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6–11 abc SpecjaLiSty
Sprawozdanie  
z 44. konferencji eaSL 
w kopenhadze
Kilka tysięcy uczestników z całego świata 
miało okazję wysłuchać wykładów w sesjach 
plenarnych, zaprezentować własne  
doświadczenia oraz wziąć udział w dyskusji. 

16–19 abc SpecjaLiSty
nieinwazyjne Metody oceny 
włóknienia wątroby
Biopsja od lat jest wykorzystywana do badania 
zaawansowania procesu włóknienia.  
Ograniczenia z nią związane zaowocowały 
licznymi próbami opracowania nieinwazyjnych 
metod oceny stanu wątroby. 

26–29 abc SpecjaLiSty
koinfekcje hiv/hcv
Jednoczesne zakażenie wirusami  
hepatotropowymi wśród pacjentów  
zainfekowanych HIV stanowi olbrzymi  
problem. 

12–14 abc SpecjaLiSty
Medycyna perSonaLizowana
17 kwietnia br. odbyła się pierwsza w Polsce 
konferencja poświęcona medycynie  
personalizowanej. Ten nowy termin ma być 
unaocznieniem postępu nauk medycznych,  
w wyniku którego człowiek, jako jednostka, 
staje się celem postępowania terapeutycznego.

20–25 abc SpecjaLiSty
choroby StłuSzczeniowe 
wątroby
Stłuszczenie wątroby jest obecnie jedną  
z najczęstszych przyczyn wzrostu aktywności 
aminotransferaz w badaniach ambulatoryjnych 
i dotyczy ok. 25–35 proc. ogólnej populacji. 
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34–37 twój ruch
z prądeM i pod prąd
Kajakiem, pontonem lub tratwą przez spienione
odmęty – ta rozrywka, która dostarcza  
adrenaliny, znana jest jako rafting i zyskuje 
ostatnio coraz większe grono amatorów.  

42–45 kuLtura
kSiążki, fiLMy, 
wyStawy, Muzyka...
 

48–49 wykaz pLacówek
Gdzie zGłoSić Się po poradę?

46–47 horoSkop
indiańSkie przepowiednie
Rdzenni mieszkańcy Ameryki od wieków 
zajmujący się astrologią stwierdzili, że niektóre 
cechy człowieka można przypisać zwierzętom. 
Na tej podstawie stworzyli horoskop. 

30–33 foruM zakażeń
poezja i Muzyka z SyLwetką 
koMtura w tLe
Czy lekarze mogą mieć artystyczne dusze? 
Mogą! Dowiedli tego w czasie wieczoru  
poetyckiego, który został zorganizowany 
podczas tegorocznego Forum Zakażeń
w Rynie.  

38–41 uroda
pięta achiLLeSa
Zwykliśmy traktować je szorstko i pomijać  
w codziennej pielęgnacji. A tymczasem stopy 
są bardzo delikatne i dlatego powinniśmy 
dbać o nie szczególnie starannie.

ten
nuMer naSzeGo

MaGazynu zoStał  
nieMaL w całości napiSany

przez najLepSzych w kraju
Lekarzy SpecjaLiStów. prof. waLdeMar haLota

poruSza bardzo intereSujący teMat, który dotyczy
Medycyny perSonaLizowanej. dopaSowywanie Leków

do indywiduaLnych potrzeb pacjenta to jej najkrótSza
definicja. prof. MałGorzata pawłowSka przyGotowała reLację 

z 44. konferencji eaSL, która wioSną odbyła Się w kopenhadze. 
o nieinwazyjnych Metodach oceny włóknienia wątroby inforMuje

dr ewa janczewSka-kazek. o tyM, że Lekarze uMieją
tworzyć wierSze, dowieMy Się z reportażu opiSująceGo  

wieczór poetycki, który był SyMpatycznyM akcenteM 
teGoroczneGo foruM zakażeń w rynie. redakcja
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Sprawozdanie 
z 44. konferencji 
eaSL 
w kopenhadze

przewlekłe zapalenia 
wątroby etiologii 
wirusowej 

Tekst prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska

Od 22 do 26 kwietnia br. w Kopenhadze 
trwała kolejna, już 44. Konferencja Europejskiego  
Towarzystwa Badań nad Wątrobą. 
Kilka tysięcy uczestników z całego 
świata miało okazję wysłuchać 
wykładów w sesjach plenarnych, 
zaprezentować własne 
doświadczenia oraz wziąć 
udział w dyskusji. 
Obrady poprzedził kurs 
poświęcony nowotworom 
wątroby.
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Program konferencji obejmował wszystkie dziedziny hepato-
logii, jednak w poniższym artykule przedstawione zostaną 
zagadnienia dotyczące przewlekłych zapaleń wątroby etiologii 
wirusowej. Przedstawiono wyniki wielu badań eksperymen-
talnych na replikonach HCV oraz na zwierzętach. Przykłado-
wo zaprezentowano dane przedkliniczne dotyczące nowego 
inhibitora wejścia HCV do komórki, oznaczanego PRO 206, 
sugerujące jego potencjalną przydatność w stosowaniu doust-
nym przez ludzi. W badaniach na replikonach wykazano, 
że kombinacja inhibitora proteazy NS3/4A (ITMN-191) z in-
hibitorem polimerazy NS5B (ITMN-8020) in vitro, powoduje 
wzrost aktywności przeciwwirusowej oraz supresję wariantów 
lekoopornych HCV. Podobnym profilem aktywności przeciw-
wirusowej odznaczały się badane nowe inhibitory proteazy 
HCV: EA-058 i EA-063. Przedstawiono także wyniki badania 
leków immunostymulacyjnych (di-peptyd SCV-07), agonistów 
receptorów toll – TLR-7 (SM-360320) jako potencjalnych 
składników terapii skojarzonej pzw C. W innych doniesieniach 
uwzględniających wyniki badań klinicznych wczesnych faz (I i II), 
oprócz aktywności przeciwwirusowej oceniano bezpieczeństwo 
i tolerancję nowych inhibitorów proteazy [np. ITMN-191 
(NS3/NS4A), TMC 435 (NS3/NS4A), SCH 900518 (NS3)]  

czy polimerazy (HCV-796, VCH-916, IDX 375). Zasygnalizo-
wano, że nowy lek przeciwwirusowy (analog cyklosporyny A) 
zastosowany u 20 pacjentów z pzw C doustnie, w trzech  
podzielonych dawkach na dobę przez 15 dni, wywoływał  
supresję HCV RNA bez istotnych działań niepożądanych.

inne rodzaje interferonów
Nie zabrakło doniesień oceniających zastosowanie innych 
interferonów w leczeniu pzw C. Przedstawiono wyniki cztero-
tygodniowego stosowania pegylowanego interferonu lambda 
u chorych z nawrotem, zakażonych genotypem 1 HCV.  
Lek ten był dobrze tolerowany, a podczas jego stosowania nie 
obserwowano obniżenia liczby płytek krwi ani neutrofilii. 
Zastosowanie interferonu gamma wraz z interferonem alfa 
i rybawiryną zwiększało odpowiedź wirusologiczną na leczenie 
i było dobrze tolerowane, a efekty terapeutyczne albinterferonu 
alfa-2b u zakażonych genotypem 1 HCV, jak też genotypami  
2 i 3 HCV, były zbliżone do uzyskanych podczas leczenia pegy-
lowanym interferonem alfa-2a. W wielu pracach wskazywano 
na korzystne efekty terapeutyczne zastosowania nowych leków 
w połączeniu z terapią standardową pegylowanym interfe-
ronem i rybawiryną. Wśród tych leków wymieniono między 

innymi telaprewir, który w połączeniu z pegylowanym interfe-
ronem alfa-2a i rybawiryną odznaczał się wysoką aktywnością 
przeciwwirusową u pacjentów zakażonych genotypem 4 HCV. 
Równolegle przedstawiano badania dotyczące lekooporności 
na telaprewir oraz boceprewir.

czy Leki poSkutkują?
Kolejną grupę tematyczną stanowiły doniesienia związane 
z poszukiwaniem czynników wczesnej prognozy skuteczności 
terapii. Sulkowski i Schiffman na podstawie badań przepro-
wadzonych wśród ponad 3 tys. chorych na pzw C, zakażonych 
genotypem 1 HCV, leczonych pegylowanym interferonem 
alfa-2b i rybawiryną, wykazali, że stopień obniżenia stężenia 
hemoglobiny może być farmakologicznym wykładnikiem 
skuteczności terapii. Ponieważ dowiedziono, że u pacjentów, 
którzy uzyskują RVR podczas leczenia pegIFN + RBV, do 
istotnego obniżenia wiremii HCV dochodzi już w pierwszych 
48 godzinach terapii, sugeruje się oznaczanie wiremii HCV 
w drugiej dobie leczenia, a jej negatywizację jako czynnik 
korzystnej prognozy skuteczności terapii. Wykazano, że niska 
liczba limfocytów CD4/PD-1+, limfocytów T regulatorowych 
– Treg i niska liczba HCV-specyficznych komórek produkują-

cych IL-10 przed leczeniem, są czynnikami korzystnej progno-
zy odpowiedzi na leczenie pzw C u dzieci. Badacze hiszpańscy 
wskazują na wzory HLA, jako czynnik prognozy odpowiedzi 
na leczenie: obecność HLA DQB1*0301 przepowiadała SVR, 
natomiast allele HLA klasy I Cw*14 przepowiadały brak 
odpowiedzi na leczenie. Badania polimorfizmu genetycznego 
HCV wskazują na zależność odpowiedzi na leczenie u dzieci 
od populacji wirusów HCV. W przypadkach populacji HCV 
złożonej z jednego szczepu dominującego i niewielkiej liczby 
ściśle powiązanych z nim wariantów, obserwowano brak 
odpowiedzi na leczenie przeciwwirusowe, natomiast dzieci, 
u których wykrywano populację HCV złożoną z dużej liczby 
słabiej powiązanych ze sobą wariantów HCV, odpowiadały 
na to leczenie. W innych badaniach wykazano zróżnicowanie 
odpowiedzi na leczenie w zależności od sekwencji glikoprotein 
koperty (E2) HCV.

wedłuG potrzeb pacjenta
Od kilku lat zwraca się uwagę na optymalizację i indywiduali-
zację leczenia pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby 
typu C, a co za tym idzie, skracanie i wydłużanie terapii stan-
dardowej oraz minimalizowanie działań niepożądanych tego 

abc SpecjaLiSty

Nie zabrakło
doniesień
na temat 
badań 
nad nowymi
lekami
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leczenia. Podczas konferencji dyskutowano o skracaniu do  
24 tygodni terapii pegylowanym interferonem i rybawiryną 
u pacjentów zakażonych genotypem 1 HCV, z niską wiremią 
wyjściową, uzyskujących RVR. Badacze francuscy dowo-
dzili, że to skrócenie stanowi przyczynę niższej o 13 proc. 
skuteczności terapii pzw C w porównaniu do standardowego 
48-tygodniowego okresu leczenia. Wiele uwagi poświęcono 
wydłużaniu terapii pegylowanym interferonem i rybawiryną 
do 72 tygodni u pacjentów nieuzyskujących RVR, a osiągają-
cych EVR, tak w leczeniu pierwszorazowym, jak w reterapii. 
Wskazano, że optymalnym momentem dla zidentyfikowania 
kandydatów do wydłużonej terapii jest oznaczenie HCV RNA 
w 8 tygodniu leczenia i wykrycie replikacji HCV. W prezen- 
towanych badaniach skuteczność terapii 72-tygodniowej  
była w tych przypadkach istotnie statystycznie wyższa od  
48-tygodniowej, głównie wskutek zmniejszenia liczby nawro-
tów. Wskazywano także na rolę zwiększonych dawek obydwu  
standardowo stosowanych leków (pegylowanego interfero-
nu i rybawiryny) w uzyskaniu wyższej skuteczności terapii, 
zwłaszcza w grupach pacjentów „trudnych do leczenia”.  
Dotyczyło to szczególnie pacjentów zakażonych genoty-  
pem 1 HCV, nieodpowiadających na leczenie pierwszorazowe, 

którzy podczas reterapii wyższymi dawkami pegylowanego 
interferonu i rybawiryny częściej uzyskiwali wczesną odpo-
wiedź wirusologiczną. Nadal wskazuje się na rolę wyższych 
dawek rybawiryny, tym razem w uzyskaniu RVR u zakażonych 
genotypem 2, 3 HCV, zwłaszcza przy skracaniu okresu terapii. 
Pojawiły się również sugestie skrócenia okresu obserwacji po 
zakończeniu leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu C 
pegylowanym interferonem i rybawiryną z 24 do 12 tygodni, 
a co za tym idzie, oceny trwałej odpowiedzi wirusologicznej 
(SVR) już po 12 tygodniach od zakończenia terapii. W kon-
tekście działań niepożądanych terapii pzw C zwrócono uwagę 
na przeprowadzanie systematycznych badań psychiatrycznych, 
niezależnie od zgłaszanych przez pacjenta objawów. 

pozoStałe nowości
W patogenezie depresji endogennej wykazano związek z kom-
pleksem genów indukowanych interferonem w komórkach 
CUN, uwrażliwionych na działanie IFN w biologicznym  
mechanizmie związanym z zaburzeniami metabolizmu seroto-
niny. Przedstawiono obiecujące wyniki badań nad szczepionką 
terapeutyczną E1E2MF59 zastosowaną u 78 pacjentów  
z pzw C, którzy nie odpowiedzieli na leczenie IFN + RBV.

Szczepionka była bezpieczna i zwiększała klirens HCV w 2 fazie, pod warunkiem 
wystąpienia fazy 1 obniżenia wiremii u pacjenta. Zostały także przedstawione 
pierwsze wstępne wyniki zastosowania przez 14 dni dwóch doustnych leków przeciw-
wirusowych (inhibitora proteazy R7227/ITMN-191 i inhibitora polimerazy R7128) 
u 27 pacjentów z pzw C. Niskie doustne dawki obydwu inhibitorów były skuteczne 
w obniżaniu wiremii HCV i bezpieczne w kontekście indukcji działań niepożądanych. 
Dowiedziono, że gen 15 kompleksu genów stymulowanych przez IFN odgrywa ważną 
rolę w cyklu replikacyjnym HCV, stąd jego supresja staje się celem przyszłych strategii 
terapeutycznych. Co ważne klinicznie, zaproponowano prosty w użyciu system oceny 
ryzyka HCC u chorych na pzw C, uwzględniający wiek, płeć, liczbę płytek krwi,  
aktywność ALAT oraz stężenie AFP. W leczeniu przewlekłych zapaleń wątroby  
typu B, oprócz wielu wyników badań porównujących skuteczność stosowania analo-
gów nukleozydowych i nukleotydowych w różnych schematach i różnych grupach pa-
cjentów, sporo uwagi poświęcono ocenie antygenu HBs. W jednym z badań wskazano,  
że leczenie chorych na pzw B pegylowanym interferonem i adefowirem przez 48 tygodni 
indukuje wysoką częstość utraty antygenu HBs, a stężenie HBsAg przed leczeniem 
niższe niż 2,25 log U/L jest czynnikiem korzystnej prognozy utraty tego antygenu. 
W innym doniesieniu autorzy sugerowali, że wydłużone do 72 tygodni leczenie pe-
gylowanym IFN alfa-2a chorych na pzw B, z obecnym antygenem HBe i obniżeniem 
HBV DNA < 105 w 48 tygodniu tej terapii, istotnie zwiększa częstość serokonwersji 
w układzie HBe/anty-HBe oraz zaniku HBeAg i HBsAg. Badanie stężenia HBsAg 
podczas leczenia w 12 i 24 tygodniu było przydatne w przewidywaniu odpowiedzi  

na leczenie pegylowanym interferonem. 
Wyniki jednego z badań wieloośrodko-
wych wykazały, że w okresie 5-letniej 
obserwacji po ukończeniu leczenia 
pegylowanym interferonem i lamiwudy-
ną, u 72 proc. pacjentów, którzy uzyskali 
odpowiedź wirusologiczną na to leczenie 
(HBV DNA < 400 kopii/ml), doszło 
do eliminacji HBsAg. Podjęto także 
tematykę leczenia kobiet ciężarnych 
zakażonych HBV, wskazując jako leki 
lamiwudynę i tenofowir, aczkolwiek  
żaden z nich nie należy do grupy B 
według FDA. 

abc SpecjaLiSty
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Medycyna
perSonaLizowana

konferencja naukowa roche
Tekst prof. dr hab. med. Waldemar Halota

W takim ujęciu odchodzi w przeszłość pojęcie standardów 
terapeutycznych obejmujących wybrane populacje chorych.  
Naturalnie, aby tak pojęta medycyna stała się praktyką lekar-
ską, musimy umieć precyzyjnie indywidualizować pojedyncze-
go człowieka w zakresie jego potrzeb leczniczych. W kon-
sekwencji mamy dwa obszary zainteresowań: pacjenta z jego 
chorobą oraz zróżnicowany arsenał terapeutyczny. 

Zdaniem profesora Tomasza Twardowskiego, istotnym 
krokiem w tym kierunku jest opracowywanie leków dostosowa-
nych do osobniczych genomów i potrzeb pacjenta, co obserwu-
jemy obecnie w terapii genowej czy lekach behawioralnych. 
Wskazał on, że medycyna personalizowana to wypadkowa 
postępu diagnostyki molekularnej oraz badań demograficznych 
i klinicznych. Głównymi kandydatami do tego typu terapii  
są obecnie onkologia i choroby zakaźne. Aby zmienić obowią-
zujący paradygmat niezbędna jest dobra znajomość patomecha-
nizmu poszczególnych chorób, optymalizacja celów terapeu-
tycznych, identyfikacja biomarkerów prognostycznych, a także 
identyfikacja poszczególnych chorych pod kątem sukcesu 
terapeutycznego i wyboru właściwych terapii. 

