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5OD REDAKCJI

SZANOWNI CZYTELNICY

ODDAJEMY W WASZE RĘCE NAJNOWSZY NUMER „ABECADŁA 
ZDROWIA”. JESIENNE WYDANIE ADRESOWANE JEST DO 

PACJENTÓW CHORYCH NA WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY. 
Z MYŚLĄ O NICH ZAMIESZCZAMY TRZY ARTYKUŁY NAPISANE 

PRZEZ LEKARZY. W TEKŚCIE PT. „ELASTOGRAFIA DYNAMICZNA 
WĄTROBY PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA FIBROSCAN®  

– STANDARDOWE NARZĘDZIE OCENY WŁÓKNIENIA WĄTROBY” 
LEK. MED. GRZEGORZ MADEJ PRZYBLIŻA TĘ ALTERNATYWNĄ 

DLA BIOPSJI WĄTROBY METODĘ BĘDĄCĄ PRAKTYCZNYM 
NARZĘDZIEM W RĘKACH HEPATOLOGA. 

W TYM NUMERZE ZAMIESZCZAMY TAKŻE ARTYKUŁ 
POŚWIĘCONY WIRUSOWEMU ZAPALENIU WĄTROBY TYPU B I C 

U KOBIET W CIĄŻY.
W OSTATNIM TEKŚCIE Z SERII ABC PACJENTA DR ANITA 

WNUK DOKONUJE PRZEGLĄDU KILKU JEDNOSTEK 
CHOROBOWYCH, KTÓRE BYWAJĄ NAJCZĘSTSZĄ PRZYCZYNĄ 

NIEPRAWIDŁOWYCH BADAŃ WĄTROBOWYCH. 
W RUBRYCE MĄDROŚĆ NATURY PISZEMY O DOBROCZYNNYCH 

WŁAŚCIWOŚCIACH ŻURAWINY. PRZEKONUJEMY, DLACZEGO 
NIE TYLKO JESIENIĄ WARTO JEŚĆ PRZETWORY NA BAZIE TEGO 

WYJĄTKOWEGO OWOCU. 
W CZĘŚCI POŚWIĘCONEJ STYLOWI ŻYCIA PRZYBLIŻAMY CORAZ 

BARDZIEJ POPULARNĄ DYSCYPLINĘ SPORTU – SQUASH. CZY 
WIECIE, ŻE JUŻ W TRAKCIE 30-MINUTOWEJ GRY W SQUASHA 
ZNACZĄCO POPRAWIA SIĘ PRACA SERCA I PŁUC? SZYBKIE 

WYMIANY, NAGŁE ZMIANY KIERUNKÓW ZNAKOMICIE WPŁYWAJĄ 
NA SIŁĘ ORAZ WYTRZYMAŁOŚĆ, ZWIĘKSZAJĄ ELASTYCZNOŚĆ 

CIAŁA, POPRAWIAJĄC UMIĘŚNIENIE PLECÓW I BRZUCHA. 

A ZATEM DRODZY CZYTELNICY, DO RAKIET I NA KORT!

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!
REDAKCJA
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NIEZWYKŁA PRZYPRAWA
Tę cenną roślinę zielarską medycyna zna od dawna. Kurkuma 
(inne nazwy to turmerik, ostryż długi lub szafran indyjski) jest 
jedną z najlepiej zbadanych roślin leczniczych, uwzględnioną 
w ponad 600 patentach. Substancją odpowiedzialną za jej 
aktywność leczniczą jest kurkumina. A oto jej niektóre zasługi dla 
zdrowia: obniża poziom cholesterolu, chroni wątrobę przed 
czynnikami toksycznymi, zapobiega powstawaniu nowotworów. 
Jako przyprawę kurkumę dodajemy do ryżu, makaronu, sałatek 
i ciast. To także kluczowy składnik mieszanki przypraw „curry”. 
Przyprawa ta, podobnie jak szafran, nadaje potrawom piękny 
żółty kolor. Stąd jedna z jej nazw – szafran indyjski, od którego 
jest znacznie tańsza. Kurkuma nie tylko barwi potrawę, nadaje jej 
też charakterystyczny zapach podobny do pieprzu i piżma oraz 
delikatny smak. W Polsce jest stosowana jako barwnik do 
koncentratów spożywczych. Smak kurkumy jest gorzki, zbliżony 
nieco do smaku musztardy i chrzanu. Staje się bardziej intensyw-
ny podczas gotowania.

HIPOTERAPIA CZYNI CUDA!
To udowodnione! Zwierzęta mają szczególny zmysł pomocy 
osobom cierpiącym. Nie wszyscy jednak wiedzą, jak dobroczynne 
dla zdrowia efekty przynosi hipoterapia, uznana przez polską 
medycynę za jedną z metod terapii niepełnosprawnych. Dzięki 
temu ta forma rehabilitacji może być refundowana ze środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia. Cieszy nas fakt, że Polska 
przoduje na świecie pod względem prowadzenia badań nauko-
wych na temat hipoterapii, metody, która jest jedną z wiodących 
form terapii dla osób z porażeniem mózgowym i nie tylko dla 
nich. Hipoterapia przynosi niemal cudowne rezultaty w rehabilita-
cji niepełnosprawnych dzieci z mózgowym porażeniem dziecię-
cym (porażenie połowicze). 
„Hipoterapia jest jedną z form usprawniania, która przynosi 
ogromne korzyści zarówno psychoemocjonalne, jak i fizyczne. 
Pod względem fizycznym terapia ta ma także dobry wpływ na 
poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej. Poprawia ponadto 
symetryczne obciążenie kończyn dolnych oraz sprawność stawów 
kończyn dolnych i górnych” – mówi dr Daria Sawaryn, z wy-
kształcenia pielęgniarka, która ukończyła Śląską Akademię 
Medyczną oraz fizjoterapię na wrocławskiej Akademii Wychowa-

nia Fizycznego. Ekspertka obroniła przed kilku laty pierwszą 
pracę doktorską w Polsce na temat hipoterapii. Dr Sawaryn jest 
zarazem instruktorką jazdy konnej. Na obserwację koni poświęci-
ła wiele lat. 
W Polsce działa kilkanaście stowarzyszeń, klubów i fundacji, 
w których prowadzona jest hipoterapia zarówno dla niepełno-
sprawnych fizycznie, jak i umysłowo. Od ponad 10 lat odbywają 
się także Mistrzostwa Polski dla osób niepełnosprawnych 
w konkurencji ujeżdżenia. 
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E-PAPIEROS A ZDROWIE
Rosnąca popularność e-papierosa skłoniła naukowców z Instytutu 
Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu, by 
wziąć go pod lupę. Czy faktycznie elektroniczny papieros nie 
szkodzi naszemu zdrowiu? „Dotychczasowe wyniki badań 
prowadzone w innych ośrodkach nie są jednoznaczne i nie 
odpowiadają na wszystkie pytania” – tłumaczą naukowcy. 
Trwającym od czerwca br. badaniom przewodniczy zespół pod 
kierownictwem prof. Andrzeja Sobczaka – szefa Zakładu 
Szkodliwości Chemicznych i Toksykologii Genetycznej w sosno-
wieckim instytucie. W skład zespołu wchodzą specjaliści 
z zakresu chemii, medycyny, biologii i toksykologii. Już niebawem 
poznamy wyniki ich pracy. „Pozostaje pytanie, czy tego typu 
wynalazki nie skłonią młodych ludzi, którzy nie sięgnęli po 
zwykłego papierosa, do wypróbowania papierosa elektronicznego. 
Tymczasem nie do końca zbadane są kwestie bezpieczeństwa 
związane z ich używaniem” – powiedział prof. Sobczak.
Jak działa e-papieros? Wyglądem przypomina zwykłego papiero-
sa, jednak zamiast tytoniu zawiera specjalny płyn. Jednym z jego 
składników jest nikotyna. Płyn jest podgrzewany, a powstający 
w ten sposób aerozol trafia do płuc metodą inhalacji. No właśnie, 
czy nie ma to żadnego wpływu na zdrowie?
„Nie wiadomo, jakie dawki nikotyny są z e-papierosów emitowane 
do płuc; nie wiadomo, czy ta zawartość nikotyny rozkłada się 
równomiernie. Wyniki dotychczasowych badań prowadzonych 
w innych krajach nie są jednoznaczne” – tłumaczy prof. Sobczak.
Zawartość kartridża e-papierosa podgrzewa się do temperatury  
– według różnych danych – od 100 do 200 stopni Celsjusza, aby 
powstał aerozol. „Powstaje pytanie, czy w tej temperaturze 
zachodzą jakieś przemiany chemiczne, które prowadzą do 
powstania związków szkodliwych. Tego nie wiadomo” – zazna-
czył naukowiec. Dodatkowo ekspert zwrócił uwagę, że w poszcze-
gólnych krajach różnie traktuje się papierosy elektroniczne. 
W większości z nich e-papieros zakwalifikowany został bądź co 
bądź jako wyrób tytoniowy, a nie produkt stosowany jako pomoc 
w nikotynowej terapii zastępczej.
„Światowa Organizacja Zdrowia zastrzegła, że dopóki nie zostaną 
przeprowadzone kompleksowe badania, włącznie z klinicznymi, 
dotyczące tych urządzeń, producenci nie mają prawa reklamować 
tych wyrobów jako skutecznych środków nikotynowej terapii 
zastępczej” – podkreślił prof. Sobczak.

„OBUDŹ SIĘ, PÓKI WIRUS 
HCV DRZEMIE!”
To hasło ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej. Projekt 
został zainicjowany przez Fundację Urszuli Jaworskiej w porozu-
mieniu i we współpracy z Koalicją Hepatologiczną. Głównym 
celem jest propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy na temat 
zakażenia wirusem HCV, powodującym Wirusowe Zapalenie 
Wątroby typu C (WZW C), ograniczenie skali epidemii oraz 
poprawę jakości życia pacjentów z WZW C. Patronat honorowy 
nad projektem objęła małżonka Prezydenta RP – Anna Komo-
rowska. Partnerem merytorycznym jest Polska Grupa Ekspertów 
HCV. 
Powodem zainicjowania kampanii były wyniki badania przepro-
wadzonego przez instytut badawczy GfK Polonia w lutym br. 
uzupełnione o sondę przeprowadzoną podczas warszawskich 
Juwenaliów w maju br. 
W Polsce szacunkowa liczba zakażonych może wynosić nawet 
730 000 osób. Dotychczas zdiagnozowano niewielki odsetek zaka-
żeń (55 000 osób). Podjęto zatem działania na rzecz zwiększenia 
świadomości istnienia zagrożenia HCV wśród społeczeństwa oraz 
wiedzy na temat możliwości skutecznej profilaktyki i leczenia 
wirusowego zapalenia wątroby typu C, zainicjowano cykl 
warsztatów dla pacjentów chorych na wirusowe zapalenie wątroby 
typu C i ich rodzin. Spotkania w ramach kampanii „Obudź się, 
póki wirus HCV drzemie”, odbywały się pod hasłem „Wstąp do 
Akademii WZW C”. Ich celem było zwiększenie wiedzy na temat 
WZW C oraz niesienie pomocy w przejściu przez proces leczenia. 
W ramach kontynuacji kampanii planowane są również warsztaty 
edukacyjne na temat HCV/WZW C dla lekarzy pierwszego 
kontaktu, pielęgniarek oraz dziennikarzy. Również w internecie, 
a zwłaszcza w mediach społecznościowych, będą prowadzone 
działania edukacyjne. Ich głównym założeniem jest nauka 
poprzez interakcję. Taką formę przyjmuje komunikacja prowadzo-
na z użytkownikami Facebooka poprzez postać Pana Wątroby. 
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lek. med. Grzegorz Madej

D
o chwili obecnej „złotym” standardem praktyki 
klinicznej w ocenie stopnia zaawansowania 
włóknienia tkanki wątrobowej oraz charakteru 
diagnozowanej hepatopatii pozostaje biopsja wą-

troby i wynik badania histopatologicznego. Natomiast w przy-
padku rozpoznania przewlekłej choroby wątroby ewoluującej 
w kierunku przebudowy włóknistej i następnie marskości 
istnieje konieczność oceny stopnia jej zaawansowania przed 
podjęciem decyzji o rodzaju leczenia. W tej sytuacji stosuje się 
opracowaną 10 lat temu i systematycznie rozpowszechnianą 
metodę elastografii dynamicznej. Jest ona obecnie standardo-
wą alternatywą dla biopsji wątroby i praktycznym narzędziem 
w rękach hepatologa. 
Rozwój technik diagnostyki hepatologicznej, oprócz m.in. 

badań molekularnych, genetycznych, biochemicznych, skupił 

się w ostatnich latach na nieinwazyjnych metodach oceny 

stopnia włóknienia wątroby jako priorytetowych i praktycznych 

w zastosowaniu. 

