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6–7 NA ZDROWIE
W tym numerze piszemy m.in. o kampanii 
społecznej „SM – Walcz o siebie” 
i o przyczynach uzależnień behawioralnych 
– kto jest na nie najbardziej narażony i jakie 
zachowania mogą niepokoić. Poza tym 
zdradzamy, jaka jest kondycja Polaków. 
Dzielimy się także wzbudzającą nadzieję 
wiadomością o jednym teście na wiele 
nowotworów.

12–15 ABC SPECJALISTY
PRESELEKCJA PACJENTÓW  
DO TERAPII PRZEWLEKŁEGO 
WZW TYPU C 
Preselekcja pacjentów do określonych terapii 
stanowi podstawowe założenie medycyny 
spersonalizowanej, ukierunkowanej na 
indywidualnego pacjenta.

8–11 ABC SPECJALISTY
PEGYLOWANE INTERFERONY 
W RETERAPII PRZEWLEKŁEGO 
ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C 
Skuteczność terapii zakażeń HCV 
systematycznie wzrastała, aczkolwiek 
w przypadku zakażeń genotypem 1 HCV 
w terapii pegylowanym interferonem (PegIFN) 
alfa-2a lub alfa-2b oraz rybawiryną (RBV)  
nie przekroczyła 50%.

16–19 ABC SPECJALISTY
OZNACZANIE STĘŻENIA 
ANTYGENU HBS U PACJENTÓW 
ZAKAŻONYCH HBV – WYTYCZNE 
EASL I NIE TYLKO
Zakażenie wirusem HBV wywołuje wirusowe 
zapalenie wątroby typu B (hepatitis B, wzw B). 
Wydawać by się mogło, że ta choroba  
nie stanowi już problemu zdrowotnego  
we współczesnym świecie, a jednak...

20–21 GWIAZDA Z WZW
KENNEDY Z HCV
Jest siostrzeńcem słynnego prezydenta 
i członkiem amerykańskiej „rodziny 
królewskiej”. Christopher Kennedy Lawford 
to także aktor i pisarz, który przez całą 
swoją młodość walczył z uzależnieniem od 
narkotyków i alkoholu. Wtedy też zaraził się 
wirusowym zapaleniem wątroby.

22–25 HOBBY
WRACA MODA NA PLANSZÓWKI!
Bawią, ćwiczą pamięć, rozwijają 
spostrzegawczość i skłaniają do główkowania. 
Poza tym zacieśniają relacje rodzinne 
i towarzyskie. Planszówki wróciły do gry! 
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28–29 LEKARZ Z PASJĄ
MOJE „FLIRTY” Z POEZJĄ
Specjalista chorób zakaźnych, emerytowany 
profesor medycyny Jacek Juszczyk, specjalnie 
dla Czytelników „Abecadła Zdrowia” opisał 
swoją przygodę z poezją.

30–32 KULTURA 
Nasze propozycje na nadchodzące miesiące. 
Jakie książki warto przeczytać? Co nowego 
w muzyce i filmie?

26–27 MĄDROŚĆ NATURY
TAK PACHNĄ ŚWIĘTA!
Wzbogacają smak i aromat wielu potraw 
i napojów. Bez ich zapachu trudno wyobrazić 
sobie Wigilię. Po przyprawy korzenne warto 
jednak sięgać nie tylko od święta.

33–34 WYKAZ PLACÓWEK
Dokąd udać się po poradę?
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JEDEN TEST NA WIELE 
NOWOTWORÓW?
Poszukując jednego tylko białka, można wykryć wiele różnych 
nowotworów – twierdzą naukowcy z Gray Institute for Radiation 
Oncology and Biology przy Oxford University. Tę sensacyjną 
i wzbudzającą nadzieję informację przekazano w czasie konferen-
cji zorganizowanej w Liverpoolu przez brytyjski National Cancer 
Research Institute.
Badacze z  Oxford University zwrócili uwagę na białko gamma-
-H2AX, które jest wytwarzane w odpowiedzi na uszkodzenie 
DNA. Uszkodzenie DNA może być jednym z pierwszych etapów 
prowadzących do przekształcenia się zdrowej komórki w komórkę 
nowotworową.
Wykorzystano przeciwciało wiążące się z gamma-H2AX i zdolne 
do odszukania go w organizmie. Dodano do niego niewielką ilość 
materiału radioaktywnego. Dzięki temu, aby wykryć potencjalny 
nowotwór, wystarczyło znaleźć miejsce promieniujące silniej niż 
reszta organizmu.
Przeciwciała podano genetycznie zmodyfikowanym myszom, 
wyjątkowo podatnym na różnego rodzaju nowotwory. Gdy 
zwierzęta miały od 90 do 100 dni, wykryto u nich podejrzane 
nagromadzenia przeciwciał. Gdy miały 120 dni, w miejscach tych 
pojawiły się guzy.
Autorzy badań uważają, że w ten sposób można by wykrywać 
u ludzi na przykład raka piersi, płuc, skóry, nerek i pęcherza. 
Wystarczyłoby zwiększyć dawkę izotopu, aby w podobny sposób 
niszczyć nowotwory we wczesnym stadium rozwoju, selektywnie 
je napromieniowując. Komórki z uszkodzonym DNA pod 
wpływem promieniowania ulegałyby dalszym uszkodzeniom, 
przyciągającym jeszcze więcej przeciwciał – aż do zniszczenia 
guza. Badacze zastrzegli jednocześnie, że dopracowanie metody 
wymaga jeszcze wielu badań. 
Źródło: Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl

NA ZDROWIE

UWAGA NA UZALEŻNIENIA 
BEHAWIORALNE!
Czy wiesz, że od gier hazardowych uzależniony jest ponad 
milion Polaków, a setki tysięcy młodych ludzi obsesyjnie objadają 
się tylko po to, by spowodować wymioty? Jeszcze więcej 
uzależnionych jest od internetu – spędzają w sieci ponad  
5 godzin dziennie. Uwaga! Uzależnienia behawioralne dotyczą 
ludzi w każdym wieku.
„O uzależnieniu behawioralnym mówimy, gdy silna potrzeba 
wykonywania jakiejś normalnej czynności – na przykład 
zakupów, seksu, jedzenia czy pracy – przynosi szkody, a wykonu-
jąca ją osoba nie potrafi, mimo prób, powstrzymać się od 
wykonywania tej czynności, przestaje kontrolować sytuację”   
– wyjaśnił prof. Jerzy Mellibruda podczas konferencji prasowej 
zorganizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego 
Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie.
Przyczyną uzależnień behawioralnych mogą być problemy 
osobiste, nieradzenie sobie z emocjami, a także samotność. 
Psycholog dodaje, że do uzależnień behawioralnych bardziej 
predestynowane są osoby skłonne do bujania w obłokach 
aniżeli racjonaliści twardo stąpający po ziemi.
Gdzie szukać pomocy? U psychologa lub psychoterapeuty. 
Specjaliści przyznają, że „uzależnieni” bardzo często trafiają 
na leczenie dzięki osobom bliskim. 
Źródło: PAP – Nauka w Polsce
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POLAKU, RUSZ SIĘ!
Każdego dnia, no może z wyjątkiem weekendów, Polak spędza  
30 minut w samochodzie po to, by dojechać do pracy, w której 
spędza 8 godzin. Potem znów czeka go 30 minutowa jazda  
za kółkiem.  A później? Później to już tylko telewizor i kanapa.
A gdzie czas na aktywność fizyczną? No właśnie, z tą jest gorzej. 
Z analizy danych zebranych w ogólnopolskim badaniu NATPOL 
2011 wynika, że ponad 50 proc. dorosłych Polaków, tj. ok. 16 mln, 
w ogóle nie ćwiczy w czasie wolnym lub robi to bardzo rzadko. 
„Wyniki te są o tyle niepokojące, że regularna aktywność fizyczna 
w bardzo istotny sposób kształtuje ryzyko chorób serca i innych 
schorzeń jak cukrzyca czy niektóre nowotwory” – powiedział 
PAP współautor badań NATPOL 2011 prof. Wojciech Drygas, 
kierownik Zakładu Epidemiologii, Prewencji Chorób Układu 
Krążenia Instytutu Kardiologii w Warszawie.
Badaniem NATPOL 2011 (Ogólnopolskie Badanie Rozpowszech-
nienia Czynników Ryzyka Chorób Układu Krążenia) objęto  
2418 Polaków w wieku 18–79 lat. Dobrano ich losowo ze względu 
na płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Próba była reprezentatywna 
dla mieszkańców Polski.
Oto fakty: tylko 18 proc. dorosłych Polaków chodzi pieszo  
do pracy lub jeździ do niej rowerem. Większość osób dociera  
do pracy samochodem lub transportem publicznym.
Regularna aktywność fizyczna była najniższa w najmłodszych 
grupach wiekowych od 18. do 39. roku życia, a najwyższa 
w najstarszej grupie wiekowej 60–79 lat. Specjaliści wiążą to 
z faktem, że osoby z najmłodszej grupy wiekowej są aktywne  
zawodowo, a także opiekują się dziećmi i dlatego mają najmniej 
czasu na regularne ćwiczenia. 
Jak zmienić tę niechlubną statystykę i jak się fizycznie „aktywizo-
wać”? Bynajmniej nie zaczynajmy od udziału w kilkukilometro-
wych biegach czy też od morderczego wysiłku na siłowni. Może 
warto zacząć od metody małych kroków? Specjaliści podkreślają, 
że nawet trwająca 15 minut aktywność fizyczna jest już korzystna 
dla zdrowia i lepsza niż zupełny brak ruchu.