Co więcej, powinniśmy również mieć możliwość przewi-
dywania ryzyka rozwoju choroby oraz jej prawdopodobnego 
osobniczego przebiegu, umieć prognozować wyniki terapii  
w trakcie leczenia oraz wcześnie wykrywać jej toksyczność  
i ryzyko nawrotu choroby. Nie ma wątpliwości, że u podłoża 
takiego rozwoju medycyny leży sukces nauki zwanej biotech-
nologią oraz tego, co nazywamy medycyną opartą na faktach 
(Evidence-based medicine), na co wskazał profesor Zbigniew 
Gaciong. Uważa on, że o ile XX wiek był okresem poznania 
symptomatologii i diagnostyki chorób, o tyle wiek XXI zostanie 
zdominowany przez genomikę, proteomikę i metabolomikę. 
Za znacznymi osiągnięciami w dziedzinie badań genetycz-
nych i molekularnych „nie nadąża” skuteczność stosowanych 
leków, umiejętność zwalczania ich działań niepożądanych oraz 
trudności w prognozowaniu podatności na stosowaną terapię. 
Na jednym z przeźroczy prelegent pokazał jasne przesłanie 
konferencji: „jeden rozmiar nie pasuje na wszystkich”.  
Czy fuzja terapii z diagnostyką stanie się źródłem „teradiagno-
styki” – pokaże czas. Zdaniem prelegenta medycyna personali-

zowana może mieć również niekorzystne dla człowieka skutki. 
Zbyt dobrze poznany „osobnik” może stać się przedmiotem 
dyskryminacji, na przykład ze strony pracodawcy, stracić  
szansę do ochrony swej prywatności. 

Zdaniem onkologa profesora Andrzeja Mackiewicza, istotą 
postępu jest przejście od medycyny „prób i błędów” do „lecze-
nia odpowiednim lekiem odpowiedniej osoby”. Wskazał on,  
że obecnie 20–75 proc. chorych na nowotwory odpowiada  
na standardowe leczenie, a w USA ponad 100 tys. osób rocznie 
umiera w wyniku toksyczności leków. Ilustruje to dystans, jaki 
nas dzieli od ideału. Z punktu widzenia onkologa, dopóki nie 
potrafimy uwzględnić różnorodności rasowej w kontekście 
środowiskowym oraz osobniczej heterogenności nowotworów 
pierwotnych i zmian przerzutowych, medycyna personalizo-
wana jest odległym celem. Nie zmienia tego fakt, że pierwsze 
przeszkody zostały pokonane, a rak piersi to dobry przykład 
spersonalizowanej onkologii.

Jako zakaźnik, zaproszony do udziału w konferencji, skoncen- 
trowałem się na indywidualizowaniu terapii zakażeń wirusami 
hepatotropowymi. Mimo iż AIDS mógł być lepszym przykła-
dem dla medycyny personalizowanej, problemy hepatologiczne 
stanowią ważniejszy problem medyczny i społeczny. Nie ma 
wątpliwości, że znaczny postęp w indywidualizowaniu leczenia 
jest raczej tylko pierwszym krokiem w kierunku medycyny 
personalizowanej. „Tailoring” czy medycyna „a la carte” jest 
wynikiem powszechnego stosowania metod biologii molekular-
nej w praktyce klinicznej. Nie można obecnie leczyć pacjentów 
z wirusowymi zapaleniami wątroby bez określenia ładunku 
wirusa, kinetyki wiremii, oznaczenia genotypów HCV czy 

sekwencji genomów HBV  
dla oznaczenia lekooporności 
tego wirusa. W konsekwen-
cji techniki molekularne 
to podstawowy instrument 
rozpoznania, monitorowania 
i prognozowania historii 
naturalnej tych chorób, 
kryterium kwalifikacji  
do leczenia i oceny skutecz-

Postęp
technologii
wymusza 
rozwój 
terapii
celowanych

17 kwietnia br. odbyła się pierwsza 
w Polsce konferencja poświęcona medycynie  
personalizowanej. Ten nowy, nie zawsze 
zrozumiały termin ma być unaocznieniem 
postępu nauk medycznych, w wyniku  
którego człowiek, jako jednostka, staje się  
celem postępowania terapeutycznego.
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ności terapii. Bez nich nie byłoby możliwe stworzenie nauki 
zwanej epidemiologią molekularną. W efekcie mamy możliwość 
dość precyzyjnej oceny samego zakażenia i wprowadzania 
niezbędnych modyfikacji diagnostyczno-terapeutycznych,  
ale zbyt mało wiemy o patomechanizmie choroby uzależnionej 
od indywidualnych cech osobniczych. Bez tej wiedzy nie uda 
się wprowadzić postulatu medycyny personalizowanej. 

Inne światło na omawiany problem rzucił doktor Stephen 
Jaeger, przedstawiciel R&D Roche w Bazylei. Wśród czynników 
warunkujących rozwój medycyny personalizowanej wymienił 
pacjentów, lekarzy, ustawodawcę i płatnika. Zarówno presja 
medyczna, jak i ekonomiczna podlega rygorom oceny w kate- 
goriach korzyść–ryzyko. Niezależnym elementem wymuszają-
cym rozwój celowanych terapii jest oczywiście postęp technolo-
giczny. Prelegent wskazał, że medycyna personalizowana  
to podstawa bardziej skutecznych oraz bardziej bezpiecznych 
i opłacalnych opcji terapeutycznych. Jest to priorytetem firmy, 
którą reprezentował. Nie można nie zgodzić się z wykładow-
cą, iż Roche to potentat w dziedzinie diagnostyki i farmacji, 
czy – jak kto woli – „teradiagnostyki”. Opisał on etapy drogi, 
jaką należy pokonać dla osiągnięcia sukcesu, oświadczając, 
cytuję: „personalizowanie medycyny zaczyna się w sercu naszej 
organizacji”. 

Doktor Thomas Schreitmueller, odpowiedzialny w Roche 
za jakość produktów biotechnologicznych, wyjaśnił różnice 
między lekami oryginalnymi, biopodobnymi i generykami oraz 
przedstawił technologię ich wytwarzania. Wskazał, że zgodnie 
z wymaganiami FDA lek biopodobny nie jest równoważny  
z lekiem referencyjnym, stąd stosowanie tych leków zamiennie 
jest możliwe dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań 
klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności. 

Dobrym wprowadzeniem do tego wystąpienia był wykład 
profesora Andrzeja Więcka poświęcony profilowi bezpieczeń-
stwa biofarmaceutyków. W przypadku leków pochodzących 
od żywych organizmów, nawet niewielkie różnice w procesie 
wytwarzania mogą prowadzić do niekorzystnych skutków. 
Wśród nich szczególną rangę posiada zmodyfikowana immuno-
genność, która może przyczynić się zarówno do osłabienia, jak 
i zwiększenia siły działania leku, a także generować niekiedy 

zagrażające życiu działa-
nia niepożądane. Referent 
wskazał, że w Polsce brakuje 
uregulowań prawnych zabra-
niających dowolnej zamiany 
leku o tej samej nazwie mię-
dzynarodowej, co stwarza 
potencjalne zagrożenia  
dla pacjentów. 

Interesujące były spostrze-
żenia profesora Romana Kaliszana, który skoncentrował się na 
biofarmaceutykach jako podstawie nowoczesnej farmakoterapii. 
Jednoznacznie wykazał, że dla wyjaśnienia biologiczno- 
-chemicznych zasad funkcjonowania organizmu niezbędne jest 
zaangażowanie co najmniej kilkunastu dyscyplin badawczych 
wchodzących w skład systeomiki (biomiki). Unaocznia to  
stopień piętrzących się przed nami trudności w drodze do  
zastosowania medycyny personalizowanej w praktyce. Prele-
gent wskazał ponadto, że około 50 proc. leków nie jest właściwie 
przyjmowanych, a 15 proc. hospitalizacji wynika z przyczyn 
jatrogennych oraz iż FDA wycofało lub oznaczyło ostrzegaw-
czo (black box warning) ponad 10 proc. leków wprowadzonych 
do lecznictwa w latach 1975–1999. Interesujące, że zdecydowa-
ły o tym obserwacje dokonane dopiero w czwartej fazie badań 
klinicznych. Nie może to jednak dyskredytować osiągnięć far-
makoterapii personalizowanej, gdyż coraz częściej kwalifikacja 
do terapii wymaga przeprowadzenia osobniczych badań,  
a niezbędne do tego techniki stają się coraz prostsze. 

Reasumując, była to interesująca konferencja, zawierająca 
niekiedy elementy science fiction. Nie uciekniemy jednak od 
medycyny personalizowanej, gdyż byłoby to niezgodne z misją 
nauki zwanej medycyną. Jest ona wyzwaniem XXI wieku. 

Leczenie
powinno 
odpowiadać
konkretnym
potrzebom
pacjentów

prof. dr hab. med.
Waldemar
Halota
Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych  
AM w Bydgoszczy
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nieinwazyjne 
metody

oceny 
włóknienia 
wątroby 

Tekst dr n.med. Ewa Janczewska-Kazek

Zabieg ten, pomimo niewielkiego odsetka poważnych powikłań, jest jednak procedurą 
inwazyjną. Nie można go wykonywać u chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi  
(np. z małopłytkowością lub hemofilią). U młodszych dzieci jego przeprowadzenie wiąże 
się z koniecznością znieczulenia ogólnego. Na ogół biopsja wykonywana jest podczas 
kilkudniowego pobytu w szpitalu. Ograniczenia z nią związane, a także coraz pełniej-
sze zrozumienie procesu włóknienia, zaowocowało licznymi próbami opracowania 
nieinwazyjnych metod jego oceny.

SeroLoGiczne Markery włóknienia
Opracowano szereg metod biochemicznych opartych na oznacza-
niu w surowicy krwi stężeń pewnych białek, enzymów i/lub liczby 
płytek krwi. Po podstawieniu uzyskanych wyników do odpowied-
nich wzorów matematycznych, można uzyskać rezultaty będące 
odzwierciedleniem poszczególnych stopni włóknienia w ocenie 
histologicznej bioptatu wątroby. Są to metody wykorzystujące 
wyniki badań laboratoryjnych stosowanych w codziennej praktyce 
klinicznej, np. AspAT i liczba płytek krwi (APRI), AspAT, INR, 
liczba płytek (GUCI), czy też kombinację parametrów biochemicz-

nych i wieku pacjenta, np. FIB-4 lub Forns Index. Istnieją również znacznie bardziej 
skomplikowane i kosztowne formuły, wymagające wykonania badań biochemicznych 
niewykonywanych rutynowo w większości laboratoriów analitycznych, takie jak Fi-
broTest czy ActiTest (ten ostatni test ma odzwierciedlać aktywność zapalną). Ograni-
czeniem metod biochemicznych jest możliwość wpływu na ostateczny wynik chorób 
towarzyszących lub też stosowanych leków. Na przykład: metody oparte na liczbie 
płytek krwi mogą dać nieadekwatne wyniki u pacjentów z małopłytkowością o innej 
przyczynie niż choroba wątroby lub też stosujących leki obniżające liczbę płytek krwi 
(interferon). Wykazano ponadto, że na wynik FibroTestu mają istotny wpływ pewne 
preparaty stosowane w leczeniu zakażenia HIV.  

Skutkiem przewlekłych chorób 
wątroby jest rozwój włóknienia. 
Do oceny jego zaawansowania 
od wielu lat wykorzystywana 
jest biopsja wątroby. 

Elastografia
to badanie
bezpieczne, 
wiarygodne
i mało
uciążliwe

abc SpecjaLiSty
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fibroScan
Inną nieinwazyjną metodą oceny włóknienia, opartą na fizycz-
nej, a nie biochemicznej metodzie pomiaru, jest elastografia. 
Urządzeniem służącym do elastograficznego pomiaru włók-
nienia jest FibroScan. Wyposażony jest on w głowicę zbliżoną 
do tej, którą wykorzystuje się w badaniach ultrasonograficz-
nych (usg). Dodatkowo w głowicę wbudowany jest generator 
fali elastycznej. Fala ta przemieszcza się w miąższu wątroby 
z prędkością wprost proporcjonalną do stopnia włóknienia 
(im wyższy stopień włóknienia, tym szybszy przebieg fali). 
Głowica ultrasonograficzna rejestruje przebieg fali, wbudowa-
ne w urządzenie układy elektroniczne przetwarzają uzyskane 
wyniki, aby w rezultacie określić tzw. twardość wątroby 
(ang. stiffness). Wynik końcowy stanowi uśredniona wartość 
stiffness uzyskana w 10 kolejnych pomiarach. Liczne badania 
naukowe potwierdziły dużą zgodność wyników elastografii 
z wynikami biopsji wątroby, co sprawiło, że FibroScan stanowi 
obecnie element wyposażenia niemal wszystkich dużych 

ośrodków hepatologicznych w Europie Zachodniej. Badanie 
jest bezpieczne i niebolesne, czas jego trwania wynosi około 
5 minut, a wynik dostępny jest natychmiast po wykonaniu. 
Można je powtarzać z dowolną częstotliwością, na przykład 
w celu monitorowania regresji włóknienia po skutecznym 
leczeniu przeciwwirusowym, czy też w celu oceny postępu 
włóknienia po transplantacji wątroby (możliwość uniknię-
cia seryjnie powtarzanych biopsji). Dużą korzyścią płynącą 
z wprowadzenia tej metody jest możliwość oceny włóknienia 
u chorych z zaburzeniami krzepnięcia krwi, u których wykona-
nie biopsji przezskórnej nie jest możliwe. Badanie to może być 
bardzo przydatne do oceny włóknienia u małych dzieci, które 
wymagają przed biopsją zastosowania znieczulenia ogólnego, 
a hospitalizacja i inwazyjny zabieg powoduje u nich znaczne 
obciążenie psychiczne. U małych pacjentów wskazane jest za-
stosowanie specjalnej sondy przystosowanej do ich warunków 
anatomicznych (sonda S). Istotnym ograniczeniem metody 
elastograficznej jest znaczna otyłość, która utrudnia, a czasem 

wręcz uniemożliwia przeprowadzenie pomiarów. Rozwiązaniem ma być wprowa-
dzenie sondy przeznaczonej dla tej grupy pacjentów (sonda XL). Przeprowadzone 
w ostatnim roku badania wskazują, że jej zastosowanie znacząco poprawia u tych 
osób skuteczność oceny włóknienia w porównaniu z badaniami tradycyjną sondą M. 
Nie należy wykonywać badania FibroScanem u chorych z wodobrzuszem (badanie 
możliwe jest po eliminacji płynu puchlinowego). Nie powinno się tego badania wyko-
nywać także u kobiet w ciąży oraz u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem serca.

inne Metody
Obiecujące wyniki dotychczasowych badań nad metodami nieinwazyjnymi stanowią 
przyczynek do dalszych poszukiwań nowych testów. Trwają próby opracowania metody 
elastograficznej, którą można by zastosować w tradycyjnych aparatach usg. Dużą zgod-
ność z wynikami biopsji wykazuje ponadto metoda, będąca w ostatnim czasie przedmio-
tem intensywnych badań, tj. elastografia z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego.

wnioSki
We współczesnej hepatologii obserwuje się tendencję do istotnego ograniczenia roli 
biopsji wątroby. Opracowanie metod nieinwazyjnych oceny włóknienia, a zarazem 

rozwój innych badań diagnostycznych 
(obrazowe, molekularne) sprawiły,  
że w wielu krajach biopsja wątroby prze-
stała być rutynowo wykonywanym zabie-
giem. W celu zwiększenia wiarygodności 
metod nieinwazyjnych, m.in. proponuje 
się łączenie dwóch metod nieinwazyjnych  
(np. FibroScan + FibroTest) i wykony-
wanie biopsji jedynie w przypadkach 
niezgodności wyników uzyskanych 
tymi metodami. Badania wykonywane 
za pomocą tych metod są niewątpliwie 
„przyjazne” dla pacjenta, bezbolesne, 
szybkie, nie wymagają hospitalizacji 
i nie powodują niezdolności do pracy. 
Pamiętać jednak należy, że mogą one być 
zastosowane tylko wtedy, kiedy przyczyna 
choroby jest dokładnie znana i do podję-
cia decyzji terapeutycznych potrzebna jest 
ocena jednego tylko parametru: włóknie-
nia wątroby. W niektórych chorobach,  
np. autoimmunologicznym zapaleniu 
wątroby, niezbędna jest ocena pełnego ob-
razu bioptatu, a nie tylko stopnia włóknie-
nia. W tym przypadku metody nieinwa-
zyjne mogą jedynie odgrywać rolę badań 
pomocniczych. Oprócz niewątpliwych 
zalet, metody nieinwazyjne posiadają 
także pewne ograniczenia. Pomimo tego 
stanowią one jednak cenne uzupełnienie 
dotychczas stosowanych metod diagno- 
stycznych i stają się nowym, przydatnym 
narzędziem w pracy hepatologa. 

dr n.med. Ewa  
Janczewska-Kazek
Szpital 
Specjalistyczny
w Chorzowie

Stan chorej
wątroby
bada  
się także 
za pomocą
FibroTestu

abc SpecjaLiSty
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choroby 
stłuszczeniowe 
wątroby

Jednak częstotliwość ta wzrasta nawet 
do ponad 80 proc. u osób otyłych. Do-
datkowo stopień jej występowania w spo-
łeczeństwie nie zależy ani od wieku, ani 
od płci badanych osób.

Stłuszczenie wątroby można podzielić: 

+   według przebiegu na:  
ostre i przewlekłe, 

+  według etiologii na: alkoholowe  
i niealkoholowe,

+  według fazy klinicznej i kryteriów 
histopatologicznych na: 1. proste 
stłuszczenie, 2. stłuszczenie z zapale-
niem, 3. stłuszczenie z włóknieniem 
wrotnym, 4. stłuszczeniową marskość 
wątroby,

+   według typu zwyrodnienia hepatocy-
tów na: drobnokropelkowe i wielko-
kropelkowe. 

