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Ragna begynte å gå igjen, men hun ante ikke hvor hun var eller hvilken retning hun skulle ta. Det var mørkt,
og det snødde tett.
Med ett orket hun ikke mer, beina var tunge som bly og nektet å adlyde da hun prøvde å løfte dem. Hun sank
ned på kne og ble sittende med hodet bøyd mot vinden. Hun var så trett. Og det var så forferdelig kaldt.
Kroppen falt fremover, og det siste hun kjente før øynene gled igjen, var den kalde snøen mot ansiktet.
Visdomsord og kloke ord om forandringer gir en innsikt om hvordan tilrettelegge for noe av det vanskeligste å
gjøre i verden, nemlig innføre forandring.
Skivedegenerasjon og forandringer i vevet rundt. Korsryggssmerter synes ofte å stamme fra
mellomvirvelskiver, fasettledd og lumbale multifundimuskler.
Symptomer og funn. Blek og glatt tunge. Ved anemier. Brenning og svie. Ved candidainfeksjon, anemi,
diabetes og malignitet. Dyprød farge, hevelse og ulcerasjoner. Årsaker. Aftøs stomatitt. Smertefulle
veldefinerte sår dekket av gråhvitt eller gulaktig fibrinlag og omgitt av rød halo. Residiverende lidelse.

Tungen kan røpe mer om deg enn du tror.
Det finnes en rekke mulige forklaringer på hva tungetilstander og forandringer på tungen kan skyldes. Ifølge.
Modic forandringer, også kalt modiske forandringer, er patologiske endringer i ryggvirvlene. Modic
forandringer finnes i tre varianter / typer. Williams’ syndrom (WS) er en sjelden, medfødt tilstand som
kjennetegnes av karakteristiske ansiktstrekk, medfødte strukturelle forandringer i hjertekarsystemet. Er Modic
forandringer årsak til vondt i ryggen, og kan smertene forsvinne på mirakuløst vis ved hjelp av antibiotika?
Skrevet av. Disse og andre spørsmål. Hva gjør du hvis du opplever blod på toalettpapiret, eller at det er blod i
avføringen? Terrengkarusellen er både tur og trim. Her møtes venner og kjente til felles mosjon hver torsdag
og alle skal føle seg hjemme uansett ambisjoner og forutsetninger.

