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Coraz cz´Êciej metody lecznicze wykorzystywane przez nasze babki
czy prababki wracajà do łask. Âwietne notowania ma ziołolecznictwo,
coraz lepsze naturalna medycyna dawnych kultur (chocia˝by Inków),
stawianie baniek, a tak˝e hirudoterapia, czyli leczenie z wykorzystaniem
pijawek („hirudo” to po łacinie pijawka).

Pijawki leczyły „od zawsze”
Pijawki leczà ludzi blisko 4 tysiàce lat!
Pierwsze dowody na to znaleziono na malowidłach staroegipskich z mniej wi´cej XVI w. p.n.e. O ich leczniczych właÊciwoÊciach wspominali od I w. n.e. lekarze
chiƒscy, perscy, arabscy, hinduscy, greccy,
rzymscy. Szczyt popularnoÊci pijawek
przypadł na wiek XVI, XVII i XVIII, gdy
w Europie uwa˝ano je za istne panaceum
i stosowano na wi´kszoÊç dolegliwoÊci.
Póêniej, mniej wi´cej w pierwszej połowie XX wieku, pijawki zostały uznane
za „staromodne i nieskuteczne”, i zastàpio-

no je chemià. Potem wróciły jednak
triumfalnie do łask, a w 2004 roku Amerykaƒska Agencja ds. ˚ywnoÊci i Leków dopuÊciła je ju˝ do obrotu jako Êrodek leczniczy – pijawki sà w USA u˝ywane niemal
we wszystkich liczàcych si´ szpitalach
(w Izraelu sà z kolei stosowane w ka˝dym
szpitalu wojskowym, pomagajàc w regeneracji ˝ołnierzy).

Pijawka pijawce nierówna
Pijawek na całym Êwiecie – ˝yjà bowiem
wsz´dzie poza Antarktydà – naliczono ponad 500 gatunków. Tylko 15 gatunków
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Dobroczynny krwiopijca
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tych pierÊcienic mo˝na jednak uznaç
za przydatne w medycynie. Najbardziej
znanym jest oczywiÊcie pijawka lekarska.
Pijawki, jako zwierz´ta ˝ywiàce si´ krwià
ró˝nych ˝ywicieli, w stanie naturalnym
uwa˝ane sà za szkodniki: nie doÊç, ˝e atakujà ryby, nieraz znacznie je osłabiajàc, to
jeszcze przenoszà liczne chorobotwórcze
wirusy i paso˝yty do krwi. Z tego te˝
wzgl´du absolutnie nie powinno si´ si´gaç
po pijawki pochodzàce z niewiadomego
êródła – polecane sà wyłàcznie te ze sterylnych hodowli, których mo˝na spotkaç coraz wi´cej w całym kraju (hoduje si´
w nich zazwyczaj, o dziwo, pijawki nie
wyst´pujàce w Polsce, zwłaszcza azjatyckie, pijawki lekarskie sà bowiem w naszym
kraju rzadkie i obj´te Êcisłà ochronà).

i przeciwzapalne – hamuje rozwój bakterii),
blokery ochronnych reakcji organizmu
i substancje pomocnicze (wzmacniajà działanie innych zwiàzków, jest te˝ wÊród nich
enzym zwany orgelazà pomagajàcy tworzyç nowe naczynia krwionoÊne i enzymy
rozbijajàce skrzepy w naczyniach).

Lecznicza Êlina

Na co pomo˝e pijawka?

Dawniej wierzono, ˝e pijawka „wysysa złà
krew”, a wraz z nià chorob´. Dopiero
w XIX wieku odkryto, na czym polega ich
terapeutyczna moc – otó˝ znajduje si´ ona
w ich Êlinie. W chwili ukàszenia (a w zasadzie naci´cia skóry) pijawka wpuszcza
do organizmu substancje aktywne biologicznie – w sumie około 140 ró˝nych zwiàzków! Sà wÊród nich zwiàzki lityczne (działajàca przeciwsklerotycznie destabilaza,
hialuronidaza zwi´kszajàca przenikalnoÊç
tkanek i Êcianek naczyƒ), przeciwzakrzepowe (najsilniejszy znany człowiekowi Êrodek
przeciwzakrzepowy, hirudyna, posiadajàca
przy okazji właÊciwoÊci przeciwbólowe