Czynniki etiologiczne choroby stłuszcze-
niowej wątroby są przedstawione w tabeli  
na str. 24. Patogeneza opiera się głównie 
na nadmiernej ilości tłuszczu pokar-
mowego lub wolnych kwasów tłuszczo-
wych (FFA) dostarczanych do wątroby. 
Nadmierne gromadzenie FFA w wątrobie 

może być spowodowane ich zwiększo-
ną syntezą lub zmniejszoną utylizacją 
w mitochondriach (stres oksydacyjny, 
niedobór metioniny), zmniejszonym wy-
dzielaniem trójglicerydów z hepatocytów 
lub nadmiernym dopływem wodorowę-
glanów do wątroby, które są następczo 
przetwarzane do FFA. 
W zdrowej wątrobie 
lipidy są gromadzone 
przede wszystkim w ko-
mórkach gwiaździstych 
(stellate cells, fat-storing 
cells, Ito cells), umoż-
liwiając magazynowa-
nie substancji w nich 
rozpuszczalnych  
(np. witamina A). 
Zachwianie równowagi gospodarki 
lipidowej, np. pod wpływem nadużywa-
nia alkoholu, prowadzi do transformacji 
komórek gwiaździstych w miofibroblasty.  
Następstwem ich aktywacji jest wzmożo-
na synteza białek macierzy pozakomórko-
wej oraz cytokin, prostanoidów i czyn-
ników wzrostu odpowiedzialnych za 
włóknienie wątrobowe stanowiące główny 
element rozwoju marskości tego narządu.  

aLkohoLowa  
choroba wątroby
Alkoholowe stłuszczenie wątroby jest 
chorobą przewlekłą, spowodowaną 
nadmiernym spożywaniem alkoholu, 
odwracalną przy zachowaniu całkowi-
tej abstynencji, i stanowi wstępny etap 
rozwoju alkoholowej choroby wątroby 
(ALD). Szacuje się, iż w Polsce 10 proc. 
populacji nadużywa alkoholu, a 2,5 
proc. to osoby uzależnione. Dopuszczal-
na dzienna dawka spożycia alkoholu 
etylowego wynosi ok. 40 g dla mężczyzn 
i ok. 20 g dla kobiet (np. 10 g czystego 
alkoholu jest zawarte w 30 ml 40-proc. 
wódki, 100 ml 12-proc. wina lub 250 ml 
5-proc. piwa). Należy jednak pamiętać, 
że tolerancja i toksyczność alkoholu jest 

osobniczo zmienna 
i zależy również od 
takich czynników, 
jak: przebyte choro-
by, współistniejące 
choroby wątroby, dieta, 
otyłość, niedostateczne 
lub niewłaściwe 
odżywianie się, predy-
spozycje genetyczne, 
płeć i polimorfizm 

dehydrogenazy alkoholowej, dehydro-
genazy aldehydu octowego, CYP2E1, 
TNF. Należy podkreślić, że zaledwie po 
10 latach nadużywania alkoholu ryzyko 
rozwoju marskości wątroby wynosi  
10 proc., a po 20 latach już ponad 50 
proc. Zarówno ilość spożytego alkoholu, 
jak i czas narażenia na jego toksyczne 
działanie istotnie korelują ze stopniem 
uszkodzenia wątroby. Stłuszczenie jest 

Podczas 
leczenia
choroby 
niezbędna
jest pełna
abstynencja

Choroba stłuszczeniowa 
(stłuszczenie) wątroby jest 
obecnie jedną z najczęstszych 
przyczyn wzrostu aktywności 
aminotransferaz  
w badaniach ambulatoryjnych  
i dotyczy ok. 25–35 proc. 
ogólnej populacji. 

Tekst lek. med. Magdalena M. Dąbrowska, 
lek. med. Tomasz Szulżyk, 
prof. dr. hab. med. Robert Flisiak
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pierwszą fazą tok-
sycznego uszkodzenia 
wątroby, do której może 
dojść nawet po kilku 
dniach intensywnego 
spożywania alkoholu. 
Kolejnymi etapami al-
koholowej choroby wątroby są toksyczne 
zapalenie wątroby, a następnie marskość 
wątroby, do rozwoju której niezbędne 
jest jednak nasilenie procesów włóknie-
nia wątrobowego, będące konsekwencją 
wspomnianej wcześniej aktywacji  
komórek gwiaździstych. 
Alkohol etylowy w ponad 90 proc. jest 
metabolizowany w wątrobie przy udziale 
dehydrogenazy alkoholowej i zależnego 
od cytochromu P-450 MEOS (microso-
mal ethanol oxidizing system). W wyni-
ku tej reakcji powstaje toksyczny aldehyd 
octowy, który uszkadza hepatocyty, po-
wodując ich obrzęk i martwicę. Aldehyd 
octowy jest następnie przekształcany 
w kwas octowy, z którego ostatecznie 
powstaje dwutlenek węgla i woda. W pro-
cesie metabolizmu alkoholu dochodzi  
do redukcji NADH, zwiększenia stosun-
ku NADH/NAD i potencjału oksydo-
-redukcyjnego wątroby. Zużycie tlenu 
jest utrzymywane na stałym poziomie. 
Jednakże po spożyciu alkoholu jest ono 
przeniesione z rozkładu tłuszczów na 
proces rozkładu alkoholu do kwasu octo-
wego (zmniejsza się oksydacja lipidów, 
a zwiększa synteza ketonów). W wyniku 
utleniania alkoholu i związanej z tym 
redukcji pirogronianów do mleczanów 
dochodzi do wzrostu stężenia kwasu mo-
czowego we krwi, hipoglikemii i kwasicy. 

Zmniejsza się przy tym 
aktywność cyklu kwasu 
moczowego, co jest 
spowodowane redukcją 
kwasu szczawiowego do 
jabłczanu. Dochodzi do 
zmniejszenia glukoneo-

genezy, z jednoczesnym zwiększeniem 
syntezy kwasów tłuszczowych. Spoży-
wanie alkoholu dodatkowo zwiększa stę-
żenie glicerofosforanu, a produkowany 
glicerol zwiększa syntezę trójglicerydów. 
Podsumowując: do nagromadzenia 
tłuszczu w hepatocytach dochodzi na 
skutek upośledzenia utleniania kwasów 
tłuszczowych, przy zwiększonym wy-
chwycie i estryfikacji kwasów tłuszczo-
wych tworzących trójglicerydy i przy 
obniżonej biosyntezie i wydzielaniu 
lipoprotein. Dawka i czas spożywania 
alkoholu może być związana z każdym 
z tych mechanizmów, jednak pierwotny 
czynnik prowadzący do gromadzenia się 
trójglicerydów w hepatocytach jest nadal 
niejasny.

nieaLkohoLowa 
StłuSzczeniowa 
choroba wątroby 
(nafLd)
W przypadku niealkoholowej stłusz-
czeniowej choroby wątroby (NAFLD) 
zmiany w wątrobie są podobne do 
obserwowanych w ALD, a jedynym 
czynnikiem różnicującym obie posta-
cie choroby stłuszczeniowej wątroby 
jest spożycie alkoholu < 20 g/dobę 
w wywiadzie (w przypadku NAFLD). 
Główną przyczyną NAFLD jest zespół 

metaboliczny definiowany jako obecność 
centralnej otyłości (obwód talii u po-
chodzących z Europy kobiet ≥ 80 cm,  
u mężczyzn ≥ 94 cm) oraz 2 z 4 następu-
jących kryteriów:

+  HDL < 40 mg/dl  u kobiet,  < 50 mg/dl 
u mężczyzn lub leczenie dyslipidemii,

+  TG > 150 mg/dl lub leczenie dyslipi-
demii,

+  RR > 130/85 mmHg lub leczenie 
nadciśnienia tętniczego,

+  glikemia na czczo ≥ 100 mg/dl lub 
leczenie cukrzycy.

W zależności od stopnia nadwagi stłusz-
czenie występuje u 60–90 proc. otyłych 
pacjentów. Ryzyko chorób zespołu 
metabolicznego, w tym również stłusz-
czenia wątroby, jest większe w przypad-
ku otyłości typu brzusznego niż otyłości 
udowo-pośladkowej. Patogeneza tego 
zjawiska wynika z faktu, że tkanka 
tłuszczowa trzewna uwalnia duże ilości 
kwasów tłuszczowych (FFA) powodując 
zwiększony napływ FFA do wątroby, na-
siloną syntezę triglicerydów i lipoprotein 
VLDL oraz pobudzając proces hiperin-
sulinemii i insulinooporności. Również 
jawna cukrzyca, jak i insulinooporność 
oraz hiperinsulinemia są jednymi z naj-
częstszych przyczyn nieprawidłowego 
metabolizmu lipidów z nadmiernym ich 
gromadzeniem w wątrobie.  Insulino-
oporność prowadzi do lipolizy z uwal-
nianiem FFA, a nadmierny dopływ FFA 
indukuje stres oksydacyjny wątroby, 
natomiast hiperinsulinemia pobudza 
glikolizę w wątrobie oraz powoduje 
obniżenie wydzielania trójglicerydów 

Ilość pitego
alkoholu
koreluje
ze stopniem
uszkodzenia
wątroby

Częstą 
przyczyną
wystąpienia
NAFLD
jest otyłość
brzuszna
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+  zwiększona, niejednorodna echo- 
geniczność zależna od stopnia  
stłuszczenia,

+  powiększenie objętości i zmiany 
kształtu wątroby z jednoczesnym 
zaokrągleniem brzegów,

+  wątroba dwuwypukła,

+  utrudnione uwidocznienie odgałę- 
zienia żyły wrotnej,

+  nieregularne rozłożenie tłuszczu  
– sugeruje zmiany ogniskowe. 

Obecne techniki obrazowania są jednak 
mało czułe i nie mogą być stosowane 
do rozpoznania oraz oceny zaawanso-
wania choroby, dlatego też najlepszym 
badaniem diagnostycznym w chorobie 
stłuszczeniowej wątroby jest gruboigłowa 
biopsja wątroby (ryc. 1). Wskazaniami 
do wykonania biopsji wątroby są: istotne 
zaburzenia biochemiczne, pojawienie 
się cech klinicznych i biochemicznych 
świadczących o uczynnieniu zmian 
zapalnych oraz cechy przebudowy mar-
skiej w badaniach obrazowych. Kryteria 
oceny histopatologicznej zasadniczo nie 
różnią się w przypadku niealkoholowego 
i alkoholowego uszkodzenia wątroby. 
Na podstawie obrazu histopatologicznego 
nie można jednoznacznie zróżnicować 
etiologii, pozwala on jedynie na ocenę 
stopnia zaawansowania zmian (ryc. 2).

Leczenie
Głównym postępowaniem jest leczenie 
przyczynowe, a więc usunięcie przyczy-
ny stłuszczenia przez abstynencję alko-
holową oraz redukcję masy ciała przy 
nadwadze przez dietę ubogokaloryczną, 

ubogotłuszczową, bogatą w jarzyny 
i owoce. Zaleca się także wysiłek fizycz-
ny dostosowany do stopnia wydolności 
układu krążeniowo-oddechowego lub 
leczenie chirurgiczne – podwiązanie 
żołądka, zespolenie Roux-en-Y. Leczenie 
farmakologiczne polega głównie na re-
dukcji stopnia nasilenia poszczególnych 
składników zespołu 
metabolicznego: uregu-
lowanie glikemii przez 
podawanie doustnych 
preparatów metforminy 
lub insuliny; uregu-
lowanie gospodarki 
lipidowej za pomocą 
fibratów lub statyn oraz 
uregulowanie ciśnienia 
tętniczego. Inne leki 
proponowane jako uzupełnienie terapii 
to: wit. E i kwas ursodeoksycholowy 
w leczeniu skojarzonym, nienasycone 
kwasy tłuszczowe – fosfolipidy (przez 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy), wita-
miny z grupy B, metionina, pochodne 
sylimaryny i probiotyki. Jednak rzeczy-
wista wartość tych leków nie została 
dotychczas potwierdzona w kontrolowa-
nych badaniach klinicznych.

rokowanie
Stłuszczenie wątroby prowadzi do jej 
uszkodzenia, które jest potencjalnie 
odwracalne u większości chorych 
i w zasadzie nie prowadzi do marskości. 
Aktualnie nie są znane czynniki progno-
styczne zależności między czasem trwa-
nia stłuszczenia i nasilenia uszkodzenia 
wątroby a rozwojem marskości wątroby 

i raka pierwotnego wątroby. Jednak 
wiadomo, że długoterminowe rokowanie 
jest najlepsze u osób z prostym stłuszcze-
niem wątroby. Skuteczność leczenia jest 
dość dobra przy zewnętrznych przy-
czynach choroby, natomiast niewielka 
przy endogennych czynnikach. Brak 
efektów leczenia nie powinien zniechę-

cać do przestrzegania 
sposobów eliminacji 
stłuszczenia, a wręcz 
motywować chorego 
do dalszego leczenia 
i zapobiegania postępo-
wi choroby. 

z wątroby  w postaci VLDL. Ponadto 
chorzy z NAFLD i cukrzycą stanowią 
grupę ryzyka agresywniejszego przebie-
gu choroby oraz szybszej progresji do 
włóknienia i rozwoju marskości wątroby. 

StłuSzczenie 
wątroby 
– obraz kLiniczny
Stłuszczenie wątroby najczęściej nie daje 
żadnych charakterystycznych objawów. 
Ponadto w obrazie klinicznym nie 
stwierdza się też istotnych różnic po-
między alkoholowym i niealkoholowym 
stłuszczeniem wątroby. Symptomatolo-
gia zależy głównie od nasilenia zmian 
w wątrobie, rodzaju i czasu oddziały-
wania czynnika wywołującego oraz 
możliwości jego eliminacji. W badaniu 
podmiotowym stwierdza się najczęściej 
zmęczenie, złe samopoczucie, nudności, 

dyskomfort w jamie brzusznej i bóle 
w prawym podżebrzu, a w badaniu 
przedmiotowym powiększoną i nie- 
bolesną wątrobę o obłym brzegu.

StłuSzczenie  
wątroby 
– diaGnoStyka
Nieznaczne różnice pomiędzy niealko-
holowym a alkoholowym stłuszczeniem 
wątroby można obserwować w bada-
niach laboratoryjnych. W przypadku 
NAFLD, z odchyleń od normy stwier-
dza się: 

+   niewielki wzrost aktywności amino-
transferaz (wskaźnik AST/ALT < 1),

+  nieprawidłowy profil lipidów u 25–75 
proc. chorych, 

+  hiperglikemię (często),

+  rzadko: hiperbilirubinemię, hipoalbu-
minemię, wydłużenie  czasu protrom-

binowego (sugeruje zaawansowaną 
chorobę  wątroby), wzrost aktywności 
ALP, GGTP,

+  podwyższony poziom ferrytyny  
u 50 proc. chorych.

W przypadku ALD głównymi odchy-
leniami w badaniach laboratoryjnych 
są: wyższa aktywność aminotransferaz 
(wskaźnik AST/ALT > 2) oraz często 
makrocytoza i wzrost aktywności GGTP 
w surowicy.
W diagnostyce choroby stłuszczeniowej 
wątroby poleca się nieinwazyjne badania 
diagnostyczne, takie jak: ultrasonografia 
z opcją doppler, tomografia komputero-
wa emisyjna, spektroskopia rezonansu 
magnetycznego. Istnieje kilka kryteriów, 
które powinny być spełnione, aby za 
pomocą USG jamy brzusznej rozpoznać 
tłuszczowe zwyrodnienie wątroby: 

Czynniki etiologiCzne Choroby stłuszCzeniowej wątroby
Czynnik etiologiCzny Przykłady

substancje hepatotoksyczne alkohol, leki (antybiotyki, cytostatyki, GKK, leki p/ary- 
tmiczne, sterydy, NLPZ, witamina A, D), substancje che-
miczne (czterochlorek węgla, fosfor, chlorowane węglo-
wodory), toksyny zawarte w grzybach (alfa-amanityna)

zaburzenia metaboliczne zespół metaboliczny: żelaza, miedzi, sfingomieliny,  
glikogenu, galaktozy etc.

czynniki żywieniowe otyłość, głodzenie, kwashiorkor, żywienie pozajelitowe 
otyłość, całkowite żywienie parenteralne, przewlekłe 
zapalenie trzustki

zaburzenia trawienia 
i wchłaniania

choroby trzustki, celiakia, nieswoiste zapalenia jelit, 
zespolenia jelitowe, resekcja jelita

wirusy hepatotropowe głównie HCV3a i HDV
inne ostre stłuszczenie wątroby ciężarnych, zespół HELLP, 

zespół Reya

Stłuszczenie
wątroby
nie daje
żadnych
typowych
objawów

Ryc. 1
Gruboigłowa 
biopsja wątroby

Ryc. 2
Obraz histologiczny  
stłuszczenia wątroby
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Jednoczesne  
zakażenie wirusami  
hepatotropowymi  
wśród pacjentów  
zainfekowanych HIV  
stanowi olbrzymi  
problem. Wspólne drogi 
przenoszenia wirusów,  
takie jak parenteralna,  
prenatalna czy kontakty 
seksualne powodują,  
że częstość koinfekcji  
HIV/HCV jest duża. 

jedynie HCV. Czynnikami zwiększają-
cymi ryzyko rozwoju choroby wątroby 
u chorych zakażonych HIV i HCV są: 
nadmierne spożywanie alkoholu, wiek po-
wyżej 25 lat w chwili infekcji HCV oraz 
stopień zaawansowania immunosupresji 
spowodowanej zakażeniem HIV (liczba 
CD4 200–250 kom/µL). Inne czynniki 
to genotyp HCV, utajone zakażenie HBV 
i toksyczność leków antyretrowirusowych. 
Prawidłowa aktywność aminotransferaz 
nie zawsze odzwierciedla lub wyklucza 
chorobę wątroby wywołaną przez HCV. 
Wykazano, że u 10–30 proc. chorych 
z prawidłowymi wartościami ALT i AST, 
występuje nasilone włóknienie wątroby 
uwidocznione w biopsji narządu. Konse-
kwencją infekcji HCV jest marskość i rak 
pierwotny wątroby. Ryzyko rozwoju tej 
drugiej choroby jest większe u pacjentów 
z HIV/HCV. Przebiega też w znacznie 
krótszym czasie trwania zakażenia HCV, 
dotyczy osób młodszych, nierzadko 
czterdziestoletnich i ze znacznie agresyw-
niejszym obrazem choroby w porównaniu 
z chorymi tylko z HCV.  

wpływ Leczenia  
arv na proGreSję 
choroby wątroby 
związaną  
z zakażenieM hcv
Nie ma jednoznacznych poglądów nt. wpły- 
wu leczenia antyretrowirusowego (arv)  
na naturalny przebieg HCV. W więk-
szości badań wykazano jego korzystny 
wpływ na spowolnienie rozwoju choroby 
wątroby, ale istnieją również doniesienia 
wykazujące nasilenie procesu chorobo-

wego po włączeniu 
leków arv. Wiadomo, że 
zarówno immunosupre-
sja wywołana zakaże-
niem HIV, jak i nasilona replikacja HIV 
przyspieszają rozwój choroby wątroby. 
Odwrócenie tych zjawisk przez terapię  
arv spowalnia ten proces. Dlatego też 
niektóre rekomendacje, w tym Europej-
skiego Towarzystwa ds. AIDS i Polskiego 
Towarzystwa Naukowego AIDS, zalecają 
wcześniejsze rozpoczynanie leczenia 
antyretrowirusowego u pacjentów z ko-
infekcją HIV/HCV. Z drugiej zaś strony 
wykazano, że leki arv mają u tych osób 
działanie hepatotoksyczne i zwiększają 
uszkodzenie wątroby. Również czas trwa-
nia terapii i rodzaj stosowanych leków 
arv może wiązać się z nasileniem zmian 
patologicznych w wątrobie.
 