SM TO NIE WYROK!
Na stwardnienie rozsiane (SM), przewlekłą i jak dotychczas 
nieuleczalną chorobę neurologiczną choruje w Polsce około  
40 tysięcy osób. O tym, że pacjenci z SM mogą realizować 
życiowe plany i marzenia przekonuje ogólnopolska kampania 
społeczna „SM – Walcz o siebie”.
Jej cel to zbudowanie świadomości, że właściwe leczenie i specjali-
styczna rehabilitacja rozpoczęte na wczesnym etapie choroby 
coraz częściej dają szansę na normalne funkcjonowanie.
„Całe nasze życie składa się z odwagi do wykorzystywania szans. 
Jeśli jest nadzieja, po prostu nie wolno się poddawać. Trzeba 
walczyć o siebie. Stąd nazwa naszej kampanii” – tłumaczy Malina 
Wieczorek, dyrektor agencji Telescope, organizatorka kampanii. 
„W jej trakcie  będziemy pokazywać ludzi chorujących na SM, 
którz pełni pasji i woli walki wykorzystują szanse w swoim 
codziennym życiu. Ludzi, którzy tak jak we wszystkich innych 
działaniach, tak i w chorobie nie poddają się – dodaje Malina  
Wieczorek. 
Działania realizowane w ramach kampanii zyskały poparcie prof. 
dr hab. n. med. Krzysztofa Selmaja, Kierownika Katedry i Kliniki 
Neurologii Akademii Medycznej w Łodzi. Kampanię wspiera 
także Polskie Towarzystwo Neurologiczne z prezesem  
prof. dr hab. med. Wojciechem Kozubskim.
Więcej na stronie: www.sm-walczosiebie.pl.



88 ABC SPECJALISTY

Pegylowane 
interferony w reterapii 
przewlekłego zapalenia wątroby typu C

Skuteczność terapii zakażeń HCV systematycznie wzrastała, aczkolwiek 
w przypadku zakażeń genotypem 1 HCV w terapii pegylowanym interferonem 
(PegIFN) alfa-2a lub alfa-2b oraz rybawiryną (RBV) nie przekroczyła 50%.
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prof. dr hab. med. Waldemar Halota,  
dr hab. n. med. Małgorzata Pawłowska, prof. UMK
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

W
zbogacenie tej terapii od roku 2011 o inhibi-
tory proteazy telaprewir (Incivo) i boceprewir 
(Victrelis) związane jest z istotnym zwiększe-
niem skuteczności terapii mierzonej uzyska-

niem trwalej odpowiedzi wirusologicznej (SVR – sustained vi-
ral response). Dotyczy to zwłaszcza osób leczonych wcześniej 
nieskutecznie, gdzie efektywność terapii wzrosła wielokrotnie. 
W artykule przeanalizowano wyniki badań klinicznych doty-

czących skuteczności reterapii zakażeń HCV oraz celowości 

zamiany preparatu pegylowanego interferonu w stosunku  

do stosowanego w poprzednim schemacie leczniczym.

TERAPIA DWULEKOWA
Badaniem oceniającym skuteczność reterapii pegylowanym 

interferonem alfa-2a i rybawiryną u chorych na przewlekłe 

zapalenie wątroby typu C, którzy nie odpowiedzieli  

na wcześniejsze leczenie PegIFN alfa-2b z rybawiryną, 

było badanie REPEAT. Objęło ono 950 pacjentów 

randomizowanych do czterech grup (A-D). Pacjenci z grup 

A i B otrzymywali przez pierwsze 12 tygodni podwójną 

dawkę pegylowanego interferonu alfa-2a (360 µg/tydzień), 

a następnie kontynuowali leczenie dawką standardową 

(180 µg/tydzień); pacjenci z grup C i D otrzymywali dawkę 

standardową (180 µg/tydzień) przez cały okres leczenia. 

Pacjentów z grup A i C leczono przez 72 tygodnie, natomiast 

u chorych z grupy B i D reterapię prowadzono przez 48 tygod- 

ni. Przeprowadzona analiza wieloczynnikowa wykazała, 

że najważniejszym czynnikiem determinują-cym skuteczność 

reterapii był okres leczenia. SVR istotnie statystycznie 

częściej uzyskiwali pacjenci leczeni przez 72 tygod- 

nie w porównaniu do leczonych przez 48 tygodni, 

odpowiednio 16% vs. 8%. Pacjenci, u których zastosowano 

wstępną podwójną dawkę pegylowanego interferonu (grupy 

A i B) uzyskali SVR częściej niż leczeni przez cały okres 

dawkami standardowymi (grupy C i D), jednak różnice te nie 

były statystycznie istotne (13% vs. 10%). Okres leczenia miał 

zdecydowanie większy wpływ na SVR niż dawka początkowa 

pegylowanego interferonu. Kolejnym predyktorem 

skuteczności reterapii było uzyskanie pełnej wczesnej 

odpowiedzi wirusologicznej (cEVR – complete early viral 

response), stąd wydłużenie terapii jest preferowaną strategią 

w reterapii pacjentów nieodpowiadających na standardowe 

leczenie, uzyskujących zanik wiremii w 12. tygodniu reterapii. 

Podobnie wysoką skuteczność obserwowano w reterapii 

PegIFN alfa-2a i RBV u pacjentów z nawrotem po leczeniu 

pegylowanym interferonem alfa-2a lub alfa-2b z rybawiryną. 

W badaniu przeprowadzonym przez Kaisera, które objęło 

107 pacjentów z nawrotem, zakażonych głównie genotypem 

1 HCV, w tym 22 z zaawansowanym włóknieniem lub 

marskością wątroby, trwałą odpowiedź wirusologiczną 

w wyniku 72-tygodniowej reterapii uzyskało 50% leczonych. 

Byli to przede wszystkim pacjenci, którzy uzyskali 

negatywizację wiremii HCV w 4. lub 12. tygodniu terapii. 

W innym badaniu Tamori i wsp. oceniali 38 pacjentów 

zakażonych genotypem 1 HCV z wysoka wyjściową 

wiremią, poddanych dłuższej niż 60-tygodniowej reterapii 

pegylowanym interferonem alfa-2a z rybawiryną  

po nieskutecznym leczeniu PegIFN alfa-2b+RBV  Fo
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(14 nieodpowiadających i 24 z nawrotem). Wykazali 

oni, że skuteczność reterapii była istotnie statystycznie 

wyższa u pacjentów z nawrotem (50%) w porównaniu do 

nieodpowiadających (7,1%). Najwyższą skuteczność mierzoną 

uzyskaniem trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) badacze 

obserwowali u pacjentów, którzy uzyskiwali negatywizację 

wiremii HCV we wczesnych tygodniach poprzedniej, 

nieskutecznej terapii. 