Wynikało to z potrzeby i konieczności opracowania metody 

wielokrotnie powtarzalnej i stosunkowo łatwej do wykonania, 

eliminującej błąd jakości i wielkości próbki bioptatu, 

a jednocześnie optymalnie zgodnej z wynikiem biopsji 

wątroby. Istniała konieczność opracowania bezpiecznej 

metody, która wyeliminuje powikłania zabiegu inwazyjnego, 

jakim jest biopsja wątroby, a także konieczność hospitalizacji 

pacjenta. 

Równie ważnym elementem jest możliwość wykonania 

badania u pacjentów, którzy nie zgadzają się na biopsję, oraz 

osób z typowymi przeciwwskazaniami do biopsji wątroby 

(zaburzenia krzepnięcia np. hemofilia, małopłytkowość, 

hypofibrynogenemia, skazy osoczowe, przewlekłe leczenie 

antykoagulacyjne, naczyniaki prawego płata wątroby). 

ELASTOGRAFIA WĄTROBY (LSM – ANG. 

LIVER STIFFNESS MEASUREMENT)

Jest nieinwazyjną metodą badawczą analizującą prędkość 

rozchodzenia się fal w badanej tkance wątrobowej w zależności 

od jej sztywności strukturalnej, co ma związek ze stopniem 
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Elastografia dynamicz-
na wątroby przy użyciu 
urządzenia FibroScan® 
– standardowe narzędzie oceny 
włóknienia wątroby
Ocena stopnia włóknienia wątroby jest jednym z podstawowych kryteriów 
hepatologicznych określających rokowanie, pozwalającym zaplanować leczenie 
i umożliwiającym kontrolowanie przebiegu przewlekłej choroby wątroby 
w kierunku marskości wątroby.
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jej włóknienia. Najszerzej rozpowszechnioną odmianą 

elastografii jest elastografia dynamiczna (TE – Transient 

Elastography), oparta na zasadzie proporcjonalności szybkości 

rozprzestrzeniania się fali mechanicznej (pochodzącej 

z zewnętrznego generatora) w tkance w zależności od jej 

elastyczności. 

Urządzeniem wykorzystującym w diagnostyce powyższe 

zjawisko jest FibroScan® skonstruowane przez francuską 

firmę Echosense. Jest ono wyposażone w głowicę zbudowaną 

z generatora fali mechanicznej niskiej częstotliwości (głowica 

wibracyjna) 50Hz oraz analizatora ultradźwiękowego  

(5 MHz). Prędkość rozchodzenia się wygenerowanej przez 

głowicę fali jest wprost proporcjonalna do sztywności badanej 

tkanki wątrobowej, co następnie jest oceniane metodą 

ultrasonograficzną w oparciu o współczynnik elastyczności 

materii w postaci modułu Younga. Ostateczny wynik badania 

sztywności tkanki (ang. Stiffness), wyrażony w kilopaskalach 

(kPa) jest wartością uśrednioną z 10 prawidłowo wykonanych 

pomiarów, odzwierciedlającą tym samym w optymalny 

sposób stopień włóknienia narządu. Prawidłowość pomiaru 

kontrolowana jest automatycznie przez urządzenie oraz 

przy równoczesnym wyliczeniu IQR, który nie powinien 

przekraczać 30% wartości wyniku badania elastograficznego. 

Ocena sztywności tkanki odbywa się w zakresie prawego 

płata wątroby – do głębokości maksymalnie 75 mm od 

szczytu głowicy (w zależności od użytego jej rodzaju M lub 

XL) poprzez analizę cylindrycznego „wycinka” wątroby 

stanowiącego 1:100 całości miąższu wątroby. Dla porównania, 

w przypadku biopsji wątroby jest to 1:5000 fragmentu narządu. 

Dodatkowo rozwijaną obecnie techniką przez firmę 

Echosense, implementowaną do najnowszego modelu 

urządzenia FibroScan® jest CAPTM (Controlled Attenuation 

Parameter) w sposób nieinwazyjny oceniająca stopień 

stłuszczenia wątroby. Badanie jest wykonywane jednoczasowo 

z badaniem elastograficznym.

FIBROSCAN® – WARTOŚĆ KLINICZNA

Większość dostępnych obecnie publikacji naukowych 

dotyczących elastografii dynamicznej, opartych na dużych 

grupach pacjentów wskazuje na jej doskonałą czułość (>87%) 
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Rysunek 1. Schemat badania elastograficznego.

Biopsja wątroby Elastografia dynamicz-
na – FibroScan®
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system oceny

stopnia przebudowy 
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i swoistość (>91%) w rozpoznawaniu marskości wątroby 

(F4 wg skali Metavir), szczególnie w sytuacji przewlekłych 

wirusowych zapaleń wątroby typu B i C. Opublikowano 

również w ostatnim czasie wyniki badań wskazujących 

na dużą wartość oceny sztywności wątroby w marskości 

wątroby do prognozowania wystąpienia powikłań 

marskości. Czynnikami zakłócającymi uzyskanie wyniku 

odzwierciedlającego stopień włóknienia wątroby jest nasilony 

stan zapalny wątroby, istotna cholestaza wewnątrzwątrobowa 

lub bardzo nasilone stłuszczenie wątroby oraz znaczna 

niewydolność serca. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę 

cechy badania oraz dotychczasową praktykę kliniczną, 

jest to badanie o uznanej już wiarygodności, powtarzalne 

i w niezależny sposób oceniające stopień zaawansowania 

choroby. Liczne badania naukowe przeprowadzane na 

bardzo licznych i różnorodnych kohortach pacjentów, 

wskazują na dużą zgodność uzyskiwanych wyników 

w porównaniu z wynikami oceny histopatologicznej 

biopsji wątroby. Obecnie z tego powodu prawie każdy 

wiodący ośrodek diagnostyki i terapii chorób wątroby 

wykorzystuje FibroScan® w swojej praktyce klinicznej 

np. w zakresie kwalifikacji do leczenia przyczynowego 

przewlekłych wirusowych zapaleń wątroby i bezinwazyjnego 

monitorowania postępu choroby. W powyższym zakresie 

już kilka lat temu EASL (Europejskie Towarzystwo Badań 

nad Wątrobą) uznało elastografię dynamiczną za badanie 

o udowodnionej wartości diagnostycznej i uwzględniło 

ją w swoich rekomendacjach dotyczących postępowania 

z pacjentami z wirusowym zapaleniem wątroby typu B 

i C. Na tej podstawie zostały skonstruowane również 

zalecenia polskich grup ekspertów w tym zakresie, a od 

lutego 2011 r. powyższa metoda diagnostyczna została 

uwzględniona w ministerialnym dokumencie określającym 

zasady diagnostyki i kwalifikacji pacjentów do programu 

lekowego leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia 

wątroby typu B i C. Ponadto, dzięki powyższym cechom, 

badanie stopnia włóknienia wątroby przy użyciu urządzenia 

FibroScan® stało się równoważne dla tradycyjnej biopsji 

wątroby w protokołach badawczych większości obecnie 

prowadzonych badań klinicznych oceniających nowe metody 

lecznicze.

PODSUMOWANIE

We współczesnym postępie medycyny obserwuje się 

dynamiczny rozwój nieinwazyjnych metod diagnostycznych. 

W zakresie hepatologii dotyczy to technik oceniających 

stan i zaawansowanie chorób wątroby. Wprowadzona 

i systematycznie rozpowszechniana elastografia dynamiczna 

przy użyciu urządzenia FibroScan®, pozwala ograniczyć 

ilość wykonywanych biopsji wątroby do wybranych trudnych 

przypadków klinicznych. Badania elastograficzne są 

niewątpliwie „przyjazne” dla pacjenta, gdyż są bezbolesne 

(tym samym w pełni przez niego akceptowalne), a uzyskanie 

wyniku jest szybkie i nie wymaga hospitalizacji (np. brak 

absencji zawodowej). Dodatkowym atutem tych badań jest 

zmniejszenie całkowitego kosztu diagnostyki hepatologicznej. 

Ważnym zastrzeżeniem w ustaleniu wskazań do wykonania 

badań nieinwazyjnych jest konieczność dokładnej 

znajomości przyczyny przewlekłej choroby wątroby 

w sytuacji chęci ustalenia stopnia włóknienia i podjęcia 

decyzji terapeutycznych. Należy pamiętać, iż wynik biopsji 

wątroby, oprócz oceny włóknienia, pozwala na ocenę szeregu 

innych parametrów, np. aktywności zapalnej, stopnia 

stłuszczenia, charakteru ewentualnych innych towarzyszących 

i dodatkowych hepatopatii, np. procesu autoagresyjnego, 

schorzeń spichrzeniowych, uszkodzeń toksycznych. 

Niemniej jednak, uwzględniając powyższe uwagi, dostępna 

coraz szerzej technika elastografii dynamicznej (obecnie 

w Polsce jest już kilka aparatów, m.in. w Warszawie, 

Mysłowicach, Wrocławiu i Raciborzu) staje się bardzo 

użytecznym narzędziem diagnostycznym ułatwiającym 

i podnoszącym jakość opieki hepatologicznej. p
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W
irusowe zapalenia wątroby (WZW) typu B i C 
stanowią aktualny problem epidemiologiczny 
oraz kliniczny, pomimo działań mających  
na celu podniesienie świadomości społecznej 

w tym zakresie, uaktualnianych zaleceń ekspertów dotyczących 
możliwości biernej i czynnej profilaktyki oraz leczenia, a także 
wprowadzanych lokalnie programów badań przesiewowych w wy-
branych populacjach czy też akcji szczepień przeciwko WZW 
typu B. Istotnym zagadnieniem w problematyce wirusowych 
zapaleń wątroby jest postępowanie terapeutyczne z kobietami pla-
nującymi posiadanie dziecka oraz kwestia ograniczenia transmisji 
zakażenia z matki na dziecko. Wirusowe zapalenia wątroby typu 
B lub C u dzieci częściej niż u dorosłych przechodzą w postać 
przewlekłą, a ponadto mogą być związane z szybszą progresją 
uszkodzenia wątroby u dziecka. 

