach skórnych:
 sklerodermia
 wypryski
 łuszczyca
 ropne zapalenie skóry
 egzema, łojotokowe zapalenie skóry
 skórne przejawy chorób naczyniowych
 wrzody troficzne
 trądzik


ginekologii:
 zaburzenia cyklu miesiączkowego
 nadżerka szyjki macicy
 torbiele jajników
 niektóre infekcje płciowe
 leczenie bezpłodności
 procesy zrostowe w miednicy małej
 zapalenie jajowodów
 ostre procesy zapalne w jajowodach
 zapalenie przymaciczne
 endometrium poporodowe
 zapalenie sutka
 endometrioza
 mięśniaki macicy
 zapalenie gruczołu Bartholina
 zapalenie pochwy
 herpetyczne infekcje genitaliów
 torbiel na jajnikach
 erozja szyjki macicy



chorobach oczu:
 zapalenie spojówek
 skurcze akomodacji
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 choroby zapalne soczewek i tęczówek oka
 pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego
 erozja rogówki, zapalenie rogówki
 procesy zapalne błony naczyniowej
 glaukoma


urologii:
 choroby nerek
 zapalenie gruczołu krokowego
 gruczolak prostaty
 wtórna bezpłodność u mężczyzn



kardiologii:
 niedokrwienna choroba serca
 nadciśnienie
 zawał serca
 niewydolność krążenia
 zapalenie mięśnia sercowego



stomatologii:
 paradontoza
 zapalenie dziąseł
 nadwrażliwość nerwu językowo-gardłowego
 neuralgia nerwu trójdzielnego twarzy
 zapalenie okostnej



kosmetologii:
 cellulitis
 starzenie się skóry, zmarszczki
 niezdrowy wygląd skóry



chorobach otolaryngologicznych:
 zapalenie nerwu słuchowego
 szumy w uszach
 zapalenie zatok przynosowych
 czyrak ucha zewnętrznego
 zapalenie krtani
 zapalenie ucha zewnętrznego (środkowego)
 przewlekłe wysiękowe zapalenie ucha środkowego



neurologii:
 zapalenie nerwu kulszowego i newralgia nerwu
 paraliże różnych nerwów
 miażdżyca mózgu
 stwardnienie rozsiane
 udary niedokrwienne
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 wstrząs mózgu; kontuzje mózgu
 migreny
 choroba Heinego-Medina
 depresja


reumatologii:
 reumatyzm
 reumatoidalne zapalenie stawów



gastroenterologii:
 zaparcia
 zapalenie pęcherzyka żółciowego
 kamica żółciowa
 zapalenie okrężnicy
 zapalenie trzustki
 zaburzenia przemiany materii
 otyłość
 dna moczanowa



chorobach dróg oddechowych:
 zapalenie oskrzeli
 zapalenie płuc
 astma oskrzelowa, ciężkie formy astmy oskrzelowej
 włóknienie płuc
 zapalenie płuc z objawami niewydolności oddechowej
 gruźlica płuc
 gruźlica węzłów chłonnych



infekcjach przeziębieniowych



chorobach przewodu pokarmowego:
 nieżyt żołądka
 wrzody żołądka
 wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 dyskinezja układu pokarmowo-wydalniczego
 procesy zastojowe w wątrobie i woreczku żółciowym



chorobach naczyniowych:
 nadciśnienie tętnicze
 niedociśnienie
 żylakowate rozszerzenie żył kończyn dolnych
 zakrzepy pooperacyjne
 zapalenie zakrzepowe żył
 zarostowe zapalenie naczyń
 hemoroidy
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chorobach układu moczowego:
 zapalenie pęcherza moczowego
 zapalenie prostaty
 zapalenie cewki moczowej



zaburzeniach seksualnych:
 impotencja
 oziębłość płciowa



patologii gruczołów piersiowych



chorobach aparatu ruchowo-oporowego:
 osteochondroza
 bóle kręgosłupa
 zapalenie stawów
 złamania kości
 przewlekłe zapalenie szpiku kostnego



chorobach wymiany materii



chorobach układu krwionośnego:
 nadciśnienie tętnicze krwi
 przewlekła niewydolność krążenia mózgowego
 pozawałowa kardioskleroza
 niewydolność układu krążenia
 choroba niedokrwienna serca



alergii:
 atopowe zapalenie skóry
 pokrzywka
 alergiczne zapalenie nerwów
 nieżyt nosa



chorobach nerek:
 kłębuszkowe zapalenie nerek
 przewlekła niewydolność nerek

Wydzieliny gruczołów ślinowych pijawki wspomagają leczenie chorób wymienionych
powyżej ponieważ:
hirudyna – działa przeciwzakrzepowo, zapobiega zawałom i udarom
antystazyna – ogranicza powstawanie zakrzepów
apyraza – zmniejsza agregację płytek krwi
saratyna i kalina – hamują adhezję płytek krwi do kolagenu
destabilaza – silne działanie przeciwagregacyjne, powodujące rozkładanie zakrzepłej
krwi, stymuluje wzrost komórek nerwowych, działa przeciwbakteryjnie
hementeryna i hementyna – rozpuszcza zakrzepy, udrażnia naczynia
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esterazy cholesterolowe, lipazy – normalizują poziom całkowitego cholesterolu (TCI),
triglicerydów (TG)
PC-LS – reguluje ciśnienie
histamina – rozszerza naczynia krwionośne, obniża ciśnienie
bdelina – przyspiesza gojenie ran
bdelina A, bdelina B – stymulują wzrost komórek nerwowych
endorfiny – hormon szczęścia, poprawia nastrój i samopoczucie, działa przeciwbólowo
egelina – działanie antyzapalne, stymuluje wzrost komórek nerwowych
estradiol, progesteron, testosteron, dehydroepiandrosteron, kortyzol – leczenie zaburzeń miesiączkowania i niepłodności
chloromycetyna – substancja przeciwbakteryjna
hialuronidaza – rozpuszcza składniki cukrowe ścian komórkowych przetrwalników wielu mikroorganizmów
antyelastaza – spowalnia rozkład tkanki sprężystej skóry

Przeciwwskazania
Hirudoterapia jak wiele innych terapii może być przyczyną powikłań terapeutycznych.
Dlatego istotne jest, aby przed pojęciem decyzji o zabiegach przy użyciu pijawek zapoznać się z przeciwskazaniami do ich stosowania, przedstawione poniżej:
 hemofilia
 anemia
 kobiety w ciąży
 osobom mającym objawy skrajnego wyniszczenia organizmu,
 gdy ciśnienie wynosi 80/60 lub mniej
 dzieciom poniżej 10-tego roku życia (wyjątek mogą stanowić przypadki replantacji),
 ostrożność wymagana jest w postępowaniu z alergikami
 choroba wrzodowa żołądka z nadżerkami
 wylew krwi do mózgu
 zaburzenia w gojeniu się ran
 grzybica skóry
 miesiączka
 niski poziom hemoglobiny
 problemy z krzepnięciem krwi
 nowotwory skóry
 nowotwory
 powikłania w chemoterapii i radioterapii
 skazy krwotoczne
 przyjmowanie pochodnych kwasu acetylosalicylowego (aspiryna)
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pacjenci w trakcie leczenia farmakologicznego z użyciem antykoagulantów (leków
przeciwzakrzepowych), są to leki utrudniające lub uniemożliwiające krzepnięcie krwi.
Stosuje się je w profilaktyce zakrzepic, w miażdżycy i innych schorzeniach, w których
istnieje ryzyko powstania niebezpiecznego dla życia lub zdrowia skrzepu. Do leków
przeciwzakrzepowych zaliczamy:
 Antagonistów witaminy K – są to pochodne 4-hydroksykumaryny i indan-1,3-

dionu. Ich działanie polega na blokowaniu enzymu, odpowiedzialnego za regenerację witaminy K. Witamina K bierze udział w procesie krzepnięcia, wchodząc
w jedną z reakcji, w trakcie której jest utleniana do epoksydu. Aby mogła dalej
działać musi być zredukowana do swojej pierwotnej formy. Za tę regenerującą redukcję odpowiada enzym – reduktaza epoksydu witaminy K, który jest blokowany
przez antagonistów witaminy K. Przykładem leku z tej grupy jest Acenokumarol
 Heparynę i leki heparynopodobne – jest naturalnym czynnikiem, zapobiegającym

krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych, działając hamująco na wszystkie
jego etapy, głównie na fazę przejścia protrombiny w trombinę i jej działanie na fibrynogen. Heparyna aktywuje antytrombinę, osoczowy czynnik hamujący działanie trombiny. Obniża także poziom cholesterolu i lipidów, poprzez aktywację enzymu lipazy lipoproteinowej. W większych stężeniach może również hamować
agregację trombocytów oraz ich adhezję (przyleganie do powierzchni) do ścian
naczyń krwionośnych
 Inhibitory trombiny – naturalnym, nieodwracalnym inhibitorem trombiny jest hi-












rudyna. W lecznictwie stosuje się jej syntetyczne pochodne. Substancje te blokują
działanie trombiny bezpośrednio, ich efektywność nie jest uzależniona od obecności w osoczu innych czynników, np. antytrombiny. Działanie polega na tworzeniu z trombiną trwałych kompleksów
niedokrwienie kończyn z martwicą tkanek obwodowych
głębokie ubytki skóry
odleżyny
krwawienia z jamy ustnej, odbytu
zakrzepica żył głębokich
zespół stopy cukrzycowej III stopnia
chorzy nieprzytomni i upośledzeni umysłowo
ciężkie alergie
brak śledziony
keloidy.

Powikłania po zabiegu hirudoterapii są rzadkie, ale mogą być niebezpieczne. Zaliczamy
do nich:
 krwawienie, obniżenie poziomu hemoglobiny i hematokrytu grozi anemią, dlatego
podczas trwania zabiegów hydroterapii zalecane jest przyjmowanie potasu i magnezu
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odczyny alergiczne, stany zapalne wokół ran, swędzenie, krwiaki wokół ran; zalecane
jest podawanie leków antyalergicznych
groźne infekcje bakteryjne wynikające z braku odpowiedniej higieny rany lub pochodzenia pijawkowego. Objawami zakażenia są zaczerwienienie tkanek, pęcherze, ropowica podskórna, utrzymująca się gorączka, wymioty, biegunka. W takich przypadkach niezbędna jest wizyta u lekarza z powodu zagrożenia sepsą i zastosowanie antybiotyków z grupy aminoglikozydów, cefalosporyn III generacji, trimetoprimu, sulfametazolu lub ciprofloksacyny.

Uwaga!
Obecność bakterii z rodzaju Aeromonas w przewodzie pokarmowym pijawek
lekarskich stwarza ryzyko wystąpienia infekcji w miejscu przystawienia i ugryzienia
pijawki po zabiegu hirudoterapii. U pacjentów z obniżonym poziomem odporności
może dojść do zakażenia. Około 2% pacjentów może zostać zainfekowanych gramujemnymi bakteriami z rodzaju Aeromonas.

Kończyna zainfekowana bakterią aeromonas

Przygotowanie do zabiegu
Pacjenta należy poinformować o czynnościach związanych z zabiegiem i przygotować
psychicznie. Chory powinien wiedzieć, że jeden zabieg nie jest wystarczający do wyraźnego poprawienia stanu organizmu i wyzdrowienia. Pijawki nakładane się w różnych
okolicach ciała w zależności od choroby i ogólnego stanu pacjenta, są jednorazowe i po
zabiegu utylizowane. Podczas zabiegu pacjent może stać lub siedzieć, tak aby było mu
wygodnie. Najczęściej zabieg wykonywany jest na leżance w pozycji horyzontalnej, która powinna być zasłana wodoodpornym materiałem, prześcieradłem lub ręcznikiem.
Przed zabiegiem skórę należy zdezynfekować, przemyć solą fizjologiczną, jeżeli jest
zimna rozgrzać poprzez rozcieranie. Pijawka słabo wsysa się w miejsca mocno owłosione, brudne, spocone, do zimnej skóry i pacjentów, którzy używają dużo lekarstw chemicznych i kosmetyków.
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Do nakładania pijawek może być wykorzystana obcięta strzykawka, kieliszek lub inne
naczynie. Naczynie z pijawką trzeba przyłożyć do ciała i czekać do momenty jej przyssania. Jeżeli taki sposób nie daje rezultatów można nakłuć ciało pacjenta.

Sposoby przykładania pijawek: punktowo strzykawką lub kieliszkiem

Pijawka przysysa się, przecina skórę i przytwierdza się tylną przyssawką. Podczas ssania
krwi ciało pijawki faluje. Pijawka wypija od 5 do 12 ml krwi, a jej ciało może powiększyć
się 3–5 razy. Pijawki odczepiamy drażniąc otwór gębowy roztworem alkoholu po około 40
minutach, taki czas jest wystarczający do wstrzyknięcia hirudozwiązków. Zużyte pijawki
utylizujemy w roztworze alkoholu i wrzucamy do pojemnika na odpady medyczne.

Zabieg hirudoterapii: kość guziczna, łokieć

Zabieg hiridoterapii: szyja, kolano
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Po wykonanym zabiegu należy ranę zdezynfekować, np. octeniseptem, założyć jałowe
gaziki oraz opatrunek wchłaniający wysączającą się krew, najlepiej z bawełnianej podpaski, szczelnie zaklejając papierowym plastrem. Wysączanie krwi może trwać od kilku
do ponad 20 godzin, w zależności od predyspozycji organizmu. W przypadku przedłużającego się sączenia należy zgłosić się do lekarza.