wpływ hcv  
na proGreSję  
zakażenia hiv
Dotychczasowe badania nie potwierdziły 
negatywnego wpływu infekcji HCV na 
przebieg zakażenia HIV. Mimo że u pa-
cjentów z koinfekcją HIV/HCV istnieje 
większe prawdopodobieństwo zgonu 
z powodu choroby wątroby niż u chorych 
tylko z HIV, zakażenie HCV nie wpływa 
na wiremię HIV, na liczbę CD4 ani na 
częstość występowania chorób opor-
tunistycznych. Ryzyko rozwoju AIDS 
jest takie samo, jak w populacji osób 
zakażonych jedynie HIV. W niektórych 
badaniach wykazano gorszą odbudowę 
immunologiczną po włączeniu leczenia 
antyretrowirusowego u pacjentów  

HIV/HCV, w porów-
naniu z zakażonymi 
jedynie HIV. Natomiast 
jednoznacznie potwier-

dzono zwiększone ryzyko wystąpienia 
toksyczności wątrobowej leków antyretro- 
wirusowych u chorych z koinfekcją  
HIV/HCV. Wykazano również, że ryzyko 
toksyczności wątrobowej jest większe 
u chorych z zaawansowanym włóknieniem 
wątrobowym, natomiast leczenie przeciw-
wirusowe HCV je zmniejsza.  

rozpoznanie  
i Monitorowanie  
przewLekłeGo  
zapaLenia wątroby 
typu c u oSób z hiv 
Wszyscy pacjenci z HIV powinni być  
testowani w kierunku zakażenia HCV. 
Podstawową metodą jest badanie serolo-
giczne na obecność przeciwciał anty-HCV 
przy użyciu testów trzeciej generacji.  
Fałszywie ujemne wyniki spotyka się  
u chorych z liczbą limfocytów CD4  
poniżej 200 kom/µL, natomiast prawdzi-
wie ujemne negatywne wyniki testów EIA 
występują u osób z ostrą infekcją HCV 
– do 12 tygodni od zakażenia. W tych 
przypadkach niezbędne jest wykrycie 
HCV-RNA. Brak przeciwciał anty-HCV 
spotyka się u 10–15 proc osób z HIV, 
mimo obecności HCV-RNA w surowicy. 
Dlatego każdy pacjent z HIV, z pod-
wyższoną aktywnością aminotransferaz 
i podejrzeniem infekcji HCV, powinien 
mieć wykonane badanie wykrywające ma-
teriał genetyczny tego wirusa. Przewlekłe 
zapalenie wątroby typu C u osób z HIV, 

Choroby wątroby w tej populacji stanowią 
drugą, po chorobach oportunistycznych, 
przyczynę zachorowań i śmiertelności. 
Rekomendacje dotyczące opieki nad 
zakażonymi HIV nakazują badania prze-
siewowe w kierunku zakażenia wirusami 
hepatotropowymi u każdego pacjenta. 
Mimo że HCV i HIV są przenoszone 
tymi samymi drogami, ryzyko zakażenia 
jest różne. HCV jest przede wszystkim 
przenoszony przez krew, często podczas 
zażywania narkotyków drogą dożylną. 
W ten sam sposób dochodzi także do 
infekcji HIV. Dlatego też częstotliwość 
zakażeń HCV w populacji osób z HIV, 
u których do zakażenia doszło podczas 
wstrzykiwania narkotyków, sięga 90 proc. 
Transmisja seksualna HCV jest znacznie 
rzadsza niż infekcje HIV. Ryzyko przenie-
sienia HCV w czasie stosunku wynosi  
ok. 5 proc. Jest ono znacznie większe 

u mężczyzn utrzymujących kontakty seksu- 
alne z partnerami tej samej płci. Częstość 
występowania HCV w tej grupie chorych 
sięga 10–14 proc. Wirusy HCV i HIV 
mogą być również przeniesione około-
porodowo z matki na dziecko. Ryzyko 
transmisji wertykalnej HCV wynosi  
3–6 proc. i zwiększa się dwu- lub nawet 
pięciokrotnie u kobiet zainfekowanych 
HIV. W USA i Europie 33 proc. zakażo-
nych HIV ma również koinfekcję HCV. 

wpływ infekcji hiv  
na proGreSję  
choroby związaną  
z zakażenieM hcv 
Infekcja HIV wpływa na naturalny 
przebieg wzw typu C. Rozwija się ono 
u 70–85 proc. nosicieli HCV, a u osób  
ze współistniejącym zakażeniem HIV 
– aż u ponad 90 proc. Stąd też znacznie 

rzadziej dochodzi do eliminacji wirusa 
podczas ostrej fazy zakażenia HCV 
w populacji chorych z koinfekcją HIV, 
zwłaszcza u tych z nasiloną immuno-
supresją spowodowaną zakażeniem HIV. 
Pacjenci z koinfekcją HIV/HCV mają 
zwykle znacznie większą liczbę kopii 
HCV we krwi, która zwiększa się wraz 
z rozwojem immunosupresji. Wysoka 
wiremia HCV towarzyszy zwiększonemu 
ryzyku transmisji wirusa. Istnieje wiele 
przekonujących dowodów, że zakażenie 
HIV przyspiesza chorobę wątroby zwią-
zaną z infekcją HCV. Metaanaliza wielu 
badań, oceniających wpływ koinfekcji 
HIV/HCV, wykazała, że ryzyko rozwo-
ju marskości jest dwukrotnie większe.  
Prawdopodobieństwo rozwoju krańcowej 
niewydolności wątroby jest natomiast na-
wet sześciokrotnie większe w tej popula-
cji, w porównaniu z chorymi zakażonymi 

hiv/hcv Stosowane
dziś metody 
leczenia 
wydłużają
życie 
pacjentów

koinfekcje 
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podobnie jak w populacji ogólnej, roz- 
poznaje się na podstawie wykrycia obec-
ności HCV-RNA w surowicy za pomocą 
testów ilościowych lub jakościowych. 
Testy ilościowe wykonuje się u chorych 
kwalifikowanych do leczenia przeciw-
wirusowego. Mimo że wiremia HCV 
nie koreluje z zaawansowaniem choroby 
wątroby, badanie to jest bardzo przydatne 
w prognozowaniu odpowiedzi na leczenie 
przeciwwirusowe. Podczas kwalifikacji 
chorego do leczenia niezbędne jest 
również oznaczenie genotypu HCV, po-
nieważ, podobnie jak u chorych z mono-
infekcją HCV, badanie to może wpływać 
na decyzję o wykonaniu biopsji wątroby. 
Ponadto rodzaj genotypu jest najlepszym 
wskaźnikiem rokowań skuteczności  
leczenia przeciwwirusowego. Powtarza-
nie genotypowania jest rzadko wskazane. 
Może dotyczyć chorych, u których 
prawdopodobna jest re-
infekcja HCV. Zjawisko 
to najczęściej występuje 
u osób zażywających 
środki odurzające drogą 
dożylną. Aktywność 
aminotransferaz nie 
zawsze odzwierciedla 
nasilenie procesu cho-
robowego w wątrobie. 
W populacji HIV/HCV 
nierzadko spotyka się zaawansowane 
włóknienie, mimo prawidłowej wartości 
ALT i AST. Podobnie jak w populacji 
z monoinfekcją HCV, wciąż dyskutuje się 
nad znaczeniem biopsji wątroby – „złote-
go standardu” w ocenie zaawansowania 
procesu chorobowego. Badanie to, mimo 

ograniczeń, dostarcza wielu bezcennych 
informacji nieosiągalnych żadną inną me-
todą. Z drugiej zaś strony, jest to badanie 
inwazyjne, niepopularne wśród pacjen-
tów, obarczone pewnym ryzykiem powi-
kłań i niedające pełnego obrazu nasilenia 
procesu chorobowego wątroby. Decyzja 
o wykonaniu biopsji powinna być podej-
mowana indywidualnie, z uwzględnie-
niem potencjalnych korzyści, zwłaszcza 
w połączeniu z decyzją o ewentualnym 
rozpoczęciu leczenia przeciwwirusowe-
go. Powinna być wykonana u chorych 
z genotypem 1 i wysoką wiremią HCV. 
U chorych z koinfekcją HIV/HCV zaka-
żonych genotypem 3, ze względu na ko-
rzystną prognozę skuteczności leczenia, 
biopsja nie jest konieczna. Powikłania 
tego badania w postaci krwawień do jamy 
otrzewnej, żółciowego zapalenia otrzew-
nej czy odmy opłucnowej, zdarzają się 

1–3 na tysiąc wykona-
nych zabiegów. Nowe, 
nieinwazyjne metody 
oceniające nasilenie 
włóknienia, takie jak 
elastografia (Fibro- 
-Scan) i algorytmy, takie 
jak FibroTest i Hepa-
score, są w trakcie 
oceny przydatności 
w populacji HIV/HCV, 

podobnie jak u zakażonych jedynie HCV. 
Badania obrazowe – usg, CT czy MRI 
są przydatne w diagnostyce różnicowej 
oraz u pacjentów z bardzo zaawansowa-
nym stadium choroby. Usg jest zwykle 
wstępnym badaniem potwierdzającym 
marskość wątroby, natomiast CT i MRI 

są pomocne w różnicowaniu zmian  
ogniskowych. U chorych z podejrzeniem 
lub potwierdzeniem marskości konieczne 
jest regularne monitorowanie z ozna- 
czaniem alfafetoproteiny i usg co  
6 miesięcy, w celu wczesnego wykrycia 
raka pierwotnego wątroby.
 
Leczenie zakażenia 
hcv u chorych  
z koinfekcją hiv/hcv
Każdy pacjent z wykrywalną wiremią 
HCV powinien mieć poszerzoną diagno-
stykę w celu oceny konieczności leczenia 
antywirusowego. Towarzystwa naukowe 
zajmujące się problematyką HIV/AIDS 
oraz chorób wątroby, rekomendują lecze-
nie wzw typu C u każdego chorego z ko-
infekcją HIV/HCV. Kwalifikacja chorych 
do leczenia przeciwwirusowego powinna 
być przeprowadzona szczególnie wnikli-
wie, z uwzględnieniem wszystkich aspek-
tów medycznych, socjalnych i psychospo-
łecznych. Właściwa kompleksowa ocena 
pacjenta zwiększa prawdopodobieństwo 
skuteczności leczenia i tolerancji terapii. 
Celem terapii przeciwwirusowej HCV 
w populacji HIV/HCV, podobnie jak 
u zakażonych jedynie HCV, jest erady-
kacja wirusa zapalenia wątroby typu C 
i zapobieganie włóknieniu wątrobowe-
mu. Natomiast u chorych z marskością 
wątroby spowodowaną zakażeniem HCV 
celem jest zapobieganie krańcowemu 
stadium niewydolności wątroby i rozwoju 
raka pierwotnego tego narządu. Korzyści 
z leczenia przeciwwirusowego są niepod-
ważalne. Mimo nieosiągnięcia eradykacji 
HCV, u większości chorych z koinfekcją 

HIV/HCV obserwuje się histologiczne 
i kliniczne korzyści leczenia, pomimo 
braku odpowiedzi wirusologicznej. 
Do leczenia przeciwwirusowego HCV 
u chorych z koinfekcją HIV/HCV reko-
mendowany jest pegylowany interferon 
alfa (PEG-INF) i rybawiryna. Po ich 
zastosowaniu obserwuje się trwałą 
odpowiedź wirusologiczną u 14–36 proc. 
zakażonych genotypem 1 i 43–73 proc. 
z genotypem HCV 2 i 3. Wyniki te są 
niższe o 10–20 proc. w stosunku do 
uzyskiwanych w populacji zakażonych 
jedynie HCV. Obie postacie interferonu 
(alfa-2a i alfa-2b) mają porównywalną 
skuteczność. Dawki PEG-INF są takie 
same, jak u chorych z monoinfekcją HCV 
– PEG-INF alfa-2a 180 µg tygodniowo, 
a PEG-INF alfa-2b 1,5 µg na kg tygodnio-
wo. Pewne rozbieżności dotyczą dawki 
rybawiryny. Dotychczas stosowano ry-
bawirynę w dawce 800 mg. U pacjentów 
z HCV bez HIV polecane jest stosowanie 
rybawiryny w dawce zależnej od masy cia-
ła – 1000 mg u chorych ważących mniej 
niż 75 kg i 1200 mg u chorych ważących 
powyżej 75 kg. Mimo że dotychczas brak 
randomizowanych badań oceniających 
skuteczność terapii w zależności od daw-
ki rybawiryny u pacjentów z koinfekcją 
HIV/HCV, większość ekspertów reko-
menduje stosowanie rybawiryny w zależ-
ności od wagi u pacjentów z genotypem 1. 
Dawka 800 mg jest polecana u chorych 
zakażonych genotypem 2 i 3 HCV.  
Ponieważ nie ma wyników badań na temat 
skracania terapii u pacjentów z koinfekcją 
HCV, leczenie powinno trwać 48 tygodni 
również u chorych z genotypem 2 lub 3. 

Pacjenci z przeciwwskazaniami do stoso-
wania rybawiryny, takimi jak niestabilna 
choroba krążeniowo-płucna, anemia nie- 
poddająca się leczeniu i niewydolność 
nerek, mogą być leczeni monoterapią 
PEG-INF. W kwalifikacji pacjentów  
do leczenia przeciwwirusowego HCV nie-
zbędna jest ocena stanu zaawansowania 
zakażenia HIV przez określenie liczby 
limfocytów CD4. U pacjentów nieleczo-
nych antyretrowirusowo jest to konieczne 
w celu ustalenia kolejności leczenia 
antyretrowirusowego czy przeciwwiruso-
wego HCV. Chorzy z liczbą CD4 poniżej 
200 kom/µL, powinni mieć w pierwszej 
kolejności rozpoczęte leczenie arv. Mimo 
że w randomizowanych badaniach nie 
wykazano korelacji pomiędzy liczbą 
CD4 a trwałą odpowiedzią wirusologicz-
ną HCV, terapia przeciwwirusowa jest 
najefektywniejsza u chorych w stabilnym 
stanie immunologicznym. Ponadto do-
tychczasowe badania nad skutecznością 
terapii anty-HCV nie obejmowały cho-
rych z liczbą CD4 poniżej 200 kom/µL.
Kwalifikując chorego do leczenia przeciw- 
wirusowego z koinfekcją HIV/HCV,  
już leczonego antyretrowirusowo, należy 
zwrócić uwagę na interakcje leków, 
zwłaszcza w odniesieniu do rybawiryny. 
Obecnie wiadomo, że ze względu na możli- 
wość ciężkich powikłań zagrażających 
życiu, przeciwwskazane jest stosowanie 
didanozyny (Videx) wraz z rybawiryną. 
Chorzy, u których zamiana zydowudyny 
(Retrowir) na inny lek jest niemożliwa, 
wymagają szczególnego monitorowania 
i oceny morfologii krwi ze względu na 
możliwości wystąpienia ciężkiej anemii. 

W trakcie terapii przeciwwirusowej HCV 
u 10–15 proc. chorych ze współzakaże-
niem HIV występuje zmniejszenie bez-
względnej liczby CD4, co jest związane 
z supresją szpiku kostnego. Nie zmniejsza 
się jednak odsetek CD4 i nie wpływa na 
progresję zakażenia HIV, w tym na zwięk-
szoną częstość występowania chorób 
oportunistycznych. Chorzy z koinfekcją 
HIV/HCV, u których terapia anty-HCV 
jest odroczona, wymagają ścisłego 
monitorowania. Częstość wykonywania 
badań jest trudna do określenia, jednak 
uwzględniając nieprzewidywalność tempa 
włóknienia, również u tych chorych, 
u których istnieją minimalne zmiany, 
wskazane jest wykonywanie biopsji  
wątroby co 3–4 lata. Przeciwwskazania 
do terapii przeciwwirusowej u chorych 
z koinfekcją HIV/HCV są takie same jak 
u osób z monoinfekcją HCV. Czynna narko- 
mania nie jest przeciwwskazaniem do 
terapii, jednak konieczna jest wnikliwa, 
indywidualna ocena pacjenta, z uwzględ-
nieniem ogólnego stanu zdrowia, 
przystawalności do leczenia oraz ryzyka 
reinfekcji HCV. Alkoholizm nie jest 
również przeciwwskazaniem do leczenia, 
natomiast aktywny alkoholizm wymaga 
wcześniejszego leczenia odwykowego. 
Współczesne metody leczenia zarówno 
zakażenia HIV, jak i HCV dają ogromne 
możliwości zmniejszenia skutków zaka-
żeń tymi wirusami, wydłużenia życia 
i poprawy jego jakości. Najważniejsze po-
zostaje wciąż wczesne rozpoznanie tych 
zakażeń, co znacznie ułatwia postępowa-
nie i rozpoczęcie właściwego leczenia. 

Dożylne 
zażywanie
narkotyków
zwiększa
ryzyko
infekcji HIV

abc SpecjaLiSty
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poezja i muzyka 
z sylwetką komtura 
w tle 

Ryn 2009

Tekst „J”

Od czasu, kiedy przestałem palić, Maciej 
nie obdarowuje mnie wspaniałymi cyga-
rami, a i trochę się powstrzymuje 
w mojej obecności od zasnuwania siebie 
i sąsiadów wonnymi dymami. Mnie to 
zresztą nie przeszkadza, ponieważ jak 
zerwanie z nałogami, to zerwanie.  
Nie ze wszystkimi wszakże, ponieważ 
zapewne ta rozmowa, od której wszystko 
się zaczęło, odbyła się przy kieliszku 
czerwonego wina. Nie daję głowy, lecz 
chyba stała przed nami butelka chilij- 
skiego Barrica Selectione (rocznik  
2005) ze starej, jak na Nowy Świat, bo 
powstałej w roku 1875 winnicy w dolinie 
del Rapel, znanej ze znakomitych  
szczepów Carmen re. Śliwki, wanilia  
i cynamon przenikały z głębi intensywnej, 
malinowej barwy trunku i poczuliśmy 
się bardzo błogo. To właśnie w takim 

momencie narodził się pomysł wieczoru 
poetyckiego w Rynie, jako że zbliżały 
się „Zakażenia”, tj. sympozjum, które 
Roche od kilku lat organizuje w różnych 
miejscach. Może tak właśnie było,  
a może Maciej był w ukochanym  
Łańcucie, a ja na swoich ogrodowych 
Podolanach, lecz bez wina takie  
pomysły się nie rodzą.