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B

Badania epidemiologiczne Państwowego Zakładu Higieny 
wskazują na istotny spadek częstości zakażeń HBV w populacji 
polskiej po wprowadzeniu szczepień w ostatnich dwóch deka-
dach do około 1–1,5%. W populacji kobiet w wieku rozrodczym 
odsetek ten jest porównywalny lub nieco wyższy z uwagi  
na możliwość transmisji wirusa na drodze seksualnej. 
Wieloletnie obserwacje wskazują, że ciąża u kobiety zakażonej 
przewlekle HBV nie ma istotnego wpływu na przebieg choroby 
wątroby. Reaktywacja HBV lub zaostrzenie zapalenia wątroby 
w ciąży i w okresie połogu zdarzają się rzadko. Jednak włączenie 
leczenia u pacjentki zakażonej HBV powinno być przedyskuto-

wane z racji ograniczeń możliwości stosowania terapii przeciwwi-
rusowej. Interferon jest przeciwwskazany w ciąży (kategoria C1) 
i niezalecany w czasie karmienia piersią, jednak terapia interfero-
nem jest ograniczona w czasie i trwa do 48 tygodni, co umożliwia 
zaplanowanie terapii przed ciążą. Inne leki stosowane w lecze-
niu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B należą 
również do kategorii C (lamiwudyna, entekawir, adefowir) lub B2 
(telbiwudyna, tenofowir). Badania u kobiet ciężarnych zakażonych 
HIV, leczonych antyretrowirusowo wskazują na dość wysoki pro-
fil bezpieczeństwa stosowania tenofowiru, lamiwudyny i emtry-
cytabiny. Leczenie kobiet w wieku rozrodczym zakażonych HBV, 
które spełniają kryteria rozpoczęcia leczenia przeciwwirusowe-
go, powinno być zindywidualizowane. Zgodnie z zaleceniami 
Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (EASL), u kobiet 
z niewielkim nasileniem włóknienia wątroby wydaje się rozsąd-
ne odłożenie terapii przeciwwirusowej do momentu urodzenia 
dziecka. W przypadku zaawansowanego włóknienia zalecana jest 
terapia pegylowanym interferonem alfa, w trakcie której powinna 
być stosowana skuteczna antykoncepcja. Zindywidualizowanego 
postępowania terapeutycznego wymagają również kobiety, które 
zaszły w ciążę w trakcie leczenia przeciwwirusowego. U kobiet 
tych leczenie powinno być zmodyfikowane zgodnie z aktualną 
wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa stosowania leków przeciwwiru-
sowych w ciąży. 
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Wirusowe zapalenia 
wątroby typu B i C
u kobiet w ciąży
Istotnym zagadnieniem w problematyce wirusowych zapaleń 
wątroby jest postępowanie terapeutyczne z kobietami planującymi 
dziecko oraz kwestia ograniczenia transmisji zakażenia z matki na dziecko.

1 Kategoria C oznacza, że nie można wykluczyć ryzyka dla płodu – badania na 
zwierzętach wykazały działanie niekorzystne na płód, ale brak jest badań w populacji 
kobiet ciężarnych lub brak jest badań zarówno na zwierzętach i ludziach – lek może 
być podawany, gdy potencjalne korzyści przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.

2 Kategoria B oznacza brak dowodów na ryzyko dla płodu – badania na zwierzętach 
wykazały brak niekorzystnego wpływu na płód, ale brak jest badań wśród ciężarnych 
kobiet lub badania na zwierzętach wykazały efekt niekorzystny na płód/przebieg 
ciąży, jednak nie zostało to potwierdzone w badaniach w grupie kobiet ciężarnych 
w 1 trymestrze ciąży oraz brak jest dowodów na ryzyko dla płodu w kolejnych tryme-
strach ciąży.
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ABC SPECJALISTY

Do odmatczynego zakażenia dziecka wirusem zapalenia wątroby 
typu B może dojść w okresie płodowym – wewnątrzmacicznie, 
w okresie okołoporodowym oraz po porodzie. Ryzyko zakażenia 
wewnątrzmacicznego płodu wirusem zapalenia wątroby typu B 
jest dość niskie (poniżej 10%), nawet w przypadku stosowania 
inwazyjnej diagnostyki w postaci amniocentezy. Ryzyko jednak 
wzrasta w przypadku ciąż zagrożonych poronieniem, w przy-
padku przecieku przezłożyskowego do krążenia płodowego krwi 
matki zawierającej cząstki wirusa zapalenia wątroby typu B oraz 
u pacjentek z obecnym antygenem HBe i wysoką wiremią HBV. 
Ryzyko zakażenia okołoporodowego w przypadku HBV jest 
wysokie u matek z obecnym antygenem HBeAg i wynosi 85–90% 
, a u matek HBeAg-ujemnych tylko 30–35%. Zakażenie dziecka 
może być związane z ostrą niewydolnością wątroby w okresie 
noworodkowym/niemowlęcym. Standardowym postępowaniem 
z noworodkiem kobiety zakażonej HBV jest podanie dziecku 
szczepionki oraz immunoglobuliny HBIg (hepatitis B immunoglo-
bulin) zabezpieczających w 90% przed zakażeniem. Jednak u ko-
biet z wysoką wiremią HBV (HBV DNA w surowicy > 1–10 mln 
IU/mL) eksperci Europejskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą 
wskazują na możliwe korzyści z włączenia leczenia tenofowirem 
lub lamiwudyną w trzecim trymestrze. Efektem tego jest obniże-
nie wiremii HBV i ograniczenie ryzyka transmisji HBV z matki 
na dziecko. Brak jest dowodów na to, że rozwiązanie ciąży drogą 
cięcia cesarskiego ogranicza ryzyko zakażenia, stąd nie jest to 
postępowanie rekomendowane. 
Pacjentki zakażone HBV, których noworodki otrzymały po 
urodzeniu profilaktykę, mogą bez istotnych ograniczeń karmić 
piersią. Co prawda wykazano obecność HBV DNA w mleku 
zakażonych matek, ale w przypadkach zastosowanej prawidło-
wej immunoprofilaktyki poporodowej nie stwierdzono trans-
misji wirusa z matki na dziecko poprzez karmienie piersią. 

Leki przeciwwirusowe przenikają do mleka matki, stąd też 
dopuszcza się zakończenie terapii po urodzeniu, jeżeli matka 
planuje karmienie piersią. W przypadku kontynuowania lecze-
nia przeciwwirusowego u kobiet karmiących lekiem z wyboru 
jest tenofowir, ponieważ w najmniejszym stopniu przedostaje 
się do organizmu dziecka.   

WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

Badania ostatnich lat wskazują, że częstość zakażeń HCV w Pol-
sce wynosi około 2%. W związku z powyższym, szacuje się, że 
2% kobiet w wieku rozrodczym jest zakażonych wirusem HCV, 
z czego tylko 1 kobieta na 10 wie o swoim zakażeniu. W odróż-
nieniu od zakażeń HBV, nie zarejestrowano dotąd szczepionek 
lub immunoglobulin chroniących przed zakażeniem HCV.   
Obserwacje kliniczne wskazują, że zakażenie HCV u kobiety 
nie ma istotnego negatywnego wpływu na przebieg ciąży lub 
pogorszenie funkcji wątroby. Badania populacyjne udowadniają 
jednak, że dzieci matek zakażonych HCV częściej rodzą się z ni-
ską masą urodzeniową ciała, przedwcześnie, mają zaburzenia 
oddychania, przez co mogą wymagać dodatkowych procedur 
medycznych (np. wspomagania oddechu). Z kolei duże badania 
populacyjne przeprowadzone w grupie kobiet ciężarnych zaka-
żonych HCV wykazały obniżanie się i normalizację aktywności 
wskaźnikowych enzymów wątrobowych u większości obserwo-
wanych pacjentek w trakcie ciąży, a następnie ich powrót  
do wartości wyjściowych 6 miesięcy po zakończeniu ciąży. 
Prawdopodobnie jest to związane ze stanem tolerancji immuno-
logicznej w organizmie ciężarnej kobiety. Jednak należy zwrócić 
tu szczególną uwagę na możliwość wystąpienia zaostrzeń 
przewlekłego zapalenia wątroby typu C po zakończeniu ciąży, 
w momencie wygaśnięcia stanu tolerancji immunologicznej. 
Badania nad wpływem ciąży na progresję choroby wątroby są 
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niejednoznaczne. Niektóre doniesienia wskazują na pogorszenie 
stanu zapalnego wątroby w badaniu histopatologicznym po cią-
ży, inne sugerują korzystny długofalowy efekt ciąży na zahamo-
wanie włóknienia wątroby.            
Ważnym elementem postępowania terapeutycznego z pacjentką 
zakażoną HCV będącą w wieku rozrodczym jest odpowiednie 
włączenie terapii przeciwwirusowej dostosowanej do planów 
posiadania dziecka. Interferonoterapia w skojarzeniu z rybawi-
ryną jest przeciwwskazana w ciąży oraz w okresie 6 miesięcy 
poprzedzających ciążę z uwagi na udowodnione teratogenne 
działanie rybawiryny (kategoria X3). Stąd też leczenie należy 
zindywidualizować w zależności od stanu zaawansowania cho-
roby wątroby pacjentki oraz planów posiadania dziecka.  
Podobnie jak w przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby 
typu B, u kobiet z niewielkim nasileniem włóknienia wątroby 
wydaje się rozsądne odłożenie terapii przeciwwirusowej do mo-
mentu urodzenia dziecka. W przypadku zaawansowanego włók-
nienia zalecana jest terapia skojarzona pegylowanym interfero-
nem alfa i rybawiryną, zazwyczaj trwająca 48 tygodni, w trakcie 
której powinna być stosowana skuteczna antykoncepcja.  
Ryzyko transmisji HCV z matki na dziecko podczas ciąży 
jest niewielkie. Wzrasta w przypadku wysokiej wiremii HCV 
u matki w okresie okołoporodowym i jest szacowane na 5–10%. 
Wzrasta jednak trzykrotnie w przypadku współzakażenia wiru-
sami HCV i HIV. Odmatczyne zakażenie HCV dotyczy tylko 
noworodków, u których matek wykrywano obecność HCV RNA 
w surowicy krwi w okresie ciąży i okołoporodowym.  
Dodatkowymi czynnikami podwyższonego ryzyka transmisji 

HCV z matki na dziecko jest stosowanie przez matkę dożylnych 
środków odurzających oraz zakażenie białych krwinek przez 
HCV (uważa się, że typ wirusa HCV zakażający białe krwinki 
może mieć powinowactwo do komórek immunologicznych 
łożyska i przez to łatwiej przenikać do płodu). Znaczenie 
ma również czas od momentu pęknięcia błon płodowych do 
urodzenia dziecka – powyżej 6 godzin jest związany z wyższym 
ryzykiem transmisji wirusa. Nie wykazano związku pomiędzy 
genotypem HCV lub genotypem interleukiny 28B a ryzykiem 
transmisji wirusa z matki na dziecko. Nie udowodniono, by 
rozwiązanie ciąży drogą cięcia cesarskiego miało wpływ na 
ograniczenie transmisji wirusa z matki na dziecko, stąd też nie 
jest to postępowanie rekomendowane.
Karmienie piersią przez matki zakażone HCV nie jest prze-
ciwwskazane, a wręcz zalecane m.in. przez Amerykańskie To-
warzystwo Pediatryczne. Wirus co prawda przenika do mleka 
matek, u których stwierdza się obecność HCV RNA w suro-
wicy krwi, jednak nie udowodniono zakażeń noworodków 
i niemowląt nabytych tą drogą. Zaleca się jednak ograniczenie 
karmienia piersią w przypadku pęknięć i krwawień z brodawki 
sutkowej.
Kwestią poruszaną coraz częściej w zakresie terapii przeciwwi-
rusowych jest indywidualizacja leczenia. Odnosi się to w sposób 
szczególny do kobiet zakażonych HBV lub HCV będących 
w wieku rozrodczym, ciężarnych lub planujących ciążę.  
Argumenty za rozpoczęciem leczenia w danym momencie 
i przeciw niemu powinny być przedyskutowane z pacjentką, zaś 
decyzja o ewentualnym odroczeniu terapii podjęta wspólnie 
przez lekarza i pacjentkę. Wiedza ginekologa i ciężarnej o jej 
zakażeniu jest szczególnie ważna w przypadku wirusowego za-
palenia wątroby typu B, gdyż umożliwia włączenie odpowiedniej 
immunoprofilaktyki poporodowej u noworodka. p

3 Kategoria X oznacza udowodnione działanie niekorzystne na płód – wykazane w ba-
daniach na zwierzętach lub/oraz z doniesień ze stosowania leku u kobiet ciężarnych 
– ryzyko stosowania leku u kobiet ciężarnych zdecydowanie przewyższa potencjalne 
korzyści – lek przeciwwskazany u kobiet ciężarnych lub planujących ciążę.
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Najczęstsze przyczyny 
nieprawidłowych 
badań wątrobowych