TERAPIA TRÓJLEKOWA
Wprowadzenie inhibitorów proteazy do leczenia przewlekłych 

zapaleń wątroby typu C w istotny sposób zwiększyło 

skuteczność reterapii szczególnie u pacjentów z brakiem 

odpowiedzi na leczenie (null responders). 

W badaniu RESPOND-2 oceniano skuteczność terapii 

PegIFN alfa-2b, RBV i boceprewirem u pacjentów zakażonych 

genotypem 1 HCV, którzy nie odpowiedzieli na wcześniejsze 

leczenie pegylowanym interferonem i rybawiryną. Do 

badania kwalifikowano pacjentów, którzy wówczas uzyskiwali 

obniżenie stężenia HCV RNA o co najmniej 2 log  

w stosunku do wartości wyjściowych, ale nie uzyskiwali 

SVR (nonresponders – obniżenie HCV RNA o co najmniej 

2 log do 12. tygodnia terapii i wykrywalne podczas dalszego 

leczenia; relapsers – HCV RNA niewykrywalne w momencie 

ukończenia leczenia, obecne w okresie follow-up). Trwałą 

odpowiedź wirusologiczną uzyskało 41% nonresponders 

oraz 69% relapsers leczonych w schemacie zależnym 

od odpowiedzi oraz 52% nonresponders i 75% relapsers 

otrzymujących terapię trójlekową przez 44 tygodnie. 

Skuteczność terapii trójlekowej PegIFN alfa-2b, RBV 

i boceprewirem u null responders oceniano w badaniu 

PROVIDE. Trwałą odpowiedź wirusologiczną uzyskało 

38% badanych leczonych przez 44 tygodnie. Uzyskanie 

SVR było związane z obniżeniem HCV RNA pod koniec 

wstępnej czterotygodniowej fazy dwulekowej (lead-in). 

W badaniu PROVE 3 oceniającym skuteczność terapii 

trójlekowej PegIFN alfa-2a, RBV i telaprewirem wykazano, 

iż dotyczyła ona 51% leczonych przy tylko 14-procentowym 

sukcesie terapeutycznym w ramieniu dwulekowym. Wyższą 

skuteczność terapeutyczną uzyskiwano u chorych z nawrotem 

wiremii HCV w okresie pierwszej terapii. 

W badaniu REALIZE oceniono skuteczność terapii 

trójlekowej PegIFN alfa-2a, RBV i telaprewirem u zakażonych 

genotypem 1 HCV pacjentów, którzy nie odpowiedzieli na 

wcześniejsze leczenie PegIFN i RBV. Częstość uzyskania 

SVR dotyczyła 83% pacjentów z nawrotem (relapsers),  

59% częściowo odpowiadających (partial responders)  

i 29% null responders.

Bezpośredni wpływ na skuteczność terapii przewlekłych 

zakażeń HCV ma kilka czynników niezależnych od 

organizmu gospodarza. Wśród nich kluczowe znaczenie 

ma wielkość wyjściowej wiremii oraz zakażający genotyp 

HCV. Oba te czynniki w standardowej terapii dwulekowej 

decydowały o okresie prowadzenia terapii. Podobny wpływ na 

czas leczenia ma zachowanie się kinetyki wiremii HCV u osób 

leczonych. Pacjenci uzyskujący szybką i wczesną odpowiedź 

wirusologiczną (RVR – rapid viral response, EVR – early 

viral response) mogą być leczeni krócej, natomiast wolno 

odpowiadający, u których niewykrywalna wiremia poja- 

wia-ła się dopiero w 24. tygodniu terapii, powinni być 

leczeni 72 tygodnie. Dotyczyło to terapii dwulekowej osób 

zakażonych genotypem 1 HCV. Mimo iż wykorzystywanie 

tych elementów poprawiało efekty leczenia, obserwowano  

je u niewielkiego odsetka leczonych. 

Do czasu wprowadzenia inhibitorów proteazy do terapii 

zakażeń genotypem 1 HCV reterapia była wyłącznie 

repliką pierwszej terapii. Poza propozycjami wydłużenia 

terapii jedyną możliwością pozostawała zmiana preparatu 

interferonu pegylowanego, to jest IFN alfa-2a na alfa-2b lub 

odwrotnie. Nie brakowało doniesień o sensowności takiego 
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postępowania, aczkolwiek wskazywane korzyści wzbudzały 

kontrowersje. Nie ma wątpliwości, że głównym czynnikiem 

skuteczności reterapii jest rodzaj odpowiedzi na wcześniejszą 

terapię. Pozostawał on zarówno przy leczeniu dwu-, jak 

i trójlekowym w ścisłym związku z odsetkami wyleczeń. 

W grupie nonresponders, czyli u pacjentów z całkowitym 

brakiem odpowiedzi wirusologicznej na pierwszą terapię, 

skuteczność reterapii dwulekowej była bliska zeru. Sytuacja 

tych pacjentów poprawiła się znacznie po wprowadzeniu 

leków działających bezpośrednio przeciwwirusowo.  

Było to niezależne od rodzaju stosowanego pegylowanego 

interferonu. Z analizowanych prac nie wynika konieczność 

zmiany preparatu pegylowanego interferonu w stosunku 

do zastosowanego wcześniej. Dotyczy to zarówno badań 

rejestracyjnych II i III fazy, jak i późniejszych badań 

klinicznych. W konsekwencji przy podjęciu kolejnej decyzji 

terapeutycznej nie ma potrzeby uwzględniania preparatu 

interferonu we wcześniejszej terapii. p

Skuteczność terapii 
trójlekowej PegIFN 
alfa-2b, RBV  
i boceprewirem  
u null responders 
oceniano 
w badaniu 
PROVIDE.
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dr n. med. Anna Parfieniuk-Kowerda, prof. dr hab. Robert Flisiak
Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku

L
eczenie przeciwwirusowe przewlekłego zapalenia 
wątroby typu C (PWZW C) stanowi prototypowy 
przykład terapii zindywidualizowanej i opiera się na 
kilkuetapowej ocenie korzyści wynikających z lecze-

nia wyrażonej szansą uzyskania trwałej odpowiedzi wirusolo-
gicznej (SVR) i ryzyka związanego z leczeniem w postaci działań 
niepożądanych terapii. Pierwszą kwestią, która powinna zostać 
rozstrzygnięta u pacjenta z przewlekłym wirusowym zapaleniem 
wątroby typu C, jest spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych 
do leczenia, oraz, czy wymaga on terapii natychmiast, czy też 
można odroczyć ją w czasie. Osobnym zagadnieniem jest wybór 
rodzaju terapii standardowej opartej wyłącznie na interferonie 
pegylowanym alfa (Peg-IFNα) i rybawirynie (RBV), czy trójleko-
wej z dodatkowym włączeniem inhibitorów proteazy HCV, które 
są pierwszymi lekami o bezpośredniej aktywności przeciwwi-
rusowej (DAA). Zarejestrowanie w 2011 r. dwóch inhibitorów 
proteazy – telaprewiru (TVR) i boceprewiru (BOC), do leczenia 
przewlekłego zakażenia genotypem 1 HCV w terapii trójlekowej 
poprawiło skuteczność leczenia przeciwwirusowego i stworzyło 
kolejne alternatywy modyfikacji terapii. Co więcej, aktualnie na 
różnych etapach badań klinicznych znajduje się cały wachlarz 
substancji o różnorodnych mechanizmach aktywności przeciw-
wirusowej. Niestety, z większą złożonością terapii oprócz lepszej 
skuteczności leczenia wiąże się większa ilość działań niepożą- 
danych oraz niewspółmiernie większe koszty, co też determinuje 
wybór schematu leczenia. W związku z powyższym konieczne 
staje się ustalenie pewnych algorytmów, które umożliwiałyby 
preselekcję pacjentów do terapii opartej na Peg-IFNα i RBV  
lub terapii z zastosowaniem nowych leków przeciwwirusowych.    
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Preselekcja pacjentów 
do terapii przewlekłego 
WZW typu C
Preselekcja pacjentów do określonych terapii stanowi podstawowe założenie 
medycyny spersonalizowanej, ukierunkowanej na indywidualnego pacjenta.