Ponieważ nowe prawo farmaceutyczne 
zabrania organizacji czegokolwiek arty-
stycznego na koszt firmy, więc szybko 
utworzyliśmy niekrępującą farmaceu-
tycznego prawa grupę artystyczną, której 
nie powstydziłby się żaden dawny socja-
listyczny dom kultury. Co – jak wiadomo 
– wiąże się z zerowymi kosztami, może 
być wykorzystane w sprawozdawczości 
na temat aktywności pozazawodowej  

i służy krzewieniu najlepszych wartości  
i kontynuowaniu wzniosłych tradycji.

Pomysł, żeby Maciej Sieklucki zade-
klamował „Redutę Ordona” naszego 
Wieszcza, Marek Beniowski fragment 
z „Marii” Malczewskiego, a ja pierwszą 
stronę z „Popiołów” Stefana Żerom-
skiego (to jest ten fragment, który tak 
idzie: „Ogary poszły w las…”), Zbyszek 
Deroń zagrał w tle zawsze uniwersalną 
„Modlitwę dziewicy” pani Tekli (dziś 
najbardziej popularny utwór fortepia- 
nowy w Japonii), a Paweł Migdalski  
na „klawiszach” snuł wariacje na temat 
pożółkłych kalendarzy – został odrzu-
cony, zanim zdążył się skrystalizować  
w postaci wniosku, o czym ma być ten pro- 
gram. Tak naprawdę chodziło nam o to 
(macie Państwo obok bardzo dyskretnie 

przedstawiony Zespół Poetów i Muzyków 
Ryńskich, w którym niestety zabrakło 
w końcu Marka), aby namówić Anitkę 
Wnuk do zapowiadania, ostatecznie, 
naszych tekstów, skoro maturalne są już 
zbyt dobrze znane. Anitka zgodziła się 
wystąpić w „małej czarnej”, co okazało 
się tylko moim telefonicznym urojeniem, 
jej przekazywanym, ponieważ od sukien 
artystek powinienem jednak trzymać się 
jak najdalej, a więc wystąpiła w przecud-
nej sukience wieczorowej; na szczęście 
szata nie przyćmiła urody właścicielki. 

Jest więc nas czterech. Trochę stare ko-
nie, lecz nie aż tak, jak Łysek z pokładu 
Idy, który przy pełnym (polski standard) 
emeryckim żłobie leniwie rozmawia  
z kolegą z innej kopalni: „Startujesz  
w tym roku w Wielkiej Pardubickiej?”. 
Odpowiedź: „Nie widzę przeszkód!”.  
Jest więc nas czterech i Ona jedna,  
a więc pięcioro. 

Anita, w jeszcze wcześniejszej, aniżeli 
obecna, fazie swej młodości, biegała po 
Szczecinie z warkoczami „sięgającymi”, 
ma za sobą kilka lat występów w chórach, 
jasełkach, dzierżenia sztandarowych 
pocztów i występów w roli „czytaczki” 
klasowej. W kręgu małej, intymnej  
estrady ryńskiej jej liryczny głos,  
przechodzący w szept, kreował  
nienapisany, liryczny wiersz. Z tych 
utkanych z nastroju, nieuchwytnych, 
pozasłownych.
Maciej pisze liryki, humoreski i wierszy-
ki dla dzieci (książki w druku).  
Z Pawłem napisał farsę „Drama Hepa-

tologica, czyli Szopka 
Zakaźna”, wystawioną 
z niebywałym powo-
dzeniem w Juracie lat 
temu kilka. Poza tym 
jest autorem przeszło 20 piosenek. Ma 
sfałszowaną metrykę, ponieważ służył  
(w końcu pochodzi z CK Skoczowa)  
w tym samym regimencie Jego Cesar-
skiej Mości Franciszka Józefa, co jego  
(Macieja) słynny kuzyn Józef Szwejk 
(tenże, który „opuściwszy przed laty 
służbę w wojsku, gdy ostatecznie przez 
lekarską komisję wojskową uznany 
został za idiotę, utrzymywał się z handlu 
psami (…) dotknięty… reumatyzmem (…) 
nacierał sobie kolana opodeldokiem”). 

Zbyszek Deroń, pilny uczeń łódzkiej 
szkoły muzycznej, zamiast robić tam 
geszefty („ja nie mam nic, ty nie masz 
nic…”) opanował grę na wiolonczeli,  
fortepianie, gitarze klasycznej i klarne-
cie. Dobrze, że nie wpadł na pomysł, aby 
samemu zagrać dla nas na wszystkich 
tych instrumentach jednocześnie, lecz 
tylko na fortepianie, wzruszająco: mo-
tywy z filmów Leloucha, „Rosemary’s 
baby”, Czesława Niemena i przepięknie 
„Naprawdę jaka jesteś”, na kanwie któ-
rych rozsnuł własne wariacje. 

Pawełek Migdalski z poznańskiego Uni-
wersytetu Medycznego, świetny lekarz 
i nauczyciel tego zawodu, najbardziej 
czule wspomina zespół Alter Ego,  
w którym grał, pisał teksty i żyłby jak 
król, gdyby nie ta ciężka medycyna,  
z którą znakomicie daje sobie radę.  

Ma uzdolnioną mło-
dzież domową, a głos 
wokalistki, córeczki 
Kasi, mieliśmy przy-
jemność usłyszeć  

– niestety – tylko z głośnika. Wydał 
swoje utwory na płytach CD, które  
z upodobaniem, w chwilach depresji, 
odtwarza sobie jego były szef, szczęśliwy, 
że pracował z utalentowanymi kolegami.

Jacek Juszczyk czytał swoje dawne wier-
sze, opublikowane przed laty w trzech 
tomach („Spectrum I, II, III”), z wielkim 
autozaciekawieniem, odnajdując w nich 
zaprzeszłe klimaty wywołujące nadal sil-
ne wzruszenie autora. Naocznie przeko-
nał się, że nawet przytłumione ognisko 
jeszcze się żarzy pod warstwą popiołów, 
zwłaszcza gdy wiersz jest o ukochanej 
córce Natalii, która właśnie obdarzyła 
go wnuczką Julią. Jako wieloletni krytyk 
poezji i sztuk pięknych, czuł wyjątkową 
tremę, ponieważ nie ma, jak siedzieć 
na ławie szyderców, a już nie jest aż tak 
wygodnie – twarzą w twarz z prawdziwą 
publicznością, której jesteśmy szczerze 
wdzięczni za cierpliwość, akceptację 
oraz wyrazy uznania, że taki wieczór 
może być wspólnym, wzruszającym 
przeżyciem. 

Czy lekarze mogą mieć artystyczne dusze? Mogą!
Oto reportaż z wieczoru poetyckiego, jaki odbył 
się w czasie tegorocznego Forum Zakażeń w Rynie.

foruM zakażeń

Zespół
Poetów 
i Muzyków
Ryńskich
wzruszał 
i bawił

1.   Za chwilę początek  
wieczoru poetyckiego 
(Jacek Juszczyk  
i Zbigniew Deroń) 

2.  W kawiarni „Słoneczna” 
(wiersz czyta Jacek 
Juszczyk) 

3.  Zbigniew Deroń 
4.  Widownia 
5.  Właśnie skończyła się 

próba (Anita Wnuk  
i Maciej Sieklucki) 

6.  Paweł Migdalski  
w swoim wyjściowym 
ubiorze

1

2

3

4

5

6
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SiERPiEń Maciej SiekLucki

Nie przynoszę Ci drogich diamentów
Nie obsypię Cię całą złotem
Polną drogą
Pełną zakrętów
Brzegiem rzeki
Pójdziemy w sobotę

Będzie cicho i uroczyście
Jedwabisty, rozkochany sierpień
Rzeką spłyną
Jak uwiędłe liście
Łzy, co miłość wylała
Wśród cierpień

Zanurzymy się w letni poranek 
Wypłyniemy miłosnym wieczorem
Będę tulił
Sierpniowy kochanek
Tylko Ciebie
Gdy Cię tam zabiorę

PoDRóż Maciej SiekLucki

Zabierz mnie z sobą w podróż,
wiesz jak bardzo bym chciała.
Jeżeli tutaj zostanę,
na pewno będę płakała.

Zabierz mnie z sobą, proszę,
od dawna jestem gotowa.
Jeżeli tutaj zostanę,
znowu rozboli mnie głowa.
i choćbyś mi z podróży
w prezencie przywiózł futro,
dzień jeden bez Ciebie to wieczność,
z tęsknoty umrę... jutro.

Zabiorę termos z herbatą,
kanapki i jajka na twardo.
Kanapki będą z kiełbasą
i tak jak lubisz... z musztardą.

Zabiorę ciepły sweter,
szalik i „coś” na drogę.
Nie będę Ci przeszkadzała.
Ja sama zostać
n i e  m o g ę !

Nie będę za dużo mówiła
kłopotu Ci nie sprawię,
przecież razem latają
samotne zazwyczaj żurawie.

Coś Ci się plecie,
wezmę Cię przecież
i pojedziemy w jesień
...we wrzesień.
A wrzesień to Ty  
– złota i cała w babim lecie.
Kocham Cię przecież.

BąDź Maciej SiekLucki

Bądź ze mną, b ą d ź.
Połóż się przy mnie
lub siądź, ale bądź.
Nie żądam od Ciebie zbyt wiele.
Poświęć mi swoje niedziele
i noce z wieczora do dnia,
i wszystkie dni tygodnia,
i święta narodowe,
kościelne i państwowe.
Wystarczy, jak będziesz przy mnie
i wiosną,
i latem,
i w zimie.
Jesienią też oczywiście.
Będziemy liczyć te liście,
co z drzew pod nogi spadają,
więdną i umierają
zmęczone życia udręką.

Bądź ze mną.
Bądź mi pod ręką.
Bez Ciebie źle się czuję.
Bez Ciebie się zmarnuję.
Bez Ciebie ja się boję.
Bądź ze mną,
bądźmy we dwoje,
życie nam będzie łaskawsze.
Bądź ze mną
z a w s z e.

BEz TyTułu jacek juSzczyk

W kawiarni „Słoneczna”
Są obrusy wilgotne, 
  jak hotelowe prześcieradła
Znieruchomiałe powietrze 
  o zapachu podziemnej kolei
Więzi kelnerkę przesypującą bilon włosów

Pomiędzy nami
Przepłynął biały
Biały obłok
Obłok dymu

Zbyt daleko od motków twoich dłoni
Od zwilżającego wargi koniuszka języka
Od zieleni, o której mówisz, że jest

O której wiem, że jest
Łąką twoich ud

Ryn 2009

PoDRóżny jacek juSzczyk

Wzywany na spotkania  
– przychodził w wyczyszczonych butach
Popychany przez tłum  
– zaciskał powieki
Proszony o pomoc  
– dawał okruchy myśląc o ziarnie
Pytany o życie  
– milczał

Był tu przejazdem
Niczym się nie wyróżniał
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Kajakiem, pontonem lub tratwą przez 
spienione odmęty – ta rozrywka, która dostarcza 
adrenaliny, znana jest jako rafting i zyskuje sobie 
ostatnio coraz większe grono amatorów. Choć jak  
za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, zdejmuje z nas 
stres życia odziennego, nie każdy może go uprawiać.

Rafting to rodzaj spływu różnymi środkami wodnej lokomocji: 
kajakiem, łodzią, tratwą lub pontonem. Spływa się pojedynczo 
i w parach (kajakiem) lub grupowo (na pontonach) bystrą 
rzeką, niejednokrotnie pełną ostrych zakrętów, skał i kamie-
ni, a także gwałtownych spadków. Istnieją też sztuczne tory 
raftingowe, gdzie nurt wody jest regulowany w zależności 
od umiejętności i życzenia klienta, wyposażone w różnego 
rodzaju bramki, tyczki i inne przeszkody, mające urozmaicić 
żeglugę.

Oceń swe siły
Wbrew zapewnieniom firm organizujących rafting, wcale nie 
jest to zabawa dla każdego. Przede wszystkim z pewnością 
należy wykluczyć z niej małe dzieci, a nastolatki biorące 
udział w spływie powinny mieć budowę dorosłego człowieka. 
Rafting wymaga tężyzny fizycznej, bo manewrowanie wiosłem 
w obfitującym w wiry, bystro biegnącym, a niekiedy niemal 
pędzącym nurcie wymaga siły. Konieczna jest umiejętność 
koncentracji i zgrania się z pozostałymi członkami zespołu, 
a także bezwzględne podporządkowanie się sternikowi. Trzeba 
uważnie słuchać jego komend i posłusznie je wykonywać. 
Oczywiście mam na myśli sytuację, w której załogą pontonu 
czy kajaka dowodzi instruktor. Pamiętajmy, że na spływach 
zorganizowanych musi być z nami osoba odpowiednio 
przeszkolona – udział samych „żółtodziobów” może okazać 
się tragiczny w skutkach. A jeśli nawet nie, to nieumiejętne 
prowadzenie łodzi sprawi, że nie będziemy mieli ze spływu 
przyjemności, bo na przykład będziemy się cały czas kręcić 
w kółko. Nad nurtem trzeba zapanować i nie dopuścić, by on 
to zrobił z nami. Oczywiście każdy uczestnik spływu musi 
umieć pływać, nie może bać się wody, a zatem i ewentualnego 
wpadnięcia do niej. Warto wiedzieć, że niektórym w uprawia-
niu tego sportu przeszkadza… lęk wysokości. Gdy siedzi się na 
samym brzegu pontonu, w dodatku mokrego, a więc śliskiego, 
to cały czas trzeba balansować ciałem, by nie wpaść do rzeki. 
Odnosimy wrażenie, że znajdujemy się na dachu jakiegoś 
wieżowca i nagle może dopaść nas lęk. Jednocześnie jednak 
rafting to wspaniała, wodna przygoda, możliwość zmierzenia 
się z żywiołem. Konieczność skupienia się na odpowiednim 

sterowaniu sprawia, że nawet największe, dręczące nas 
problemy zostają usunięte do podświadomości. Na pędzącej 
łódce nie ma czasu na rozmyślania, trzeba jak najbezpieczniej 
pokonać trasę, by dotrzeć do celu. Każdy pokonany zakręt, 
spadek wody czy ominięta skała, dają olbrzymią satysfakcję. 
Mimo woli wielu krzyczy, gdy łódka podskakuje na rzecznych 
progach. I choć na końcu odczuwamy fizyczne zmęczenie, a na 
dłoniach pojawiają się odciski od wioseł, to psychiczne odprę-
żenie jest nieporównywalne z relaksem, jaki dają inne sporty. 

KOnieczne aKcesOria
Na ponton lub kajak wsiadamy w dobrze zapiętym pod brodą 
kasku i kamizelce ratunkowej – bez nich absolutnie nie można 
się obejść. Należy też mieć gumowe buty, bo zarówno spusz-
czanie łodzi na rzekę o kamienistym dnie, jak i niespodziewa-
na kąpiel mogą sprawić, że dotkliwie poranimy sobie stopy.  
Na zimne akweny zalecany jest kombinezon piankowy z neo-
prenu o grubości 3 mm. Poza tym wystarczy strój kąpielowy, 
a gdy jest chłodniej – odpowiedni, wygodny, najlepiej nieprze-
makalny. Trzeba koniecznie mieć ubranie do przebrania się  
po zakończonym spływie, bo zazwyczaj jest się przemoczo-

nym, gdyż ochlapują nas 
nie tylko fale zza burty, 
ale i siedzący przed nami 
wioślarze. Rafting powin-
no poprzedzić szkolenie 
na lądzie. W przypadku 
pontonu, każdy uczestnik 
eskapady musi włożyć stopy 
w specjalne paski umiesz-
czone na dnie – zapobiegają 
one wypadnięciu za burtę. 

Siadamy w zależności od tego, ile osób znajduje się na ponto- 
nie. Tu również instruktor, czyli sternik, siedzi z tyłu.  
Długość spływu zależy od wybranego przez nas akwenu  
oraz odcinka, jaki mamy pokonać. Jeśli w trakcie poczujemy 
się zmęczeni, powinniśmy to zasygnalizować sternikowi,  
który zarządzi postój lub poprowadzi nas krótszym czy też 
łatwiejszym szlakiem. 

z prądem
i pod prąd

Tekst Anna Kłossowska

Rafting 
to sport
tylko dla
odważnych
i sprawnych
fizycznie



36 37

SzlAKi KAJAKoWE
PolSKA 

+   DRAWA Dopływ Noteci. Wypływa w okolicach wsi Zdroje w gminie 
Połczyn-Zdrój, w Drawskim Parku Krajobrazowym. Przecina m.in. rezerwat 
przyrody − Dolina Pięciu Jezior, najgłębsze jezioro województwa zachodnio- 
pomorskiego − Drawsko, miasto Złocieniec i Drawsko Pomorskie, jezioro 
Lubie, jezioro Wielkie Dębno, poligon drawski (na tym odcinku pływać nie 
wolno) oraz wieś Prostynię w gminie Kalisz Pomorski. Kajakowy szlak rzeki 
Drawy jest niezwykle malowniczy i zróżnicowany. Średni spadek wynosi 
tu 0,61 proc., przepływ 19 m/s. Przez Drawę, od Czaplinka przez jezioro 
Drawsko aż do Noteci, prowadzi szlak kajakowy nazywany Srebrnym 
Szlakiem im. ks. Karola Wojtyły. Najpiękniejszy jego odcinek, z przełomami 
w cienistych wąwozach i czystą wodą pełną ryb, prowadzi przez Puszczę 
Drawską, między jeziorem Lubie a Osiecznem.

+   KRuTyniA Szlak rozsławiony przez Melchiora Wańkowicza 
w książce „Na tropach Smętka”. Ma ponad 100 km długości i niewielki spa-
dek (24 cm/km). Łatwy i dostępny także dla początkujących. Spływ zaczyna 
się w Botowie nad jeziorem Gielądzkim, ew. w Sorkwitach nad jeziorem 
Lampasz, a kończy w Jabłoni koło Piszu. Wiedzie przez Puszczę Piską  
i po Wielkich Jeziorach Mazurskich. 