Pijawka w kosmetologii i dermatologii
Metody upiększania ciała i hamowania procesów starzenia skóry za pomocą pijawek,
znane były od najdawniejszych czasów. Maseczki na twarz i ciało z różnymi kombinacjami olejków zapachowych mieszanych z krwią pijawek stosowały japońskie gejsze, słynące ze swej urody. Hrabina Potocka przystawiała pijawki z własnego stawu, aby wyglądać
młodziej. Hirudozwiązki krążące w organizmie działają odmładzająco na całe ciało, ponieważ są silnymi antyoksydantami. Ponadto gruczoły ślinowe pijawki wydzielają liczne
substancje hamujące procesy starzenia się skóry. Lipidy, związki przeciwzakrzepowe,
przeciwzapalne, kwasy fosfatydowe, wolne kwasy tłuszczowe, białka, fosfolipazy, lipazy,
kolagen, serotonina, kortyzol, testosteron, progesteron to tylko niektóre z tych substancji,
które wpływają na stan napięcia skóry, jej ukrwienie oraz dotlenienie. Antyelastaza spowalnia procesy starzenia się skóry, hamuje enzym rozkładający elastynę spowalniając
rozkład tkanki sprężystej skóry. Terapia pijawkami w schorzeniach dermatologicznych
pomaga w leczeniu przebarwień, pajączków, cellulitu, trądziku, egzemy, łuszczycy, twardziny skóry, zapobiega zatykaniu się przewodów gruczołów łojowych, zmniejsza nadmierną produkcję sebum, działa antybakteryjnie i przeciwzapalnie, rozjaśnia skórę,
stymuluje odnowę komórkową naskórka, nawilża skórę.

Pacjent podczas zabiegu na twarzy

Zabiegi w hirudokosmetyce twarzy można podzielić na dwa rodzaje, tj. przystawianie
pijawek w pewnych okolicach twarzy oraz wykonywanie maseczki z krwi pacjenta pobranej przez pijawki z dowolnej części ciała. W przypadku liftingu:
 przystawić 2–3 pijawki w dowolnym punkcie ciała na około 40 minut
 po zdjęciu pijawek drażniąc otwór gębowy roztworem alkoholu delikatnie wycisnąć
krew z pijawki do pojemnika
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przygotować pacjentkę do zabiegu: zmyć makijaż, oczyścić twarz stosując peeling
w celu zwiększenia penetracji hirudozwiązków
założyć maskę z krwi wyciśniętej z pijawki omijając okolice oczu na 10–15 minut
zmyć maseczkę z krwi letnią wodą
wykonać nawilżające zabiegi kosmetyczne.

Pacjentka podczas zabiegu liftingu

Działanie maseczki:
 aktywnie wzmacnia i wygładza skórę
 poprawia koloryt skóry i przywraca jej promienny wygląd
 wypłyca zmarszczki
 poprawia kontur twarzy
 nasyca skórę substancjami odżywczymi i tlenem
 stymuluje produkcję kolagenu i elastyny
 działa kojąco i łagodząco na podrażnienia
 intensywnie i trwale nawilża głębokie warstwy skóry

Karta pacjenta
Pierwszy zabieg pacjenta powinien być poprzedzony dokładnym wywiadem o stanie jego
zdrowia. W zależności od wywiadu hirudoterapeuta podejmuje decyzje o ilości i miejscu
przystawienia pijawek.
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Miejsca przykładania pijawek
Pijawka działa najbardziej efektywnie w obrębie 5 cm od punktu przyssania, stymulując
tym samym miejsce wgryzienia. Wprowadza do organizmu hirudozwiązki, które przenikają do krwiobiegu. Metody stymulacji znane są od tysiącleci i wykorzystywane przede
wszystkim w medycynie chińskiej, np. akupunkturze i refleksoterapii. W niniejszym
rozdziale przedstawiono podstawowe punkty akupunkturowe, refleksoterapii oraz klasyczne podejście do przystawiania pijawek w wybranych jednostkach chorobowych.

Kręgosłup
„Jeśli szukasz choroby, zacznij od kręgów”
Hipokrates

Kręgosłup jest podstawową częścią układu kostnego, osią szkieletu człowieka, ochrania przechodzący przez jego wnętrze rdzeń kręgowy, będący
główną częścią układu nerwowego.
Zakłócenie pracy kręgosłupa może doprowadzić do
powstawania wielu chorób oraz poważnych problemów z funkcjonowaniem narządów wewnętrznych. Rodzaj chorób jest wynikiem ilości blokad
w kręgosłupie, stopnia ich natężenia oraz czasu
trwania. Blokada powstaje w wyniku deformacji
kręgów lub ich nieprawidłowego ustawienia. Sygnalizowana jest zwykle przez ból, bądź wrażliwość
danego segmentu kręgosłupa pod wpływem ucisku.
Pijawki przystawia się wzdłuż kręgosłupa, symetrycznie po obu stronach w odległości 1–2 cm od
kręgów w zależności od schorzenia.
Medycy wschodu twierdzą:
„Jeśli cierpisz na wiele chorób, to znaczy, że chory jest
także twój kręgosłup”.
„Człowiek jest na tyle młody i zdrów, na ile giętki
i zdrowy jest jego kręgosłup”.
Podział kręgosłupa

83

Zależność między kręgami kręgosłupa, narządami a chorobami
Segment
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Obszar oddziaływania

Zdrowotne konsekwencje blokady

C1

mózg, dopływ krwi do głowy, przysadka
mózgowa, czaszka, skóra głowy, ucho
środkowe, współczulny układ nerwowy

bóle głowy, migrena, nadciśnienie, zawroty głowy,
chroniczne zmęczenie, nerwowość, bezsenność,
załamanie nerwowe, zaburzenia koncentracji i pamięci

C2

oczy, nerwy wzrokowe, nerwy słuchowe, osłabienie wzroku, zez, osłabienie słuchu, bóle uszu,
zatoki, język, czoło
problemy z zatokami

C3

policzki, małżowiny uszne, kości twarzy,
nerw trójdzielny, osierdzie, opłucna,
przepona, nadnercza

nerwobóle i zapalenia nerwu trójdzielnego, trądzik,
egzema, zaburzenia rytmu serca, nudności, wymioty

C4

przepona, obieg krwi w mózgu i klatce
piersiowej, nos, policzki, usta, trąbka
słuchowa, tęczówka, osierdzie, opłucna,
nadnercza, okrężnica zastępująca

zaburzenia krążenia mózgowego, katar, utrata słuchu, przerost migdałków, zaburzenia rytmu serca,
nudności, wymioty

C5

struny głosowe, gruczoły szyjne, gardło,
osierdzie, opłucna, przepona, nadnercza

zapalenie krtani, chrypka, ból gardła, zapalenie
gardła, zapalenie migdałków, zaburzenia rytmu
serca, nudności, wymioty

C6

mięśnie karku, mięśnie ramion, migdałki

sztywność karku, bóle ramion, zapalenie migdałków,
zapalenie krtani

C7

tarczyca, ramiona, ruchy oddechowe
klatki piersiowej, krtań, gruczoły potowe

zaburzenia czynności tarczycy, chrypka, przeziębienia

C8

ramiona, łokcie, krtań, tęczówka, tarczyca zapalenia i zwyrodnienia stawów ramiennych i łokciowych, nerwobóle

Th1

przedramiona, dłonie, nadgarstki, palce

bóle przedramion i dłoni, astma, kaszel trudności
w oddychaniu

Th2

serce łącznie z zastawkami i naczyniami
wieńcowymi, osierdzie, szczyty płuc

zaburzenia pracy serca

Th3

płuca, opłucna, oskrzela, klatka piersiowa, piersi, przełyk

zapalenie płuc, zapalenie opłucnej, zapalenie oskrzeli

Th4

mięsień sercowy, pęcherzyk żółciowy,
przewód żółciowy wspólny

zaburzenia funkcji pęcherzyka żółciowego, kamica
żółciowa, zaburzenia czynności serca

Th5

wątroba, splot słoneczny, krew, rozdział zaburzenia funkcji wątroby, słabe krążenie krwi,
energii pomiędzy górną, środkową i dolną niskie ciśnienie krwi, anemia, artretyzm
częścią brzucha

Th6

żołądek, wątroba, śledziona

nieżyt żołądka i dwunastnicy, choroba wrzodowa
żołądka, schorzenia trzustki, cukrzyca

Th7

trzustka, dwunastnica

wrzody, nieżyt żołądka, osłabienie systemu odpornościowego

Th8

śledziona, jelito cienkie, serce, płuca,
nerki, nadnercza

obniżenie odporności

Th9

nadnercza, poprzecznica jelito cienkie,
serce, płuca, trzustka, nerki, nadnercza

alergia, pokrzywka itp.

Th10

nerki, pęcherz moczowy, narządy rodne

zaburzenia czynności nerek, zapalenia nerek,
stwardnienie tętnic, chroniczne zmęczenie

Th11

nerki, moczowody, grzebień biodrowy,
pęcherz moczowy, narządy rodne

problemy skórne, problemy kostno-stawowe itp.

Th12

jelito cienkie, obieg limfy, okrężnica
wstępująca, narządy rodne, synchronizacja układu współczulnego i przywspółczulnego

reumatyzm, wzdęcia, choroby wątroby i woreczka
żółciowego, pewne rodzaje bezpłodności

L1

jelito grube, pachwiny, spojenie łonowe,
pęcherz moczowy, macica

zaparcia, zapalenie jelita grubego, nadwrażliwość
jelita grubego, biegunka, blokowanie obiegu limfy

L2

wyrostek robaczkowy, brzuch, uda, pro- zaburzenia trawienne, trudności w oddychaniu,
dukcja hormonów kory nadnercza (korty- zakwaszenie organizmu, żylaki, zaburzenia seksualne
zon, hydrokortyzon), seks, ejakulacja

L3

organy płciowe, macica, pęcherz moczo- problemy z pęcherzem moczowym, poronienia,
wy, kolana, sterowanie gospodarką wod- problemy menstruacyjne, zaburzenia seksualne, bóle
ną i przemianą materii
kolan, bóle stawów kończyn dolnych

L4

gruczoł krokowy (prostata), mięśnie
krzyża, nerw kulszowy, macica

rwa kulszowa, lumbago, częste lub (i) bolesne oddawanie moczu, bóle krzyża, zaburzenia w sferze
płciowej

L5

łydki, pięty, stopy, długie głębokie mięśnie kręgosłupa

słabe krążenie krwi w stopach, zimne stopy, słabe
kolana, słabe nogi, skurcze w nogach itp.

S1

kości miednicy, pośladki, mięśnie krocza,
pięty, stawy skokowe

problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle
w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy
z układem rodnym, lęk, niepewność, brak oparcia

S2

kości miednicy, pośladki, mięśnie krocza,
narządy płciowe

problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle
w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy
z układem rodnym, lęk, niepewność, brak oparcia

S3

kości miednicy, pośladki, mięśnie krocza,
narządy płciowe

problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle
w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy
z układem rodnym, lęk, niepewność, brak oparcia

S4

gruczoły płciowe, kości, stawy, chrząstki,
zęby, mózg

problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle
w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy
z układem rodnym, lęk, niepewność, brak oparcia

S5

gruczoły płciowe, częściowo narządy
płciowe, odbyt

problemy z krzyżem, skrzywienie kręgosłupa, bóle
w karku i odcinku lędźwiowym kręgosłupa, problemy
z układem rodnym hemoroidy, lęk, niepewność, brak
oparcia

Co1

narządy płciowe, odbyt, rdzeń kręgowy

hemoroidy, świąd odbytu, lęk, niepewność, brak
oparcia

Co2

jeśli istnieje – jak Co1

jeśli istnieje – jak Co1
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Refleksologia
Refleksologia inaczej terapia „zonowa” jest metodą terapii holistycznej. Polega na
uciskaniu odpowiednich punktów znajdujących się na stopach, zwanych refleksami.
Uciskanie tych miejsc za pomocą kciuka i palców, poprawia się krążenie i stymuluje
układ nerwowy, w celu uregulowania zaburzonych funkcji organizmu. Refleksolodzy
twierdzą, że wspomaga się w ten sposób naturalny proces samoleczenia.
Punkty – refleksy można pobudzać również poprzez stawianie pijawek.

Mapa lewej stopy
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Mapa prawej stopy

Podstawowe punkty akupunkturowe
Akupunktura polega na stymulacji punktów na ciele, pobudzaniu receptorów sensorycznych przenoszących impulsy do przysadki mózgowej i podwzgórza. Problem przy
używaniu igieł jest precyzyjna lokalizacja punktów akupunkturowych, który przy stosowaniu pijawek staje się minimalny ze względu na obszar jej działania.
Cun (Pinyin: cun; Wade-Giles: ts'un) to tradycyjna chińska jednostka miary. Zwyczajowo
określa się ją jako równowartość szerokości kciuka na wysokości drugiego paliczka lub
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długość drugiego paliczka palca serdecznego. Cun jest równy jednej dziesiątej stopy
chińskiej (chi). Z czasem długość Cun została znormalizowana i np. w Hong Kongu, gdzie
nadal używana jest tradycyjna długość jednostki Cun, wynosi ona 3,715 cm, natomiast
w Chinach – 3,333 cm.

Punkty akupunkturowe, odpowiadające za najczęstsze dolegliwości i choroby
Główny punkt przeciwbólowy. Stosowany w zespołach bólowych. Działanie wzmacniające, odtruwające, antynerwicowe, przeciwzapalne, pobudzające odporność organizmu.
Często stosowany przy chorobach lokujących się w górnej
połowie ciała. Punkt leży na grzbiecie dłoni, między kciukiem, a palcem wskazującym, w połowie II kości śródręcza
po stronie promieniowej, przy przywiedzeniu kciuka do
palca wskazującego.

Wielki lekarz, punkt trzech wiosek, punkt pogody ducha.
Punkt wzmacniający, tonizujący i regenerujący, może być
stosowany przy każdej chorobie ogólnej, zwłaszcza dotyczącej dolnej połowy ciała. Leży 3 cuny poniżej dolnego
brzegu rzepki, w zagłębieniu u zbiegu kości piszczelowej
i strzałkowej. Łatwo jest go znaleźć w pozycji siedzącej. Na
kolanie kładzie się wówczas dłoń tak, że palec środkowy
wskazuje pionowo przebieg grzebienia kości piszczelowej,
palce lekko rozchylone. Pod czwartym palcem w kierunku
stopy można znaleźć zagłębienie między kością piszczelową a strzałkową.