ABC SPECJALISTY 13

CZYNNIKI ZALEŻNE OD CZŁOWIEKA
Badania kliniczne wskazują, że odpowiedź wirusologiczna 

na leczenie zmniejsza się istotnie wraz ze wzrostem nasilenia 

włóknienia wątroby. W badaniu PROPHESYS zaawansowanie 

włóknienia F3-F4 związane było z ponad dwukrotnie niższym 

odsetkiem uzyskiwania SVR w porównaniu z pacjentami 

z minimalnym włóknieniem wątroby, oscylując w granicach około 

20%. Ciekawych obserwacji dostarcza badanie ILLUMINATE, 

gdzie pacjenci leczeni przez 48 tygodni schematem opartym 

na telaprewirze, bez modyfikacji czasu terapii w zależności od 

odpowiedzi wirusologicznej, uzyskiwali SVR rzędu 92%, co było 

wynikiem porównywalnym do osiąganego w populacji chorych 

z mniej nasilonym włóknieniem. Z kolei w badaniu ADVANCE 

(telaprewir) pacjenci z marskością wątroby uzyskiwali SVR w 71%, 

co było odsetkiem znamiennie wyższym w porównaniu  

do terapii standardowej. W przypadku boceprewiru (SPRINT-2) 

nie zaobserwowano analogicznej zależności, a rozbieżność 

wyników nie pozwala na wysunięcie podobnych konkluzji. 

Innymi zależnymi od gospodarza negatywnymi czynnikami 

predykcyjnymi uzyskania SVR oprócz zaawansowania 

włóknienia są: podeszły wiek, insulinooporność, otyłość 

– wskaźnik masy ciała (BMI) >30 kg/m2, współzakażenie 

HBV i HIV, płeć męska i rasa czarna. Zależność pomiędzy 

prawdopodobieństwem uzyskania SVR a pochodzeniem 

rasowym jest częściowo tłumaczona częstością występowania 

korzystnego polimorfizmu IL-28B: najwyższą wśród Azjatów, 

a najniższą w populacji rasy czarnej.

Odkrycie związku pomiędzy polimorfizmem pojedynczych 

nukleotydów (SNP) w pobliżu genu interleukiny 28B  

(IL-28B) a skutecznością leczenia przeciwwirusowego PWZW C 

zelektryzowało środowiska naukowe zajmujące się badaniami  

nad terapią zakażeń HCV. Informacja ta odbiła się również echem 

w kręgach pacjentów z PWZW C oraz firm diagnostycznych, 

które w swojej ofercie umieściły komercyjne testy badania 

polimorfizmu IL-28B. Gen IL-28B znajduje się na chromosomie 

19 i koduje białko IL28B – zaliczane do interferonów klasy 

III, określane również jako interferon lambda. W pobliżu genu 

IL28B na chromosomie 19 zidentyfikowano dotychczas co 

najmniej 4 miejsca polimorficzne, w których określony zestaw 

alleli był związany m.in. z lepszą odpowiedzią na leczenie 

przeciwwirusowe. Szczególne znaczenie przypisuje się tzw. 

„The Duke SNP” w regionie rs12979860. Badania dowodzą, 

że pacjenci posiadający układ alleli C/C lepiej odpowiadają na 

leczenie przeciwwirusowe PWZW C w porównaniu z osobami 

o zestawie alleli C/T oraz T/T. Preselekcja pacjentów z genotypem 

C/C do terapii przeciwwirusowej opartej na Peg-IFNα i RBV 

umożliwia osiągnięcie nawet do 80% SVR w tej populacji 

w porównaniu do 50–60% w populacji ogólnej. Polimorfizm 

IL-28B nie jest doskonałym czynnikiem prognostycznym. 

W odniesieniu do indywidualnego pacjenta obecność genotypu 

C/T lub T/T nie jest wystarczającym negatywnym predyktorem 

niepowodzenia terapii i nie może być argumentem przeciw 

jej włączeniu, zwłaszcza u chorych z zaawansowaną chorobą 

wątroby. W badaniu SPRINT-2 zastosowanie terapii trójlekowej 

opartej na boceprewirze (vs. terapia dwulekowa) nie zwiększyło 

istotnie szansy uzyskania SVR w grupie chorych z genotypem 

C/C (82% vs. 78%), natomiast zasadniczo poprawiło odpowiedź 

wirusologiczną u chorych z genotypem C/T (71% vs. 28%) 

oraz T/T (59% vs. 27%). W przypadku telaprewiru w badaniu 

ADVANCE terapia trójlekowa w porównaniu z terapią opartą  

na Peg-IFNα2a i RBV umożliwiła uzyskanie wyższego odsetka 

SVR we wszystkich grupach pacjentów – w grupie CC  

(90% vs. 64%), C/T (71% vs. 25%) oraz T/T (73% vs. 23%).  

Sprzeczne wyniki uzyskiwania SVR w grupach chorych 

z genotypem C/C leczonych Peg-IFNα i RBV w badaniach 

SPRINT i ADVANCE (78% vs. 64%) nie pozwalają na 

jednoznaczne określenie przydatności genotypu C/C przy wyborze 

określonej terapii. Natomiast jednoznacznie wskazują na przewagę 

terapii trójlekowej u chorych z genotypem C/T i T/T.

CZYNNIKI ZWIĄZANE Z ZAKAŻENIEM 
I ODPOWIEDZIĄ NA LECZENIE
Genotypy HCV były jednym z pierwszych parametrów 

wpływających na skuteczność leczenia PWZW C. Niestety, 

zakażenie genotypem 1 HCV, które w Polsce dotyczy ponad 

80% pacjentów, wiąże się z niższą w porównaniu do genotypu 

3 oraz 2 skutecznością leczenia – uzyskanie SVR jest możliwe 

u 40–60% leczonych. Dalsze badania wykazały zależność 

Badania kliniczne 
wskazują, że  
odpowiedź 
wirusologiczna  
na leczenie zmniejsza 
się istotnie wraz  
ze wzrostem  nasilenia 
włóknienia wątroby.

Fo
to

 S
h

u
tt

er
st

oc
k



14 ABC SPECJALISTY

Tabela 1.  Wybrane predyktory odpowiedzi wirusologicznej 
na leczenie przeciwwirusowe wraz z proponowaną 
punktacją wg. Ferenciego i wsp. GGN – górna granica normy

jako niewykrywalność wiremii HCV w 4 tygodniu leczenia. 

Uzyskanie RVR zwiększa szansę na wyleczenie (SVR) do 87–91% 

u chorych zakażonych genotypem 1 HCV. W przypadku terapii 

trójlekowej opartej na inhibitorach proteazy I generacji około 

60% pacjentów uzyskuje RVR. Badania kliniczne nad DAA 

wskazują, że odsetek ten jest większy w terapii z zastosowaniem 

inhibitorów proteazy II generacji, zaś w przypadku schematów 

opartych na inhibitorze polimerazy HCV lub inhibitorze 

NS5A sięga nawet 98%. Oznacza to, że wprowadzenie DAA 

nowszej generacji ograniczy w przyszłości przydatność oceny 

odpowiedzi wirusologicznej w trakcie leczenia jako czynnika 

predykcyjnego SVR i przemawia za koniecznością wcześniejszej 

preselekcji pacjentów na podstawie wyjściowych parametrów 

wirusologicznych i zależnych od gospodarza.

Doświadczenia z zakresu terapii przeciwwirusowej w zakażeniach 

HBV i HIV pokazują, że w erze terapii z zastosowaniem DAA 

istotne znaczenie mogą mieć mutacje określające oporność  

na określone leki. Jednak należy pamiętać, że w heterogenicznej 

puli wirusa oprócz wariantów dzikich zawsze są obecne 

warianty noszące mutacje związane z opornością. Zdarza się, 

że lekooporność może być definiowana współwystępowaniem 

kilku mutacji. Dlatego ważne jest, aby stosowany lek miał wysoki 

potencjał przeciwwirusowy, który spowoduje szybką supresję 

replikacji HCV i zapobiegnie selekcji szczepów opornych.  

W grupie pacjentów z wcześniejszym niepowodzeniem leczenia 

schematem standardowym terapia trójlekowa oparta na 

zarejestrowanych inhibitorach proteazy pozwoliła kilkukrotnie 

zwiększyć szansę na eliminację HCV. Prawdopodobieństwo 

uzyskania SVR pozostaje jednak w ścisłej zależności od profilu 

wcześniejszego braku odpowiedzi. Najniższe mają pacjenci,  

którzy nie odpowiedzieli całkowicie na wcześniejsze leczenie, 

najwyższe – pacjenci z nawrotem zakażenia HCV.  

