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TEMAT DNIA: JAK W PORÊ ROZPOZNAÆ RAKA

Rak „polubi³“ uk³ad pokarmowy
Nowotwory, które najczêœciej atakuj¹ mê¿czyzn - czêœæ II

Rak ¿o³¹dka
Objawy
S¹ podobne jak w przypadku innych chorób tego
narz¹du, np. wrzodów czy
stanów zapalnych b³ony œluzowej ¿o³¹dka. Mog¹ dokuczaæ: bóle brzucha poni¿ej
mostka, niestrawnoœæ, zgaga,
md³oœci.
Kto jest najbardziej
nara¿ony
Choroba atakuje nawet 30-latków, ale szczyt zachorowañ wystêpuje wœród osób
po 65. roku ¿ycia. Zachorowaniu sprzyjaj¹ czynniki
dra¿ni¹ce b³onê œluzow¹ ¿o³¹dka: alkohol, niektóre ostre
przyprawy, zbyt przypieczone jedzenie, np. na grillu. Nara¿one s¹ osoby bêd¹ce nosicielami bakterii Helicobacter
Pylori, które s¹ g³ówn¹ przyczyn¹ powstawania wrzodów
¿o³¹dka, na ich bazie z kolei
mo¿e rozwijaæ siê rak.
To pomo¿e wykryæ
chorobê
Podstaw¹ jest gastroskopia,
czyli badanie górnej czêœci
przewodu pokarmowego:
prze³yku, ¿o³¹dka i dwunastnicy. W jej trakcie mo¿na pobraæ wycinki do badañ histopatologicznych. Dziêki upowszechnieniu gastroskopii
chorobê coraz czêœciej udaje
siê wykryæ we wczesnym stadium, dziêki czemu wzrasta
wyleczalnoœæ.

krwiomocz (mocz mo¿e
mieæ ró¿owe zabarwienie) i
krwinkomocz (niewidoczny
go³ym okiem, jednak do
uchwycenia w badaniu ogólnym moczu).
Kto jest najbardziej
nara¿ony
M.in. palacze oraz osoby
pracuj¹ce w przetwórstwie
gumowym.
To pomo¿e wykryæ
chorobê
Wspomniane ju¿ badanie
ogólne moczu, które w razie
nieprawid³owoœci jest wskazaniem do pog³êbienia diagnostyki. Guzy nerki s¹ widoczne w USG, dlatego raz
w roku warto badanie ultrasonograficzne jamy brzusznej wykonaæ profilaktycznie.

Nowotwory krtani
Objawy
Chrypka, zmiana g³osu, kaszel.
Kto jest bardziej
nara¿ony
To rak typowy dla palaczy.
Szczyt zachorowañ przypada
po 50. roku ¿ycia.
To pomo¿e wykryæ
chorobê
Zmianê w krtani mo¿e rozpoznaæ ka¿dy laryngolog,
u¿ywaj¹c lusterka laryngologicznego.

Rak trzustki

Objawy
Niekonkretne. Dolegliwoœci bólowe, je¿eli s¹, bywaj¹
kojarzone z ¿o³¹dkiem, niestrawnoœci¹.
Kto jest najbardziej
nara¿ony
Wystêpuje ju¿ u 40- i 50latków, najczêœciej choruj¹
osoby pomiêdzy 55. a 80. rokiem ¿ycia. Czynniki ryzyka:
przede wszystkim palenie tytoniu. Teza, ¿e chorobie
sprzyja nadu¿ywanie alkoholu, nie zosta³a potwierdzoRak odbytnicy
na, trunki sprzyjaj¹ jednak
stanom zapalnym trzustki.
Objawy
To pomo¿e wykryæ
S¹ podobne i równie trudne
chorobê
do uchwycenia, jak w przyTrzustka to narz¹d trudno
padku raka jelita grubego.
dostêpny, ale guza mo¿na
Kto jest najbardziej
wykryæ w badaniu USG.
nara¿ony
Pierwsze zachorowania ju¿
po 30. roku ¿ycia, szczyt w Bia³aczki
siódmej dekadzie ¿ycia. BarObjawy
dziej nara¿one s¹ osoby preOs³abienie, czêste infekcje,
feruj¹ce t³ust¹, niskob³onnigdy choroba trwa d³u¿ej kow¹ dietê.
skazy krwotoczne.
To pomo¿e wykryæ
Kto jest najbardziej
chorobê
nara¿ony
Badanie odbytnicy per recNajwiêcej zachorowañ wytum. Tak¿e rektoskopia, czyli
badanie podobne do kolono- stêpuje u dzieci i osób po 60.
roku ¿ycia.
skopii.
To pomo¿e wykryæ
chorobê
Rak nerki
Podstawowym badaniem
jest zwyk³a morfologia, któObjawy
r¹ warto profilaktycznie wyNie ma konkretnych obja- konaæ raz w roku. Wystêpuwów, gdy¿ nerka rzadko daje je kilkanaœcie rodzajów biadolegliwoœci bólowe. Do ³aczki. Obecnie lekarze dysuchwytnych objawów nale¿¹ ponuj¹ badaniami okreœla-

j¹cymi indywidualne cechy
komórek bia³aczkowych.
Znaj¹c typ, mo¿na precyzyjnie ustaliæ skuteczne leczenie.