Główny punkt ginekologiczny. Stosowany w zaburzeniach
miesiączkowania, krwawieniach macicznych, bezpłodności
i innych dolegliwościach ginekologicznych. U mężczyzn
zalecany w zaburzeniach seksualnych. Punkt leży na przyśrodkowej powierzchni podudzia, na tylnej krawędzi kości
piszczelowej, 3 cuny powyżej wierzchołka kostki przyśrodkowej.
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Punkt źródłowy wątroby. Stosowany w bólach w okolicy
wątroby, nudnościach, w bólach głowy, zawrotach głowy, chorobach kobiecych. Jest to punkt antystresowy,
działający rozluźniająco na mięśnie prążkowane. Punkt
leży na grzbiecie stopy, pomiędzy I i II kością śródstopia,
1 cun dośrodkowo od fałdu skórnego międzypalcowego.

Główny punkt laryngologiczny. Stosowany w chorobach
górnych dróg oddechowych, w bólach stawu łokciowego,
chorobach gorączkowych. Punkt ten leży na grzbietowopromieniowej powierzchni łokcia, w zagłębieniu powyżej nasady kości promieniowej, 1 cun w bok od zgięcia
łokciowego.
Morze energii. Zastosowanie w chorobach neurologicznych, przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, laryngologii, chorobach układu oddechowego,
serca, układu krążenia, przy zaburzeniach psychicznych,
chorobach gorączkowych, w zaburzeniach cyklu miesiączkowego, zaburzeniach seksualnych u mężczyzn,
w stanach przewlekłego zmęczenia i wyczerpania. Punkt
leży na brzuchu, na linii środkowej przedniej, 1½ cuna
poniżej pępka.
Punkt miłości doskonałej. Zastosowanie w zaburzeniach
seksualnych, neurologii, chorobach przewodu pokarmowego, wątroby, dróg żółciowych, laryngologii, chorobach układu oddechowego, serca, układu krążenia, zaburzeniach psychicznych, niektórych chorobach zakaźnych,
chorobach gorączkowych. Punkt leży na dłoniowej powierzchni nadgarstka, 2 cuny powyżej poprzecznego
zgięcia dłoni.
Pałac pracy. Znajduje zastosowanie przy nadciśnieniu
tętniczym, trudności połykania, miażdżycy, ograniczonym ruchu stawów rąk, łuszczycy, drażliwości, stanach
depresyjnych. Punkt znajduje się w środku dłoni,
w środku linii, jaką tworzą zgięte palce środkowy i wskazujący „między III i IV kością śródręcza.”
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Główny punkt woreczka żółciowego. Znajduje zastosowanie
przy uporczywych wymiotach, zapaleniu woreczka żółciowego, bólach głowy. Inne zastosowania to: bóle karku i pleców, bóle stawów, neurologia, dolegliwości mięśniowe, choroby przewodu pokarmowego, choroby wątroby i dróg żółciowych, laryngologia, choroby układu oddechowego, choroby serca i układu krążenia, zaburzenia psychiczne, niektóre choroby zakaźne. Punkt znajduje się na bocznej powierzchni podudzia w zagłębieniu leżącym ku przodowi
dołowi główki kości strzałkowej.
Klucz do karku i potylicy. Punkt znajduje zastosowanie
w bólach głowy, karku i pleców, neurologii, laryngologii,
chorobach serca i układu krążenia, zaburzeniach psychicznych, niektórych chorobach zakaźnych, chorobach gorączkowych. Punkt leży w górnej części karku, poniżej kości
potylicznej, w zagłębieniu pomiędzy mięśniem mostkowosutkowo-obojczykowym i czworobocznym.
Odgałęzienie zwane też pęknięciem w garnku. Jeden z „czterech głównych punktów”. Stosuje się przy porażeniu nerwu
twarzowego, skurczach mięśni twarzy, bólach zębów, astmie, zapaleniu migdałków i krtani. Punkt znajduje się
w zagłębieniu w krawędzi wyrostka rylcowatego promienia,
1,5 cun wyżej od zgięcia nadgarstka.

Południk nerek. Stosuje się przy bólach w okolicy lędźwiowej, drętwieniach kolan i naruszeniach czynności ruchowych kończyn, nietrzymaniu moczu, zaburzeniach cyklu
menstruacyjnego. Punkt znajduje się w szczelinie między
spiralnymi wyrostkami 2. i 3. kręgiem lędźwiowym od linii
środkowej ciała na 1,5 cuna.

Brama życia. Stosuje się przy bólach głowy, bólach pleców,
biegunce, hemoroidach, impotencji, nietrzymaniu moczu,
zaburzeniach snu i innych stanach zapalnych. Punkt znajduje się pomiędzy 2. i 3. kręgiem odcinka lędźwiowego.
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Duży kręg. Stosowany przy bólach w karku i plecach,
napięciu mięśni szyi, bólach barku, głowy, zaburzeniach
krążenia śródczaszkowego, kaszlu, astmy, krwotoku
z nosa, zaburzeniach hormonalnych. Punkt znajduje się
pomiędzy ościstymi wyrostkami 7. kręgu szyjnego i 1.
kręgu piersiowego.

Lśniący nerw życia. Starożytni wierzyli, że oddziaływanie na ten punkt należy stosować do leczenia (stu chorób) i profilaktyki. Oddziaływanie na ten punkt zaleca
się przy różnego rodzaju chronicznych stanach zapalnych: ostra niewydolność oddechowa, wrzody, zaburzenia nerwicowe, problem z pamięcią, wymioty, zapalenie
opłucnej. Punkt znajduje się 3 cuny od przestrzeni pomiędzy wyrostkami ościstymi 4. i 5. kręgu piersiowego.
Związek w centrum zwany też średnią przechowywania.
Jeden z czterech punktów, które należy stosować przy
bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. Stosuje się przy
obrzękach stawów, bólu stawu kolanowego i podudzia,
rwie kulszowej, niedowładach kończyny dolnej, nietrzymaniu moczu, zaparciu, biegunkach. Znajduje się
w środku poprzecznej linii dołu podkolanowego.

Wielka fala zwana też wielką tajemnicą. Zastosowanie
przy: astmie, nerwicy depresyjnej, hipotonii, bezsenności, chorobach oczu i skóry, niedociśnieniu. Punkt znajduje się za kciukiem w punkcie wyczuwania pulsu.

Smok górski w Tybecie. Najsilniejszy punkt przeciwbólowy. Wskazania: bóle głowy, kręgosłupa w każdym
odcinku, stawów kolanowego i biodrowego, ból szyi
i karku, rwa kulszowa, ból pięty, trudny poród, żylaki
odbytu. Znajduje się między szczytem kostki przyśrodkowej, a ścięgnem Achillesa.
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Górny dołek zwany też dużą pustką. Punkt spełnia funkcje
regulacji jelita grubego, stosuje się przy biegunkach
ostrych i przewlekłych, dyspepsji, chorobie żołądka i jelit,
bólach brzucha, bólach i obrzękach kolana, bólach żołądka, dyspepsji i niedowładzie mięśni kończyny dolnej.
Punkt umiejscowiony w górnym odcinku podudzia, w
odległości 3 cunów ku dołowi od punktu Zusanli i 3/4
cuna w bok od grzebienia kości piszczelowej.

Punkty przystawiania pijawek
dla wybranych jednostek chorobowych
Hemoroidy, żylaki odbytu (łac. varices haemorrhoidales; ang. hemorrhoids), guzki
krwawnicze – poszerzone, często nabrzmiałe żyły splotu odbytniczego. Hemoroidy są
konsekwencją niewydolności żylnej, która może być spowodowana czynnikami genetycznymi lub stylem życia. Do czynników sprzyjających powstawaniu żylaków zalicza
się: siedzący tryb życia, zawodnicze biegi długodystansowe, częste zaparcia, częste
biegunki, ciąża, nadciśnienie w żyle zwrotnej.

okolice zakończenia kości ogonowej, krzyża, spojenie łonowe
2-5 pijawek
1-2 razy w tygodniu

93

Choroby gruczołu krokowego – prostaty

okolice podbrzusza,
krzyża, kości guzicznej,
tułowia, wątroby
2-5 pijawek
1-2 razy w tygodniu

Nadciśnienie tętnicze, choroba nadciśnieniowa (łac. hypertonia arterialis, ang. hipertensja, stosowane skróty HA i AH) – przewlekła choroba układu krążenia, która charakteryzuje się stale lub okresowo podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi zarówno
skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym). Etiologia nadciśnienia tętniczego
pierwotnego nie została w pełni ustalona. Uważa się, że odgrywają w niej rolę czynniki
genetyczne i środowiskowe. Pozostałe przypadki to choroba o charakterze wtórnym
(objawowym), gdy dobrze jest znana przyczyna choroby, np.: choroby nerek, choroby
gruczołów dokrewnych lub choroby mózgu.

okolice małżowiny
usznej, krzyża, tyłu
szyi, wątroby, nerek,
na linii środkowej
pleców 2-8 pijawek
1-2 razy w tygodniu
5-8 zabiegów

Niewydolność serca (łac. insufficiaentia cordis) – stan, w którym nieprawidłowa struktura lub funkcjonowanie serca upośledza zdolność do zapewnienia wystarczającego
przepływu krwi zgodnie z zapotrzebowaniem organizmu. Do częstych przyczyn niewydolności serca należą: zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie, choroba niedokrwienna
serca, choroby zastawkowe i kardiomiopatie.
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okolice serca, krzyża, kości, wątroby,
barków
w zależności od stanu zdrowia pacjenta 3-6 pijawek
7-12 zabiegów

Choroba niedokrwienna serca (ChNS) (łac. morbus ischaemicus cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) – zespół objawów chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen
i substancje odżywcze, co doprowadza do niedotlenienia zwanego również niewydolnością wieńcową.

okolice serca
2-8 pijawek
1-2 razy w tygodniu
do 10 zabiegów

Zapalenia oskrzeli (łac. Bronchitis acuta) – stan zapalny błony śluzowej oskrzeli, spowodowany zakażeniem dróg oddechowych, przebiegający z przekrwieniem i złuszczaniem się nabłonka oddechowego oraz powstawaniem wysięku w świetle oskrzeli, spowodowane przez wirusy, jednak często dochodzi do późniejszego nadkażenia bakteryjnego. Zapalenie oskrzeli może być także wywołane kontaktem ze szkodliwymi substancjami, drażniącymi lub uczulającymi.
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okolice serca
2-7 pijawek
1-2 razy w tygodniu
do 8 zabiegów

Astma oskrzelowa, dychawica oskrzelowa (łac. asthma bronchiale) – przewlekła,
zapalna choroba dróg oddechowych, u podłoża której leży nadreaktywność oskrzeli, prowadząca do nawracających napadów duszności i kaszlu, występujących szczególnie
w nocy i nad ranem. U podłoża tych napadów leży wydzielanie przez komórki układu oddechowego licznych mediatorów doprowadzających do rozlanego, zmiennego ograniczenia przepływu powietrza w drogach oddechowych, które często ustępuje samoistnie lub
pod wpływem leczenia. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych.

okolice płuc, krzyża, wątroby,
żołądka, między łopatkami,
2-6 pijawek
raz w tygodniu
do 9 zabiegów

Alergia (popularnie stosowane synonimy: uczulenie, nadwrażliwość) – patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej
związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do uwolnienia różnych substancji – mediatorów stanu zapalnego. Może się objawiać łagodnie, jak w przypadku kataru czy łzawienia, aż po zagrażający życiu wstrząs
anafilaktyczny i śmierć.
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okolice szyi, środkowej linii pleców,
wątroby, żołądka, środka klatki
piersiowej, krzyża
2-4 pijawki
1-2 razy w tygodniu
4-8 zabiegów

Choroby narządów płciowych

okolice spojenia łonowego,
podbrzusza, kości guzicznej,
krzyża, środkowej linii tułowia
3-5 pijawek
1-2 razy w tygodniu
7-10 zabiegów

Choroby nerek

okolice krzyża, wątroby, nerek, 12
kręgu piersiowego, środkowej linii
brzucha pod pępkiem
3-5 pijawek
1-2 razy w tygodniu
5-7 zabiegów
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Migrena – powtarzający się, najczęściej jednostronny, pulsujący ból głowy. Migrena
trwa zazwyczaj od 4 do 72 godzin. Charakteryzuje się różnym stopniem nasilenia i częstotliwością występowania. Bóle nasilają się pod wpływem emocji lub wysiłku fizycznego. Występuje światłowstręt (fotofobia), nadmierna wrażliwość na dźwięki (fonofobia)
i zapachy (osmofobia), występują też nudności i wymioty.

okolice szyi, kości guzicznej,
krzyża, wzdłuż kręgosłupa,
za małżowiną uszną, wyrostka
sutkowatego
3-8 pijawek
1-2 razy w tygodniu
7-10 zabiegów

Zapalenie zatok przynosowych (łac. sinusitis paranasales) to wynik infekcji wirusowej
i bakteryjnej, w przebiegu której dochodzi do zajęcia zatok.
okolice szyi,
wyrostka sutkowatego,
czoła wzdłuż linii włosów,
za małżowiną uszną
2-6 pijawek
1-2 razy w tygodniu
3-7 zabiegów

Sarkoidoza płuc, choroba Besniera-Boecka-Schaumanna (łac. sarcoidosis) – choroba
układu odpornościowego charakteryzująca się powstawaniem ziarniaków (małych grudek zapalnych). Praktycznie każdy organ może być nią dotknięty, chociaż najczęściej
pojawia się w węzłach chłonnych i płucach. Objawy mogą się pojawić nagle, ale najczęściej postępują stopniowo. W obrazie rentgenowskim płuc sarkoidoza może przypominać gruźlicę lub chłoniaka.
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okolice płuc, barków,
kości guzicznej
6-16 pijawek
raz w tygodniu
5-8 zabiegów