Inaczej badania przedstawiają się w przypadku leczenia opartego  

na lekach wykazujących działanie przeciwwirusowe poprzez 

wpływ na czynniki zależne od gospodarza (HTA – host 

tergeting antivirals). W badaniu FUNDAMENTAL terapia 

trójlekowa z zastosowaniem inhibitora cyklofiliny – alisporiwiru, 

w skojarzeniu z Peg-IFNα2a i RBV umożliwiła uzyskanie SVR  

68-77% niezależnie od typu wcześniejszego niepowodzenia leczenia.  

pomiędzy subgenotypami HCV 1a i 1b, a trwałą odpowiedzią 

wirusologiczną na leczenie dwulekowe (35-42% vs. 40-52%)  

oraz w terapii trójlekowej opartej na inhibitorach proteazy 

I generacji – telaprewirze (ADVANCE: 74% vs. 85%) i boce-

prewirze (SPRINT-2: 59-63% vs. 66-70%). Badania molekularne 

wskazują, że ryzyko gorszej odpowiedzi wirusologicznej i rozwoju 

lekooporności w przypadku zakażenia genotypem 1a HCV  

jest wyższe, ponieważ wymaga tylko 1 mutacji, w porównaniu 

do genotypu 1b HCV, gdzie do pojawienia się oporności wirusa 

muszą zaistnieć 2 substytucje nukleotydowe. 

Badania kliniczne wskazują również na istotną wartość 

predykcyjną wyjściowej wiremii HCV. Pacjenci z wiremią  

HCV < 800 000 IU/mL mają prawie dwukrotnie wyższą szansę 

eliminacji wirusa, w porównaniu z pacjentami z wysoką wiremią 

(64%-70% vs. 33%-39%). Badania ADVANCE i SPRINT-2 

wskazują, że terapia trójlekowa prawie dwukrotnie zwiększa 

odsetek SVR w grupie chorych z wiremią HCV > 800 000 IU/mL. 

Najlepszym predykatorem osiągnięcia SVR w terapii Peg-IFNα 

i RBV jest szybka odpowiedź wirusologiczna (RVR) wyrażona 

Predyktor odpowiedzi 
wirusologicznej kryteria punktacja

Wiek, lata
≤35 2
>35 do ≤45 1
>45 0

BMI, kg/m2

≤20 2
>20, ale ≤22 1
>22 0

HCV RNA, IU/mL

≤100 000 3
>100 000, ale ≤400 000 2
>400 000, ale ≤800 000 1
>800 000 0

Płytki krwi x 109/L
>150 1
≤150 0

ALT x GGN
>3 1
≤3 0

AST x GGN
≤1 1
>1 0



15ABC SPECJALISTY

POPRAWA SKUTECZNOŚCI TERAPII 
DWULEKOWEJ W OPARCIU  
O KLASYFIKACJĘ WG FERENCIEGO
W badaniu PROPHESYS Peter Ferenci i wsp. podjęli próbę 

opracowania algorytmu umożliwiającego identyfikację pacjentów 

rasy kaukaskiej, którzy mają wysokie prawdopodobieństwo 

uzyskania SVR w terapii dwulekowej Peg-IFNα2a i RBV. Obecnie 

zarejestrowane terapie trójlekowe umożliwiają uzyskanie wartości 

SVR rzędu 70–80%. Jednak stosowanie tych schematów wiąże 

się ze znacznym zwiększeniem kosztów terapii i narażeniem 

pacjentów na większą ilość działań niepożądanych. W kohorcie 

dotychczas nieleczonych pacjentów zakażonych genotypem 

1 HCV włączonych do badania PROPHESYS (n=2109) 

wybranym predykatorom odpowiedzi wirusologicznej na leczenie 

przyporządkowano określoną liczbę punktów, których suma 

w sposób obiektywny pozwala ocenić prawdopodobieństwo 

uzyskania SVR. W populacji pacjentów, którzy w klasyfikacji 

punktowej uzyskali ≥5 punktów, SVR sięgało 76,7%. Suma 3–4 

punktów wiązała się z SVR=54,9%, zaś 0–2 punkty z SVR=35%. 

Opracowany przez badaczy schemat oceny zastosowano również 

wobec pacjentów randomizowanych do badań klinicznych 

leczonych Peg-IFNα2a i RBV (n=720) uzyskując w grupie 

z punktacją ≥5 porównywalne wyniki (76,8%). Proponowany 

algorytm przedstawiono w tabeli 1. 

PRESELEKCJA FINANSOWA  
W WARUNKACH POLSKICH
Leczenie trójlekowe z zastosowaniem telaprewiru lub 

boceprewiru prawdopodobnie spowoduje około trzykrotne 

zwiększenie kosztów terapii do około 120 tys. zł w warunkach 

polskich. Udźwignięcie kosztów tej terapii jest trudne również 

w wysoko finansowanych systemach opieki zdrowotnej państw 

Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych. Stąd też istotne 

jest wyselekcjonowanie grupy pacjentów z niekorzystnymi 

czynnikami rokowniczymi przy zastosowaniu leczenia 

dwulekowego, którzy odniosą największą korzyść z terapii 

trójlekowej. Symulacje finansowe wskazują, że przy zachowanej 

liczbie pacjentów włączanych rocznie do leczenia, zastosowanie 

terapii trójlekowej u zaledwie około 20% pacjentów (z nasilonym 

Genotypy HCV 
były jednym  
z pierwszych 
parametrów 
wpływających 
na skuteczność 
leczenia  PWZW C. 

włóknieniem, genotypem „Duke” TT oraz brakiem odpowiedzi 

na wcześniejsze leczenie), spowoduje wzrost łącznych kosztów 

do ponad 150% aktualnych wydatków na ten cel. Z kolei wpro-

wadzenie terapii trójlekowej przy zachowanym aktualnym 

budżecie może jeszcze bardziej ograniczyć dostępność  

do leczenia przeciwwirusowego, które w Polsce jest 

reglamentowane ze względów finansowych.     

PODSUMOWANIE
W erze nowoczesnych, wysoce skutecznych, ale również 

kosztownych terapii przeciwwirusowych, istotne znaczenie ma 

odpowiednia selekcja pacjentów do określonego typu leczenia. 

Indywidualizacja terapii przeciwwirusowej w oparciu o niezależne 

predykatory odpowiedzi wirusologicznej stanowi przyszłość 

leczenia PWZW C, zwłaszcza w warunkach ograniczonego 

finansowania terapii. Podsumowując dotychczasowe badania 

naukowe na tym polu, można wnioskować, że: 

•  preselekcja będzie miała większe znaczenie niż odpowiedź 

w trakcie leczenia (RVR),
•  zaawansowanie włóknienia jest ważnym elementem preselekcji, 

ale dotyczy ograniczonej liczby chorych,
•  profil wcześniejszego braku odpowiedzi ma znaczenie  

przy terapii DAA pierwszej generacji, ale wydaje się bez 

znaczenia w przypadku stosowania HTA,
•  przydatność preselekcji w oparciu o SNP „Duke” jest wciąż 

dyskusyjna z racji sprzecznych wyników badań 3 fazy 

z inhibitorami proteazy I generacji (ADVANCE vs SPRINT-2),
•  w przyszłości nie jest wykluczona preselekcja ze względu 

na subgenotypowanie, aczkolwiek przy dużej liczbie leków 

w badaniach, do dalszego rozwoju preferowane będą leki 

pangenetyczne,
•  preselekcja w oparciu o swoiste dla danego leku mutacje 

opornościowe, prawdopodobnie nie będzie miała znaczenia 

podczas stosowania leków o dużej sile działania,
•  dokładna preselekcja pacjentów może gwarantować  

uzyskanie SVRna poziomie 77% nawet w wyniku  

terapii Peg-IFNα2a + RBV,
•  decydująca jest i będzie preselekcja kosztowa. p
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O
koło 2/3 populacji globu posiada markery serolo-
giczne zakażenia HBV, a u 350–400 mln mieszkań-
ców stwierdza się obecność antygenu HBs.