+   PiliCA To największy lewy dopływ Wisły. Jej bardzo kręte koryto, 
o długości 342 km, tworzy wiele wysp, półwyspów, rozlewisk, pętli, łuków 
i zakoli. Malowniczy szlak kajakowy (z Zarzecza do Warki − 228 km), 
pełen stanic, miejsc kempingowych oraz zabytków. Polecamy skansen 
rzeki Pilicy, ruiny zamku Kazimierza Wielkiego z XIV w., wypoczynkową 
miejscowość Spała (w okolicznych borach polował carewicz Aleksander, 
późniejszy car Aleksander III; bywali tu marszałek Józef Piłsudski i prezy-
dent Ignacy Mościcki) oraz poniemieckie bunkry w Jeleniu i Konewce.

+   KRAKóW Spływ pontonowy na Torze Kajakarstwa Górskiego. Choć 
tor wydaje się bardzo krótki, bo ma tylko 320 m długości (szerokość 12−14 m, 
głębokość 1,45 m), to liczba przeszkód, progów i innych atrakcji jest  
satysfakcjonująca nawet dla zaawansowanego raftingowicza.

liTWA 

+   ułA−MERECzAnKA−niEMEn Długość trasy 
spływu wynosi około 81 km. Szlak wiedzie głównie przez Dzukijski Park 
Narodowy w południowej części kraju, przy granicy z Białorusią.  
Na kajakarzy czekają urokliwe, dziewicze tereny, z przelatującymi nad 
głowami orlikami krzykliwymi i głuszcami. Trasa przeprawy wiedzie przez 
zwalone drzewa, głazy i bystre wody.

łoTWA 
+   GAuJA Ta jedna z najpiękniejszych rzek w Europie płynie w głę-

bokich wąwozach. Uroku dopełniają strome zbocza i urwiska porośnięte 
lasami, a także liczne zabytki kulturowe. Długość trasy wynosi ok. 275 km. 
Najlepiej ją zacząć w okolicach miejscowości Viresi. Mimo że szlak należy 
do stosunkowo łatwych, jednak nie poleca się go osobom początkującym, 
ze względu na odcinki o charakterze górskim, przeszkody i wahania 
poziomu wód. 

FinlAnDiA 
+   PoJEziERzE SAiMAA To sieć 120 jezior leżących  

w południowo-wschodniej części Finlandii, na Pojezierzu Fińskim. Obszar 
ten powstał w wyniku działania kontynentalnej pokrywy lodowej w czasie 
ostatniego zlodowacenia. Głębokość niektórych akwenów dochodzi do  
82 m. Uczestnicy spływu muszą mieć doświadczenie w pływaniu po otwar-
tych wodach, istnieje też możliwość pojawienia się wysokich fal. 

KAnADA
+   RiDEAu Zbudowany w 1832 r., łączy stolicę z Kingston nad rzeką 

św. Wawrzyńca (202 km). W skład tego szlaku wchodzą dwie rzeki (Rideau 
i Cataraqui) oraz kilka jezior (m.in. Upper, Lower i Big Rideau Lake), jak 
również 19-kilometrowy odcinek kanałów wybudowanych przez człowieka. 
Na całej długości Kanału Rideau znajdują się 23 stacje z 47 śluzami. Zimą 
odcinek kanału w Ottawie przemienia się w gigantyczne lodowisko. 

Wyprawę
pontonem
powinno 
poprzedzić
szkolenie
na lądzie

twój ruch
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Zwykliśmy traktować 
je szorstko i pomijać 
w codziennej pielęgnacji.  
A tymczasem stopy są 
bardzo delikatne 
i takiego traktowania  
oczekują. 

pięta

achiLLeSa
Co zatem zrobić, by nie były naszym najsłabszym punktem? 
Już niewielki wysiłek wystarczy, by mieć ładne i zadbane sto-
py. Wystarczy codziennie je oczyścić i nawilżyć. Do ich kąpieli 
najlepiej używać specjalnych soli lub płynów zmiękczających. 
Po umyciu stopy należy starannie osuszyć. Dopiero wtedy 
można przystąpić do usuwania martwego naskórka. Robi się  
to przy użyciu tarki. Następnie trzeba stopy opłukać, wysuszyć 

i wetrzeć w nie krem nawilżający.  
Co kilka tygodni powinniśmy udać się do salonu 
kosmetycznego, gdzie zajmie się nimi specjalista. 
Oprócz zwykłego pedicure może on także zrobić 
specjalne pedicure SPA, a nawet zmienić kształt  
i długość naszych paznokci. Warto także, od 
czasu do czasu, zdecydować się na masaż stóp 
wykonany w profesjonalnym gabinecie.

GiMnaStyka Stóp
Elementem naszej troski o stopy powinna być 

także ich gimnastyka. Doskonale działa na nie jazda na rowe-
rze, pływanie oraz taniec w wygodnych butach. Warto wyrobić 
w sobie nawyk, by chociaż kilka minut dziennie pochodzić na 
palcach, piętach oraz zewnętrznych krawędziach stóp. Jeżeli 
mamy ochotę na więcej ćwiczeń, możemy unieść wyprosto-
wane nogi do góry i wykonywać stopami okrężne ruchy, zginać 
je do przodu, a następnie prostować lub turlać stopą małą, 
twardą piłeczkę albo specjalną kolczastą kulkę.  

najczęStSze probLeMy
Niestety, nawet najlepsza i najbardziej systematyczna 
pielęgnacja nie jest w stanie uchronić naszych stóp przed 
problemami. Najczęściej mamy do czynienia z odciskami 
i modzelami. Odciski możemy próbować zlikwidować  
za pomocą plastrów, płynów i żeli, najlepiej jednak usunąć je 
u pedicurzystki. Gdy nasze pięty mają skłonność do pękania, 
powinniśmy używać specjalnych preparatów do pielęgnacji 
stóp z takimi problemami. Skuteczne są maści zawierające 
witaminę A i D. Nasze babcie w takich sytuacjach moczyły 
nogi w krochmalu lub siemieniu lnianym. Smarowały także 
pęknięte miejsca 2-proc. roztworem gencjany lub jodyny. 
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musimy 
szczególnie
starannie
dbać
o stopy
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Najczęściej używane składniki kremów do stóp to:

+  MLeczan Sodu Wygładza bardzo suchą i szorstką skórę stóp, zmniej-
sza zgrubienia i zrogowacenia naskórka, uzupełnia niedobory naturalnych 
czynników nawilżających oraz redukuje łuszczenie się skóry. 

+  oLej ze Słodkich MiGdałów Pomaga w usunięciu zgrubień, 
ponieważ wnika głęboko w naskórek, zmiękczając go. 

+  puMekS Chyba każdemu kojarzy się z pielęgnacją stóp. Jednak nie po-
winniśmy używać tej porowatej kostki, która do niedawna była na wyposa-
żeniu każdej łazienki. Na szczęście możemy w innej formie korzystać z jego 
cudownych właściwości. Wielu producentów dodaje go do swoich kosmety-
ków. Zastygła pienista lawa jest bowiem bardzo bogata w krzem i świetnie 
poleruje skórę. 

+  witaMina e Redukuje przebarwienia i zapobiega nierównej pigmentacji 
naskórka, poprawiając jego ukrwienie i nawilżenie. 

+  woSk pSzczeLi Uszczelnia naskórek, zmiękcza i uelastycznia skórę.

ratunek
Kosmetyki do stóp zawierają wiele substancji  
aktywnych. Poznaj ich działanie, by móc dobrać 
odpowiedni preparat.

Tekst Małgorzata zeradLa Stop

1. Eucerin, krem regenerujący, 34 zł
2.  Oriflame, nawilżający krem na noc, 9,90 zł
3.  Oriflame, płyn do relaksującej  

kąpieli stóp, 12,90 zł
4.  Ziaja, spray o działaniu  

przeciwgrzybicznym, 9,60 zł 
5.  Ziaja, krem zmiękczający  

z kompleksem AHA, 6,70 zł
6.  Bielenda, kuracja parafinowa, maska na noc, 9 zł
7.  Bielenda, kuracja parafinowa,  

pumeks kremowy, 9 zł 
8.  Dr. Stopa, sól cynamonowa do kąpieli stóp, 12 zł
9. Dr. Stopa, płyn zmiękczający naskórek, 9 zł

1

2

3

4

5

6 7

8

9

niezbędne
zabiegi
O pielęgnacji stóp rozmawiamy 
z izabellą Szypulską z warszawskiego  
salonu kosmetycznego „Ministerstwo Urody”, 
www.ministerstwourody.pl

Jak na co dzień dbać o stopy? 
Domową pielęgnację należy zacząć od 
namoczenia stóp. Powinno ono jednak 
trwać jak najkrócej, odradzam popular-
ne kiedyś, półgodzinne moczenie. Dużo 
lepszym pomysłem jest użycie  płynu do 
zmiękczania skórek. Następnie obcina-
my skórki i zajmujemy się paznokciami. 
Piłujemy je, zaokrąglając minimalnie 
boki, żeby nie wrastały. Jeżeli mamy 
problem z wrastającymi paznokciami, 
w ogóle nie powinniśmy skracać ich 
samemu, lecz zwrócić się o pomoc do 
specjalisty. Po paznokciach przychodzi 
kolej na pięty. Musimy pozbyć się mar-
twego naskórka. Do tego celu używamy 
tarki. Kolejnym krokiem jest zrobienie 
peelingu. Potem płuczemy stopy, wcie-
ramy krem nawilżający, odtłuszczamy 
paznokcie, a następnie je malujemy. 

Wspomina Pani o usuwaniu 
martwego naskórka, czy można 
do tego celu użyć stosowanego 
przez nasze mamy pumeksu? 
Nie jest to zbyt dobry pomysł. Zdecy-
dowanie bardziej odpowiednie są tarki. 
Jednak nawet one muszą być jak naj-
delikatniejsze. Zdecydowanie odradzam 
używania różnego rodzaju tarek meta-
lowych. Najlepiej od razu je wyrzucić. 

Można ewentualnie stosować kamień 
mineralny. Wszystkie te zabiegi należy 
wykonywać na suchej skórze, ponieważ 
mokra skóra „ciągnie się”, powodując 
powstanie nowych zadziorków. W efek-
cie nasze pięty zamiast piękne i gładkie, 
staną się chropowate.
 
Jakie peelingi powinny być 
używane na co dzień? 
Bardzo delikatne, prawie takie same jak 
te, których używamy do twarzy. General-
nie, im delikatniejsze, tym lepiej.  
Ja polecam peelingi cukrowe.  

Co jest najważniejsze w codzien-
nej pielęgnacji naszych stóp? 
Zdecydowanie najważniejsze jest  
stosowanie kremów nawilżających.  
Nie możemy o tym zapominać.  
To absolutnie obowiązkowy punkt  
codziennej troski o skórę. 

Czy lakier i zmywacz szkodzą 
naszym paznokciom? 
W tej chwili lakiery i zmywacze są  
całkowicie bezpieczne dla paznokci. 
Zawierają witaminy i dodatki odżywcze, 
które dbają o płytkę. Trzeba jednak  
pamiętać, by lakier kłaść zawsze na  
podkład lub odżywkę. 

Co zrobić, kiedy mamy problem 
z nadmierną potliwością stóp? 
Czy dezodoranty go rozwiążą?
Żaden dezodorant nie eliminuje pro-
blemu, wszystkie mają jedynie doraźne 
działanie. Polecałabym raczej preparaty 
apteczne, np. lioton, który stosuje się  
na noc, na dobrze oczyszczone stopy. 
Ten środek jest rzeczywiście skuteczny. 

Czy w lecie stopy wymagają 
specjalnych zabiegów? 
Latem szczególną uwagę trzeba zwracać 
na pięty. Klapki, w których chodzimy 
w ciepłe dni, obijają się o nie, powodując 
tym samym ich rogowacenie. W efekcie 
stopy wyglądają zdecydowanie gorzej 
niż w zimie. Latem warto także nało-
żyć na nie żel. Jest to bardzo wygodne, 
ponieważ dzięki temu nawet przez dwa 
miesiące nasze paznokcie będą wyglą-
dały dobrze.  

Jak często wypadałoby pojawić 
się w gabinecie kosmetycznym? 
Optymalnie – raz w miesiącu. W gabine-
cie kosmetyczka dużo dokładniej usunie 
naskórek. Oprócz tego zrobi peeling, 
nałoży maskę i wypiłuje ładnie paznok-
cie, bo wiadomo, że sami nie jesteśmy 
w stanie zrobić tego dobrze.



Afonia i pszczoły
reż. Jan Jakub Kolski
Best Film
 
Co powstanie, gdy na 
ekranie spotkają się 
zapaśniCy, pszCzoły 
i świat przewidywalny 
jak to, że po piątku  
nastąpi sobota? 

Żeby gra była jeszcze ciekawsza, dodamy,  
że maczał w tym palce Jan Jakub Kolski. 
Wynik tej zabawy jest dość zaskakujący 
– przygodowy film o miłości! Tak właśnie  
o swoim nowym projekcie „Afonia  
i pszczoły” powiedział reżyser. Jan Jakub 
Kolski to jeden z najciekawszych polskich 
twórców, każdy z jego filmów zdobywa 
jakieś nagrody. Najbardziej znane jego 
obrazy to „Historia kina w Popielawach” 
i „Jasminum”. Reżyser porwał się nawet 
na ekranizację „Pornografii” Witolda 
Gombrowicza. Ze znakomitym rezulta-
tem zresztą. W nowym filmie ciekawie 
łączy się typowa dla filmów Kolskiego 
balladowa poetyka z efektownymi scena-
mi walk zapaśniczych. „Afonia i pszczo-
ły” to historia pasji, pożądania i zdrady, 
łączących trójkę głównych bohaterów: 
Afonię, jej męża Rafała i Rosjanina Siarę. 
Kolski pokazuje nam, jak niepohamowa-
ną siłę mają uczucia. Afonia pogodziła 
się ze swoim losem, czyli opieką nad 
mężem, który uległ wypadkowi. Od życia 
nie oczekuje nic więcej, poza możliwością 
filmowania. To jej wielka pasja, dlatego 
praktycznie nie rozstaje się z kamerą.  
Jak to zwykle bywa w takich historiach,  
w jej życiu pojawia się nagle On. Czy nie-
oczekiwana namiętność zmieni jej życie? 

Ewangelia ognia
Michel Faber 
W.A.B., sierpień 2009

MiChel Faber urodzony 
w 1960 roku jest  
jednyM z bardziej  
znanyCh współCzesnyCh 
pisarzy brytyjskiCh.

Jego powieści są pełne aluzji literackich, 
oczarowują fenomenalnie zarysowanym 
tłem historycznym i inteligentnym poczu-
ciem humoru. Fabera uwielbiają zarówno 
krytycy, jak i czytelnicy. W świadomości 
polskiego odbiorcy pisarz pojawił się za 
sprawą bestsellerowej powieści „Szkarłat-
ny płatek i biały”. Książka o rozbudowa-
nej, wielowątkowej, wiktoriańskiej formie 
i temacie, oprowadzająca nas po ciasnych 
uliczkach XIX-wiecznego Londynu.  
Trwają prace nad jej adaptacją filmową. 
Od pisarza domagano się kontynuacji 
opowieści, słano do niego gorące listy. 
Nikt nie pozostałby obojętny na takie 
prośby, dlatego Faber napisał „Jabłko”, 
siedem opowiadań ukazujących dalsze 
losy bohaterów „Szkarłatnego płatka  
i białego”. Pod koniec sierpnia ukaże  
się nowa powieść Michela Fabera  
– „Ewangelia ognia”. Czy też stanie się  
bestsellerem, przekonamy się już wkrótce.

Zbuntowani
Andrew Davidson 
Czytelnik, lipiec 2009 

„zbuntowani” 
zapoCzątkowują Cykl  
6 powieśCi, nazwany 
przez sándora Máraia 
„dziełeM garrenów”.

Sándor Márai, nazywany węgierskim  
Tomaszem Mannem, jest jednym  
z najwybitniejszych dwudziestowiecznych 
pisarzy węgierskich. Obok powieści,  
esejów, felietonów, sztuk teatralnych  
i poezji, przez ponad 50 lat pisał „Dzien-
niki”. Są one uważane za jego najwybit-
niejsze dzieło. W „Zbuntowanych” mamy 
do czynienia z krytyką życia, w którym 
rządzi pieniądz. Bohaterami powieści jest 
grupa chłopców odrzucająca przyszłość 
zachwalaną przez profesorów gimnazjal-
nych oraz ich własnych rodziców.  
Nie rozumiejąc pełni otaczającej ich 
rzeczywistości, chcą stworzyć enklawę, 
w której nie będą obowiązywały te same 
prawa, co w normalnym świecie. Czeka 
ich zatem przyspieszony kurs dojrzałoś-
ci, w którym rola mentorów przypada 
aktorowi Amadé i właścicielowi miejsco-
wego lombardu Havasowi. Z okrutną 
szczerością konfrontują oni naszych bo-
haterów ze światem dorosłych i ukazują 
zły smak życia.

Literatura Europy.  
Historia literatury  
europejskiej
Red. Annick  
Benoit-Dusausoy,  
Guy Fontaine 
słowo/obraz terytoria, czerwiec 2009

jeżeli ktoś ChCe  
się przekonać, że  
literatura Miała  
realny wpływ na  
rzeCzywistość, powinien 
sięgnąć po tę książkę.

„Literatura Europy” pokazuje wzajemne 
inspiracje literatur różnych krajów.  
W książce znika rozróżnienie na literatu-
rę francuską, niemiecką, włoską i polską.  
W zamian dostajemy rozległy krajobraz 
prądów, tekstów, sylwetek twórców, prze-
mian społeczno-politycznych. Słowem 
wszystko, co wpłynęło na konstytuowanie 
się tożsamości europejskiej. W każdym 
z rozdziałów znajdziemy zarys sytuacji 
geopolitycznej danej epoki, z zaznacze-
niem najistotniejszych prądów i tendencji 
oddziałujących na literaturę, a także 
charakterystykę gatunków literackich 
typowych dla tego okresu z sylwetkami 
znakomitych pisarzy, poetów i filozofów. 
Jest to kompendium wiedzy historyczno- 
-literackiej, które każdy powinien mieć  
na półce. 