Choroba zwyrodnieniowa stawów (łac. arthrosis deformans, osteoarthrosis, osteoarthritis) – choroba będąca wynikiem zdarzeń zarówno biologicznych, jak i mechanicznych, które zaburzają powiązane ze sobą procesy degradacji i syntezy chrząstki stawowej, zarówno w chondrocytach, macierzy pozakomórkowej, jak i w warstwie podchrzęstnej kości. Choroba klinicznie objawia się bólem stawów i ograniczeniem ich
funkcji ruchowej, natomiast radiologicznie można stwierdzić całą gamę objawów.

okolice stawów
4-8 pijawek
raz w tygodniu
5-8 zabiegów
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Żylaki kończyn dolnych (łac. varices extremitatum inferiorum) – rozszerzenia żył
w postaci wężowatych sznurów, kłębów lub splotów, które często występują z balonowatym uwypukleniem. Przyczyny żylaków kończyn dolnych, to w głównej mierze siedzący i mało aktywny tryb życia, nadwaga, leczenie hormonalne, przebyte ciąże.
okolice żył (nigdy nie stawiamy pijawek na żyły),
kości guzicznej
4-8 pijawek
raz w tygodniu
5-8 zabiegów

Choroby reumatyczne (reumatyzm) – grupa chorób charakteryzujących się przewlekłymi zmianami zapalnymi w obrębie tkanki łącznej, spowodowanymi najczęściej reakcją autoimmunologiczną. Grupa chorób reumatycznych objawiającą się często zmianami
chorobowymi w stawach i kościach, dając objawy bólowe i w skrajnych przypadkach
ograniczenie ruchomości stawów, aż do całkowitego ich usztywnienia.

okolice kręgu T11,
miejscowo okolice
stawów
3-8 pijawek
1-2 razy w tygodniu

Rwa kulszowa, ischialgia (łac. ischias) – zespół objawów związanych z uciskiem na
nerwy rdzeniowe L4, L5 lub S1 tworzące nerw kulszowy (największy nerw obwodowy
człowieka), lub na przebiegu samego nerwu kulszowego. Ból rwy kulszowej jest odczu-
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walny poniżej odcinka lędźwiowego biegnąc przez pośladek i tylnią część uda promieniując w dół poniżej kolana. Objawem jest uczucie bardzo ostrego, palącego bólu, który
przeszywa i paraliżuje wprawiając nogę w odrętwienie. Rwa kulszowa jest najczęściej
następstwem przepukliny dysków lub zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa z bezpośrednim uciskiem na nerw, powodując jego podrażnienie lub zapalenie. Może również
pojawić się na skutek zapalenia stawów i choroby reumatycznej, nowotworu, ciąży lub
uszkodzeń kręgosłupa. Efektem długotrwałej rwy kulszowej, poza ogromnym bólem
i zmniejszoną ruchomością tułowia, może być skrzywienie (skolioza) kręgosłupa oraz
deformacja postawy ciała.

wzdłuż nerwu kulszowego
4-10 pijawek
1-2 razy w tygodniu
3-5 zabiegów

Przebieg nerwu kulszowego

Stwardnienie rozsiane (łac. sclerosis multiplex, SM, ang. multiple sclerosis, MS) – przewlekła, zapalna choroba centralnego układu nerwowego, w której dochodzi do wieloogniskowego uszkodzenia (demielinizacji i rozpadu aksonów) tkanki nerwowej. Choroba ma najczęściej przebieg wielofazowy z okresami zaostrzeń i poprawy. Dotyczy najczęściej osób młodych, przede wszystkim między 20. a 40. rokiem życia i nieznaczną
przewagą zachorowań u kobiet niż mężczyzn. Stwardnienie rozsiane może powodować
wiele objawów i zespołów objawów; najczęściej są to zaburzenia ruchowe, czuciowe,
móżdżkowe (zaburzenia równowagi), zaburzenia widzenia, zaburzenia autonomiczne,
zespoły bólowe oraz objawy psychiatryczne: zaburzenia poznawcze i zaburzenia nastroju. Częstym objawem jest również przewlekłe zmęczenie. Stwardnienie rozsiane jest
jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u osób młodych, aczkolwiek wielu
pacjentów może doświadczać łagodnego przebiegu.
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wzdłuż kręgosłupa, w okolicach płuc
4-10 pijawek
raz w tygodniu na początku leczenia,
następnie powtarzamy raz w miesiącu

Zapalenie przyzębia (łac. periodontitis), potocznie nazywane paradontozą, paradentozą – choroba infekcyjna tkanek przyzębia, prowadząca w skrajnych przypadkach do
rozchwiania i utraty zębów. Przyczyną większości przypadków zapalenia przyzębia są
bakterie płytki nazębnej i kamienia nazębnego, gromadzące się na powierzchni zębów
jako rezultat niedostatecznej higieny przyzębia. Mogą one penetrować w głąb kieszonek
dziąsłowych (obszar między brzegiem dziąsła a tkanką zęba) i tworzyć kieszenie patologiczne, a w efekcie powodować zanik kości i rozchwianie zębów. Pewną rolę odgrywają
również mechanizmy immunologiczne gospodarza, a w związku z tym czynniki
genetyczne. Przystawiamy do dziąseł 2-4 pijawki, raz w tygodniu, 3 zabiegi.

Obraz zdrowego przyzębia i chorego

Stosowanie pijawek w leczeniu uszkodzeń narządów ruchu
Ze względu na swoje właściwości lecznicze, pijawki lekarskie stosuje się coraz częściej
w leczeniu pourazowych obrażeniach narządu ruchu. Szczególnie widać to w sporcie
zawodowym. Urazy narządu ruchu są to uszkodzenia tkanek, narządów lub większego
obszaru ciała, najczęściej przez działanie czynnika mechanicznego, ale także termicznego, chemicznego, elektrycznego.
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Skuteczne leczenie pourazowych obrażeń zwykle wiąże się z koniecznością poprawienia
absorpcji krwiaków, likwidacji obrzęków, stanów zapalnych oraz zmniejszenia bólu.
Choroby układu ruchu obok chorób naczyniowych są najbardziej popularną grupą
wskazań do stosowania pijawek.
Urazy można podzielić na ostre i przewlekłe.
Obrażenie ostre spowodowane są nagłym urazem powodującym przekroczenie fizycznej wytrzymałości narządu ruchu i dzielą się na:
 obrażenia powłok ciała (rany i otarcia)
 zamknięte uszkodzenia tkanek miękkich:
 stłuczenia i miejscowe krwiaki
 uszkodzenia mięśni i ścięgien,
 uszkodzenia więzadeł i torebek stawowych w wyniku skręcenia
 obrażenia stawów (podwichnięcia, zwichnięcia)
 uszkodzenia nerwów
 uszkodzenia kości (złamania zamknięte i otwarte).
Obrażenia przewlekłe, które dzielimy na:
pierwotnie przewlekłe – są następstwem wielokrotnego powtarzania się czynnika
urazowego, którego jednokrotne zadziałanie nie powoduje uchwytnych zmian chorobowych, uszkodzenia pierwotnie przewlekłe określa się mianem przeciążeń, przeciążenie jest formą zaburzeń adaptacji narządu ruchu
 wtórnie przewlekłe – są następstwem nie wyleczenia obrażeń ostrych.


Procesy pourazowe
 faza ostra (zapalna): 48–72 godziny
 faza naprawy (regeneracyjna): od 48 (72) godziny do 3–6 tygodni
 faza przebudowy (remodellingu): od 3 (6) tygodni do 12 miesięcy

Zwichnięcie i skręcenie stawu kolanowego i skokowego
Zwichnięcie – uszkodzenie, w którym dochodzi do chwilowej bądź trwałej utraty kontaktu powierzchni stawowych, przemieszczenie kości w torebce stawowej lub całkowite
wyciągnięcie z niej kości. Zwichnięciu może towarzyszyć uszkodzenie struktur wewnątrzstawowych (więzadeł, chrząstki, łąkotek) oraz naciągnięcie bądź rozerwanie
torebki stawowej.
Skręcenie – uraz polegający na przekroczeniu fizjologicznego zakresu ruchu w stawie.
W wyniku skręcenia może dojść do uszkodzenia torebki stawowej, więzadeł, chrząstki
stawowej, a niekiedy także uszkodzenia fragmentów kostnych.
I° – naciągnięcie torebki i więzadeł
II° – rozerwanie torebki stawowej
III° – rozerwanie torebki stawowej i więzadeł
IV° – oderwanie więzadeł z fragmentem kostnym (awulsja)
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Mechanizm uszkodzenia stawu. Uszkodzenia stawu

Skręcenie stawu skokowego II stopnia

Miejsca przystawiania pijawek

W wyniku urazów mięśni i stawów zwykle pojawia się krwiak. Krwiaki trudno resorbujące się są jednym z podstawowych wskazań do hirudoterapii. Pijawki przystawiamy
w okolicach stawu skokowego, 3-6 pijawek, co 4 do 7 dni, 3-5 zabiegów.

Niestabilność stawu kolanowego
Niestabilność stawu kolanowego jest wynikiem:
 uszkodzenia jednego z jego czterech głównych stabilizujących go
więzadeł
 uszkodzenie torebki stawowej
 uszkodzenia łąkotek.
Pijawki przystawiamy w okolicach kolana, 4-6 pijawek, co 4 do 7 dni,
3-5 zabiegów.
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Zapalenie ścięgna rzepki („kolano skoczka”)
Występuje u osób uprawiających sporty wymagające nagłego przyspieszania i wykonywania skoków (biegi, tenis, siatkówka, koszykówka, piłka nożna). Ból występuje
w przedniej części kolana i jest zlokalizowany w okolicy dolnego bieguna rzepki lub
guzowatości piszczeli. Ból występuje przed podjęciem, podczas, lub po aktywności fizycznej, w zależności od stopnia urazu. Występuje przykurcz lub osłabienie mechanizmu
wyprostnego, występuje tkliwość przy palpacji wzdłuż dolnego bieguna rzepki lub guzowatość piszczelkacja aktywności fizycznej. Ból pojawia się podczas wyprostu kolana
z oporem. Przystawiamy do kolana 3–4 pijawki, co 4 do 7 dni, 3–7 zabiegów.

ból

Entezopatia więzadła rzepki

Entezopatie to bolesne zmiany chorobowe przyczepów ścięgnistych mięśni do kośćca.
Są one wynikiem działania zbytnich naprężeń i obciążeń. Istotą choroby jest uwalnianie
się z chorobowo zmienionego podłoża chrząstki czy pozbawionej okostnej kości pojedynczych włókien.

Jałowa martwica głowy kości piszczelowej (choroba Osgood-Schlattera)
Rozwija się u chłopców w okresie pokwitaniowego skoku wzrostowego między 12 a 15
rokiem życia, może występować jedno- lub obustronnie. Trwa od kilku miesięcy do około dwóch i więcej lat, przebieg jej jest zazwyczaj łagodny z okresowymi zaostrzeniami.

Dysfiguracja kolana w martwicy jałowej guzowatości piszczelowej
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Przyczyną powstania martwicy jest zazwyczaj uraz (naderwanie jądra kostnienia). Do
objawów klinicznych jałowej martwicy głowy kości piszczelowej należą: bóle w okolicy
guzowatości piszczeli (nasilające się po wysiłku), obrzęk kolana, zwiększona ciepłota
kolana, ból podczas ucisku oraz zaczerwienienie kolana.

Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego (ITBS)
Jest jedną z najczęstszych przyczyn bólu kończyny dolnej u sportowców, szczególnie
u biegaczy długodystansowych. Problem ten jednak spotykany jest również u amatorów
i zasługuje na szczególną uwagę w dobie rozkwitu popularności dyscyplin biegowych
i rowerowych. Zespół obejmuje ból w obszarze nadkłykcia bocznego kości udowej
(boczna część kolana) lub okolicy poniżej tego miejsca. Dolegliwości mogą także przyjmować charakter kłucia lub pieczenia. Poza lekkoatletyką ITBS występuje w sportach,
gdzie mają miejsce szybkie, naprzemienne ruchy zgięcia i wyprostu kolana. Należą do
nich m.in.: kolarstwo, wioślarstwo, piłka nożna oraz koszykówka. Przystawiamy 2–4
pijawki, co 7 dni, 3–7 zabiegów.

Zespół tarcia pasma biodrowo-piszczelowego

Zapalenie ścięgna Achillesa
Zapalenie ścięgna Achillesa jest typowym urazem biegacza. Najczęstszymi dolegliwościami związanymi ze ścięgnem Achillesa są: zapalenie ścięgna i ościęgna, zapalenie kaletki głębokiej ścięgna Achillesa oraz zerwanie ścięgna. Ścięgno może ulec zapaleniu
w wyniku powtarzających się obciążeń lub przy niektórych stanach chorobowych (np.
podagra). Najczęściej uszkodzenie ścięgna występuje u sportowców (biegaczy, ludzi
uprawiających gimnastykę i aerobik, skok wzwyż). Objawy: ból nasilający się podczas
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zgięcia podeszwowego w stawie skokowym, obrzęk ścięgna, czasem towarzysząca gorączka, ból przy bieganiu. Przyczyny: źle dobrane obuwie powodujące obcieranie ścięgna, wskutek nadmiernego obciążenia, odkładanie się kwasu moczowego w przebiegu
ostrego zapalenia stawów, przy dnie moczowej. Zapalenie ścięgna może mieć charakter
ostry lub przewlekły. Do przewlekłego stanu zapalnego ścięgna dochodzi u osób, które
zignorowały objawy ostrego zapalenia i kontynuowały aktywność sportową, oraz
u osób, u których wczesne objawy zostały wyciszone podaniem środków przeciwzapalnych w iniekcji. W przypadku zapalenia przewlekłego objawy są mało charakterystyczne. Bóle początkowo zanikają po ćwiczeniach rozgrzewających. Jednak stopniowo powracają po zakończeniu treningu, a w miarę upływu czasu narastają. Po dłuższym czasie
dochodzi do bólów stałych. Leczenie jest podobne jak w przypadku ostrego zapalenia.
Trwa jednak często dłużej i wymaga przerwy w treningach. Pomocne w leczeniu są zabiegi fizykoterapeutyczne, które w wielu wypadkach skracają proces gojenia ścięgna.
Często przy utrwalonych zmianach zwyrodnieniowych w ścięgnie konieczne staje się
operacyjne odbarczenie ścięgna. Przystawiamy 4–6 pijawek, co 7 dni, 3–5 zabiegów.