EPIDEMIOLOGIA ZAKAŻENIA HBV
Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B nie stanowi już proble- 

mu epidemiologicznego w krajach rozwiniętych. Natomiast 

nadal jest dużym problemem zdrowotnym w krajach o niskim 

poziomie higieny, ograniczonym dostępie do służby zdrowia 

i szczepień ochronnych. Z tego względu śmiertelność z powodu 

powikłań zakażenia HBV (niewydolność wątroby, rak wątrobowo-

-komórkowy – HCC) jest nadal wysoka i wynosi od 500 tys 

do 1 mln zgonów rocznie oraz jest przyczyną od 5% do 10% 

przeszczepów wątroby.

Epidemiologia zakażenia HBV zmieniła się znacznie w ciągu 

ostatniej dekady. Liczba pacjentów HBe ujemnych znacznie 

wzrosła i dominuje w większości regionów świata, włącznie 

z Europą. Jest to skutek starzenia się populacji zakażonej HBV 

oraz przewagi określonych genotypów.

Klinika zakażenia HBV także ulega przeobrażeniu. Mają na to 

wpływ zarówno współistniejące zakażenia innymi wirusami 

(HCV, HDV, HIV), jak i inne choroby towarzyszące, w tym 
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Oznaczanie stężenia 
antygenu HBs
u pacjentów zakażonych HBV 
– wytyczne EASL i nie tylko
Zakażenie wirusem HBV wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu B 
(hepatitis B, WZW B). Wydawać by się mogło, że ta choroba nie stanowi już 
problemu zdrowotnego we współczesnym świecie. A jednak tak nie jest... 
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nadużywanie alkoholu i otyłość. Ryzyko rozwoju marskości 

u pacjentów nieleczonych w ciągu 5 lat wynosi od 8%–20%.  

Ryzyko dekompensacji u pacjentów ze skompensowaną 

marskością wątroby nieleczonych wynosi 20%. Pacjenci  

ze zdekompensowaną marskością wątroby typu B nieleczeni  

mają niskie prawdopodobieństwo 5-letniego przeżycia i wynosi 

ono zaledwie 14%–35%.

Zapadalność na HCC również wzrasta. Jest to piąty nowotwór 

na świecie pod względem śmiertelności. Ryzyko roczne 

rozwoju HCC u pacjenta ze skompensowaną marskością 

wynosi 2–5%. W ciągu ostatniej dekady dramatycznie wzrasta 

odsetek pacjentów, u których doszło do przeszczepu wątroby 

z powodu HCC.

NATURALNY PRZEBIEG ZAKAŻENIA HBV
Historia naturalna zakażenia HBV przebiega w pięciu fazach, 

które nie zawsze następują jedna po drugiej.

•  Faza immunotolerancji (IT) – obecność antygenu HBe, wyso- 

ka aktywność replikacji, czyli wysoki poziom HBV-DNA, 

prawidłowy poziom aktywności ALT, brak lub łagodne 

zmiany zapalne oraz włóknienie słabo nasilone lub brak. 

Prawdopodobieństwo spontanicznej utraty antygenu HBe 

bardzo niskie, pacjent wysoce zakaźny.
•  Faza oczyszczania (IC) lub immunoreaktywacji – obecność 

antygenu HBe, niski poziom replikacji (niski poziom HBV-DNA), 

fluktuacyjna aktywność ALT, zmiany zapalne stopnia średniego 

lub zaawansowane, progresja do włóknienia szybsza niż 

w poprzedniej fazie. Prawdopodobieństwo utraty antygenu HBe 

wzrasta. Faza kończy się serokonwersją do anty-HBe.
•  Faza niskiej replikacji (LR) lub nieaktywne nosicielstwo HBV  

– następuje po serokonwersji w układzie „e”, bardzo niska 

replikacja (HBV-DNA niewykrywalne lub poniżej 2000 IU 

ml), prawidłowa aktywność ALT, zmiany histopatologiczne 

o zróżnicowanym nasileniu. Prawdopodobieństwo utraty 

antygenu HBs wynosi 1%–3% w ciągu roku, zwykle w ciągu kilku 

lat utrzymywania się niewykrywalnej wiremii HBV.
•  HBe ujemne zapalenie wątroby typu B (ENH) – następuje 

po serokonwersji w układzie „e” lub w ciągu kilku lub 

kilkudziesięciu lat po fazie niskiej replikacji. Jest to późna faza 

immunoreaktywacji, z fluktuacyjną aktywnością replikacyjną 

HBV oraz ALT, z możliwością wystąpienia aktywnego 

zapalenia wątroby (acute-on-chronic-hepatitis) jako formy 

spontanicznej remisji.
•  Faza HBsAg ujemna, po utracie antygenu HBs, utajone  

zakażenie HBV – pozostaje bardzo niska replikacja  

HBV-DNA (nieoznaczalny poziom w surowicy) z obecno- 

ścią HBV-DNA w wątrobie, z obecnością przeciwciał anty-

HBc oraz z obecnością lub brakiem przeciwciał anty-HBs. 

Niskie ryzyko rozwoju marskości lub HCC. Wysokie ryzyko  

reaktywacji podczas immunosupresji.

Zależności pomiędzy poziomem HBV-DNA, aktywnością ALT 

i obrazem histopatologicznym w historii naturalnej zakażenia 

HBV zostały dość dobrze poznane. Poszukując innych markerów 

obrazujących rzeczywisty stopień nasilenia replikacji, zwrócono 

uwagę na oznaczanie stężenia antygenu HBs. Sonnenveld uważa, 

że stężenie tego antygenu jest wprost proporcjonalne do ilości 

wewnątrzwątrobowych cząstek DNA (ccc DNA). W swojej pracy 

stwierdził, że u nieleczonych HBe ujemnych pacjentów, z niskim 

poziomem HBV-DNA oznaczenie stężenia HBs jest pomocne 

w odróżnieniu pacjentów z aktywnym i nieaktywnym HBe 

ujemnym zapaleniem wątroby. Postuluje, aby pacjentów HBe 

ujemnych kwalifikować do leczenia, opierając się na ilościowym 

znaczeniu antygenu HBs.

Jaroszewicz poddał obserwacji 226 pacjentów zakażonych HBV: 

30 HBe dodatnich w fazie immunotolerancji (IT), 48 HBe 

dodatnich w fazie oczyszczania (IC), 68 HBe ujemnych w fazie 

niskiej replikacji (LR), 68 w fazie HBe ujemnego zapalenia 

wątroby (ENH) oraz 12 pacjentów z ostrym wzw B. Stwierdził 

wyższe stężenie HBs u pacjentów w fazie immunotolerancji 

oraz oczyszczania (HBe dodatnich) w porównaniu z pacjentami 

w pozostałych fazach (HBe ujemnych) oraz wysoką korelację 

stężenia antygenu HBs z poziomem HBV-DNA u pacjentów 

z ostrym wzw B. Natomiast stwierdził niską korelację lub jej brak 

we wszystkich fazach przewlekłego zakażenia. Stopień nasilenia 

zależności różnił się w poszczególnych genotypach – genotyp D 

wykazywał zależności, genotyp A – nie. Ponadto u pacjentów 

Liczba pacjentów 
HBe ujemnych  
znacznie wzrosła 
i dominuje 
w większości  
regionów świata, 
włącznie z Europą.
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utrata antygenu HBs, z wytworzeniem lub bez przeciwciał anty-

HBs. U pacjentów HBe ujemnych indukcja oraz podtrzymanie 

pełnej odpowiedzi wirusologicznej (nieoznaczalny poziom 

HBV-DNA) oraz biochemicznej i histopatologicznej jest 

satysfakcjonującym punktem końcowym. To samo stwierdzenie 

dotyczy pacjentów HBe dodatnich, którzy nie uzyskali sero-

konwersji do anty-HBe w trakcie długotrwałej terapii.

Cele te realizujemy poprzez leczenie immunomodulujące, 

ograniczone czasowo (interferon pegylowany) oraz leczenie 

supresyjne (analogi nukleozydowe i nukleotydowe) poprzez 

zahamowanie aktywności polimerazy DNA, bez limitu 

czasowego.