Nowotwory skóry
(bez czerniaka)
Objawy
Zmiany na skórze, które
pocz¹tkowo mog¹ przypominaæ brodawki. Z czasem, choæ
najczêœciej powoli, zmiana
roœnie. Mo¿e pojawiæ siê w
ka¿dym miejscu na ciele.
Kto jest najbardziej
nara¿ony
Widoczny wzrost zachorowañ wystêpuje ju¿ po 55. roku
¿ycia, szczyt przypada dekadê
póŸniej. Rozwojowi choroby

sprzyja kontakt ze s³oñcem,
wiatrem, py³ami, kurzem, czyli czynnikami dra¿ni¹cymi.
Szczególnie nara¿one s¹ wiêc
osoby pracuj¹ce na œwie¿ym
powietrzu - w rolnictwie, budownictwie. Tak¿e ci, którzy
bez umiaru siê opalaj¹.
To pomo¿e wykryæ
chorobê
Nale¿y regularnie ogl¹daæ
swoj¹ skórê. Raz w roku warto wybraæ siê na badanie
kontrolne do dermatologa. W
przypadku nowotworów skóry dominuje rak podstawnokomórkowy, który roœnie powoli i rzadko daje przerzuty.
Dziêki temu szanse na ca³kowite wyleczenie (podstawa to
drobny zabieg chirurgiczny)
s¹ bardzo du¿e. Lekarze zauwa¿aj¹ jednak, ¿e ten rak
czêsto jest lekcewa¿ony.

Nowotwory mózgu
Objawy
Nie s¹ charakterystyczne,
gdy¿ mog¹ towarzyszyæ tak¿e
innym chorobom neurologicznym. Za niepokoj¹ce nale¿y uznaæ bóle g³owy, którym
mog¹ towarzyszyæ nudnoœci i
wymioty, zaburzenia neurologiczne: drêtwienia, niedow³ady, zaburzenia równowagi.
Kto jest najbardziej
nara¿ony
Nowotwory mózgu wywodz¹ siê z tkanki glejowej. Choroba czêœciej atakuje dzieci i
osoby w œrednim wieku (50 +).
Mechanizmy jej powstania nie
s¹ do koñca znane. Ze wzglêdu na trudny dostêp do guza,
jak i mo¿liwoœæ s¹siadowania
zmiany z wa¿nymi oœrodkami,

np. mowy czy s³uchu, zabiegi
operacyjne s¹ obarczone nierzadko du¿ym ryzykiem. Nie
zawsze s¹ te¿ mo¿liwe do
przeprowadzenia.
To pomo¿e wykryæ
chorobê
W razie podejrzenia istnienia nowotworu mózgu konieczne jest wykonanie tomografii komputerowej i/lub
rezonansu magnetycznego
g³owy. Oba badania charakteryzuj¹ siê du¿¹ czu³oœci¹ i
s¹ w stanie uwidoczniæ nawet
bardzo ma³e guzy.
Ewa Kurzyñska
ewa.kurzynska@mediaregionlane.pl

Nastêpny temat

Jakie choroby
nowotworowe gro¿¹
kobietom? Jak siê ich
ustrzec?

REKLAMA

Narkotyków spróbowałem
na wakacjach
drian skończył 21 lat i nie ma domu. Niedawno wrócił do miasta z
leczenia odwykowego w Monarze,
gdzie był przez 5 miesięcy.
- Jak się zaczęło? Miałem 15 lat - mówi Adrian. - Trwały wakacje, a ja już
próbowałem papierosów i alkoholu, raz
nawet amfetaminy. Lubiłem eksperymenty. Na jakiejś imprezie kolega powiedział, że ma przy sobie marihuanę i
może mnie poczęstować. Oczywiście,
chciałem.
Narkotyki mieszał z alkoholem. Podobał mu się efekt. Czuł się rozluźniony, odważniejszy, więc coraz częściej
sięgał po skuna (skręta) albo amfetaminę.
- Kiedy brakowało pieniędzy, kombinowałem sobie leki, które działały podobnie jak amfetamina.

A

Od zabawy do bólu
Zaczął wtedy technikum informatyczne i przez pierwsze półrocze jeszcze jakoś udawało mu się przebrnąć,
ale w drugim przestał w ogóle w szkole
się pojawiać.
- Wybrałem dobrą zabawę - oświadcza. - Dzień w dzień chodziłem na imprezy, piłem i ćpałem. Miałem przebłyski, że jakiś fach trzeba zdobyć,