Zapalenie ścięgna piętowego

Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego
Mięsień piszczelowy tylny stanowi ważny element śródstopia, zapewnia czynną podporę, przeciwdziałającą siłom związanym z dźwiganiem ciężaru ciała. Dysfunkcja tego mięśnia wiąże się najczęściej z nabytym płaskostopiem u osób dorosłych. Czynnikami, które
mają wpływ na wystąpienie tego zespołu są: otyłość, wcześniej istniejące płaskostopie,
płeć żeńska, reumatoidalne zapalenia stawów. Małe ukrwienie ścięgna oraz jego mocno
zakręcony przebieg mają wpływ na dysfunkcje ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego,
która może mieć związek z zapaleniem pochewki ścięgnistej lub z tendinozą (zwyrodnieniem kolagenowym z obszarami miejscowej martwicy).
Objawy: ból wewnętrznej części stopy, który może promieniować wzdłuż linii ścięgna,
nasilający się ból przy ewersji stopy wykonywanej biernie przez terapeutę bądź przy
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wyginaniu jej do wewnątrz do oporu (gdy terapeuta przytrzymuje stopę, a pacjent próbuje obrócić jej podeszwę do wewnątrz), u chorego oglądanego od tyłu widoczna jest
duża koślawość pięty, wspinanie się na palce jest dla chorego trudne, bolesne i nieprawidłowe, trzeszczenie ścięgna podczas jego pracy. Przystawiamy 3-5 pijawek, co 7 dni,
3-5 zabiegów.

Zapalenie ścięgna mięśnia piszczelowego tylnego

Hallux
Hallux – paluch koślawy (łac. hallux valgus), też haluks lub halluks, jest schorzeniem
wynikającym m.in. z noszenia obuwia, zwłaszcza za ciasnego, na wysokim obcasie lub
o wąskich noskach. Wysoki obcas niewłaściwie skonstruowanego obuwia powoduje
przeciążenie przedniej części stopy, czego skutkiem jest obniżenie łuku poprzecznego
i w następstwie poszerzenie przodostopia (płaskostopie poprzeczne). Natomiast spiczasty kształt butów bezpośrednio powoduje koślawe ustawienie palucha. Uważa się, że
aby wada mogła się rozwinąć muszą istnieć predyspozycje w budowie stopy, natomiast
obuwie powoduje nasilenie dolegliwości i przyspieszenie postępu deformacji. Dużą rolę
w występowaniu schorzenia odgrywają predyspozycje genetyczne. Do czynników predestynujących zaliczyć należy także otyłość oraz stojący tryb życia. Częściej występuje
u kobiet, co tłumaczy się słabszym układem więzadłowo-torebkowym ich stóp. Pod
wpływem zniekształceń zmienia się biomechanika stopy. Nierównomiernie rozkłada się
ciężar ciała, paluch nie jest już wystarczająco silnym punktem podparcia w czasie chodu.
Pogarsza się wytrzymałość struktur stabilizujących stopę, osłabieniu ulegają mięśnie.
W skrajnych przypadkach pojawia się stan zapalny torebki stawowej stawu śródstopnopalcowego palucha, obrzęk okolicy, bolesność, i może wystąpić również przerost nasady
dalszej pierwszej kości śródstopia. Stan taki może być wskazaniem do leczenia operacyjnego. Mniej zaawansowane zmiany poddają się na ogół leczeniu zachowawczemu
polegającemu na noszeniu odpowiednich wkładek ortopedycznych oraz odprowadzaniu
palucha na zewnątrz przez umieszczenie specjalnych wkładów silikonowych między
paluch a drugi palec. Przystawiamy 3–5 pijawek, co 7 dni.
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Hallux

Ostroga piętowa
Jest to zwyrodnieniowa zmiana okolicy przyśrodkowego guza piętowego, która prowadzi do powstania narośli kostnej, dziobatej narośli kostnej, zwanej właśnie ostrogą. Jest
ona przyczyną zapalenia rozcięgna podeszwowego, powoduje ból, który ogranicza poruszanie się, a nawet może doprowadzić do tego, że chodzenie będzie niemożliwe. W początkowym stadium choroby ból jest odczuwalny tylko podczas długotrwałego stania.
Z czasem pojawia się on również w bezruchu. Przystawiamy 3–5 pijawek, co 7 dni.

Ostroga piętowa

Zapalenie kaletek
Zapalenie kaletek jest dolegliwością pojawiającą się najczęściej w wyniku przeciążeń
(nadmierna kompresja). Kaletka pełni funkcję zmniejszającą tarcie. Jest ona cieniutką
przestrzenią zamkniętą błoną i wypełnioną płynem dzięki czemu struktury znajdujące
się w bezpośrednim sąsiedztwie mogą swobodnie się poruszać ze zminimalizowanym
tarciem. Jeśli jednak dojdzie do podrażnienia kaletki, ulega ona pogrubieniu, produkuje
więcej płynu, a zakończenia nerwowe znajdujące się w niej stają się bardziej wrażliwe
na bodźce. W wyniku stanu zapalnego kaletka staje się nadmiernie wrażliwa, w okolicy
chorego stawu pojawia się obrzęk. Nasilenie bólu bywa różne. Do stanu takiego dochodzi w następstwie nagłego i powodującego znaczny uraz nacisku, częściej jednak w wy-
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niku stałego napięcia. Ostre albo przewlekłe zapalenie kaletki maziowej występuje zazwyczaj u osób uprawiających sport lub wykonujących czynności wymagające powtarzających się ciągle ruchów. Szczególnie na zapalenie kaletki stawu kolanowego narażeni są ogrodnicy i brukarze ze względu na nacisk wywierany na ten staw podczas klęczenia. Inną przyczyną zapalenia kaletek zwłaszcza głębokich jest zapalenie pochodzenia
bakteryjnego, zapalenie wielostawowe, dna i choroby zwyrodnieniowe. Przystawiamy
3–5 pijawek, co 7 dni.

Lokalizacja kaletki maziowej stawu kolanowego

Zapalenie bocznego nadkłykcia kości ramiennej
Zapalenie bocznego nadkłykcia kości ramiennej, czyli tzw. łokieć tenisisty jest jednym
z najczęstszych problemów dotyczących stawu łokciowego. Za przyczynę dolegliwości
uznaje się zapalenie ścięgna mięśnia krótkiego prostownika nadgarstka, które przyczepia się do bocznego nadkłykcia kości ramiennej. Powodem zmian zapalnych w ścięgnie
może być nagły uraz lub wielokrotne, monotypowe ruchy przedramienia, które wywołują mikropęknięcia włókien ścięgna, prowadząc do jego przekrwienia, co w rezultacie
wywołuje ból. Dolegliwości bólowe pojawiają się zazwyczaj w stanach przewlekłego
przeciążenia nadgarstka. Sytuacja ta występuje, np. u tenisistów, gdy podczas gry nadgarstek ciężko pracuje (stąd nazwa choroby).
Najczęściej ból pojawia się w okolicy zewnętrznej (bocznej) łokcia i promieniuje; zwiększa się, gdy zaciskamy mocno dłoń lub zginamy grzbietowo nadgarstek z oporem, np.
w trakcie uderzenia. Ból zwykle zwiększa się podczas prostowania łokcia oraz nadgarstka. Pojawia się problem z całkowitym wyprostowaniem stawu łokciowego i tendencja
do powolnego „nadrywania” przyczepu prostowników przez nadmiernie napięte, niedostatecznie rozciągnięte zginacze.
Ścięgna, więzadła oraz torebka, jako elementy stabilizujące staw łokciowy, często ulegają uszkodzeniu podczas urazów. Przystawiamy 3–5 pijawek, co 7 dni.
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Łokieć tenisisty

Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej
Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej, czyli tzw. łokieć golfisty,
oszczepnika – jest to zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku do
stawu łokciowego, związany najczęściej z uszkodzeniem przyczepów mięśnia nawrotnego obłego lub mięśnia zginacza promieniowego nadgarstka. Do uszkodzenia przyczepów najczęściej doprowadzają mikrourazy w wyniku zespołu przeciążeniowego wskutek powtarzalnych ruchów nadgarstka wbrew oporowi, takich jak gra w golfa, rzucanie
np. piłką baseballową. Dochodzi wtedy do przerostu masy mięśniowej i np. pogrubiała
głowa mięśnia trójgłowego ramienia, mięsień łokciowy dodatkowy – mogą uciskać na
nerw łokciowy w kanale powodując jego kompresje. Przystawiamy 3-5 pijawek, co 7 dni.

Łokieć golfisty

Zespoły bólowe nadgarstka
Ze względu na specyficzne uwarunkowania anatomiczne (mała,
zamknięta przestrzeń) w obszarze nadgarstka najczęściej dochodzi do tzw. zespołów ciasnoty. Zespół ciasnoty kanału nadgarstka (neuropatia nerwu pośrodkowego) wynika z ucisku
nerwu w zamkniętej przestrzeni nadgarstka. Objawy to ból,
upośledzenie czucia i ruchu, uczucie drętwienia i sztywności,
nasilające się w nocy. Jako przyczynę upatruje się przeciążenia
spowodowane wykonywaną pracą bądź aktywnością fizyczną –
stale utrzymywane zgięcie grzbietowe podczas wykonywania
pracy, nieprawidłowe pozycje wyjściowe podczas wykonywana ćwiczeń fizycznych,
uprawiania dyscyplin sportowych przeciążających nadgarstek, np. jazda na rowerze.
Przystawiamy 2–4 pijawki, co 7 dni.
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Zespół bólowy barku
Zespół bólowy barku objawia się bolesnym ograniczeniem ruchów ramienia w obrębie
stawu barkowego. Unoszenie nad głowę, zginanie, odwracanie ręki, podnoszenie
przedmiotów, ubieranie się stają się niezwykle przykrymi czynnościami. Przyczyn takich
dolegliwości jest bardzo wiele. Mogą to być zarówno urazy, zmiany zapalne lub zwyrodnieniowe tej okolicy, jak i inne choroby, na przykład dna moczanowa czy reumatoidalne
zapalenie stawów. Bolesność barku może być spowodowana zmianami w tkankach
i narządach pozornie odległych. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa szyjnego mogą
objawiać się bólem w tej okolicy. Bolesne podrażnienie złożonych struktur okołostawowych barku narasta przez kolejne tygodnie powodując niekiedy całkowite unieruchomieniem ramienia. W przypadku ciężkich uszkodzeń potwierdzonych w badaniach obrazowych, niezbędne bywa leczenie operacyjne. Przystawiamy do okolic stawów 4–8
pijawek, raz w tygodniu, 5–8 zabiegów.

Pubalgia
Pubalgia to bóle umiejscowione w okolicy spojenia łonowego. Przyczyną pubalgii są
sumujące się mikrourazy z pociągania przez przyczepiające się mięśnie oraz asymetryczne wstrząśnienia miednicy z powodu podskoków, zeskoków na jedną nogę, gwałtownych wymachów nogami, upadków w pełnym biegu. U przyczyn choroby leżą zaburzenia krążenia pociągające za sobą powstawanie zakrzepów żylnych, a co za tym idzie
niszczenie chrzęstno-kostnej warstwy wyściółki spojenia łonowego.

Miejsce przystawiania pijawek w przeciążeniu mięśni prostych brzucha
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Entezopatie w obrębie miednicy

Miejsce przystawiania pijawek w przeciążeniu mięśni przywodzicieli uda

Miejsce przystawiania pijawek w przypadku przeciążenia mięśnia napinacza powięzi szerokiej oraz przeciążenie mięśnia prostego uda (punkty dolne)
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Urazy kręgosłupa
Urazy kręgosłupa następują w wyniku uprawiania niektórych sportów do których zaliczamy przed wszystkim: zapasy, podnoszenie ciężarów, gimnastyka. Urazy kręgosłupa to:


stłuczenia, do których dochodzi na skutek bezpośredniego urazu (np. uderzenia),
objawy to ból w miejscu zadziałania urazu, samoistny i przy dotyku, obrzęk okolicy
urazu, wylew krwawy, ograniczenie ruchomości kręgosłupa



skręcenia stawów międzykręgowych, do tego typu uszkodzenia dochodzi w wyniku silnego zgięcia lub skręcenia szyi, więzadła, torebki stawów i mięśnie ulegają naciągnięciu, czasem nawet zerwaniu, ale nie dochodzi do podwichnięcia czy zwichnięcia stawów międzykręgowych, objawy są takie jak przy stłuczeniu kręgosłupa, ale dolegliwości odczuwane są silniej, w przypadku wytworzenia się krwiaka wokół korzeni nerwowych wychodzących spomiędzy kręgów mogą pojawić się bóle promieniujące do kończyny górnej (objawy korzeniowe), niekiedy bóle przy połykaniu i zaburzenia połykania (krwiak pozagardłowy),



zwichnięcia i podwichnięcia, przyczyną podwichnięcia kręgosłupa jest zazwyczaj
uraz w wyniku nagłego hamowania auta lub najechania od tylu przez inny pojazd
(tzw. mechanizm smagnięcia biczem). Ten typ urazu może powodować uszkodzenia
rdzenia kręgowego; objawy to ból szyi, zwłaszcza przy ruchach, możliwe objawy
uszkodzenia rdzenia kręgowego.