W
yróżniamy trzy wersje „badań wątrobowych”. 
Krótsza dotyczy poziomu aktywności enzymów 
wątrobowych: aminotransferazy alaninowej 
(ALT), aminotransferazy asparaginianowej 

(AST) oraz poziomu bilirubiny. Każdy lekarz może zlecić takie 
badania (zwłaszcza lekarze podstawowej opieki zdrowotnej). Są to 
bardzo czułe parametry funkcji wątroby, które szybko (wynik tego 
samego dnia) i tanio (koszt około 15 zł) wykrywają choroby wą-
troby. Z tego względu poziom ALT i AST we krwi może służyć do 
tzw. „screeningu” czyli badań przesiewowych określonych popula-
cji (np. pracownicy służby zdrowia, kobiety ciężarne, krwiodawcy, 
pacjenci hospitalizowani itd.) w celu wykrycia określonych chorób. 
Niestety, lekarze korzystają z tego narzędzia zbyt rzadko.
Dłuższa wersja badań wątrobowych to cztery parametry (enzy-
my): AST, ALT, gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) oraz 
fosfataza zasadowa (ALP) wraz z poziomem bilirubiny. Takie 
badania również może zlecić każdy lekarz. Jednak interpretacji 
wyników powinien dokonać już specjalista chorób wątroby.
Ostatnia wersja, najdłuższa, to badania zlecane przez specjalistę. 
W tej wersji bada się poszczególne funkcje wątroby, a jak wiemy, 
wątroba nie tylko „odtruwa” organizm, ale m.in. produkuje czyn-

niki krzepnięcia, utrzymuje określoną gęstość krwi, uaktywnia 
hormony itd. W tej wersji badamy poziom aktywności ALT, AST, 
GGTP, ALP, poziom bilirubiny, poziom albumin (lub rozkład 
białek osoczowych, tzw. proteinogram) oraz układ krzepnięcia 
(INR, wskaźnik protrombinowy). Zawsze do tych badań zleca się 
morfologię z rozmazem. Te wyniki powinien interpretować lekarz 
z doświadczeniem w dziedzinie chorób wątroby.
Bardzo pomocnym i nieinwazyjnym badaniem służącym wykry-
ciu patologii wątroby jest badanie ultrasonograficzne (USG). Aby 
wynik był wiarygodny, muszą być spełnione następujące warunki: 
doświadczony ultrasonografista (czyli lekarz wykonujący badanie 
USG), dobry sprzęt, odpowiednio przygotowany pacjent.
Jeśli pomimo wykonanych opisanych powyżej badań, wraz 
z dodatkowymi innymi zleconymi przez specjalistą badaniami 
nie mamy diagnozy, pozostaje wykonanie biopsji wątroby. Jest to 
co prawda zabieg inwazyjny, obciążony powikłaniami, ale nadal 
pozostaje „złotym standardem” w rozpoznawaniu miąższowych 
chorób wątroby. Nic nie przewyższy mikroskopu, pod którym 
doświadczony patomorfolog ogląda specjalnie wybarwiany frag-
ment tkanki wątroby. A ten utracony fragment szybko odrasta, jak 
w micie o Prometeuszu (pamiętają Państwo?).
Omawianie wszystkich chorób wątroby, nawet skrótowo, prze- 
kracza ramy tego artykułu. Skupię się na kilku jednostkach 
chorobowych, które z mojego doświadczenia bywają najczęstszą 
przyczyną nieprawidłowych badań wątrobowych. 

dr n. med. Anita Wnuk, kierownik Poradni Hepatologicznej 
w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym 
w Szczecinie

Określenie „badania wątrobowe” jest skrótem, wyrażeniem potocznym, 
a pod względem medycznym – nieprawidłowym. W profesjonalnej 
literaturze medycznej takie określenie nie występuje. Jednak nawet
lekarze używają tego skrótu. 
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Są to w kolejności:
 stłuszczenie wątroby,
 toksyczne uszkodzenie wątroby (w tym alkoholowa choroba 

wątroby),
 wirusowe zapalenia wątroby,
 marskość wątroby,
 autoimmunologiczne zapalenie wątroby,
 choroby dróg żółciowych.

STŁUSZCZENIE WĄTROBY

Ta jednostka chorobowa jest nazywana niealkoholowym stłusz-
czeniowym zapaleniem wątroby (NASH = non-alcoholic steato-
hepatitis) lub niealkoholową stłuszczeniową chorobą wątroby 
(NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease). Określenie „nie-
alkoholowa” wyraźnie sugeruje inną niż nadużywanie alkoholu 
przyczynę stłuszczenia wątroby. 
Są to:
 nadwaga i otyłość,
 cukrzyca,
 nieprawidłowy poziom cholesterolu i gospodarki lipidowej,
 zakażenie wirusem HCV, rzadziej HBV,
 nadużywanie leków (głównie przeciwbólowych, kupowanych 

bez recepty).
Należy podkreślić, że w warunkach naszego kraju (kultura 

słowiańska) najczęstszą przyczyną stłuszczenia wątroby jest 
spożywanie alkoholu. Nierzadko przyczyny stłuszczenia wątroby 
nakładają się (np. otyły pacjent z cukrzycą, pijący codziennie 
piwo). Stłuszczenie wątroby występuje u 60% pacjentów, u któ-
rych stwierdzamy nieprawidłowe badania wątrobowe. Obecnie ta 
jednostka chorobowa jest uważana za chorobę cywilizacyjną. 
Stłuszczenie wątroby to nie jest „otłuszczenie”, jak mylnie sądzą 
pacjenci. Tłuszcz nie gromadzi się wokół wątroby ani w brzu-
chu (u osób szczupłych też dochodzi do stłuszczenia wątroby). 
Tłuszcz znajduje się wewnątrz komórek wątrobowych (hepatocy-
tów), co powoduje „uduszenie” komórek i ich pękanie. Odzwier-
ciedleniem śmierci komórek wątrobowych są podwyższone war-
tości ALT i AST. Na miejsce obumarłych hepatocytów pojawiają 
się nowe, wolne od tłuszczu. Ale jeśli pacjent nie zmieni nawyków 
żywieniowych, nie schudnie, nie zaprzestanie picia alkoholu czy 
nadużywania leków przeciwbólowych, to nowe, zdrowe komórki 
ponownie ulegają  „uduszeniu”. Ten proces powtarza się aż do 
momentu, kiedy wątroba utraci zdolność do regeneracji i pojawia 
się marskość. A w przyszłości – rak wątroby. Często pacjenci 
z rozpoznanym stłuszczeniem wątroby proszą o wypisanie na to 
leku. Chcę podkreślić, że to pacjent ma sam się wyleczyć, a lekarz 
tylko kontroluje ten proces. Na proces samowyleczenia składa się:
 uzyskanie i utrzymanie prawidłowej wagi ciała,
 systematyczna kontrola poziomu cukru we krwi, przy rozpo-
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znaniu cukrzycy regularne przyjmowanie insuliny i kontrola 
u diabetologa,
 kontrola gospodarki lipidowej, szczególnie poziomu cholesterolu,
 unikanie picia alkoholu i palenia tytoniu,
 regularna aktywność fizyczna, dostosowana do możliwości 

i osobowości pacjenta,
 unikanie przyjmowania niepotrzebnych leków, w tym również 

suplementów diety (wszystko, co potrzebne organizmowi można 
dostarczyć w urozmaiconych posiłkach).

Wątroba jest narządem o ogromnym potencjale regeneracyjnym. 
Jeśli damy jej „odetchnąć”, aby mogła wyrzucić z siebie to, czym 
ją zaśmieciliśmy – odwdzięczy się. Ale proszę pamiętać, że proces 
oczyszczania i regeneracji trwa co najmniej pół roku.

TOKSYCZNE USZKODZENIE WĄTROBY

Jest to trochę tajemnicza jednostka chorobowa. Lekarz stawia 
rozpoznanie, najczęściej na podstawie objawów i nieprawidło-
wych wartości GGTP, ale nie zawsze udaje się ustalić czynnik 
uszkadzający. W środowisku człowieka istnieje wiele toksyn 
uszkadzających wątrobę. Na przyjmowanie niektórych nie mamy 
wpływu (np. metale ciężkie w wodzie, promieniowanie gamma), 
ale na niektóre jak najbardziej. Najczęstszą przyczyną toksyczne-
go uszkodzenia wątroby jest alkohol. Uogólniając, można stwier-
dzić, że długotrwałe i systematyczne picie alkoholu doprowadza 
do stłuszczenia wątroby. Natomiast  intensywne, ale krótkie 
– do jej toksycznego uszkodzenia. Obie jednostki chorobowe 
odróżnia również czas potrzebny na pełną regenerację. 
Przy stłuszczeniu – co najmniej 6 miesięcy, przy uszkodzeniu 
toksycznym – dwa, trzy miesiące. 
Toksyczne uszkodzenie wątroby jest „wdzięczne” do leczenia 
pod warunkiem, że znamy czynnik uszkadzający i możemy 
go w pełni wyeliminować. Inaczej postępujący dość gwałtownie 
proces niszczenia hepatocytów może doprowadzić do niewy-
dolności wątroby i zgonu. Najczęściej opisywaną w literaturze 
fachowej przyczyną ostrej niewydolności wątroby było przyj-
mowanie paracetamolu. Do takiego stanu może doprowadzić 
również nadużywanie czy przedawkowanie zamierzone (próba 
samobójcza) lub niezamierzone różnych leków albo spożycie 

grzybów trujących. Jedynym ratunkiem jest wtedy natychmiasto-
wy przeszczep wątroby.

WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY (WZW)

Wśród pacjentów z nieprawidłowymi badaniami wątrobowymi 
(głównie podwyższone wartości  ALT i AST) u 20% z nich roz-
poznaje się wirusowe zapalenia wątroby, w stadium przewlekłego 
zapalenia, a niezwykle rzadko – w stadium ostrym. W naszej 
szerokości geograficznej najczęstszą przyczyną przewlekłego wi-
rusowego zapalenia wątroby jest wirus typu B (HBV) oraz typu C 
(HCV). Nie używa się określenia „żółtaczka zakaźna” w odniesie-
niu do wirusowych zapaleń wątroby. Po pierwsze: żółtaczka to nie 
choroba, tylko objaw i występuje w innych jednostkach chorobo-
wych (np. marskość, choroby dróg żółciowych). Po drugie:  u 50%  
pacjentów z WZW typu B i aż u 80%  pacjentów z WZW typu 
C choroba przebiega bezżółtaczkowo. Niestety nadal, pomimo 
wiedzy o WZW, zakażenia te rozpoznaje się przypadkowo. 
Często pacjenci sami wykonują badania zaniepokojeni swoim 
stanem zdrowia lub profilaktycznie. W 2010 roku przeprowa-
dzono w Polsce pierwszą, jak do tej pory największą akcję badań 
przesiewowych w kierunku zakażenia HCV. Wykonano 26 057 
badań, z czego do analizy zakwalifikowano 18 233. Uzyskano 354 
dodatnie wyniki na obecność przeciwciał anty-HCV, co stanowiło 
1,9% wszystkich wyników. Po wykonaniu testu potwierdzającego 
zakażenie HCV (obecność HCV-RNA) uzyskano rozpoznanie 
choroby wątroby w 110 przypadkach (czyli u 42% pacjentów z wy-
nikiem anty-HCV dodatnim). 
Aby zobrazować problem, przeprowadźmy estymację. Populacja 
Polski w 2010 roku liczyła 38 500 000. Odsetek 1,9% dodatnich 
wyników anty-HCV stwierdzamy u  731 500 mieszkańców Polski. 
Rzeczywiście zakażonych HCV mamy 42%, czyli 292 600 oby-
wateli polskich. Z tego o swoim zakażeniu nie wie 280 600, gdyż 
w terapii pozostaje około 4000 pacjentów, a około 8000 oczekuje 
na leczenie. Gdzie są ci potencjalni pacjenci? Niestety, wśród nas.