Lista dolegliwoÊci, na które zaleca si´ stosowanie pijawek, jest bardzo długa, liczy bowiem… ponad 500 pozycji! A wcià˝ si´ powi´ksza, chocia˝by o próby leczenia
nowotworów, poporodowych pora˝eƒ mózgowych, choroby Parkinsona i Alzheimera (hirudozwiàzki według najnowszych
badaƒ stymulujà wzrost komórek nerwowych). Pijawki najcz´Êciej stosowane sà
w leczeniu ˝ylaków koƒczyn dolnych
(do takich celów u˝ywano ich ju˝ w staro˝ytnych Indiach), zapalenia Êci´gien, bólów głowy, obrz´ków kostek, torbieli
jajników, prostaty, cukrzycy (zwłaszcza
„stopy cukrzycowej”), hemoroidów, mi-

Pijawki znalazły tak˝e zastosowanie
w mikrochirurgii – lekarze wykorzystujà
to, ˝e enzymy udro˝niajà naczynia krwionoÊne, tak˝e po usuni´ciu pijawki. Okazało si´ to pomocne w przeszczepach płatów skóry i autotransplantacji organów
odci´tych podczas wypadków. Hirudoterapia przyspiesza ponadto gojenie si´
ran, oparzeƒ, odmro˝eƒ czy ropni.
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Pijawki majà równie˝ dobroczynny wpływ
na cały organizm, oczyszczajàc go (pobudzajà układ limfatyczny do pozbywania
si´ szkodliwych substancji) i podnoszàc
jego ogólnà odpornoÊç, ich stosowanie
poprawia sen, łagodzi stres, nadpobudliwoÊç i depresj´.

gren, astmy i alergii, krwiaków, czyraków,
paradontozy, choroby zwyrodnieniowej
stawów, udarów mózgu, zakrzepicy (Êlina
niektórych zapobiega skupianiu si´ płytek
krwi, inne gatunki dla odmiany rozpuszczajà fibryn´, która jest odpowiedzialna
za zakrzepy), obni˝ania cholesterolu, bolesnych miesiàczek, niepłodnoÊci zarówno u kobiet, jak i m´˝czyzn (problemy
z zajÊciem w cià˝´ i problemy z erekcjà),
kłopotów z zatokami, a nawet łuszczycy
i cellulitisu. Znalazły tak˝e zastosowanie
w mikrochirurgii – lekarze wykorzystujà
to, ˝e enzymy udro˝niajà naczynia krwionoÊne, tak˝e po usuni´ciu pijawki. Okazało si´ to pomocne w przeszczepach płatów
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skóry i autotransplantacji organów odci´tych podczas wypadków. Hirudoterapia
przyspiesza ponadto gojenie si´ ran, oparzeƒ, odmro˝eƒ czy ropni. Kolejne cudowne właÊciwoÊci Êliny tych niezbyt miłych w wyglàdzie zwierzàt to zawartoÊç
lipazy, czyli substancji rozpuszczajàcej
tłuszcze i apyrazy, która z kolei opóênia
procesy starzenia si´ naszej skóry. JeÊli chodzi o estetyk´, to dochodzi te˝ zwalczanie
tràdziku i popularny w Hollywood „face lifting” lub maseczki z krwi wypompowanej
z najedzonych pijawek (rozjaÊnia i wygładza cer´).
Pijawki majà równie˝ dobroczynny
wpływ na cały organizm, oczyszczajàc go
(pobudzajà układ limfatyczny do pozbywania si´ szkodliwych substancji) i podnoszàc jego ogólnà odpornoÊç, ich stosowanie poprawia sen, łagodzi stres,
nadpobudliwoÊç i depresj´.