Przystawiamy w okolicach miejsc obolałych 3-8 pijawek, co 7 dni.
Uwaga!
Przed przystawieniem pijawek należy przyjrzeć się miejscu w celu zlokalizowania żył,
które omijamy przy przystawianiu pijawek; pacjent przed zabiegiem nie może używać
kosmetyków zapachowych czy maści leczniczych.

Zabiegi wzdłuż kręgosłupa
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Zabiegi na paradontozę

Zabiegi po amputacji palców

Zabiegi związane z dną moczanową
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Zabiegi związane z chorobą zwyrodnieniową

Zabiegi związane z bólami kręgosłupa szyjnego, nadciśnieniem, migreną

Zabiegi związane z hemoroidami
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Zabieg wzdłuż kręgosłupa i nerek z użyciem 16 pijawek, zabieg na nodze

Zabieg na nadciśnienie, migrenę, trądzik
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Opinie pacjentów
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Larwoterapia
Biochirurgia jest leczeniem przy zastosowaniu produktów biologicznych, np. do czynności chirurgicznych. Zaliczamy do nich terapie larwami muchy zwłaszcza Lucilia illustris
(Meigen), Lucilia sericata (Meigen) i Phormia regina (Meigen). Postępowanie takie stało
się powszechne w Europie Zachodniej w leczeniu chronicznych ran różnego pochodzenia, np. zgorzele, gangreny, odleżyny, rany cukrzycowe, stopa cukrzycowa, rany infekcyjne, pooparzeniowe. Prawdopodobnie, dzięki tej metodzie można będzie znacznie
ograniczyć liczbę amputacji u diabetyków.

Historia larwoterapii
Leczenie larwami trudno gojących się ran było znane już w starożytności. Ten rodzaj terapii stosowali Aborygeni australijscy oraz Majowie. Wojskowi chirurdzy z czasów Napoleona i wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych zauważyli, iż żołnierze, których rany
zostały zasiedlone przez czerwie, mieli znacznie mniejszą zachorowalność i śmiertelność
od pozostałych. Zauważyli również, że pewne gatunki muchówek niszczą tylko martwą
tkankę, pozostawiając zdrowe fragmenty nienaruszone. Zauważono, że larwy w jeden
dzień lepiej oczyszczają ranę niż inne dostępny wówczas środki. William Baer, przy Johns
Hopkins University w Baltimore, w stanie Maryland, zastosował larwy na niegojące się
rany pod koniec lat 20. XX wieku, zidentyfikował gatunki, wyhodował w laboratorium
i wykorzystywał w leczeniu dzieci z zapaleniem szpiku i zakażeń tkanek miękkich. Wyniki
swoich badań zaprezentował na konferencji chirurgicznej w 1929 roku.
Larwoterapia (MDT – Maggot Therapy) była pomyślnie stosowana w latach 30. XX wieku, ale niestety została wyparta przez nowe antybiotyki i techniki chirurgiczne. Leczenie
larwami sporadycznie wprowadzano w latach 70. i 80. XX wieku.
Pierwsze nowoczesne badania kliniczne zostały zapoczątkowane w 1989 roku, w Centrum Medycznym Weteranów w Long Beach, w Kalifornii oraz na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine. Badania miały na celu porównanie larwoterapii z konwencjonalnym
leczeniem przewlekłych odleżyn, owrzodzeń cukrzycowych stóp, owrzodzeń żylnych,
ran pourazowych itp. Wyniki tych badaniach wykazały, że MDT jest przydatnym, bezpiecznym i skutecznym narzędziem do leczenia niektórych rodzajów ran.
Obecnie terapia larwami znów wraca do łask. Głównie ze względu na nieskuteczność
dotychczas stosowanych metod leczenia oraz gwałtownie rosnącą oporność drobnoustrojów na antybiotyki. Coraz większa grupa pacjentów z niegojącymi się ranami zaczyna interesować się tym sposobem leczenia. Także szerokie grono lekarzy zajmuje się
badaniami nad skutecznością larwoterapii w poszczególnych przypadkach klinicznych.
Zastosowanie larw much pozwala na szybkie i bezpieczne oczyszczenie ran z martwiczych i zakażonych tkanek, zmniejsza ilość wydzieliny i redukuje nieprzyjemny zapach
z rany. Biochirurgiczne oczyszczenie ran jest też tańsze od tradycyjnych opatrunków.
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Larwy much wykorzystywane są w lecznictwie otwartym oraz w szpitalach zarówno
w USA, jak i w krajach europejskich.
W 2004 roku, w oparciu o dane kliniczne i laboratoryjne US Food and Drug Administration (FDA) dopuścił larwy do obrotu w Stanach Zjednoczonych i leczenia nimi ciężko
gojących się ran. Podobnie postąpił w lutym 2004 roku brytyjski National Health Service
(NHS). W Europie, Kanadzie i Japonii larwy klasyfikowane są jako leki. W Niemczech,
Wielkiej Brytanii zabiegi z użyciem larw są refundowane.
Larwy muchy plujki hodowane są w idealnie sterylnych warunkach. Nie mogą przenosić
jakichkolwiek bakterii i wirusów. Hodowane są w laboratoriach m.in. w USA, Wielkiej
Brytanii, również w Polsce.

Leczenie larwami muchy plujki
Larwy stosowane w leczeniu to najczęściej gatunek Lucilia sericata, czyli larwy muchy
plujki.

Mucha plujka

Larwy

Leczenie larwami Lucilla sericata polega na:
 oczyszczeniu rany z martwej tkanki – larwy wydzielają enzymy trawienne powodujące upłynnienie masy martwiczej, dopiero ta płynna masa jest pożywieniem dla larw
 eliminacji bakterii znajdujących się w ranie
 zapoczątkowaniu procesu gojenia – ruchy larw stymulują powstawanie ziarniny oraz
proces wytwarzania nowego nabłonka.
Wydzielina larw jest skuteczna nawet wobec gronkowca złocistego, bakterii metycylinoopornych (MRSA), paciorkowców oraz bakterii z grupy Pseudomonas.
Korzyści dla pacjenta to szybkie oczyszczenie rany, usunięcie zakażenia, skrócenie
czasu gojenia, uniknięcie amputacji, zmniejsza się ból związany z raną, eliminowany jest
przykry zapach spowodowany rozkładem tkanek, ogranicza się ilość niezbędnych wizyt
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u lekarza, średni koszt terapii larwami jest niższy w porównaniu do standardowego
leczeniem przy pomocy opatrunków.
Ilość larw koniecznych do oczyszczenia rany jest zależna od rozległości rany. Zazwyczaj
jest to 10 larw na 1 cm².
Wskazania do larwoterapii:
 owrzodzenia kończyn dolnych
 rany powstałe w wyniku cukrzycy – stopa cukrzycowa
 rany odleżynowe
 zainfekowane rany pooperacyjne
 martwicze rany pourazowe.
Przeciwwskazania:
aktywne krwawienie z rany
 nadmierny wysięk
 rany drążące do jam ciała i w pobliżu dużych naczyń.


Opatrunek z larw
Rana przed założeniem opatrunku powinna być przemywana solą fizjologiczną. Jeżeli
stosowane były opatrunki ze srebrem, ranę płuczemy przez około dobę. Larwy w Polsce
transportowane w opakowaniach po 50, 100 sztuk, zawsze dla konkretnego pacjenta.
W Europie istnieje możliwość zakupienia gotowych opatrunków z larwami.

Fiolki z larwami

Opatrunek z larwami

Zakładanie opatrunku i pielęgnacja:
 brzegi rany smarujemy wazeliną
 do fiolki z larwami wlewamy około 5 mil soli fizjologicznej i wylewamy zawartość na
sterylny gazik
 zakładamy opatrunek z larwami na ranę i dokładamy kilka warstw gazików
 zabezpieczamy opatrunek plastrem tak, aby larwy nie miały możliwości wyjścia
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przez 48 godzin utrzymujemy opatrunek w odpowiedniej wilgotności, regularnie
namaczając go solą fizjologiczną
wierzchnie warstwy opatrunku wymieniamy dwa razy dziennie
opatrunek zdejmujemy między drugą a trzecią dobą od założenia
larwy utylizujemy
rana jest najczęściej czysta i gotowa do dalszego leczenia.

W 80–95% przypadków następuje całkowite wyleczenie rany.

Przypadki terapii larwami
Przedstawiamy przypadki opisane na stronie internetowej INTERNATIONAL BIOTHERAPY
SOCIETY, Hebrew University, Jerusalem, Israel (http://biotherapy.md.huji.ac.il/case.html)
Przypadek 1. 75-letni mężczyzna cierpiał na zastój limfy przez około 50 lat i był hospitalizowany w domu dla przewlekle chorych w Jerozolimie. Dwa miesiące wcześniej, po
niewielkiej kontuzji, rozwinęła się sepsa i niewydolność nerek. Gangrena zajęła lewą
nogę poniżej kolana. Badania serologiczne wykazały, że był zarażony szczepem Streptococcus A. Pomimo chirurgicznego oczyszczenia i dezynfekcji trzy razy dziennie, rany
zostały poważnie zainfekowane.

Noga przed i po terapii larwami

Pacjent odczuwał silny ból, nie można było na tym etapie przeszczepić skóry, dlatego
zalecono amputację nogi. Zastosowano około 1000 larw przez 5 dni w tygodniu z przerwą 24 godziną przed kolejnym założeniem larw. Larwy oczyściły cały zakażony obszar.
Równocześnie ból znacznie się zmniejszył. Pacjent został skierowany do przeszczepu
skóry.
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Przypadek 2. 78-letnia kobieta była w śpiączce przez sześć miesięcy, po tym okresie
pojawiła się rana odleżynowa średnicy około 10 cm i głębokości 5–6 cm. Dużą część
tkanki martwiczej usunięto chirurgicznie z rany, a następnie położono 600–700 larw na
48 godzin, i wymieniano je co 2 dni. Po trzech zabiegach ok. w 70% rana została oczyszczona przez robaki. Po dwóch tygodniach leczenia i 6 kolejnych zabiegach, owrzodzenie
się całkowicie zagoiło.

Odleżyny przed i po terapii larwami

Przypadek 3. 84-letni pacjent z cukrzycą był przykuty do łóżka przez ostatnie 12 miesięcy z powodu owrzodzeń pięt stóp. Rany leczono 300-400 larwami, udało się je całkowicie oczyścić. Przykry zapach zniknął, a dwa tygodnie później rana była pokryta ziarniną i pacjent był w stanie chodzić.

Pięta przed i po terapii larwami

Przypadek 4. 57-letni mężczyzna z cukrzycą pierwszy raz przyszedł do szpitala Hadassa w Jerozolimie z owrzodzeniem oraz zapaleniem kości i szpiku. Pacjent nie zaakceptował decyzji ortopedy o amputacji nogi i udał się do innych szpitali w kraju, gdzie był
leczony różnymi metodami, w tym przy użyciu podwyższonego ciśnienia tlenu. Wrócił
do szpitala Hadassa po upływie sześciu miesięcy. Lekarze stwierdzili, że obraz kliniczny
nie uległ zmianie, więc ponownie zalecano amputację nogi. Pacjent o metodzie leczenia
larwami dowiedział się z lokalnego programu telewizyjnego i zwrócił się z prośbą o taką
terapię. Wykonywano opatrunki ze 100 larw wymieniane co 24 godziny przez 5 dni.
Rana po tym okresie została pozbawiona tkanki martwiczej. Rana zmniejszyła się znacząco po miesiącu, a po trzech miesiącach była całkowicie zabliźniona.
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Stopa przed i po terapii larwami

Przypadek 5. 56-letni mężczyzna z cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, chorobą wieńcową, i nefropatią został skierowany do szpitala przez swojego lekarza z niegojącą się
raną o średnicy 4 cm na prawej nodze. Larwy zostały zaaplikowane w szpitalu i pacjent
został odesłany do domu. Następnego dnia, gdy pacjent powrócił, rany były w dużym
stopniu oczyszczone. Ponownie został zastosowany 24-godzinny cykl leczenia i pacjent
wrócił do domu. Jego rana została całkowicie wyczyszczona i wyleczona w ciągu ośmiu
tygodni leczenia opatrunkami hydrokoloidowych i środkami dezynfekującymi.

Noga przed i po terapii larwami
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Psychologia – zasady dobrego kontaktu
z pacjentem
Celem szkoleń psychologicznych jest zwrócenie uwagi przyszłych hirudoterapeutów na
ważność i znaczenie zachowań, które już od momentu samej rozmowy telefonicznej poprzez poszczególne etapy kontaktu, aż do końca zabiegu budują u pacjenta poczucie bezpieczeństwa, zrozumienia oraz satysfakcji wewnętrznej. Ma to olbrzymie znaczenie i oddziałuje na jego psychikę. Odwołując się do medycyny holistycznej, do zasad leczenia Hipokratesa, mówiących, że człowiek to całość, można twierdzić, że psychika, a tym samym
możliwość otworzenia się przed terapeutą, ma ogromne znaczenie dla stanu zdrowia pacjenta. Pozytywne nastawienie pomaga powrócić organizmowi do stanu równowagi. Psychika może znacząco wpłynąć na zatrzymanie się procesów chorobotwórczych, a wręcz
może przyczynić się do wyleczenia ze stanów chorobowych.

Osoby, które poszukują pomocy medycznej




mają problem zdrowotny (doświadczają bólu, dyskomfortu, lęku)
doświadczają stresu (nowa sytuacja, nowe osoby)
potrzebują opieki i wsparcia.