MARSKOŚĆ WĄTROBY

Najpierw obalę kilka mitów związanych z określeniem „mar-
skość wątroby”. Po pierwsze: „marskość” nie oznacza „mar-
twa”. Marska wątroba żyje i funkcjonuje. Tylko trochę wolniej 
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i mniej wydajnie. Po drugie: „marskość” to nie „rak”. Tylko 
u 1% pacjentów z marskością wątroby rozwija się rak pierwotny 
wątroby. Po trzecie: marskość może być odwracalna. I wiemy 
o tym od niedawna. Kiedyś uważano, że jest to proces nieod-
wracalny. Obecnie wiemy, jak postępują procesy naprawcze  
w wątrobie. Być może w przyszłości będziemy umieli je stymu-
lować i kontrolować. Nauczymy się stosować prawdziwe leki 
regeneracyjne, czyli hamujące i odwracające proces włóknie-
nia, bo tym właśnie jest marskość wątroby – zaawansowanym 
zwłóknieniem miąższu. 
Wśród pacjentów z marskością wątroby występują dwie postaci 
tej choroby:
 marskość zdekompensowana,
 marskość skompensowana.

Zdekompensowana marskość wątroby pojawia się wtedy, kiedy 
narząd wyczerpuje swoje zdolności regeneracyjne. Zaburzeniu 
ulegają wszystkie funkcje wątroby, co klinicznie objawia się 
wodobrzuszem, żółtaczką, nasilonymi krwawieniami, żylaka-
mi przełyku z krwotokami itd. Zdekompensowana marskość 
wątroby jest stanem bardzo poważnym, obciążonym wysoką 
śmiertelnością. Jeśli pacjent spełnia odpowiednie kryteria, 
może być kwalifikowany do przeszczepu wątroby.
Skompensowana marskość wątroby często przebiega bezobja-
wowo. Pacjent, u którego rozpoznaje się marskość, nierzadko 
jest zdziwiony, bo mu nic nie dolega. Kropkę nad „i” stawiamy 
na podstawie biopsji wątroby. Jest to badanie, które pozwala 
ocenić stopień włóknienia, czyli zaawansowania marskości. 
Są obecnie już dostępne badania nieinwazyjne, oceniające 
proces zwłóknienia (Fibrotest, Fibromax itd.). Bez nakłucia 
wątroby, tylko na podstawie próbki krwi. Przyczyn marsko-
ści jest bardzo dużo. Na pierwszym miejscu nadal pozostaje 
marskość alkoholowa. Inne przyczyny to: wirusowe zapalenia 
wątroby, niewydolność krążenia (przewlekły zastój żylny), 
długotrwałe działanie substancji hepatotoksycznych, choroby 
przemiany materii (hemochromatoza, choroba Wilsona), 
choroby dróg żółciowych (marskość żółciowa wtórna), pier-
wotna cholestaza wewnątrzwątrobowa (pierwotna marskość 
żółciowa) itd. 

AUTOIMMUNOLOGICZNE ZAPALENIE  

WĄTROBY

Ta choroba wątroby jest prawdopodobnie uwarunkowana 
genetycznie. Kilkukrotnie częściej występuje u kobiet niż 
u mężczyzn. Objawia się najczęściej w 4. dekadzie (czyli po 50. 
roku życia). Często chorobie wątroby towarzyszy choroba tar-
czycy (niedoczynność, choroba Hashimoto) lub zapalenie jelita 
grubego. Pewne rozpoznanie uzyskujemy na podstawie biopsji 
wątroby. W tych przypadkach badania nieinwazyjne są mniej 
dokładne, gdyż oceniamy głównie stan zapalny, a nie włóknie-
nie. W celu wygaszenia stanu zapalnego w leczeniu stosuje się 
sterydy. Dodatkowo pacjentki  przyjmują lek immunosupresyj-
ny – azatioprynę. 
Jest to stosunkowo łagodna choroba, ale nieuleczalna. W lecze-
niu istotne jest uzyskanie tzw. remisji, czyli zupełnego stłumie-
nia stanu zapalnego, co daje możliwość regeneracji wątroby 
w całości. Jeśli proces regeneracji postępuje prawidłowo, można 
odstawić stopniowo wszystkie leki. Niestety, czasami dochodzi 
do nawrotu choroby lub odstawienie leków w ogóle nie jest 
możliwe, gdyż proces regeneracji nie przebiega prawidłowo. 

CHOROBY DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Na ostatnim miejscu umieściłam choroby dróg żółciowych. 
Kamica pęcherzyka żółciowego nie jest rzadką chorobą, ale 
pacjenci (głównie kobiety) trafiają z reguły najpierw do chirur-
ga. Hepatolog zajmuje się pacjentami z rzadszymi jednostkami 
chorobowymi: marskość żółciowa pierwotna, marskość żół-
ciowa wtórna, rak dróg żółciowych (m.in. tzw. guz Klatskina). 
Podstawowym objawem jakiejkolwiek choroby dróg żółciowych 
jest żółtaczka. Rozpoznanie większości chorób należących do 
tej grupy wymaga współpracy lekarzy czterech specjalności: in-
ternisty, chirurga, radiologa i hepatologa. Ta ścisła współpraca 
jest bardzo istotna. Niestety, czasami pacjent błąka się pomię-
dzy specjalistami bez diagnozy, a gdy pojawia się rozpoznanie, 
jest za późno na leczenie.
Ten krótki przegląd chorób wątroby ilustruje, jak wiele może 
być przyczyn nieprawidłowych badań wątrobowych. Jednak, 
aby postawić rozpoznanie, należy takie badania wykonać. Daj 
szansę swojej wątrobie. Wykonaj badania. p



Facet z brodą
Jest prawdziwą legendą amerykańskiej sceny rockowej i najsłynniejszym 
– obok swego kolegi z zespołu – śpiewającym brodaczem. Lubi ostrą muzykę, 
stare samochody i, jak na Teksańczyka przystało, kowbojskie ciuchy. Oto Joe 
„Dusty” Hill z grupy ZZ TOP!
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Jacek Matwiejczyk

J
oe Hill urodził się w Dallas w 1949 roku. Miłość do mu-
zyki zaszczepili w nim matka, utalentowana piosenkarka 
i wielka fanka Elvisa Presleya, oraz starszy brat Rocky, 
który namiętnie słuchał bluesa. Już w wieku ośmiu lat Joe 

dostał swoją pierwszą gitarę, którą jednak oddał bratu w zamian za 
rower. – To był błąd – wspominał potem muzyk. – Rocky nauczył 
się na niej wspaniale grać, a ja niemal złamałem kark. 
Kiedy otrzymał następną, tym razem basową, nikomu jej nie 
oddał. Zaczął na niej ćwiczyć, śpiewał też piosenki Presleya, aby 
zrobić przyjemność mamie. Głos miał czysty i przyjemny, a gra na 
„wiośle” też mu dobrze wychodziła. Jego talent szybko zauważył 
Rocky i wciągnął go do swojej kapeli The Starliners. Już w wieku 
13 lat Joe mógł poszczycić się występami u boku takich blueso-
wych sław jak Freddy King czy Lightnin’ Hopkins. The Star- 
lines, wkrótce przemianowani na The Warlocks, nagrali dwa 
single, po czym… ponownie zmienili nazwę, tym razem na The 
American Blues. Przy tej okazji do grupy dołączył perkusista 
Frank Beard, późniejszy wieloletni kolega Joe’ego Hilla. Chłopcy 
występowali w teksańskich klubach, wydali nawet dwa albumy. 
Bluesowego świata jednak nie zawojowali, postanowili więc zespół 
rozwiązać. Wkrótce Joe, który zyskał właśnie przydomek „Dusty”, 
trafił za namową Franka Bearda do nowo powstałej grupy, którą 
tworzył znany już w teksańskim światku muzycznym Billy Gib-
bons. Tak narodziło się ZZ TOP.

GIMME ALL YOUR LOVIN’ , CZYLI DROGA  

DO SŁAWY

Początek zespołu był jednak równie kiepski, co „The American 
Blues”. Ich dwie pierwsze płyty wylądowały na dalekich miej-
scach „Billboardu”. Pewnym pocieszeniem dla tria był fakt, że ich 
koncerty cieszyły się sporym powodzeniem. Grane z pasją proste 
kawałki, będące mieszanką bluesa i hard rocka, gromadziły sporą 
publikę. Wkrótce ZZ TOP supportował takie sławy jak Ten Years 
After i The Rolling Stones. 
Dalej wszystko potoczyło się dużo sprawniej. Wydany w 1973 
roku krążek „Tres Hombres” zadebiutował na 8. miejscu amery-
kańskich zestawień i uczynił z nich gwiazdy w Stanach Zjedno-
czonych. W następnych latach ukazały się kolejne dwa dobrze 
przyjęte longplaye: „Fandango!” oraz „Tejas”. Obydwa pokryły się 
w USA złotem. Następnie, po dosyć długiej trasie koncertowej 

promującej drugi z wymienionych albumów, zespół zafundował 
sobie mały odpoczynek. Początkowo przerwa miała trwać 90 dni, 
ostatecznie przedłużyła się do prawie dwóch lat. Czas ten jednak 
nie poszedł całkowicie na marne – to właśnie wtedy Hill i Gib-
bons zapuścili długie brody, które do dzisiaj są znakiem rozpo-
znawczym zespołu. Jak sami wielokrotnie tłumaczyli, nie kryła się 
za tym żadna ideologia. Nigdy jednak nie zgodzili się swoich bród 
zgolić, choć firma Gillette oferowała im milion dolarów za udział 
w reklamie.

NOWY IMAGE, NOWE PŁYTY I SUKCESY 

W 1979 roku muzycy wydali dobrze przyjęty przez fanów album 
„Degüello”, a cztery lata później krążek „Eliminator”. „Degüello” 
przyniósł im pierwszą w dorobku platynę, zaś drugi – ogólno-
światową sławę. To właśnie z tej płyty pochodzą ich najsłynniej-
sze przeboje: „Gimme All Your Lovin’”, „Sharp Dressed Man” 
i „Legs”. Równie wielkim powodzeniem cieszył się kolejny krążek, 
zatytułowany „Afterburner”, z hitem „Rough Boy”. Ich teledyski, 
w których pojawiały się powabne kobiety i słynny czerwony hot 
rod, były wciąż grane przez telewizyjne stacje muzyczne, zdobyły 
też liczne nagrody podczas pierwszej edycji MTV Music Awards. 
Panowie trafili nawet do filmu – można ich zobaczyć w ostat-
niej części trylogii „Powrót do przyszłości” Roberta Zemecki-
sa. I nieustannie koncertowali. Szczycili się tym, że nigdy nie 
odwołali żadnego występu. Nawet w 1984 roku, kiedy to Dusty 
Hill postrzelił się niechcący w biodro. Jak później mówił, nie wie, 
jak to się stało, ponieważ widok zasłaniała mu… broda. Tę dobrą 
passę przerwało wydarzenie z maja 2000 roku, które zmusiło ze-
spół do odwołania trasy koncertowej po Stanach Zjednoczonych 
i Europie.