Według obecnych zaleceń EASL kwalifikacja do leczenia 

uwzględnia następujące parametry:

– poziom HBV-DNA,

– aktywność ALT,

– stopień zaawansowania choroby (biopsja, metody nieinwazyjne).

PREDYKTORY ODPOWIEDZI NA LECZENIE
 * przed leczeniem

U pacjentów HBe dodatnich predyktorem serokonwersji do 

anty-HBe jest niski poziom wiremii (HBV-DNA <2 x 108IU/ml), 

wysoka aktywność ALT, genotyp A i B.

Dla pacjentów HBe ujemnych nie określono żadnych predyktorów.

*  W trakcie leczenia

U pacjentów HBe dodatnich spadek HBV-DNA poniżej 

20000 IU/ml w 12. tygodniu leczenia daje 50% szansę na 

serokownersję do anty-HBe. Nowe dane sugerują, że spadek 

stężenia antygenu HBs poniżej 1500 IU/ml w 12. tygodniu 

leczenia jest związany z wysokim odsetkiem serokonwersji. 

Stężenie antygenu HBs w 12. tygodniu leczenia powyżej  

20 000 IU/ml lub brak jakiegokolwiek jego spadku koreluje 

z brakiem serokonwersji po zakończeniu leczenia.

U pacjentów HBe ujemnych obniżenie wiremii HBV-DNA poniżej 

20 000 IU/ml w 12. tygodniu leczenia daje 50-procentową 

szansę na utrzymanie odpowiedzi wirusologicznej 

i biochemicznej po zakończeniu leczenia. Brak obniżenia 

stężenia antygenu HBs oraz brak spadku wiremii HBV-DNA 

HBe ujemnych w fazie niskiej replikacji (LR), u których doszło do 

reaktywacji (HBV-DNA>2000 IU/ml) zaobserwowano 3-krotnie 

wyższe stężenia antygenu HBs na początku obserwacji  

(>3500 IU/ml). Autor wnioskuje, że wysokie stężenie HBs 

u pacjentów w fazie niskiej replikacji może być czynnikiem 

prognostycznym reaktywacji zakażenia, czyli jest to grupa, którą 

należy leczyć, pomimo niskiej replikacji HBV. Ten wniosek 

pokrywa się z postulatem Sonnenvelda.

Tseng opublikował wyniki prac na populacji azjatyckiej, 

dotyczące zależności pomiędzy stężeniem antygenu HBs 

a progresją choroby. Obserwacji poddał 1068 pacjentów, HBe 

ujemnych, zakażonych genotypem B i C. Średni czas obserwacji 

to 13 lat. U 280 pacjentów, którzy rozwinęli HBe ujemne 

zapalenie wątroby określił prawdopodobieństwo rocznego 

incydentu na 2%. Ponadto stwierdził, że czynnikiem ryzyka 

zaostrzenia choroby było stężenie antygenu HBs powyżej  

1000 IU/ml, nie zaś poziom HBV-DNA. We wnioskach podał,  

że u pacjentów HBe ujemnych z niskim poziomem HBV-DNA, 

zakażonych genotypem B lub C i prawidłowym poziomem 

aktywności ALT stężenie antygenu HBs >1000 IU/ml jest 

niezależnym czynnikiem ryzyka progresji choroby. 

W innej pracy na tej samej populacji pacjentów ten sam autor 

udowodnił, że wysokie stężenie antygenu HBs jest czynnikiem 

ryzyka rozwoju HCC u pacjentów z niskim, poniżej 2000 IU/ml 

poziomem HBV-DNA.

Nakamura w badaniach epidemiologicznych na dużej 

populacji pacjentów zakażonych HBV stwierdził spore 

różnice stężenia antygenu HBs w zależności od wieku, płci, 

genotypu, obecności lub braku antygenu HBe. Nie stwierdził 

różnic w stężeniu antygenu HBs w zależności od stadium 

przewlekłego zakażenia HBV. Ponadto wykazał słabą korelację 

między stężeniem HBs a poziomem HBV-DNA zarówno 

u nieleczonych, jak i leczonych pacjentów.

LECZENIE ZAKAŻENIA HBV
Celem nadrzędnym leczenia jest poprawa jakości życia oraz jego 

przedłużenie poprzez zahamowanie progresji choroby  

do marskości i raka wątrobowo-komórkowego. U pacjentów HBe 

dodatnich oraz HBe ujemnych punktem końcowym leczenia jest 
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poniżej 2 log w 12. tygodniu jest predyktorem braku odpowiedzi 

na leczenie (dane dla populacji europejskiej zakażonej geno-

typem D). Nowe dane sugerują, że spadek stężenia antygenu 

HBs koreluje z jego utratą w wieloletniej obserwacji  

po zakończeniu leczenia interferonem.

b) dla terapii analogami nukleoz(t)ydowymi

* przed leczeniem

U pacjentów HBe dodatnich predyktorem serokonwersji do 

anty-HBe jest niski poziom wiremii (HBV-DNA <2 x 108IU/ml), 

wysoka aktywność ALT, wysoka aktywność zapalna w biopsji. 

Genotyp nie ma wpływu na skuteczność terapii.

* w trakcie terapii

Odpowiedź wirusologiczna (nieoznaczalne HBV-DNA)  

w 24. tygodniu leczenia podczas terapii entekawirem, tel-

biwudyną i tenofowirem oraz w 48. tygodniu leczenia podczas 

terapii lamiwudyną i adefowirem jest predyktorem utrzymania 

tej odpowiedzi w obu populacjach chorych: HBe dodatnich 

i HBe ujemnych. Obniżenie stężenia antygenu HBs u pacjentów 

HBe dodatnich jest predyktorem utraty antygenu HBe lub HBs. 

W cytowanej wcześniej pracy Sonnenveld wnioskował,  

że oznaczanie stężenia antygenu HBs u pacjentów leczonych 

interferonem i osiągnięcie obniżenia jego stężenia jest 

rzeczywistym wyznacznikiem skuteczności terapii. Brak 

obniżenia stężenia powinien być wyznacznikiem jej przerwania. 

Natomiast zastosowanie oznaczenia stężenia antygenu HBs 

u pacjentów leczonych analogami wymaga dłuższej obserwacji 

i większej liczby pacjentów, gdyż wyniki nie są jednoznaczne. 

Znaleziono zależność pomiędzy spadkiem stężenia HBs i jego 

późniejszego klirensu u pacjentów HBe dodatnich z wysoką 

aktywnością ALT, którzy uzyskali serokonwersję w układzie „e”. 

U pacjentów HBe ujemnych takiej zależności nie stwierdzono.

W pracy Brunetto oznaczono stężenie antygenu HBs 

u 386 pacjentów HBe ujemnych, leczonych interferonem 

pegylowanym alfa 2a z lamiwudyną. Stężenie <10 IU/ml w 48. 

tygodniu leczenia lub obniżenie stężenia o >1 log korelowało 

z utratą antygenu HBs w 3 lata po zakończeniu leczenia. 

Rijckborst w swojej pracy dotyczącej 107 pacjentów 

HBe ujemnych określił zasady przerwania nieskutecznej 

Oznaczanie 
stężenia antygenu 
HBs jest dobrym 
predyktorem oceny 
skuteczności 
leczenia zakażenia 
HBV interferonem 
pegylowanym.

terapii interferonem pegylowanym alfa 2a w monoterapii 

i w połączeniu z rybawiryną. U pacjentów, którzy w 12. ty- 

godniu leczenia osiągnęli spadek stężenia antygenu HBs 

połączony ze spadkiem poziomu wiremii HBV-DNA > 2 

log, prawdopodobieństwo uzyskania przetrwałej odpowiedzi 

(SR) wynosiło 39%. Jeśli pacjent nie uzyskuje powyższych 

parametrów w 12. tygodniu leczenia immunomodulacyjnego, 

według Rijckborsta i współpracowników terapię należy 

przerwać, gdyż prawdopodobieństwo uzyskania SR wynosi 0%.

Opublikowano już szereg prac, zarówno autorów 

obserwujących populację azjatycką, zakażoną głównie 

genotypem B i C, jak i populację europejską, zakażoną 

genotypem D i A. Omawianie tych prac przekracza ramy 

artykułu. Oczekujemy na publikację pozostałych prac, aby  

móc jednoznacznie oszacować przydatność oznaczania 

stężenia antygenu HBs.