Rodzaje emocji chorego





strach, lęk, niepokój – dominującym elementem sytuacji jest zagrożenie
gniew, złość – odczuwane wobec przeszkód i ograniczeń
poczucie winy, wstyd – przypisanie choroby własnemu postępowaniu
przygnębienie, apatia – przekonanie o własnej bezradności, smutek, żal, a nawet rozpacz, kiedy chory uważa, że doznał nieodwracalnej szkody.

Osoby praktykujące medycynę alternatywną zgodnie twierdzą, że ogromna większość
ich pacjentów zapukała do drzwi gabinetu medycyny naturalnej po uprzednich doświadczeniach z leczeniem szpitalnym. Lekarz i przedstawiciel medycyny alternatywnej,
doskonale wiedzą, że człowiek nie jest prostą maszyną, którą zawsze można naprawić,
i która zacznie znowu działać po wymianie części lub elementu. Niesienie pomocy żywemu organizmowi nie zawsze musi rozwiązywać wszystkie problemy pacjenta.

Wniosek: Przyszłość dobrej medycyny powinna polegać na współpracy – o ile pacjent
tak wybierze – przedstawicieli jednej i drugiej szkoły medycznej, i wymianie informacji
na temat, metod i środków stosowanych przez obie strony. Nie można rezygnować
z wiadomości, technologii i umiejętności nauki, ale również z pomocy medycyny niekonwencjonalnej.
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Aspekty psychologiczne wpływające na zachowanie pacjenta
postawy – zakodowane w pamięci uczucia dotyczące określonych osób, obiektów, wydarzeń lub idei
emocje – uczucia, takie jak: strach, gniew, smutek, radość, poczucie winy itp.
nastroje – uczucia mniej skupione i dłużej trwające niż emocje. Uogólniona postawa
emocjonalna
proces autopercepcji – ludzie obserwują własne zachowania, aby na ich podstawie
zdobywać informacje o swoich przymiotach wewnętrznych, takich jak osobowość, zdolności i postawy
proces odbitej oceny – ludzie usiłują sobie wyobrazić, co na ich temat myślą inni
Aspekty zewnętrzne wpływające na zachowanie pacjenta:
 środowisko terapeutyczne – aranżacja wnętrza, dostępność, zagwarantowanie prywatności,
 cechy i zachowania osób pomagających – zainteresowanie pacjentem, życzliwe traktowanie,
 respektowanie zasad etycznych stosowanych w zawodach medycznych.

Środowisko terapeutyczne
W środowiskach terapeutycznych przywiązuje się dużą wagę do zapewnienia pacjentowi kontroli nad:
 stopniem prywatności (czy pacjent może być sam jeśli tego chce)
 oświetleniem
 temperaturą
 poziomem hałasu.
Aranżując wnętrza obiektów i uwzględniając aspekt terapeutyczny, bardzo często
wprowadza się także elementy wystroju, które pozytywnie rozpraszają uwagę, tzn. pozwalają odsunąć myśli człowieka od problemów związanych ze stanem zdrowia (Ulrich,
Zimring, 2004). Należą do nich m.in. wodospady, fontanny, zieleń, akwaria, dźwięki
przepływającej wody. Udowodniono działanie proterapeutyczne zaaranżowanego otoczenia na psychikę pacjenta, w szczególności na napięcia nerwowe oraz percepcję bólu.
Jak wykazały badania środowiskowe, odpowiednia kolorystyka i oświetlenie, obecność
zieleni oraz specjalnie dobrane obrazy i widoki przyrody wpływają uspakajająco na
pacjenta i łagodzą odczuwany ból w trakcie przeprowadzanych zabiegów.

Cechy osobowościowe
Badania pokazują, że osoby odczuwające duży lęk związany z chorobą, szczególnie mocno podkreślają takie cechy, jak: otwartość, akceptacja i umiejętność wczucia się w ich
sytuację jako najbardziej pożądane u lekarzy. Natomiast osoby, których poziom lęku jest
niski, oczekują jedynie fachowej porady.
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Ponadto chorzy cenią:
 uprzejmość
 grzeczność
 życzliwość
 dyskrecję
 takt
 traktowanie pacjentów partnersko
 podejście do chorego bez uprzedzeń i stereotypów

Empatia
Empatia (współodczuwanie) – umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby,
identyfikowanie się uczuciowe z kimś.
Pojęcie empatii określa proces (albo cechę osobowości) emocjonalnego reagowania na
przeżycia innej osoby, połączenia się z nią, a także zrozumienia swoich uczuć, przeżywania lub współuczestniczenia w przeżyciach innej osoby.
Empatia jest kluczowym mechanizmem, dzięki któremu ujawniają się zachowania altruistyczne.
„Jeżeli bycie świadkiem czyjegoś cierpienia powoduje cierpienie, to w najskuteczniejszy
sposób można je zmniejszyć poprzez zaproponowanie pomocy.” (M.H. Davis)
Im więcej empatii, tym lepszy kontakt z pacjentem, który przejawia się zarówno w sferze werbalnej, jak i niewerbalnej. Empatia chroni przed pewnymi schematami zachowań
i rutyną w kontakcie z pacjentami.
„Poradnik komunikowania się lekarza z pacjentem” przedstawia szczegółową instrukcję
bycia empatycznym:
 postaw się w sytuacji pacjenta
 pozostań wraz z nim w tym samym miejscu i czasie
 zadaj sobie pytanie, które on postawi tobie
 postaraj się doznać tych samych uczuć, których jak sądzisz doznaje chory
 powiedz mu, co w tej sytuacji sam byś uczynił
 postąp wobec niego tak jak chciałbyś, żeby postąpiono w stosunku do ciebie.
Przykłady spotykanych reakcji, nie sprzyjają empatycznemu porozumieniu:
ocenianie: Jak mogłeś nie...?, Według mnie powinieneś...
 licytowanie się: To nic w porównaniu z tym, co zdarzyło się mnie!
 pouczanie: Mógłbyś z tego odnieść korzyść, gdybyś tylko...
 pocieszanie: Przecież zrobiłeś wszystko co mogłeś, to nie twoja wina!
 gawędziarstwo: To mi przypomina pewną historię...
 ucinanie w połowie słowa: O nic się nie martw! Głowa do góry!
 litowanie się: Och, ty mój biedaku...
 korygowanie: Nie, nie, to musiało być inaczej, niż mówisz.


137

Komunikacja
Komunikacja interpersonalna (łac. comunicatio – rozmowa, wymiana, łączność) – to
proces, podczas którego ludzie dążą do dzielenia się informacjami za pośrednictwem
symbolicznych (dźwięki, litery, słowa) informacji (komunikatów).
Porozumiewanie się polega więc na słownym, bądź niewerbalnym przesyłaniu informacji i kształtuje relacje między ludźmi. Umiejętność porozumiewania się jest podstawą
dobrych kontaktów z ludźmi. Najprostszy model komunikowania się polega na przekazywaniu przez nadawcę komunikatu (werbalnego lub niewerbalnego) i odebraniu go
przez odbiorcę.
Komunikowanie się może być realizowane przez:
 wypowiedzi ustne
 wypowiedzi pisemne
 różne formy wizualne
 mowę ciała (ang. body language), np. różnego rodzaju gesty, barwę i ton głosu, mimikę twarzy.
Komunikowanie się może być jednokierunkowe – nadawca przekazuje informacje bez
oczekiwania na ich potwierdzenie przez odbiorcę, lub dwukierunkowe – nadawca uzyskuje potwierdzenie przekazanej informacji, np. w formie pytań zadawanych przez odbiorcę.
Elementy procesu komunikacji
Aby można było mówić o istnieniu komunikacji muszą istnieć ogniwa:
 nadawca – osoba, która przesyła określoną informację
 odbiorca – osoba, do której daną informację kierujemy
 określony kod – sposób przekazu tej informacji (obraz, gest, słowo itp.)
 kontekst
 kanał.
Kanał to droga przekazu i środki transportu za pomocą których przekaz pokonuje drogę
od nadawcy do odbiorcy. Ludzie w komunikacji bezpośredniej mogą używać wszystkich
pięciu kanałów sensorycznych, takich jak: słuch (symbole werbalne), wzrok (sygnały
niewerbalne), a także dotyk, zapach i smak. W komunikacji pośredniej kanały te są zredukowane do wzroku i słuchu.
Szumy, to pojęcie po raz pierwszy wprowadzone przez Shannona i Weavera na określenie źródła zakłóceń. Mogą one mieć charakter zewnętrzny, wewnętrzny i semantyczny.


szum zewnętrzny – wiąże się z otoczeniem zewnętrznym procesu komunikowania,
jak np. nieodpowiednia temperatura (upał lub chłód), hałas, uszkodzony odbiornik
radiowy lub telewizyjny itp.
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szum wewnętrzny – to uczucia i predyspozycje psychiczne uczestników procesu komunikowania, jak np. ból głowy lub zęba, zmęczenie czy roztargnienie, ale także
uczucie złości, nienawiści, stereotypy i uprzedzenia

szum semantyczny – jest konsekwencją zamierzonego lub niezamierzonego złego użycia przez nadawcę znaczenia, które blokuje jego precyzyjne odkodowanie przez odbiorcę. Znaczenie słów w kodzie werbalnym zależy od doświadczenia każdego człowieka; ludzie mogą dekodować pojedyncze wyrazy lub zdania w bardzo rożny sposób
Wszystkie typy szumów mogą blokować proces komunikowania na etapie dekodowania.



Sprzężenie zwrotne to reakcja odbiorcy na komunikat po jego odkodowaniu. Informuje
nas, czy przekaz został usłyszany, zobaczony i zrozumiany. Powoduje, że proces komunikowania ma charakter transakcyjny. Występują różne typy sprzężenia zwrotnego.
W przypadku komunikacji bezpośredniej jest to sprzężenie bezpośrednie – natychmiastowe, natomiast w komunikacji pośredniej występuje sprzężenie pośrednie – opóźnione.
Komunikowanie werbalne opiera się na języku, który służy do:
 określania, wyznaczania i definiowania myśli, uczuć, przedmiotów, doświadczeń,
 oceny i wartościowania,
 prezentacji i dyskusji nad wynikami własnych, życiowych doświadczeń, mówieniu
o przeszłości, teraźniejszości i przeszłości; aby mówić o samym języku, o jego składni
i strukturze.
Z językiem wiąże się nierozerwalnie proces denotacji i konotacji znaków werbalnych.
Denotacja to bezpośrednie znaczenie, które pozwala zidentyfikować poszczególne słowa. Jest to standardowe znaczenie słownikowe, które może być jednak definiowane
w zależności od kontekstu.
Konotacja ujawnia obszar emocji, uczuć i wartości związanych z poszczególnymi słowami. Konotacja odgrywa większą rolę w komunikacji interpersonalnej niż masowej.
Komunikacja niewerbalna



Komunikacja interpersonalna jest kształtowana w 35% przez język, natomiast pozostałą część stanowią sygnały niewerbalne.
Komunikacja niewerbalna jest wzmocnieniem i uzupełnieniem bezpośredniej (ustnej) komunikacji werbalnej, z którą jest nierozerwalnie związana; jej występowanie
uwarunkowane jest przez odbieranie bodźców wzrokowych; ta forma komunikowania nie towarzyszy graficznej wersji komunikacji werbalnej.

Komunikowanie niewerbalne tworzy kilka grup sygnałów:
 kinezjetyka – mowa ciała, mimika twarzy, gestykulacja, ruchy ciała, spojrzenie,
przyjmowane pozy,
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prajęzyk:
 cechy wokalne głosu: ton, barwa, natężenie, wysokość, głośność i modulacja,
 autoprezentacja: wygląd fizyczny, budowa ciała, ubranie, fryzura, makijaż, biżuteria, tatuaże,
 dotyk, który świadczy o stosunku emocjonalnym i zależy od kontekstu kulturowego i społecznego,
 proksemika, czyli zastosowanie w procesach komunikowania odpowiedniego dystansu.