Epoka Lodowcowa 3: 
Era dinozaurów
reż. Carlos Saldanha 
Imperial-Cinepix
 
epoka lodowCowa po 
raz kolejny rozgrzeje 
nasze serCa!

Widzowie od pierwszego wejrzenia poko-
chali fajtłapowatego leniwca Sida  
i jego wielkiego przyjaciela Manfreda.  
Ich niezwykle zabawne i wzruszające 
przygody przyciągnęły przed kinowe ekra-
ny nie tylko najmłodszą publiczność.  
Być może było to wynikiem fenomenal-
nego dubbingu, m.in. rewelacyjnej kreacji 
Czarka Pazury, który użyczył swojego 
głosu Sidowi. Co prawda sama „Epoka 
Lodowcowa” stała się żelaznym punktem 
świątecznej ramówki telewizyjnej, tak 
samo jak „Kevin sam w Nowym Jorku”, 
nie ujmuje to jednak jej uroku. W trzeciej 
części nie zabraknie oczywiście tygrysa 
szablozębnego o imieniu Diego i Scra-
ta, wiewiórki, która przyczyniła się do 
nadejścia epoki lodowcowej. Wszystkich 
bohaterów czeka spotkanie z dino- 
zaurami. Żeby przekonać się, co z niego 
wyniknie, trzeba wybrać się do kina. 
Film będzie wyświetlany również w wersji 
trójwymiarowej. 

Terminator Ocalenie
reż. McG 
United International Picture

wielbiCiele najbardziej 
znanego Cyborga  
na świeCie Musieli  
wykazać się nie lada  
CierpliwośCią oCzekująC 
na kolejną Część  
przygód swojego  
bohatera.

Nawet jeśli ktoś nie przepada za przygo- 
dami Terminatora, do kina warto  
się wybrać chociażby po to, by przekonać 
się, jak 62-letni Schwarzenegger wypadł  
w roli superbohatera. Akcja „Terminatora 
Ocalenie” rozgrywa się w roku 2018. John 
Connor (Christian Bale) ma poprowadzić 
ruch oporu przeciwko Skynetowi i armii 
Terminatorów. Jednak plan ten zostaje 
zakłócony przez pojawienie się Marcusa 
Wrighta (Sam Worthington), o którym 
nie wiadomo, czy został przysłany z przy- 
szłości, czy jest uciekinierem z przeszłości. 
Rozwikłanie tej zagadki przypada 
w udziale Connorowi, który przy okazji 
odkrywa inną przerażającą tajemnicę. 
Ostatnia z części serii „Terminatorów” nie 
została niestety wyreżyserowana przez  
Jamesa Camerona lecz przez McG, 
znanego z takich filmów, jak „Aniołki 
Charliego” z roku 2000 oraz „Aniołki 
Charliego: Zawrotna szybkość” z 2003 
roku. Czy podźwignie ona legendę po-
przednich dwóch części?
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   Open’er Festival 
Gdynia, lotnisko  
Babie Doły  
2–5 lipca 2009

dzięki heineken open’er 
Festival gdynia wyrosła  
na MuzyCzną stoliCę 
polski.

Żadna inna inicjatywa nie wypromowała 
tak skutecznie tego regionu. Sława festi-
walu wybiega daleko poza granicę nasze-
go kraju. „The Times” uznał Openera za 
jeden z dwudziestu najlepszych europej-
skich festiwali. W tym roku co prawda nie 
wystąpią takie gwiazdy, jak Jay-Z, Kanye 
West, Snoop czy Pharrell, których podzi-
wialiśmy w latach ubiegłych, ale obec-
ność na lotnisku w Babich Dołach jest 
obowiązkowa. Zagrają zarówno grupy re-
gularnie odwiedzające Polskę, jak choćby 
Placebo (już po raz piąty) czy Faith No 
More, oczekiwani przez polskich fanów 
od 11 lat. Lista wykonawców jest bardzo 
długa. Zobaczymy m.in. Moby’ego, Lily 
Allen, White Lies, Santogold, Gossip, 
Cristal Castles, Q-Tip oraz zespół Kings 
of Leon, uznawany obecnie za najbardziej 
pożądany koncertowo zespół świata. 

Gdynia Design  
Days 2009
Gdynia, Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny, 
plac Grunwaldzki  
oraz Muzeum Miasta 
Gdynia  
9–10 lipca 2009

polaCy wreszCie  
zrozuMieli, że dużo  
przyjeMniej jest  
FunkCjonować  
w dobrze  
zaprojektowanej  
przestrzeni. 

W naszym kraju odbywa się kilka 
dobrych imprez promujących wzornic-
two. Jedną z nich jest festiwal Gdynia 
Design Days, prezentujący dobre praktyki 
projektowe podnoszące jakość życia. 
Zobaczymy prace finalistów i laureatów 
konkursu Dobry Wzór 2009 na najlepiej 
zaprojektowane produkty na polskim ryn-
ku oraz finalistów i laureatów konkursu 
Young Design, a także wystawę prezentu-
jącą projekty Yvesa Béhara (m.in. laptop 
XO za 100 dolarów). Głównym punktem 
festiwalu będzie wystawa Design na placu 
Grunwaldzkim. Tam w 21 kontenerach 
portowych zaprezentują się studia projek-
towe i galerie designu, nie tylko z Polski. 
Prace będzie można nie tylko obejrzeć, 
ale także kupić. W jednym z kontenerów 
odbędą się warsztaty dla dzieci. Dodatko-
wo Muzeum Miasta Gdynia na wystawie 
Design Four Elements zaprezentuje 
najlepsze szwedzkie wzornictwo. 

Alina Szapocznikow 
Niezgrabne przedmioty 
Warszawa, Muzeum  
Sztuki Nowoczesnej   
14 maja–6 lipca 2009 

trwa wystawa jednej  
z najwybitniejszyCh  
polskiCh rzeźbiarek.

Organizatorzy wystawy zestawili prace 
Aliny Szapocznikow z dziełami Louise 
Bourgeois, Evy Hesse, Marii Bartusowej  
i Pauline Boty. Artystka była prekursorką 
na wielu płaszczyznach, przede wszystkim 
podejmowała temat własnej choroby  
i śmierci, będący w ówczesnych czasach 
tabu. W obrębie jej zainteresowań od 
samego początku znajdowało się ciało.  
Reprodukowała jego fragmenty, po- 
większała je wielokrotnie i odkształcała.  
Zamieniała je w przepełnione bólem  
„niezgrabne przedmioty” – tak nazywała 
swoje prace. Materiały, jakich używała  
do produkcji rzeźb, też wyprzedzały  
poszukiwania formalne współczesnych  
jej artystów. 

Vogue 
Gdańsk, Centrum Sztuki 
Współczesnej „Łaźnia”
 18 czerwca–2 sierpnia 2009

gdańskie CentruM  
sztuki współCzesnej, 
nie CzekająC na polską 
edyCję vogue’a,  
zorganizowało wystawę  
zatytułowaną  
„właśnie vogue”.

Każdy dziś doskonale wie, że to czaso- 
pisma i reklamy dyktują, kto jest atrak-
cyjny i wzbudza pożądanie. Estetyzacja 
i fetyszyzacja męskości dokonuje się  
poprzez ubiory i akcesoria. To one tworzą 
zmienną tożsamość wizualną i seksualną 
mody. Czasopismem, które w najwięk-
szym stopniu brało udział w tym proce-
derze jest oczywiście Vogue, którego się 
pewnie w Polsce nie doczekamy (mamy 
kilka dziennikarek już od dawna przy-
gotowujących się do bycia polską Anną 
Wintour). Arkadius, Grupa Bergamot 
(Raman Tratsiuk i Volha Maslovskaya), 
Anna Nawrot, Tomasz Kawszyn, Tomek 
Kitliński, Leszek Knaflewski, Oiko  
Petersen, Karol Radziszewski i Piotr 
Żyliński poszukują męskiej atrakcyjności. 
Próbują znaleźć granicę pomiędzy  
męskością a modą. Przy okazji odkrywa-
ją, że nie da się tego wszystkiego robić  
w oderwaniu od typowo męskich spraw, 
czyli polityki, ekonomii i konfliktów.

Off Festival  
Mysłowice, Słupna Park   
6–9 sierpnia 2009

oFF Festival odbywająCy 
się pod opieką artura 
rojka, wyrasta na  
jedno z CiekawszyCh  
wakaCyjnyCh wydarzeń.

Z roku na rok organizatorzy oferują nam 
coraz ciekawsze muzycznie doznania. 
Od początku festiwal był nastawiony na 
prezentację czołówki alternatywnej sceny 
muzycznej z całego świata. Od 4 lat na 
kilku scenach prezentuje się kilkudziesię-
ciu artystów. Na tegorocznej edycji zagra 
prawie 70 zespołów, większość wystąpi 
w Polsce po raz pierwszy. Największym 
wydarzeniem, zapowiadanym przez 
Artura Rojka jako „kosmiczny koncert”, 
będzie występ grupy Spiritualized.  
Utwory tej formacji, założonej przez  
Jasona Pierce’a, członka legendarnego 
zespołu Spacemen 3, tworzą dziś kanon 
światowego rocka. Drugą, bardzo wy-
czekiwaną gwiazdą będzie amerykańska 
grupa The National. W tej chwili są oni 
jednym z najpopularniejszych zespołów 
gitarowych w USA. Ich muzyka przy-
wodzi na myśl brzmienie Joy Division 
i Tindersticks. Wydany w 2007 r. album 
„Boxer” (Beggars Banquet, 2007) określa 
się jako inny od wszystkiego, co zostało 
wydane do tej pory. To chyba najlepsza 
zachęta, by pojawić się w Mysłowicach.

Koncert Radiohead
Poznań, Park Cytadela  
25 sierpnia 2009 

w wakaCje do polski 
przyjadą gwiazdy,  
także te największego  
ForMatu, które do tej 
pory szerokiM łukieM 
oMijały nasz kraj. 

Oprócz wielu festiwali czekają nas 
koncerty Madonny, Britney Spears, Kylie 
Minogue, U2 oraz Radiohead. Trudno 
rozstrzygać, który z tych koncertów  
będzie większym wydarzeniem. Na przy-
jazd Radiohead tysiące fanów czekało  
15 lat. Przez tyle lat żadnej agencji nie 
udało się ściągnąć zespołu do Polski. 
Dopiero słuszna idea, czyli proekolo-
giczna impreza, zachęciła muzyków do 
odwiedzenia naszego kraju. Słyną oni 
bowiem z dbałości o środowisko natural-
ne. Radiohead to w tej chwili najbardziej 
znany zespół alternatywny. Mają na swo-
im koncie trzy statuetki Grammy, a ich 
albumy wielokrotnie zdobywały status 
platynowych. Dwa lata temu wywołali 
niezłe zamieszanie udostępniając za 
darmo w sieci swoją nowo wydaną płytę 
„In Rainbows”.
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Indianie od wieków zajmujący się astrologią stwierdzili, że niektóre  
cechy człowieka można przypisać zwierzętom. Na tej podstawie  
stworzyli horoskop, w którym zodiakowi astrologii klasycznej  
odpowiada 12 zwierząt. Czytając go, możesz dowiedzieć się  
wiele o sobie, swoim charakterze i postępowaniu.Te
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SoKół 
21.03–20.04  
Osoby spod tego znaku cenią sobie wolność, nie 
pozwalają na jakiekolwiek ograniczenia ze strony 
partnera. Dla otoczenia mogą wydawać się lekko-
myślne i nieodpowiedzialne. W towarzystwie bry-
lują, potrafią być zarówno świetnymi mówcami, jak 
i słuchaczami. Nie ma dla nich murów, których nie 
można obalić, czasem jedynie błyskotliwą ripostą.

BóBR 
21.04–21.05 
Urodzeni w tych dniach to pracusie. Wśród osób 
spod tego znaku najwięcej jest bowiem pracoholi-
ków. Jeżeli ktoś zleci bobrowi jakieś zadanie, może 
być pewny, że zostanie ono wykonane sumiennie 
i  starannie. Jednak osoby te przy nawale obowiązków 
nie powinny zapominać o uczuciach. Kochają spo-
kojnie, bezpiecznie i uwielbiają bliskość fizyczną.

JElEń 
22.05–21.06
Posiada duszę artysty. Uwielbia zmiany, nowe  
wyzwania oraz odkrywanie nieznanego. Przeży- 
wanie uczuć jest dla niego wprost mistycznym  
doznaniem, jednak to najmniej stały uczuciowo 
znak. Tolerancyjny partner przymknie oko na  
niewinne flirty, ponieważ będzie wiedział, że dla 
niego jest to coś naturalnego, pozbawionego  
jakiegokolwiek znaczenia.

Wąż 
24.10–22.11
Często jest postrzegany jako przebiegły i zimny, 
niechętnie przytulany i głaskany. Potrafi, polegając 
na jednym spojrzeniu, wyrobić sobie opinię o czło-
wieku... najczęściej jak najbardziej trafną. W miłości 
zaborczy, zazdrosny, jednak kocha do końca życia. 
Jeśli drugiej połowie uda się trochę poluzować 
jego wężowy uścisk, zyska partnera pomocnego 
w każdej sytuacji. 

SoWA 
23.11–21.12 
Nie bez powodu jest symbolem mądrości 
i surowości. Osoby spod tego znaku to urodzeni 
nauczyciele – mądrzy, przykładni, lecz niezbyt 
rozsądni, bowiem dla nich życie jest jak przygoda. 
Również w miłości, na początku opierają uczucie 
na przygodzie i spontaniczności, jednak z czasem 
przywiązują się do partnera i gotowe są skoczyć za 
nim w ogień. Z sową na pewno nie będziesz się nu-
dzić, szczególnie w nocy, gdyż cierpi na chroniczną 
bezsenność.

Gęś 
22.12–20.01
Osoby urodzone w tych dniach obdarzone są przez 
naturę wielką ambicją i wytrwałością. Nie działają 
spontanicznie, swoje kroki mają surowo odmierzo-
ne i zaplanowane, dlatego w życiu odnoszą spek-
takularne sukcesy. Gęsi są mieszanką inteligencji, 
mądrości i szybkości w podejmowaniu decyzji. 
Jednak w uczuciach często odnoszą niepowodze-
nia, bowiem przekładają karierę nad miłość. Gdy 
się zakochują, budzą się ze snu i szybko odrabiają 
czas spędzony na pracy. Seks dawkują ostrożnie, 
tak by nie stał się chlebem powszednim. 

łoSoś 
23.07–23.08 
Osoby spod tego znaku to urodzeni przywódcy.  
Poruszają się ze swobodą i gracją i w ten sam spo-
sób pokonują wszelkie przeszkody na swojej dro-
dze. Nie ma dla nich rzeczy niemożliwych, murów 
nie do obalenia. Często wykazują jednak słomiany 
zapał i padają ofiarami własnych dążeń. W miłości 
są łowcami. Swoją ofiarę zdobywają bezgranicz-
nym, burzliwym i namiętnym uczuciem. Wyśmienici 
kochankowie, nie dla nich miłość platoniczna.

DzięCioł  
22.06–22.07 
Urodzeni w totemie dzięcioła są wspaniałymi 
rodzicami. Tak jak te pracowite ptaki budują domy, 
w których panuje ciepła atmosfera, a życie rodzinne 
jest najważniejszą sprawą. Jednak myli się ten, kto 
uważa, że brak im czułości, romantyzmu i namięt-
ności. Ich uczucia są głębokie i często trwają przez 
całe życie. Nie lubią dzielić się z innymi swoją 
prywatnością.

niEDźWiEDź 
24.08–23.09 
Postrzegany zwykle jako pluszowy miś. Ciepły, 
miękki, o łagodnym spojrzeniu i nieco flegmatycz-
nym podejściu. Lubi mieć wszystko poukładane  
i zaplanowane. Nie lubi gwałtownych działań.  
W uczuciach, jak na prawdziwego niedźwiedzia 
przystało, skrywa się za warstwą grubego futra. 
Jednak szczęściarze, którym przez tę zasłonę udało 
się przedrzeć, otrzymają od niego wiele ciepła  
i romantyzmu z domieszką szaleństwa, jednak  
– jak to u misiów bywa – kontrolowanego.

KRuK 
24.09–23.10 
Osoby urodzone w tych dniach są stworzone do 
życia w społeczeństwie. Nienawidzą samotności  
i nudy. Muszą być zawsze w ruchu, otoczone przy-
jaciółmi, których zaskakują genialnymi pomysłami. 
W miłości kokieteryjne i uwodzicielskie. Jednak 
gdy znajdą wymarzonego partnera, spełniają się 
dogadzając mu i podporządkowując się, lecz nie 
bezkrytycznie. Strażnicy domowego ogniska,  
chociaż przez swoje rozpamiętywanie spraw  
z przeszłości wzniecą niejeden pożar.

WyDRA 
21.01–18.02 
Patrząc na nią możemy zadać sobie pytanie, skąd 
bierze tyle energii i siły, bowiem swoją zwinnością, 
szybkością i spontanicznością może zadziwić nie-
jednego. Wydra jest uroczą osobą. Ma wyjątkowo 
ciepłe usposobienie. Po spotkaniu z nią czujemy się 
wręcz naładowani jej pozytywną energią. Jednak 
niech strzegą się ci, którzy chcą ją w jakikolwiek 
sposób udomowić. To wolna istota, która ceni sobie 
przestrzeń i swobodę. Z wydrą nie będziesz się 
nigdy nudzić. Jej partner musi być wyrozumiały, 
cierpliwy i... równie inteligentny, jak ona sama.