Na co uwa˝aç?
Przede wszystkim na to, czy pijawki pochodzà ze sterylnej hodowli (sà tam karmione specjalnymi po˝ywkami lub solidnie przebadanà krwià). Po drugie – jakie
referencje ma ten, kto je stawia, w Polsce
bowiem nie musi mieç ˝adnego dyplomu
lekarskiego (w wi´kszoÊci krajów stawianiem pijawek zajmujà si´ wyłàcznie lekarze, a same zabiegi sà refundowane), wystarczy certyfikat hirudoterapeuty, mo˝liwy
do zdobycia… nawet po kilku dniach nauki lub zwyczajnie „na giełdzie”. Pseudohi-

hirudoterapia
rudoterapeuta mo˝e przystawiç nam pijawki w złe miejsce, w którym przetnà one
du˝e naczynie krwionoÊne powodujàc obfite krwawienie i spadek ciÊnienia t´tniczego (przy okazji mogà byç problemy z zatamowanie krwawienia). Mo˝e on ponadto
nie zauwa˝yç reakcji alergicznych, na któryÊ z aplikowanych w Êlinie zwiàzków
(a takie sytuacje si´ zdarzajà, z powa˝nym
wstrzàsem anafilaktycznym włàcznie) lub
po prostu êle zdezynfekowaç ranki, co jest
prostà drogà do zaka˝enia i infekcji.

Przed zabiegiem
Lekarz lub hirudoterapeuta z prawdziwego zdarzenia powinien przed zabiegiem
pacjenta przebadaç (ciÊnienie t´tnicze
– osoby z niskim ciÊnieniem nie powinny
poddawaç si´ zabiegowi), wysłaç na badanie krwi (morfologia i przede wszystkim
krzepliwoÊç), zrobiç szczegółowà list´ leków, które za˝ywa pacjent (niektóre kolidujà z terapià, na przykład antykoagulanty,

Lekarz lub hirudoterapeuta z prawdziwego
zdarzenia powinien przed zabiegiem pacjenta przebadaç. Sam zabieg jest bezbolesny (pijawka wstrzykuje substancj´
znieczulajàcà), po nim cz´sto pacjent mo˝e natomiast czuç osłabienie i zawroty
głowy, opatrunku zaÊ, z powodów bezpieczeƒstwa, nie powinno si´ Êciàgaç przez
kilka godzin. Przez pierwszy dzieƒ ranki
nie powinno si´ moczyç, a kàpiele sà mo˝liwe dopiero trzeciego dnia po zabiegu.

po których krwawienie z ranki mo˝e ciàgnàç si´ i przez dwa dni…). Wreszcie zaleciç pacjentowi odpowiednie przygotowania do leczenia pijawkami – nie mo˝na
chocia˝by piç kawy i alkoholu (rozszerzajà
naczynia), u˝ywaç mocnych perfum, ˝elów i dezodorantów, jeÊç cebuli, czosnku
i ostrych przypraw (pijawki sà wra˝liwe
na zapach), zasiadaç do zabiegu mocno zestresowanym (pijawki wyczuwajà napi´cie)
i zm´czonym fizycznie. Ponadto hirudoterapii nie powinny si´ absolutnie poddawaç
kobiety w cià˝y (zwiàzki w Êlinie pijawek
w skrajnych przypadkach mogà wywołaç
poronienie!), dzieci poni˝ej 10 roku ˝ycia
(wyjàtkiem replantacje), osoby skrajnie
wyniszczone, a tak˝e chorzy na nowotwory złoÊliwe, anemi´ i hemofili´.
Sam zabieg jest bezbolesny (pijawka
wstrzykuje substancj´ znieczulajàcà),
po nim cz´sto pacjent mo˝e natomiast
czuç osłabienie i zawroty głowy, opatrunku zaÊ, z powodów bezpieczeƒstwa, nie
powinno si´ Êciàgaç przez kilka godzin.
Przez pierwszy dzieƒ ranki nie powinno
si´ moczyç, a kàpiele sà mo˝liwe dopiero
trzeciego dnia po zabiegu.
Leczenie pijawkami mo˝e przynieÊç naprawd´ ogromne korzyÊci i w ˝adnym wypadku nie jest szarlatanerià! Pod warunkiem, ˝e wybierze si´ màdrze i trafi
do odpowiedniego terapeuty czy lekarza…
Jan Matul
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