Komunikacja interpersonalna – schemat

Prawidłowa komunikacja z pacjentem
Dostosowanie przekazu do świata znaczeń odbiorcy
Sens słów w języku stosowanym przez użytkownika może mieć więcej niż jedno znaczenie w świecie realnym. Należy tu zwrócić uwagę na słowa drażliwe wieloznaczeniowe,
używane w żargonie różnych subkultur. Ważne jest, aby przed podjęciem rozmowy,
dowiedzieć się z jakiej grupy społecznej lub rejonu pochodzi nasz rozmówca. Nasza
wymowa może różnić się cechami słownictwa i gramatyki od tej, jaką posługuje się
współrozmówca. Skutkiem tych zderzeń może być dezorientacja bądź frustracja zarówno po stronie mówiącego, jak i słuchacza. Inny problem związany z kodowaniem dotyczy
wiadomości dwuznacznych i niejasnych.
Kontekst sytuacyjny interakcji
Porozumiewanie się między ludźmi nie zachodzi w próżni. Wymiana komunikacyjna
między mówcami a słuchaczami dokonuje się w określonym kontekście. Niektóre jego
elementy są oczywiste (należy do nich np. miejsce). Kontekst tworzą również oczekiwania społeczne i normy kulturowe, które mogą odgrywać istotną rolę w przebiegu inte-
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rakcji. Znaczenie doświadczeń komunikacyjnych w dużym stopniu uwarunkowane jest
kontekstem, który im towarzyszy. W przypadku osoby szukającej pomocy jest to zawsze
kontekst choroby i doświadczeń związanych z dyskomfortem.
Wykorzystanie sprzężenia zwrotnego, wzmocnienie przekazu
Poprzez sprzężenie zwrotne, upewniamy się zazwyczaj, czy komunikat został właściwie
odebrany i czy porozumienie (co do jego treści) zostało osiągnięte. Dodatkowe wyjaśnienie jakiejś kwestii jest często takim właśnie procesem, można też poprosić uczestnika spotkania, by powtórzył to, co zostało powiedziane. Technikę sprzężenia zwrotnego
stosujemy zawsze, gdy mamy podejrzenie, że coś dla rozmówcy nie jest do końca jasne,
gdy wydaje nam się, że informacyjna część przekazu nie została właściwie zrozumiana.
Komunikowanie uczuć. Pytania o uczucia
Opisywanie komuś innemu swoich uczuć daje zwykle dwa rezultaty: pomaga lepiej
uświadomić innym to, co naprawdę się czuje (od takiego opisu może się zacząć dialog).
Okazywanie komuś ciepła, kojarzy się z sympatią i zaufaniem, z postrzeganiem siebie
jako kogoś podobnego, akceptującego inną osobę wraz z jej przekonaniami i postawami,
z wyrozumiałością. Tak więc okazywanie ciepła jest jednym z najpotężniejszych dostępnych narzędzi budowania i utrzymywania dobrej komunikacji. Uczucia należy wyrażać
konstruktywnie, aby w ten sposób budować i utrzymywać pozytywny kontakt. Należy
zwracać uwagę na jasne i dokładne komunikowanie uczuć, zwłaszcza ciepła, wsparcia
i troski. Ujawniając uczucia poprzez rozkazy, pytania, oskarżenia albo sądy wprowadza
się bałagan, natomiast opis uczuć powie jasno i dokładnie odbiorcy co czujemy.
Zakłócenia zewnętrzne. Szum
U nadawcy szum może mieć związek z takimi zjawiskami jak: postawy, uprzedzenia,
jego układ odniesienia i nieprzystawalność jego języka i innych środków wyrazu do informacji. U odbiorcy szumem mogą być na przykład postawy, pochodzenie i doświadczenia, które wpływają na proces dekodowania. W kanale mogą być hałasy z otoczenia
(np. zaburzenia atmosferyczne czy ruch uliczny), zaburzenia mowy (np. jąkanie), irytujące i rozpraszające maniery (np. skłonność do mamrotania) i inne przeszkody. Powodzenie komunikacji w znacznej mierze uzależnione jest od stopnia kontroli szumów.
Przekazywanie informacji
Zakres informacji, jakie powinien otrzymać pacjent jest różny. W Polsce zostały przeprowadzone badania na temat zainteresowania pacjentów stanem swojego zdrowia.
Wynika z nich, że 75% wykazuje chęć uzyskania takich informacji nawet w przypadku,
gdy są one niekorzystne. Spośród pacjentów chorych na raka 91% chciało znać diagnozę, 91% chciało znać informacje na temat choroby, 97% deklarowało potrzebę otrzymania informacji na temat leczenia, 88% chciało wiedzieć, jakie będą ich dalsze losy. Efekty
niedoinformowania są z reguły bardzo negatywne dla zdrowia pacjenta. Chory czuje się
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wówczas niepewnie, nie ma zaufania do pomagającego i jego metod, czuje zagrożenie,
czego skutkiem jest niestosowanie się do zaleceń.
Korzyści wynikające z wyczerpującego informowania pacjenta są ogromne np. chorzy
informowani o wystąpieniu dolegliwości bólowych po zabiegu operacyjnym o wiele
łatwiej znosili ból, a także nie korzystali z tak dużej ilości środków przeciwbólowych jak
pacjenci, którzy nie zostali o tym poinformowani.
Przekaz informacji ma szczególne znaczenie, gdy dotyczy ona niepomyślnego rokowania. W tej sytuacji należy kierować się zasadą stopniowego przekazywania informacji,
czyli nie wszystko na raz.

Zasady etyczne – prawa pacjenta
Prawo do prywatności i godności – poszanowanie godności osób korzystających z usług
systemu ochrony zdrowia jest obowiązkiem wszystkich lekarzy i pozostałych pracowników opieki zdrowotnej. Powinni się oni odnosić z jednakowym szacunkiem do każdej
osoby, niezależnie od jej płci, wieku, statusu społecznego, stanu cywilnego, wykształcenia,
koloru skóry, rasy, choroby, orientacji seksualnej, poglądów, a także stylu życia.
Prawo do informacji – osoba korzystająca z usług medycznych ma prawo do pełnej
informacji na temat stanu swojego zdrowia, proponowanych oraz możliwych metod
diagnostyki i leczenia, spodziewanych korzyści i ewentualnych skutków ubocznych oraz
ryzyka związanego z terapią, a także do informacji o błędach popełnionych w trakcie
procesu diagnostycznego i terapeutycznego.
Prawo do decydowania, do świadomej zgody lub odmowy – niedopuszczalne jest
podjęcie jakichkolwiek czynności medycznych, w tym również badań, bez zgody osoby
zainteresowanej. Udzielona zgoda jest ważna tylko wtedy, gdy osoba wyrazi ją po uzyskaniu pełnej, rzetelnej informacji na temat proponowanych metod leczenia, przewidywanych korzyści i ewentualnych skutków ubocznych.
Prawo do poufności – jest jednym z podstawowych praw pacjenta. Aby mieć dostęp do
ważnych informacji na temat zdrowia pacjenta, pomagający musi pozyskać zaufanie
osób korzystających z jego porad. Podstawą zaś tego zaufania jest gwarancja, że poufne
informacje nie zostaną nikomu udostępnione.
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Hirudoterapia i larwoterapia w weterynarii
Wskazania i przeciwskazania do hirudoterapii i larwoterapii u zwierząt są takie jak
w przypadku leczenia ludzi. Terapia pijawkami z powodzeniem stosowana jest przy
wielu dolegliwościach ,zarówno u małych jak i dużych zwierząt, tj. leczeniu zakrzepicy,
zapaleniu żył, czyraków, hemoroidów, krwiaków, obrzęków, zapalenia ścięgien, błony
śluzowej, dziąseł, stanach zapalnych układu płciowego, endometriozie, w rehabilitacji,
po operacjach chirurgicznych, przeszczepach kończyn i skóry.
Zachowanie zwierząt podczas terapii różnie się od zachowania człowieka. Są spokojne,
nie denerwują się, nie wiercą nerwowo, zazwyczaj śpią (np. pies), zajmują się jedzeniem
lub wypoczywaj (np. koń). Reagują instynktownie. Przed zabiegiem nie stosuje się żadnych substancji znieczulających zwierzęta. Sam zabieg wykonywany jest w taki sam
sposób, jak u człowieka i trwa około 30–60 minut.

Zachowanie zwierząt podczas zabiegu hirudoterapii

W przypadku psów pijawki są stosowane przy:
 dysplazja stawów biodrowych
 egzema
 zapalenie ucha
 rany pooperacyjne, zwłaszcza po kastracji
 zapalenie sutka
 zapalenie spojówek
 stany zapalne kręgosłupa
 zapalenie stawów
 ropnie i czyraki
 rany pourazowe
 krwiaki
 zapalenie żył
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W przypadku kotów pijawki są stosowane przy:
 obrażeniach wynikających z ugryzień i podrapań
 urazach kręgosłupa
 ropniach i czyrakach
 egzemie
 zapaleniu ucha środkowego
 zapaleniu ucha
 ranach pooperacyjnych, zwłaszcza po kastracji
 zapaleniu sutka
 czerwienicy prawdziwej
 zapaleniu spojówek
 krwiakach.

Przykłady terapii pijawkami w przypadku konia

Kopyto końskie przed i po terapii

W przypadku koni pijawki są stosowane przy:
 zapaleniu okostnej,
 zapaleniu stawów,
 końskim ochwcie,
 końskim podotrochlosis,
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egzemie,
obrażeniach wynikających z ugryzień i kopnięć,
krwiakach,
ropniach i czyrakach,
zapaleniu wymienia,
zapaleniu jądra i napletka,
zapaleniu węzłów chłonnych.

Dr. Dave Puerto w ośrodku Animal Referral and Emergency Services, w Langhorn,
w Niemczech stosuje pijawki przy przeszczepie skóry u zwierząt.

Pijawki przystawiane przy przeszczepie skóry

Larwoterapia w przypadku zwierząt stosowana jest coraz częściej ,gdy antybiotyki są
nieskuteczne a zabiegi chirurgiczne niewykonalne. MDT zapewnia efektywną, prostą
terapię i ma za zadanie oczyścić rany oraz zadziałać antyseptycznie. Zabiegi wykonywane są niestety głównie w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie psy, koty, króliki poddawane są larwoterapii , unikając często amputacji kończyn i eutanazji. Doktor Scott Moririson z Rood&Riddle Equine Hospital w Lenxington, KY używał larw do leczenia zapalenia szpiku kostnego, ropni, niegojących się owrzodzeń, do oczyszczania ran u ponad 100
koni. W większości przypadków stan koni poprawił się na tyle, że zwierzęta nie musiały
być poddane eutanazji. Moririson twierdzi, że zdolność larw do oczyszczania ran bez
uszkodzeń zdrowej tkanki jest niezwykle cenną cechą tej terapii w przypadku zwierząt.
Również dr Donald Walsh z Homestead Veterinary Hospital, Pacyfik, Missouri z powodzeniem zastosował larwoterapię u koni cierpiących na ochwat. W literaturze światowej
można znaleźć informację o leczeniu MDT ropnego zapalnego tkanki podskórnej osła
oraz u rannego lwa.
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Ciekawostki ze świata
Kosmetyki z pijawki
Ekstrakt śliny pijawki, suchy proszek z pijawki oraz wyciąg
z zarodków pijawek wykorzystywany jest jako baza dla
kosmetyków produkowanych w Rosji, w International Medical Leech Center położonego w rejonie Moskwy. Biologicznie czynne substancje w kombinacji z polisacharydami,
skrobią, różą chińską, mlekiem, witaminami A, B, F i C, oliwą z oliwek i innych składników regeneruje skórę, likwiduje zaburzenia pigmentacji, chroni skórę przed wpływami
atmosferycznymi, spowalnia starzenie się skóry, sprawia, że jest bardziej elastyczna
i nawilżona. W Polsce piwka lekarska jest pod ścisłą ochroną, dlatego wykonywanie
produktów z jej użyciem jest zabronione. Pijawka lecznicza to nie tylko pijawka hirudo
medicinalis, ale również hirido verbana i hirudo orientalis.

Pobieranie wydzieliny gruczołów ślinowych pijawki

Pijawka amazońska (Haementeria ghilianii)
Pijawka amazońska jest prawdopodobnie największą słodkowodną pijawka na świecie.
Osiąga długość do 45 cm i może żyć do 20 lat. Zamieszkuje ujście Amazonki, na północ
do Wenezueli i Gujany w podmokłych bagnach przybrzeżnych. Młoda pijawka amazoń-
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ska atakuje płazy, dorosłe osobniki atakują caimany, anakondy, kapibary i bydło. Z gruczołów ślinowych pijawki amazońskiej wykonywane są preparaty antyzakrzepowe.

Pijawka amazońska i jej żądło.

Pijawka końska (Haemopis sanguisuga)
Pijawka końska jest największą pijawką żyjącą w Polsce. Nie jest pasożytem tylko drapieżnikiem, żywi się skąposzczetami, drobnymi mięczakami i larwami owadów. Osiąga
długość 6–10 cm.

Pijawka końska

Grzbietowa strona pijawki końskiej jest jednolicie ciemna, bez wzorków. Spód ciała jest
znacznie jaśniejszy niż wierzch, najczęściej żółto-szary. Zamieszkuje wody słodkowodne, brzegi strumieni, wolno płynących rzek, stawów, rozlewisk oraz jezior. Przeważnie
przebywają na lądzie w pobliżu wody, zwłaszcza jeśli podłoże jest mocno wilgotne.

Pijawki w muzeach świata
W muzeach całego świata można znaleźć naczynia do przechowywania pijawek z czasów największej ich prosperity.
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Wazy na pijawki – datowane na lata 1801-1834 oraz 1830-1859

Liczne riciny w ksiażkach oraz obrazy w muzeach również swiadczą o popularności tej
metody leczenia w przeszłości.

Kobiety zbierające pijawki. Science Museum, Londyn

W przeszłości pijawki zbierane były przez osoby brodzące w zbiornikach wodnych. Pijawki przysysały się do nóg, a następnie były zdejmowane i przetrzymywane w beczkach. Praca poławiaczy pijawek była bardzo dobrze płatna. Pijawki były używane w bardzo dużych ilościach, co spowodowało ich zupełny brak.
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Krwioupust, Przystawianie pijawek (The Bridgeman Art Library/Getty Images)

Handel pijawkami w krajach Dalekiego Wschodu i Azji
W krajach Dalekiego Wschodu np. w Turcji, w Stambule pijawki sprzedawane są na
ulicznych bazarach na kilogramy bez zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa.
Podobnie w Indiach

Uliczny handel pijawkami
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Uliczny handel pijawkami

Zabiegi z użyciem pijawek w Indiach
W Indiach powszechnie stosowane są zabiegi z użyciem pijawek. Zabiegi wykonywane
są na ulicach i poddaje się im duża ilość osób. Oczywiście stawianie pijawek odbywa się
bez zachowania podstawowych zasad higieny.
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Uliczne przystawianie pijawek

Dziwne zdarzenia z udziałem pijawki
Pijawka żyła w gardle pewnego chłopca z Chin ponad dwa miesiące. Dwa miesiące przed
całym zdarzeniem chłopiec zaczął źle się czuć, bolało go gardło, głos zaczął stawać się
coraz bardziej ochrypły, szybko stracił na wadzę, nie mógł jeść ani pić. Dodatkowo doszły jeszcze problemy z oddychaniem. Ze względu na pogarszający się stan został przywieziony do szpitala. Po badaniach wykryto przyczynę złego samopoczucia chłopca.
Mały przeszedł operację podczas której wyciągnięto z niego dziesięciocentymetrową
pijawkę. Stworzenie żyło i miało się świetnie.

Zdjęcia chłopca, u którego pijawka żyła w gardle dwa miesiące
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