Trudna terapia uzależnionego
dziecka
Jeśli podejrzewasz, że twoje dziecko zażywa
narkotyki, zgłoś się do poradni leczenia
uzależnień. Ważna jest diagnoza i ustalenie
poziomu uzależnienia. Czy już ono występuje,
czy chodzi może jednak o nadużywanie albo
eksperymentowanie. Terapeuta rozpoznaje
sytuację rodzinną dziecka. Oddziaływaniom
terapeutycznym poddaje się bowiem całą
rodzinę.
Jak zauważają psychologowie, leczenie
nastolatków jest trudne, ponieważ rzadko czują
chęć i nie mają motywacji do zmiany. Nie chcą
widzieć konsekwencji nałogu. Bywa, że rodzina
zbyt wcześnie rezygnuje z terapii, sądząc,
że problem jest już rozwiązany, a tymczasem
po chwili on wraca ze zdwojoną siłą.

więc złożyłem papiery do zawodówki,
na mechanika samochodowego. I
znów, pierwsze półrocze przechodziłem, drugie olałem. Później zamierzałem zostać technologiem budownictwa. Ale i tu była powtórka z poprzednich szkół.
Pieniądze na imprezy jakoś zdobywał. Czasem zarobił, czasem z domu
ukradł, wyprzedawał sprzęt, chodził
po recepty do lekarza.
- Wiedziałem, jakie objawy muszę
po dać, aby otrzy mać le ki, któ rych
chciałem. Wystarczyło dobre kłamstwo. Był też taki lek, który można
by ło ku pić daw niej bez re cep ty. Dziś
już nie, bo za dużo ludzi zaczęło to
ćpać. Narkotyki, jak się chce to wszędzie można dostać, a narkoman zrobi wszystko dla działki. Mam na koncie wyrok za kradzież z włamaniem.
Trochę mnie to wystraszyło, więc potem kasę kombinowałem inaczej.
Już nie potrafił przestać. Brał, co
było dostępne.
- Patrzyłem tylko na to, żeby fazę
załapać. Tak to nazywamy między sobą. Cią gną łem tak cza sem dzień i
noc, dzień, noc. Już nie dla przyjemności. Kiedy próbowałem przestać,
dopadał mnie ból. Nieraz na środku
ulicy. Mama mówiła, żebym poszedł
do lekarza. Ale ja przecież wiedziałem, z czego to mam. Po amfetami nie straciłem 4 zęby, 6 następnych
jest do usu nię cia. Strasz nie schu dłem. Psychika mi wysiadła. Po ćpaniu już się świetnie nie bawi łem, ale
byłem gotów zrobić sobie coś złego.
Kilka razy się pociąłem. Mama się
bała, że pewnego dnia przyjdzie do
domu i zobaczy mojego trupa w kałuży krwi.
Pięć miesięcy odwyku i nic
Do Monaru w Wyszkowie trafił tak:
- Pewnego dnia, rok temu, jak już się
naćpałem, napiłem, bo miałem tygodniowy ciąg, stwierdziłem, że nie mogę
dłużej tak żyć. Znajoma kiedyś mówiła
mi, że są takie ośrodki jak Monar i jeśli
kiedyś się zdecyduję, to mam do niej
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Ka¿dego roku lekarze w ca³ej Polsce stwierdzaj¹ ok. 150
tys. nowych zachorowañ na
choroby nowotworowe. Jakie
odmiany raka s¹ najbardziej
groŸne? Na jakie niepokoj¹ce
objawy powinniœmy zwracaæ
uwagê? Dziœ druga czêœæ raportu o nowotworach, które
najczêœciej atakuj¹ mê¿czyzn. Naszym ekspertem
jest dr n. med. Jan Gawe³ko,
dyrektor
Podkarpackiego
Centrum Onkologii.

Z marihuany na dopalacze
Chociaż dopalaczy nie można już kupić
w zwykłym sklepie, handel nimi kwitnie
w Internecie. Terapeuci zajmujący się
leczeniem uzależnień, zauważają, że sporo
osób, którym udało się zerwać z paleniem
marihuany, sięga właśnie po dopalacze.
One także uzależniają. Działanie jest podobne
jak narkotyku, a dodatkowe niebezpieczeństwo
tkwi w tym, że ich skład często jest nieznany
i trudniej uratować osobę, u której doszło do
zatrucia.
przyjść, a ona wszystko załatwi. Zadzwoniłem. Pomogła.
Spędził tam 5 miesięcy, a potem został wyrzucony za niedotrzymywanie
zasad. Tam rządzi społeczność terapeutyczna.
- Mieli mnie dość - przyznaje Adrian.
Ale leczenie w jakiś sposób pomogło.
Od skunów trzyma się z daleka.
- Jak raz zapalę, wszystko wróci - mówi. - Ale, żeby nie brać, upijam się. Więc
wciąż nie jest dobrze. Jak spotykam kolegów, z którymi ćpałem, to namawiają.
Ciężko jest odmówić, ale na razie jakoś
się trzymam.

Projekt „Jestem asertywny – mówię nie”
realizowany przez Stowarzyszenie Rodzin
„Otwarty Umysł”, współfinansowany przez
Wydział Zdrowia Urzędu Miasta Rzeszowa
www.otwartyumysl.org
Poradnia Uzależnień KARAN znajduje się
w Rzeszowie - przy ul. Szopena 17,
tel./fax 17 862 13 14, 17 852 69 19,
e-mail:karan.rzeszow@op.pl