ROUGH BOY Z HCV

Tym wydarzeniem było nagłe zasłabnięcie Dusty’ego w trakcie 
występu. U muzyka, którego natychmiast odwieziono do szpitala, 
zdiagnozowano wirusowe zapalenie wątroby typu C. Jak doszło 
do zakażenia, nie wiadomo. Hill przeszedł dwuletnią kurację, któ-
ra umożliwiła mu powrót do grania. – Jestem żywym dowodem 
na to, że HCV można powstrzymać, w przeciwieństwie do 
ZZ TOP – stwierdził w 2002 roku 53-letni wówczas muzyk. 
I ruszył z kolegami w dalszą trasę koncertową po Europie. 
Muzycy występują do dziś, pracują też nad kolejnym albumem 
studyjnym, który ma się ukazać w przyszłym roku. p
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Sławomir Jurek

J
est dyscypliną sportową z relatywnie krótką historią. 
W Wielkiej Brytanii pod koniec XIX w. w zakładach 
karnych osadzeni tam mężczyźni szukali możliwości 
grania w tenisa w ograniczonych warunkach – pano-

wie ponoć odbijali rękami przebitą piłkę do tenisa. Inna legenda  
mówi o tym, że squash powstał w elitarnych szkołach, gdy znu-
dzone dzieciaki odbijały przebitą piłkę tenisową o ścianę, ale już 
z użyciem rakiet do tenisa. Mamy początek drugiej dekady  
XXI w., a squash w Polsce nadal jest dość mało popularną, 
dziwaczną, mało widoczną w mediach dyscypliną i wiele osób 
nie wie o jego istnieniu lub traktuje go jak niepoważną fanabe-
rię dwóch przepoconych panów uganiających się z rakietami 
w dłoniach za małą piłeczką. Pozornie wygląda to jak bardzo 
szybka gra dla sprinterów – zwycięża ten, kto potrafi szybciej 
biegać i mocniej uderzyć piłką o ścianę. Na szczęście tylko pozor-
nie, bo squash to gra taktyczna i mocno techniczna, pełna finezji 
i wymagająca myślenia. Osobiście uważam, że squash ma dużo 
wspólnego z… szachami, tylko ma inne tempo.
Squash jest halowym sportem rakietowym, rozgrywanym przez 
dwóch lub czterech graczy na korcie ograniczonym czterema 
ścianami. Bez limitu wiekowego! Sam widziałem zarówno 6-latki 
zaczynające swoją przygodę ze squashem, jak i 60-letnich seniorów 
grających na wysokim poziomie. Jest łatwy do nauki, podstawowe 
zasady są proste, a rakietę można dobrać do każdego poziomu 
umiejętności. Co ważne, dyscyplina ta ma znacznie lepszy wpływ 
na nasze zdrowie i kondycję fizyczną niż tak popularny tenis. Już 

pierwszy kontakt ze squashem daje wielką satysfakcję. Ale uwaga! 
Może być to okupione dużym zmęczeniem fizycznym organizmu. 
By uniknąć zniechęcenia, warto w miarę szybko zdecydować się 
na zajęcia z instruktorem – już 5–10 godzin lekcji wystarcza, by po-
znać podstawowe zasady poruszania się po korcie oraz tajniki pra-
widłowego uchwytu rakiety i uderzania piłki. Odkryjemy później, 
że trudno nam przestać, że squash pomaga także odreagować stres 
związany z pracą i codziennym życiem, poprawia rozwój fizyczny 
i kondycję. Zrozumiemy również, że silne uderzenie piłeczki nie 
jest konieczne, kiedy robimy to dobrze technicznie i kontrolujemy, 
gdzie tę piłkę posyłamy. Zasady nie są istotne na początku naszej 
przygody z tą grą. Przestrzegajmy jednak kilku podstawowych 
założeń: uderzenie piłki w linię to aut, czyli punkt dla przeciwnika; 
zagrywajmy piłkę tam, gdzie przeciwnik ma najdalej; staramy się 
być zawsze blisko punktu centralnego kortu.

DLA ZDROWIA

Magazyn „Forbes” przeprowadził badania dotyczące wpływu 
popularnych dyscyplin sportowych na zdrowie i ogólnie pojętą 
kondycję i okazuje się, że squash ma na tle innych dyscyplin naj-
więcej zalet. Już w trakcie 30-minutowej gry w squasha znacząco 
poprawia się praca serca i płuc. Szybkie wymiany, nagłe zmiany 
kierunków i nieustanne bycie w ruchu znakomicie wpływają  
na siłę oraz wytrzymałość. Zwiększa się także elastyczność ciała, 
poprawia się umięśnienie pleców i brzucha. Popularne bieganie 
może przekładać się na pracę serca i płuc, ale w mniejszym 
stopniu oddziałuje na górne części ciała oraz niestety, nadwyręża 
stawy. Trening na siłowni może i wzmacnia muskuły, ale słabo 
wpływa na serce. Pływanie wydaje się dla wszystkich idealną 

Squash (wym. skłosz) obok tenisa i golfa, biegania, jazdy na rowerze 
i modnych odmian jogi, to sport znajdujący się w sferze zainteresowań 
miejskiej klasy średniej oraz środowisk biznesowych.
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W zdrowym ciele 
zdrowy duch, 

 
wynikające z grania w squasha
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aktywnością ogólnorozwojową, nie prowadzi jednak do spalania 
tłuszczu bez ciężkiej pracy na basenie, właściwej techniki oraz 
częstych treningów. A squash jest formą wysiłku, która angażuje 
wszystkie partie mięśniowe od ramion, pleców i brzucha, aż po 
te, na których zależy płci pięknej, czyli pośladki, uda, łydki. Nie 
bez znaczenia dla wyników badań było też spalanie kalorii oraz 
względnie małe ryzyko kontuzji.
Squash dobrze wpływa na koncentrację i lepszą samoocenę, roz-
wijając koordynację wzrokowo-ruchową. Warto podkreślić, że gra 
w squasha gwarantuje przede wszystkim dobrą zabawę i możli-
wość nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. 

PIERWSZE KROKI NA KORCIE –  SPRZĘT, 

CZYLI…

Rakieta –  na początek można wypożyczyć w klubie. Rakiety 
różnią się od siebie wagą (od 100 g do 180–200 g), materiałem, 
balansem oraz kształtem główki. Są również dostępne modele 
rakiet dla dzieci.
Piłka –  kolor kropki na piłce wskazuje na jej szybkość i stopień 
odbicia. Na początek wybierajcie piłkę z czerwoną lub niebieską 
kropką.
Odzie  –  zalecane są lekkie ubrania: T-shirty, szorty i spódniczki. 
Nie warto używać butów do biegania ani do tenisa lub koszyków-
ki. Najlepiej wybrać obuwie do sportów halowych z niebrudzącą 
podeszwą, przeznaczonych do gry w squasha i badmintona.
Okulary ochronne –  obowiązkowe zwłaszcza dla początkujących 
graczy, gdzie może dochodzić do przypadkowych kolizji. Warto 
chronić oczy przed uderzeniem piłką lub rakietą.
Kort do squasha –  można wynająć w praktycznie każdym więk-
szym mieście w Polsce. Obecnie w kraju mamy około 130 klubów, 
co daje około 370 kortów. Cena wynajmu zależy od miasta i od 
pory dnia, ale można założyć przybliżone koszty do kortów teni-
sowych – od 30 do 60 PLN za godzinę.
www.esquash.pl – pod tym linkiem znajdziecie Państwo pełną 
i aktualną listę klubów squasha w Polsce. Istotne jest, by od 
początku grać na certyfikowanych kortach, zapewniających odpo-
wiednie warunki graczom: amortyzowane podłogi, odpowiednie 
ściany zapewnią nam wysoki komfort i bezpieczeństwo. 
A zatem drodzy Czytelnicy, do rakiet i na kort! p
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mgr inż. Mateusz Senderski, 

znawca ziół, autor wielu książek o tematyce zielarskiej, 
m.in. „Ziołowe receptury dla zdrowia” i „Prawie wszystko o ziołach”

P
rawdziwy boom na żurawinę przypada właśnie teraz. 
Jej owoce dzięki dużej zawartości pektyn, świetnie 
nadają się na zimowe przetwory – soki, konfitury 
i dżemy. Sprawdzonym sposobem na przechowywanie 

żurawiny jest też jej trzymanie w wersji zupełnie nieprzetworzonej 
w zamrażalniku. Wystarczy oczyścić żurawinę, opłukać ją i osu-
szyć, a następnie zamknąć w woreczkach.  

 
A teraz o dobroczynnych właściwościach tego owocu dla zdrowia!
Żurawina ma właściwości wzmacniające, witaminizujące, a także 
remineralizujące. Działa też odtruwająco, przeciwzapalnie, 
przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie, przeciwwirusowo, prze-
ciwzakrzepowo, przeciwutleniająco. Poza tym owoc ten obniża 
ciśnienie i pomaga zwalczyć anemię, jako źródło witaminy C 
zwiększa odporność w chorobach, w których występuje gorączka 
(w grypie, przeziębieniach i chorobach grypopodobnych). 
Badania potwierdzają skuteczność działania owoców w łagodze-
niu stanów zapalnych dróg moczowych. Żurawina jest jednym 
z najobfitszych źródeł polifenoli – przeciwutleniaczy, które 
zapobiegają infekcjom układu moczowego, a nawet nowotworom. 
Owoce żurawiny zapobiegają przywieraniu bakterii Escherichia 
coli do cewki moczowej i pęcherza. 
Warto choćby od dziś wprowadzić do codziennego jadłospisu 
przetwory z żurawiny!

Moc czerwonych 
koralików

DOMOWY KISIEL ŻURAWINOWY

Składniki: pół szklanki żurawiny, pół litra wody, 3 łyżki cukru, 
1 łyżeczka cukru waniliowego (albo najlepiej cukru z prawdziwą 
wanilią), 1 łyżka mąki ziemniaczanej.
Sposób przygotowania: do garnuszka wlewamy 250 ml wody, 
wrzucamy owoce i rozgniatamy, by uniknąć popękania w czasie 
gotowania. Dodajemy zwykły cukier oraz cukier z wanilią. 
Gotujemy przez 15 minut. Następnie dodajemy pozostałą porcję 
wody i odcedzamy nadmiar żurawiny. Kolejny krok – wlewamy 
niewielką ilość wody z rozrobioną w niej mąką ziemniaczaną. 
Mieszamy, aż całość zgęstnieje. Gotowy kisiel nalewamy do 
pucharków. Można udekorować listkiem świeżej mięty.

Ten soczysty i kwaskowaty owoc dojrzewa we wrześniu, ale pozostaje na 
krzewinkach przez całą zimę aż do wczesnej wiosny. Doceniając kulinarne 
zastosowanie żurawiny, nie sposób pominąć jej dobroczynnych właściwości 
dla zdrowia.
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OWOCE ŻURAWINY: 
są pomocne przy infekcjach dróg moczowych;
zmniejszają ryzyko chorób serca;
zapobiegają  utlenianiu się cholesterolu, co zmniejsza 
ryzyko arteriosklerozy i zapychania się naczyń 
krwionośnych;
chronią przed wrzodami żołądka.