WilK 
19.02–20.03 
Osoby spod tego znaku stworzone są do życia 
w stadzie, gdzie czują się najbezpieczniej.  Bezbłęd-
nie wczuwają się w sytuację innych ludzi i w razie 
potrzeby otaczają ich współczuciem oraz troską. 
W miłości szukają partnera na całe życie. Swojego 
wybranka, mimo jego wad, idealizują, noszą na 
rękach i zdają się nie przejmować tym, że partner 
nie do końca ich docenia. Jednak w kryzysowych 
sytuacjach wilk, jak na drapieżnika przystało, 
potrafi pokazać kły i pazury. Jeśli chcesz wyjść cało 
z potyczki, lepiej po prostu... nie wywołuj go z lasu.
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prof. dr hab. med. 
Jan Kuydowwicz
tel. 042 251 61 82 

łuków
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

al. Kościuszki 2, 
21-400 Łuków, 
tel. 025 798 96 25 
ordynator: dr Bożena Gajownik
dr Jolanta Fornal

MieLec 

 Szpital Powiatowy 
im. Edmunda Biernackiego 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. Żeromskiego 22, 
39-300 Mielec 
dr Józef Sznajder
tel. 017 78 00 378
www.zoz.mielec.pl

oLSztyn 

 Poradnia Hepatologiczna  
ul. Żołnierska 16 a, 
10-561 Olsztyn 
tel. 089 538 64 86

 Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny
ul. Żołnierska 18, 
10-561 Olsztyn 
dr Jolanta Citko 
tel. 089 538 65 99

opoLe 

 Szpital Wojewódzki 
Oddział Zakaźny/Poradnia  
Hepatologiczna 
ul. Kośnego 53, 
45-372 Opole 
ordynator: dr Wiesława Błudzin 
tel. 077 443 30 64

oStrołęka 
 Poradnia Chorób Zakaźnych 

ul. Sienkiewicza 56, 
07-409 Ostrołęka 
tel. 029 765 12 77
ordynator:  
dr Małgorzata Giżycka 
tel. 029 765 13 93

płock 
 Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Medyczna 19, 
09-400 Płock 
dr Małgorzata Galon 
tel. 024 364 62 13 (pokój 
lekarski)
 
poznań 

 Wojewódzki Szpital 
im. Strusia (ZOZ Stare Miasto) 

Klinika Chorób Zakaźnych AM 
Wojewódzka Poradnia WZW 
ul. św. Wincentego 2, 
61-003 Poznań 
kierownik: prof. dr hab. med. 
Jacek Juszczyk 
tel. 061 877 36 71 
(centrala szpitala) 
tel. 061 879 02 56  
(sekretariat prof. Juszczyka) 
kierownik Poradni WZW: 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 877 36 87 

 Poradnia WZW 
Bamberski Dwór 
(kontrakt z NFZ i prywatnie) 
ul. św. Wawrzyńca 11, 
60-539 Poznań 
rejestracja: tel. 061 848 14 10  
w godz. 8–20 
dr Iwona Bereszyńska 
przyjmuje: 
poniedziałki: 16.30–18.30, 
piątki: 15.30–17.30 

 prof. Jacek Juszczyk 
przyjmuje prywatnie: 
Przychodnia Arsmedica 
ul. Podgórna 4, 
61-829 Poznań
tel. 061 852 81 08 

przeźMierowo 

 Gabinet Prywatny 
ul. Rynkowa 63, 
62-081 Przeźmierowo 
dr Iwona Bereszyńska 
tel. 061 816 39 00
ewiq@wp.pl

puławy 

 Szpital Miejski Oddział  
Chorób Zakaźnych 
ul. Bema 1, 
24-100 Puławy 
dr Tomasz Piekos 
tel. 081 886 42 91

racibórz 
 Szpital Zakaźny w Raciborzu 

ul. Bema 5, 
47-411 Racibórz 
ordynator: 
dr n.med. Iwona Olszok 
tel. 032 755 53 70 

 Poradnia Hepatologiczna 
ul. Gamowska 3, 
47-400 Racibórz
tel. 032 755 50 25 (rejestracja) 
tel. 032 755 50 26 (kierownik)

radoM 

 Radomski Szpital 
Specjalistyczny 
Oddział Zakaźny 
ul. Tochtermana 1, 
26-600 Radom 
dr Grzegorz Stolarek 
tel. 048 361 52 23

rzeSzów 
 Wojewódzka Przychodnia  

Specjalistyczna 
Poradnia Hepatologiczna  
ul. Lwowska 60, 
35-301 Rzeszów 
dr Janusz Kaliszczak 
tel. 017 866 40 00 
(centrala szpitala)
(rejestracja wew. 444)
i 017 866 44 28, środy 15–18 
(także dzieci od 15. roku życia.  
Osoby wstępnie kwalifikowane 
do terapii przeciwwirusowej 
przy hepatitis C odsyłane są 
w celu diagnostyki do Łańcuta).

Sanok 

 Szpital SPZOZ 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. 800-lecia 26,
38-500 Sanok 
tel. 013 465 62 45 (pokój lek.) 
Elżbieta Jurasz 
Renata Kornasiewicz-Dubiel 
kierownik: 
Stanisława Warzycha 
www.zozsanok.pl

 Poradnia Chorób Zakaźnych 
tel. 013 465 62 42 
czynna od poniedziałku 
do piątku  
od 11 do 13;
leczeni interferonem 
przyjmowani są: 
we wtorki 
(Renata Kornasiewicz-Dubiel) 
i czwartki 
(Elżbieta Jurasz) 
od 8 do 13

Szczecin 
 Pomorska Akademia 

Medyczna
Oddział Hepatologiczny 
Klinika Chorób Zakaźnych 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin 
kierownik:  
prof. Anna Boroń-Kaczmarska 
tel. 091 431 62 42 (sekretariat) 
e-mail: annabk@inet.com.pl 

 Poradnia WZW 
ul. Arkońska 4, 
71-455 Szczecin 
kierownik:  
dr hab. Marta Wawrzynowicz-
-Syczewska 
tel. 091 454 10 07

 Hepatologiczny  
Punkt Konsultacyjny 
środy i czwartki 11–13 
dr Anita Wnuk 
i dr hab. Marta Wawrzynowicz-
-Syczewska 
ul. Broniewskiego 12, 
71-455 Szczecin
 

tel. 091 454 10 07 w. 442 lub 445 
(rejestracja) i 454 24 50 
e-mail wwoj@poczta.wp.pl, 
marta.syczewska@przesz-
czep.pl

toruń 

 Wojewódzki Szpital  
Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. Krasińskiego 4/4A, 
87-100 Toruń 
ordynator: 
dr Elżbieta Strawińska 
tel. 056 658 25 60 
dr Bożena Balewska-
-Hildebrandt 
tel. 056 658 25 07 
tel. 056 622 10 92

tychy 
 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny nr 1 
im. prof. Józefa Gasińskiego 
ul. Edukacji 102, 
43-100 Tychy 
dr Tomasz Macura 
tel. 032 325 43 03

wałbrzych 
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

ul. Stefana Batorego 4, 
58-300 Wałbrzych
tel. 074 648 98 84
ordynator: 
dr Krystyna Augustyniak 

wałcz 
 107 Szpital Wojskowy  

z Przychodnią 
Oddział Zakaźny 
ordynator: dr Mariusz Mróz 
ul. Kołobrzeska 44, 
78-600 Wałcz 
tel. 067 250 29 11 
(pok. ordynatora) 
tel. 067 259 29 12 
(pok. pielęgniarek) 
www.107sw.mil.pl

warSzawa 

 Wojewódzki Szpital Zakaźny 
Klinika Hepatologii i Nabytych  
Niedoborów Odporności AM 
ul. Wolska 37, 
01-201 Warszawa
konsultant krajowy: 
dr hab. Andrzej Horban
kierownik: dr hab.  
Alicja Wiercińska-Drapało 
tel. 022 33 55 352 
(centrala szpitala) 

 Oddział Dzienny Szpitala 
Zakaźnego 
dr Hanna Berak 
tel. 022 33 55 352 

 Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych 
i Alergologii

ul. Szaserów 128, 
00-909 Warszawa 
tel. 022 681 61 99, 022 681 75 19 
prof. Jerzy Kruszewski
dr Marek Dudziak 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
dr Iwona Suchecka

 Centralny Szpital Kliniczny  
MSWiA Oddział Chorób 
Wewnętrznych i Hepatologii 
ul. Wołoska 137, 
02-507 Warszawa 
ordynator: dr Andrzej Gietka 
tel. 022 602 18 50

wrocław 
 Wojewódzki Szpital 

Specjalistyczny 
im. J. Gromkowskiego 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Koszarowa 5, 
51-149 Wrocław 
prof. Andrzej Gładysz
prof. Krzysztof Simon 
tel. 071 326 13 25 w. 249 
dr Małgorzata Inglot 
e-mail: minglot@k.pl 
dr Jacek Gąsiorowski
e-mail: jacekgasiorowski@k.pl 
(do kliniki) 
www.gromkowski.republika.pl 

 Przychodnia KARMED
Prywatna Praktyka Lekarska 
Konsultacje Hepatologiczne 
lek. med. Grzegorz Madej 
ul. Bończyka 20, 
51-138 Wrocław 
NZOZ KAR-MED, gabinet nr 38 
czynna w poniedziałki 
i czwartki po uprzedniej 
rejestracji telefonicznej  
tel. 0501 357 714

zieLona Góra 
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

w Zielonej Górze
ul. Wazów 42, 
65-044 Zielona Góra
tel. 068 452 77 78
dr Jacek Smykał,  
dr Waldemar Szymański

biała podLaSka
 Poradnia Chorób Zakaźnych  

ul. Warszawska 15, 
21-500 Biała Podlaska 
tel. 083 342 814 147
dr Irena Kijuk

białyStok 

 Klinika Chorób Zakaźnych 
Wojewódzki Szpital  
Specjalistyczny  
im. K. Dłuskiego 
ul. Żurawia, 14 15-540 Białystok 
tel./fax 085 741 69 21 
kierownik kliniki: 
prof. dr hab. med.  
Robert Flisiak 
prof. dr hab.  
Danuta Prokopowicz 
dr Tadeusz Wojciech Łapiński 
doc. dr hab. Anatol Panasiuk 
e-mail: doctors@poczta.onet.pl 

 Praktyka prywatna 
dr Tadeusz Wojciech Łapiński 
Centrum Medyczne 
Białystok, ul. Niedźwiedzia 69  
(gabinet 104) 
tel. 085 740 94 91 
tel. kom. 604 651 709 
e-mail: twlapinski@wp.pl 

 Praktyka prywatna 
doc. dr hab. Anatol Panasiuk 
ul. Leszczynowa 17, 
Białystok-Grabówka 
tel. kom. 605 134 720 
e-mail: anatol@panasiuk.pl 
www.panasiuk.pl

boLeSławiec 
 Poradnia Chorób Zakaźnych 

ul. Jeleniogórska 4, 
59-700 Bolesławiec
tel. 075 738 01 20
ordynator dr Jan Hałubiec

bydGoSzcz 

 Wojewódzki Szpital 
Obserwacyjno-Zakaźny 
ul. św. Floriana 12, 
85-030 Bydgoszcz 

 Katedra i Klinika 
Chorób Zakaźnych AM 
kierownik: 
prof. dr hab. med.  
Waldemar Halota 
prof. dr hab. med. 
Małgorzata Pawłowska 
tel. 052 325 56 05 
fax 052 345 71 95 
e-mail: wsozse@mpn.pl

bytoM 

 Szpital Specjalistyczny nr 1 
ul. Legionów 49 
41-902 Bytom
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny i Hepatologii Zakaźnej 
p.o. ordynatora oddziału:  

dr n.med. Lucjan Kępa 
tel. 032 281 92 41 (do 45) 

 Poradnia Wirusowego 
Zapalenia Wątroby  
przy Szpitalu  
Specjalistycznym nr 1  
kierownik: 
dr n.med. Andrzej Dziambor

chełM
 Samodzielny Publiczny  

Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny 
Poradnia Chorób Zakaźnych 
ul. Ceramiczna 1, 
22-100 Chełm 
dr Maria Kornas-Rypina
tel. 082 562 33 58

chorzów 
 Szpital Specjalistyczny 

Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna 
ul. Zjednoczenia 10, 
41-500 Chorzów 
dr Ewa Janczewska-Kazek 
doc. Włodzimierz Mazur
tel. 032 349 93 88 lub 349 93 17

ciechanów 

 Szpital Wojewódzki 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Powstańców 
Wielkopolskich 2, 
06-413 Ciechanów 
dr Dariusz Goryszewski 
tel. 023 673 03 42

cieSzyn 

 Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny Szpitala nr 2 (ZOZ) 
ul. Katowicka 1, 
43-400 Cieszyn 
ordynator: 
dr Bronisława Szlauer 
tel. 033 852 05 46 wew. 162
Poradnia Hepatologiczna 
wew. 140 

częStochowa 

 Wojewódzki Szpital 
Zespolony ul. PCK 1, 
42-200 Częstochowa 
Oddział Zakaźny i Poradnia 
Hepatologiczna 
dr Marian Sikora 
tel. 034 325 26 11 i 325 26 19

dąbrowa  
tarnowSka 

 Szpital im. S. Patrycego 
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny 
ul. Szpitalna 1, 
33-200 Dąbrowa Tarnowska 
dr Zbigniew Martyka 
tel. 014 642 28 31,  

fax 014 642 27 14 
e-mail: zoz-datar@post.pl

dębica 

 Szpital Miejski (ZOZ) 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
ul. Krakowska 91, 
39-200 Dębica 
dr Teresa Brzostek 
tel. 014 670 36 21

eLbLąG 

 Szpital im. Jana Pawła II 
Oddział Zakaźny 
ul. Żeromskiego 22, 
22-300 Elbląg 
ordynator oddziału zakaźnego: 
dr Elżbieta Hajer 
tel. 055 230 42 30, 
230 42 58, wew. 212 

ełk 
 Samodzielny Niepubliczny 

ZOZ Vita
ul. Kochanowskiego 68A, 
10-300 Ełk 
dr Iwona Mierzejewska
dr Krzysztof Kropiwnicki 
tel. 087 620 05 45

GdańSk 
 Pomorskie Centrum Chorób 

Zakaźnych i Gruźlicy 
Klinika Chorób Zakaźnych AM 
ul. Smoluchowskiego 18, 
80-214 Gdańsk 
kierownik: 
dr med. Tomasz Smiatacz 
dr Krystyna Witczak- 
-Malinowska,  
dr Krystyna Malanowicz- 
-Świerczyńska 
tel. 058 341 28 87 sekretariat
www.pcchz.pl

Giżycko 
 Samodzielny Publiczny ZOZ 

ul. Warszawska 41, 
11-500 Giżycko 
dr Anna Lachowicz-
-Wawrzyniak 
tel. 087 428 52 71 wew. 351

Gorzów  
wieLkopoLSki 

 SP Szpital Wojewódzki
Oddział Chorób Zakaźnych 
Poradnia Chorób Wątroby 
ul. Walczaka 42, 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
dr Teresa Trajgis 
dr Leszek Kwiatkowski 
tel. 095 732 20 41

katowice 
 Oddział Gastroenterologii SP  

Centralny Szpital Kliniczny 

im. K. Gibińskiego Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego 
ul. Medyków 14, 
40-752 Katowice 
kierownik: 
prof. dr hab. Marek Hartleb 
dr Michał Petelenz 
dr Joanna Musialik 
tel. 032 789 40 00 (centrala),  
tel. 032 789 40 34 (poradnia) 
www.csk.katowice.pl

kieLce 
 Wojewódzki Szpital 

Zespolony 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
ul. Radiowa 7, 
25-317 Kielce 
ordynator: 
dr n.med. Wiesław Kryczka 
tel. 041 363 71 34
e-mail: wkryczka@mp.pl

konin 

 Wojewódzki Szpital 
Zespolony 
Oddział Chorób Zakaźnych 
ul. Wyszyńskiego 1, 
62-510 Konin 
dr Rafał Krygier 
dr Barbara Pietrow
dr Kamila Janicka
tel. 063 240 44 92 (poradnia)

koSzaLin 

 Szpital Wojewódzki 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
ul. Chałubińskiego 7, 
75-581 Koszalin 
ordynator: dr Jacek Wróblewski 
tel. 094 348 81 61 – ordynator
tel. 094 348 82 92

kraków 
 Wojewódzkie Centrum 

Diagnostyki i Terapii 
Wirusowych Zapaleń Wątroby 
i Hepatologii z Poradnią 
Specjalistyczną i Oddziałem 
Wirusowego Zapalenia 
Wątroby  i Hepatologii 
ul. Prądnicka 80, 
31-202 Kraków
kierownik: 
Barbara Baka-Ćwierz 
zastępca kierownika: 
Jolanta Hojoł-Wróbel 
tel./fax 012 614 22 73 sekretariat 
tel. 012 614 22 80, (rejestracja 
poradni) 
tel. 012 614 22 82 
(dyżurka lekarska, oddział)

 Klinika Chorób Zakaźnych 
i Hepatologii, Szpital 
Uniwersytecki 
ul. Śniadeckich 5, 
31-531 Kraków 

kierownik: 
prof. dr hab. n.med. 
Tomasz Mach 
tel. 012 424 73 40 (recepcja)
tel. 012 424 73 55
tel. 012 424 73 60 (poradnia) 

 Szpital Specjalistyczny  
im. S. Żeromskiego 
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny 
os. Na Skarpie 66, 
31-913 Kraków 
dr n.med. Barbara Postawa-
-Kłosińska 
tel. 012 644 01 44 

 Poradnia Chorób Zakaźnych  
dla Dorosłych 
wew. 502 czynny pn.–pt. 9–12
Gabinet Hepatologiczny 
czynny: 
pon. 7–17.30, wt. 7– 20,  
śr. 10–20, czw. 7–20

 V Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny
ul. Wrocławska 1/3, 
30-901 Kraków
tel. 012 630 83 24 lub 42
kierownik: dr Artur Lipczyński

LubLin 
 Samodzielny Publiczny 

Szpital Wojewódzki 
im. Jana Bożego 
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych 
ul. Biernackiego 9, 
20-089 Lublin 
kierownik: 
prof. Roma Modrzewska 
dr Anna Łyczak 
tel. 081 740 56 29, 081 740 27 00,
tel. 081 740 82 71 (przychodnia) 
www.top.lublin.pl/janbozy

łańcut 
 Szpital Miejski (ZOZ) 

ul. Paderewskiego 5, 
37-100 Łańcut 
dr Jerzy Sieklucki 
tel. 017 224 02 92

łódź 

 Specjalistyczny Szpital  
Wojewódzki im. Biegańskiego  
Klinika Obserwacyjno-
-Zakaźna UM 
ul. Kniaziewicza 1/5,  
91-347 Łódź 
ordynator: 
prof. dr hab. med. 
Daniela Dworniak
tel. 042 251 61 82
Oddział Chorób Zakaźnych, 
Tropikalnych i Pasożytniczych
Katedra i Klinika Chorób 
Zakaźnych AM
 

kLiniki i poradnie 
chorób zakaźnych
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