SOS ŻURAWINOWY 

Składniki: świeże owoce żurawiny, cukier (lub miód), przypra-
wy – cynamon, goździki, imbir, anyż, gałka muszkatołowa oraz 
czarny pieprz. 
Sposób przygotowania: Świeże owoce zalewamy do połowy 
wodą i gotujemy. Gdy żurawina popęka i puści sok, dodajemy 
cukier lub miód oraz przyprawy. Ten sos świetnie pasuje do 
pieczonego mięsa oraz smażonego lub grillowanego sera typu 
camembert.
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Jacek Juszczyk, emerytowany profesor medycyny, 
były Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

N
ie znam liczby amatorów rejestrujących obraz w po-
staci „zamrożonego” kadru lub metodą wynalezioną 
swego czasu przez braci Lumière. Ten krąg niepo-
miernie się poszerzył, kiedy klasyczną fotografię 

zaczęła wypierać cyfrowa. Dzisiaj dominująca, zwłaszcza kiedy to 
narzędzie zainstalowano w aparatach komórkowych. 
Z samych powodów towarzyskich obejrzałem nie setki, a tysiące 
zdjęć; tyle samo co każdy z nas. Jest to na ogół oglądanie typu 
„migające obrazki”. Po wielu latach oglądania fotografii wykona-
nych przez niezawodowców, nasunęła mi się trochę zaskakująca 
myśl. Przeważająca część tych obejrzanych i ciągle oglądanych 
kadrów jest dość poprawnie skomponowana. Proszę mnie dobrze 
zrozumieć: nie chodzi mi tutaj w sensie ścisłym, jak pisze Jerzy 
Pilch, o model fotografii takiego, dajmy na to, Henriego Car-
tiera-Bressona, Brassaïa, czy Roberta Doisneau. Wymieniłem 
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Fotografia: 
od zieleni 
indocyjaninowej 
do homiksów

klasyków fotografii czarno-białej i to ze szczególnego nurtu; lecz 
niech tak pozostanie. W procesie tworzenia zdjęcia moi bliżsi 
i dalsi znajomi ujmują motyw tak, aby mniej więcej, czasami w tej, 
a często w odwrotnej kolejności, odpowiadał ich subiektywnym 
preferencjom estetycznym. 
A to delikatna sprawa. Kiedyś, w trwającym nieprzerwanie (po-
tem mniej regularnie) ćwierć wieku zajmowania się krytyką sztuki 
(w tym także fotografii), napisałem tekst o „Słonecznikach” van 
Gogha jako ideale dla statystycznego Polaka obrazu europejskie-
go o niepatriotycznych treściach. Wtedy i później miałem wiele 
okazji, aby patrzeć na ten problem z perspektywy „Kossaków” etc. 
I znowu: nie chodzi o szczegóły, lecz o to, co potocznie nazywa 
się „opatrzeniem”.
Niezależnie od źródeł powstaje w naszych umysłach wzorzec 
estetyczny, typowy dla naszego kręgu kulturowego, a więc odpo-
wiednia dla niego ikonosfera. Oczywiście, ikonosfera ma cechy 
i uniwersalne, i rodzime. Te drugie, u nas, z przyczyn historycz-
nych, są silnie podbarwione emocjonalnie. Nasi rodacy nie bez 

„Jestże się poetą, czyli raczej tylko bywa się?” – pytał Norwid. 
To sentencjonalne stwierdzenie wielkiego poety kryje odpowiedź. 
Gdyby, przechodząc do lżejszej konwencji, dokonać w nim 
przekształcenia, można rzecz tak ująć: „Jest się fotografem, czy się 
nie jest ?” Oczywiście, że się jest. Dzisiaj każdy nim jest.
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dałem, z przyjemnością odczuwalną mimo „migania”, naprawdę 
wiele razy. 
Tu powrót do historii. Otóż objawił się kolor! Całe lata fotogra-
fowaliśmy w konwencji czerni i bieli (sepii nie pamiętam, bo to 
– mimo wszystko – wbrew mojej metryce), a tymczasem poja-
wiły się filmy marki (w naszym „obozie”) ORWO, skrót od słów 
original Wolffen, miejscowości w b. NRD (dawniej firma AGFA), 
a potem wszystko to, co dawno mieli inni. 
Mam wyjątkowy sentyment do fotografii czarno-białej (dość 
dramatyczne przyczyny rodzinne) i nigdy nie zapomnę zapachów 
wywoływacza i utrwalacza w talerzach naszej domowej „ciem-
ni”. Mam także wielki sentyment dla barw fotografii kolorowej, 
ponieważ poza wszystkim, obroniłem pracę doktorską na temat 
zastosowania zieleni indocyjaninowej jako testu do oznaczania 
rezerwy czynnościowej wątroby. A wspomniana tu zieleń jest tą 
właśnie zielenią, która w fotografii wchodzi w skład technologicz-
nego, elektronicznego etc. kanonu fotografii kolorowej: R [red] 
G [green] B [blue]. W Wolffen spotkałem dr. Möhringa, chemika, 
który zsyntetyzował ową, wspominaną tu fotograficzno-medyczną 
zieleń. Ale to już inna historia, jak napisał Rudyard Kipling. 
Moje własne przygody fotograficzne, jak to już po części 
wyniknęło z tego tekstu, sięgają w daleką przeszłość. Mniej 
lub bardziej intensywnie uprawiałem te zajęcia przy użyciu 

tego, może trochę ukrytego motywu, wolą malarstwo zawierające 
treści łatwo przekładające się na język literackiej opowieści. 
A mniejszą estymą darzą tzw. sztukę abstrakcyjną, cokolwiek 
miałoby to oznaczać. Często kasują w „cyfrówce” przypadkowe, 
a przecież interesujące ujęcia motywu dlatego, że nie ma w nim 
„rzeczywistości”, tylko plamki i plamy. A może szkoda? 
Konsekwencje takich wyborów są oczywiste: fotografie o czymś 
opowiadają, a im dokładniej, tym lepiej. A więc, zgodnie z moją 
tezą, są to na ogół zdjęcia skomponowane według często pod-
świadomie wybieranego wzorca, którym jest klasyczny obraz. 
Najczęściej zamknięty na obszarze prostokąta, raczej ułożonego 
w poziomie, aniżeli w pionie. Większość z nich ujmuje motywy 
z wysokości około 160–170 cm (tyle jest średnio od ziemi do oka 
z aparatem), ponieważ nielicznym autorom chce się klęknąć lub 
mocno pochylić, co niejednokrotnie poprawiłoby kompozycję. 
To nie moje spostrzeżenie, lecz artystki fotografii (także) – Hanki 
Galicy. Na pierwszym planie jest „emocjonalnie naznaczona” po-
stać lub grupa w charakterystycznej pozie „do foto”, a w tle widać 
morze (niekoniecznie nasze, i na szczęście), góry (niekoniecznie 
Tatry, i na szczęście), fontanna (najlepiej di Trevi; patrz: także 
inne, polecam np. Google), świątynny portal (najlepiej grecki lub 
helleński; także inne, polecam np. Yahoo) etc., etc. Wiem, o czym 
piszę, ponieważ wykonałem takich fotografii bardzo dużo, a oglą-
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przeróżnych aparatów. Niedawno w rozmowie z jednym 
z przyjaciół doszliśmy do wniosku, że w pewnym momencie 
życia nie chodzi już o samo wykonywanie zdjęć, lecz o dysku-
sje o zaletach i wadach posiadanych lub tylko widzianych za 
horyzontem marzeń fotoaparatach. Z epoki filmów zwojowych 
najpiękniejszy, jaki mam w kolekcji, nadal w pełni sprawny, to 
piękny Contax G2. Mam też złotą Leicę (niestety, jak to stwier-
dził ekspert niemiecki, to radziecka podróbka).
Całe lata nie brałem aparatu fotograficznego do ręki. Przez 
ten czas, poza innymi zajęciami, jako stały recenzent gazety 
i współpracownik kilku tygodników, pisałem o sztuce; fotografia 
była mniej podejmowanym tematem niż malarstwo, rzeźba czy 
grafika, lecz stale była obecna. Łatwo, czy może nie zawsze tak 
jest, pisać o dziełach innych. Trudniej – wejść na ścieżkę twórczą, 
pozasłowną, w moim przypadku – obrazową. Kiedy zacząłem 
podróżować po świecie, powróciłem do fotografii. Takiej, jak to 
opisałem trochę wyżej.
Pewnego dnia, a mowa o fotografii na błonach zwojowych, 
kiedy już miałem Canona 650 (stary, dobry aparat), zauważyłem 
zdjęcie greckiej wazy, a raczej tylko jej fragment, za to z długim, 
sepiowym cieniem. Nie zerwałem z fotografią typu pamiątko-
wego, lecz doszedłem do wniosku, że już czas na poważniejsze 
wyzwania. Pomyślałem: „Krytykowałeś innych, teraz ty bę-

dziesz w polu ostrzału”. I tak się potoczyło, i tak to nadal trwa. 
Na pewno ważnym wydarzeniem była dla mnie pierwsza wystawa 
w Galerii Nowej (z katalogiem) w sąsiedztwie miejsca, gdzie 
niegdyś znajdował się lokal legendarnego Poznańskiego Towarzy-
stwa Fotograficznego. O wystawach w tym miejscu pisałem przez 
lata. Potem były inne, równie ciekawe wydarzenia.
Zanim zacząłem pisać ten tekst, metodą „migania”, z przystan-
kami na „twórczy namysł” obejrzałem w ciągu dwóch dni 3278 
własnych archiwalnych fotografii zapisanych w pamięci mojego 
Maca. Pomijając spore archiwum julijne (Julia to moja wnucz-
ka) i albumy typu Rodzina, Znajomi, Uniwersytet, ostatecznie 
wyodrębniłem dwa zbiory typu kreatywnego. Jeden nazywa się 
Motywy i brzmi swojsko, a drugi – Homiksy, co jest osobistym 
językowym wynalazkiem złożonym ze słów homo i mix. 
W naszej ikonosferze zawsze były, a teraz są wręcz natrętnie 
obecne, mniej lub bardziej człekokształtne postacie tworzone ad 
hoc, względnie przeniesione ze świata popkultury w pejzaże ulic 
i na fasady, okupujące wystawy i wnętrza sklepów, hałasujące ko-
lorem i formą na billboardach, stacjach metra i – ogólnie mówiąc 
– obecne w przestrzeni publicznej. Nie biernie, lecz wyraźnie ją 
kształtujące i określające wizualnie. 
W moich planach jest stworzenie na ten temat opracowania 
złożonego z obrazów i słów.  p



Pet Shop Boys „Elysium”
EMI Music Poland

NAJBARDZIEJ KASOWY 
DUET BRYTYJSKIEGO 
SHOW-BIZNESU W CIĄGU 
TRZYDZIESTU LAT OBECNOŚCI 
NA RYNKU MUZYCZNYM 
MIAŁ JUŻ KILKA MNIEJ LUB 
BARDZIEJ SPEKTAKULARNYCH 
POWROTÓW.

Im bliżej lat współczesnych, tym więcej 
było świetnych remiksów ich największych 
hitów z lat osiemdziesiątych, a mniej 
nowej twórczości. Tym bardziej warto 
zwrócić uwagę na ich nowy, pierwszy od 
2009 roku studyjny album. Jak zawsze, 
Neil Tennant i Chris Lowe postawili 
na brzmienie dopracowane do granic 
możliwości, które nadaje się zarówno na 
dyskotekowy parkiet, jak i do słuchania 
podczas długiej jazdy samochodem. Skąd 
tak świetna forma? Chociaż na własny 
rachunek panowie nagrywają rzadziej 
i z mniejszym rozmachem niż kiedyś, jako 
autorzy muzyki dla innych wykonawców 
wciąż pokazują, co na światowym rynku 
muzycznym jest en vogue. Czy nowa płyta 
potwierdzi ich pozycję? Z pewnością – ma 
do tego wszelkie predyspozycje!

The Killers, 
„Battle Born”
Universal Music Polska

JAK MÓWIĄ SAMI MUZYCY, 
TYTUŁEM PIERWSZEGO OD 
CZTERECH LAT STUDYJNEGO 
ALBUMU ZESPOŁU CHCIELI 
ODDAĆ HOŁD SWOIM 
PRZODKOM, KTÓRZY 
PRZYBYLI DO AMERYKI, BY 
WALCZYĆ O LEPSZY BYT. 

W pewnym sensie może on jednak 
również nawiązywać do rzeczywistości, 
z którą sami muszą się zmierzyć. Cztery 
lata to nawet dla zespołu o tak wiernej 
grupie fanów długi okres nieobecności 
na listach przebojów i w zestawieniach 
sprzedaży. Dlatego ich powrót wymagał 
naprawdę dobrego materiału. I jak zwykle 
Brandon Flowers z zespołem nie zawiedli 
oczekiwań. Promujący album singiel 
„Runaways”,  pokazuje, że jak zawsze 
zapewnią porządną dawkę popu z rocko-
wym akcentem.

Sony Music Entertainment

NA PŁYTĘ Z NOWYMI 
ARANŻACJAMI KAZAŁA 
CZEKAĆ PONAD DEKADĘ. 

Prawdopodobnie czekalibyśmy dłużej, 
gdyby nie determinacja kompozytora 
Darka Janusa, który przygotował dla niej 
materiał nie do odrzucenia. Dzięki niemu 
głos piosenkarki zabrzmi w nieco innym, 
niż dotychczas, repertuarze. „Przepły-
wamy” to podróż w kierunku innych 
muzycznych zakątków niż te, do których 
przyzwyczaiła nas Grażyna Łobaszewska. 
Wciąż obecna jest typowa dla tej artystki 
zaduma, tym razem jednak przyjmuje ona 
nieco łagodniejszy charakter. Najwidocz-
niej lata spędzone na interpretowaniu 
repertuaru innych artystów oraz pracy ze 
studentami pozwoliły jej nabrać dystansu 
do swojego życia i twórczości. Nam nie 
pozostaje nic innego, jak delektować 
się melodyjną chrypką budującą jedyne 
w swoim rodzaju brzmienie.

30 KULTURA 

 T
om

a
sz

 B
or

k
ow

sk
i,

 

CD



PRAWDZIWA GRATKA DLA 
FANÓW SEALA. JUŻ WKRÓT-
CE OBDARZONY BEZ WĄT-
PIENIA ANIELSKIM GŁOSEM 
WOKALISTA ZAWITA TAKŻE 
DO POLSKI.
W ramach europejskiego tournée Seal 
odwiedzi 9 państw. Bilety na jego 
koncerty sprzedają się do ostatniego 
miejsca, a płyty rozchodzą w miliono-
wych nakładach. Seal to prawdziwy 
outsider muzyki popularnej. Od lat 
konsekwentnie podąża wybraną przez 
siebie ścieżką. Mężczyzna o posturze 
drwala śpiewający liryczne ballady 
może dziwić. Jednak w momencie 
kiedy zabrzmi jego głos, nikt już nie 
ma wątpliwości, że to mistrz w swojej 
klasie. Seal  (prawdziwe nazwisko  
Sealhenry Olumide Samuel) jest auto-
rem między innymi takich przebojów 
jak „Kiss from a Rose”, „Fly like an 
Eagle” i „This Could be Heaven” 
oraz wielokrotnym zdobywcą nagród 
Grammy.

Festiwal Muzyki 

JEDNA 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
IMPREZ POŚWIĘCONYCH 
MUZYCE WSPÓŁCZESNEJ 
W TEJ CZĘŚCI EUROPY 
TO WAŻNY PUNKT 
W KALENDARZU 
KAŻDEGO MIŁOŚNIKA 
KULTURY. 

Chociaż jej podstawowym celem 
jest zapoznanie rodzimego odbiorcy 
z dokonaniami twórców ostatniego 
stulecia, to jednak niepowtarzalny 
urok i klasa przedsięwzięcia sprawiają, 
że zarówno na scenie, jak i podczas 
koncertowych antraktów usłyszymy 
mieszankę języków z całego świata. 
W tym roku cykl imprez muzycznych 
w Filharmonii Narodowej wzbogacą 
również wystawy w Zachęcie oraz 
cykl imprez w Austriackim Forum 
Muzycznym, Fabryce Trzciny i Uni-
wersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina.

Warszawski Festiwal 
Filmowy

PIERWSZY FESTIWAL FIL-
MOWY ORGANIZOWANY 
W POLSCE, KTÓREMU UDAŁO 
SIĘ UZYSKAĆ AKREDYTACJĘ 
MIĘDZYNARODOWEJ FEDERA-
CJI STOWARZYSZEŃ PRODU-
CENTÓW FILMOWYCH, I TYM 
SAMYM ZAMKNĄĆ PIĘTNAST-
KĘ NAJWAŻNIEJSZYCH TEGO 
TYPU IMPREZ ŚWIATA. 

Nic dziwnego, żadne inne rodzime filmo-
we biennale nie ma tak międzynarodo-
wego charakteru. Być może dzieje się tak 
za sprawą metropolitalnego charakteru 
stolicy, w której jest organizowany. Z pew-
nością ogromna zasługa w tym również 
samych organizatorów, dzięki którym 
festiwal jest nie tylko przeglądem twórczo-
ści, ale także bardzo ważnym miejscem 
dla światowych producentów i dystrybu-
torów. Mają oni niepowtarzalną okazję 
zobaczyć rodzimą twórczość i zaangażo-
wać się w powstawanie prezentowanych 
projektów filmów jeszcze niezrealizowa-
nych. Godny polecenia jest szczególnie 
konkurs międzynarodowy.
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Don DeLillo
„Cosmopolis”
Wyd. Noir sur Blanc

DON DELILLO W STANACH 
ZJEDNOCZONYCH 
UWAŻANY JEST ZA JEDNEGO 
Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
TWÓRCÓW SWOJEGO 
POKOLENIA.

W naszym kraju jego twórczość do tej 
pory była mało znana. Stawiany na równi 
z Williamem Styronem autor obecne 
wzmożone zainteresowanie zawdzięcza 
głośnej ekranizacji jednego z ostatnich 
dzieł – napisanego w 2003 roku „Cosmo-
polis”. Mimo że akcja powieści zabiera 
nas dziesięć lat wstecz, historia młodego 
milionera przemierzającego Manhattan 
w białej limuzynie doskonale wpisuje się 
w naszą współczesność. Przedłużany lin-
coln jest miejscem, w którym Eric Packer 
pracuje, kocha się z kobietami, poddaje 
lekarskim badaniom i podejmuje decyzje, 
od których zależy los światowych rynków 
walutowych. Pieniędzmi zarządza na tyle 
dobrze, że banki z całego świata zabijają 
się o to, by powierzyć mu swoje zasoby. 
W pewnym momencie jednak instynkt 
zdobywcy, którym kierował się, skupując 
swoją ulubioną walutę – jena – powoli 
zamienia się w pragnienie samozagłady.

Ellis Avery
„Ostatni akt”
Wyd. Bukowy Las

NIEWIELU ARTYSTOM UDA-
ŁO SIĘ ZDOBYĆ UZNANIE 
PORÓWNYWALNE Z TYM, 
JAKIM DO DZIŚ CIESZY SIĘ 
TAMARA ŁEMPICKA. 

Sugestywne, pełne erotyzmu obrazy, hip-
notyzująca osobowość i bogata historia 
miłosnych podbojów stworzyły jedyny 
w swoim rodzaju portret artystki deka-
dentki. Dzięki niemu blondwłosa malarka 
o polskich korzeniach przez ponad deka-
dę mogła cieszyć się popularnością po-
równywalną z tą, jaką dziś mają gwiazdy 
Hollywood, a jej życie stało się inspiracją 
dla twórców kolejnych pokoleń. Jednym 
z nich jest Ellis Avery, która postanowiła 
przyjrzeć się relacji między Łempicką 
a bohaterką jednego z jej najsłynniejszych 
obrazów, poznaną w Lasku Bulońskim 
Rafaelą. Płomienny romans zaowoco-
wał sześcioma portretami dziewczyny, 
które zaliczane są dziś do największych 
osiągnięć Łempickiej. Płynące z nich 
pożądanie zdradza intensywność uczucia 
łączącego kobiety. Jak pokazuje Avery  
– związku pełnego pożądania, zazdrości, 
zdrady i cierpienia.

Filip Springer

Wyd. Karakter

WSZYSTKIE Z OPISANYCH 
W TEJ KSIĄŻCE BUDOWLI 
DORÓWNUJĄ REALIZACJOM 
ARCHITEKTÓW 
O MIĘDZYNARODOWEJ 
RENOMIE. 

Mimo to nie znajdziemy ich na pocz-
tówkach ani w albumach sprzedawanych 
turystom. Ich głównym przewinieniem 
jest epoka, w której powstały. Fakt, że 
obok wartości estetycznej przedstawiają 
sobą również czasy, o których woleli-
byśmy zapomnieć, dla wielu okazał się 
wystarczającym obciążeniem, by odsunąć 
je na kulturalny margines. Filip Springer 
jako jeden z pierwszych bada paradoks 
między zachwytami znawców architek-
tury a zapomnieniem szarego obywate-
la, jakich doświadczają socjalistyczne 
budowle. W reportażach poświęconych 
konkretnym budynkom stara się znaleźć 
odpowiedź na pytanie, dlaczego te same 
obiekty zasługują na uznanie krytyków, 
ale nie na dumę ich mieszkańców. Blisko 
dwieście fotografii, wśród których więk-
szość wykonał sam autor, to doskonale 
tło dla fascynujących rozmów z twórcami 
fenomenu polskiej szkoły architektury 
minionego pięćdziesięciolecia.
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BIAŁA PODLASKA
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BOLESŁAWIEC
 

BUSKO-ZDRÓJ
 

BYDGOSZCZ
 

BYTOM
 

CHEŁM
 

CHORZÓW
 

CIECHANÓW
 

CIESZYN
 

CZĘSTOCHOWA
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ELBLĄG
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OLSZTYN
 

 

OPOLE
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POZNAŃ
 

 

PRZEMYŚL
 

PRZEŹMIEROWO 
 

PUŁAWY
 

RACIBÓRZ
 

RADOM
 

RZESZÓW
 

SANOK
 

STARACHOWICE
 

SZCZECIN
 

 

TORUŃ
 

TYCHY
 

WAŁBRZYCH 
 

WAŁCZ
 

WARSZAWA
 

 

 

WROCŁAW
 

ZAWIERCIE
 

ZIELONA GÓRA
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Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B

01-531 Warszawa

Tel.: 22 481 55 55

Call Center 22 481 54 54

www.roche.pl

Od lat wytyczamy nowe kierunki w medycynie zapewniając unikalne i skuteczne rozwiązania w 

kolejnych etapach postępowania klinicznego: badaniach przesiewowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu 

terapii – poprzez dostarczenie narzędzi w postaci: testów serologicznych, biologii molekularnej i leków. 

Diagnostyka laboratoryjna chorób zakaźnych
Wprost ku odpowiedziom – testy Roche Diagnostics

Wskazanie Parametr Testy serologiczne Diagnostyka molekularna
Wirusowe zapalenie wątroby typu A Anty-HAV

Anty-HAV IgM

HAV RNA ilościowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu B HBsAg

Test potwierdzenia HBsAg

HBsAg ilościowo

Anty-HBs

Anty-HBc (IgM + IgG)

Anty-HBc IgM

HBeAg

Anty-HBe

HBV DNA ilościowo

Wirusowe zapalenie wątroby typu C Anty-HCV

HCV Ag

HCV RNA

HCV RNA ilościowo

Genotypowanie HCV

Ludzki wirus upośledzenia odporności HIV combi

HIV Ag

Test potwierdzenia HIV Ag

HIV-1 RNA ilościowo

Toxoplazmoza Toxo IgM

Toxo IgG

Awidność Toxo IgG

Wirus różyczki Rubella IgM

Rubella IgG

Wirus cytomegalii CMV IgM

CMV IgG

Awidność CMV IgG

CMV DNA ilościowo

Wirus Herpex Simplex HSV 1/2 DNA

HSV-1 IgG

HSV-2 IgG

Wirus Epsteina-Barr EBV DNA ilościowo

Wirus Varicella-Zoster  VZV DNA

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) HPV DNA

Genotypowanie HPV (37 typów)

Parwowirus  B19 Parwo B19 DNA

Kiła TPLA

RPR

Chlamydia trachomatis C. trachomatis DNA

Neisseria gonorrhoeae N. gonorrhoeae DNA

Mycobacterium tuberculosis M. tuberculosis DNA

Sepsa Panel 25 patogenów (bakterie i grzyby)

Prokalcytonina

IL-6

Staphylococcus Gronkowce koagulazoujemne i złocisty

Metycyliono-oporny gronkowiec złocisty (MRSA) Wykrywanie genu oporności mecA

Oporny na wankomycynę Enterococcus (VRE) Wykrywanie genu vanA, vanB i vanB2/3

* test w przygotowaniu