PODSUMOWANIE
Oznaczanie stężenia antygenu HBs jest dobrym predyktorem 

oceny skuteczności leczenia zakażenia HBV interferonem 

pegylowanym. Wydaje się, że powinno stać się rutynowym 

postępowaniem w ramach programów terapeutycznych, 

zwłaszcza, że wprowadzenie oznaczania tego parametru 

do obecnie istniejących programów leczenia przewlekłego 

zapalenia wątroby typu B nie wymaga dodatkowych kosztów. 

Ocena skuteczności leczenia analogami nukleotydowymi 

i nukleozydowymi przy użyciu tego parametru wymaga jeszcze 

badań i bardziej jednoznaczych wniosków, ale również jest 

dobrym parametrem szacującym skutecznośc tej terapii. 

Ocena oznaczania stężenia ilościowego antygenu HBs 

w szacowaniu ryzyka progresji choroby (zaostrzenie  

zapalenia, marskość, HCC) wymaga dalszych badań. 

Oznaczanie stężenia antygenu HBs spełnia kryteria markera 

skriningu: jest tanie, łatwe w przeprowadzeniu, nieinwazyjne, 

wyniki są powtarzalne, łatwe do interpretacji. Nasuwa się więc 

pytanie: a może zamiast jakościowego oznaczania antygenu 

HBs w badaniach populacyjnych będziemy używać oznaczania 

ilościowego? 

Piśmiennictwo u autora. pFo
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Kennedy z HCV
Jest siostrzeńcem słynnego prezydenta i członkiem 
amerykańskiej „rodziny królewskiej”. Christopher Kennedy 
Lawford to także aktor i pisarz, który przez całą swoją młodość 
walczył z uzależnieniem od narkotyków i alkoholu. Wtedy też 
zaraził się wirusowym zapaleniem wątroby.
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Jacek Matwiejczyk

C
hris, pierwsze dziecko aktora Petera Lawforda, 
znanego z oryginalnej wersji filmu „Ocean’s Eleven”, 
oraz Patricii Kennedy, urodził się i wychował 
w południowej Kalifornii. Dorastał w domu, którego 

stałymi gośćmi byli prezydenci Stanów Zjednoczonych, znani po-
litycy i aktorzy. Piosenki na dobranoc śpiewała mu Judy Garland, 
tańczyć twista uczyła go Marilyn Monroe, a Frank Sinatra – grać 
w karty. Żył jak w bajce. Miał każdą zabawkę, której zapragnął, 
uczęszczał do najlepszych szkół.
Ten kolorowy świat runął w 1963 roku, kiedy w zamachu zginął 
jego wujek, prezydent Stanów Zjednoczonych, John Kennedy. 
Jakby tego nieszczęścia było mało, rodzice ośmioletniego wówczas 
chłopca postanowili wziąć rozwód. Matka nie mogła wybaczyć 
ojcu hulaszczego trybu życia i licznych romansów, on z kolei  
nie cierpiał megalomańskiego stylu życia całego klanu Kenne-
dych. Pięć lat później Chrisa dosięgnął kolejny cios – zabójstwo 
drugiego wuja, senatora i prokuratora generalnego Roberta  
Kennedy’ego, z którym był bardzo zżyty.

MŁODOŚĆ JEST SZALONA!
To był niezwykle trudny okres dla nastolatka. Chris nie miał 
oparcia ani w ojcu, który powoli pogrążał się w narkotykowym 
nałogu, by potem całkowicie zniknąć z jego życia, ani w mat-
ce, nadużywającej z kolei whiskey. Ten rozpuszczony i bogaty 
złoty chłopiec sam szybko zaczął eksperymentować, najpierw 
z marihuaną, potem z heroiną. Nie stronił także od alkoho-
lu. Jak wspomina w autobiograficznej książce „Symptoms of 
Withdrawal: A Memoir of Snapshots and Redemption”, lata 70. 
i większość 80. ubiegłego stulecia to był czas nieprzerwanych 
imprez, w których całkowicie się zatracił. Jego zdaniem, to 
właśnie w tym okresie musiał zarazić się HCV. Jednak o tym, że 
jest nosicielem wirusa, dowiedział się znacznie później. Otrzeź-
wienie i zerwanie z używkami przyszło – paradoksalnie – wraz 

z rozwojem jego kariery aktorskiej. Chociaż skończył studia 
prawnicze i psychologię, ciągnęło go nie do palestry czy założe-
nia własnego gabinetu, lecz przed kamerę. Już jako sześciolatek 
pojawił się w serialu telewizyjnym, w którym grał jego ojciec. Na 
dużym ekranie zadebiutował w 1988 roku, w filmie Danny’ego 
Hustona „Mr. North”. Potem pojawiał się w wielu produkcjach 
telewizyjnych i filmowych, m.in. w „Terminatorze 3”, gdzie 
zagrał u boku innego członka klanu Kennedych – Arnolda 
Schwarzeneggera. Współpracował też ze studiami filmowymi 
jako prawnik i producent.    

NA NOWEJ DRODZE
Kiedy wydawało się, że jego życie i kariera zawodowa wreszcie 
zaczęły toczyć się właściwym torem, zdiagnozowano u nie- 
go HCV. Było to w 2001 roku, czyli – jak szacuje Lawford – praw-
dopodobnie 15 bądź 20 lat po zakażeniu. Pomimo że nie odczu-
wał żadnych objawów choroby, lekarze stwierdzili, że miał już 
uszkodzoną wątrobę. Aktor natychmiast rozpoczął leczenie 
interferonem oraz rybawiryną. Dziś, jak twierdzi, żadne testy 
i badania nie znajdują w jego krwi ani śladu obecności wirusa 
HCV. – Wiadomość, że jestem nosicielem tego wirusa, była 
dla mnie wielkim szokiem – powiedział niedawno w wywia-
dzie. – Nie poddałem się, postanowiłem walczyć. Od dawna 
staram się prowadzić zdrowy tryb życia. Przez blisko 30 lat nie 
miałem alkoholu w ustach, o narkotykach nie wspominając. 
Ćwiczę jogę, gimnastykuję się regularnie. Staram się myśleć 
pozytywnie. I jak na razie wszystko jest w porządku – badania 
na obecność wirusa są dla mnie łaskawe – wyznał Lawford. 
Obecnie jest ambasadorem dobrej woli przy Organizacji Naro-
dów Zjednoczonych. Namawia osoby z grup wysokiego ryzyka 
zarażeniem się wirusem HCV do przeprowadzania częstych 
badań, prowadzi kampanię edukacyjną Hep C STAT! Co 
poza tym? Gra w filmach i prowadzi własną klinikę oferującą 
pomoc osobom uzależnionym od narkotyków. I, jak mówi, to 
jest tak naprawdę jego życiowa rola. p
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Wraca moda  
na planszówki
Bawią, ćwiczą pamięć, rozwijają spostrzegawczość i skłaniają do główkowania. 
Poza tym zacieśniają relacje rodzinne i towarzyskie. Planszówki wróciły! Grają 
w nie dzieci, młodzież i dorośli.

Jakub Jankowski

C
hoć dla większości z nas codzienna praca bez 
komputera jest niemożliwa, to rozrywka jak naj-
bardziej. Niniejszym ogłaszamy triumfalny powrót 
planszówek do przestrzeni publicznej! Cieszy nas, 

że pionki, kostki, karty i kartonowe plansze imitujące odległe 
krainy lub pełne tajemnic zamki, coraz częściej stanowią obo-
wiązkowe wyposażenie domu, pubu czy kawiarni. Na rozgryw-
ki nie spotykają się już tylko zapaleńcy, lecz także strudzeni 
pracą urzędnicy czy znudzeni wykładami studenci. Nie ma 
reguły. Grają dzieci, młodzież i dorośli.
Gry planszowe  mają same dobre strony – umożliwiają bezpo-
średni kontakt z innymi osobami, są pretekstem do spotkania 
z przyjaciółmi, okazją do posiedzenia w modnej kawiarni, 
a nawet zawarcia nowej znajomości. Młodszym graczom poma-
gają ćwiczyć pamięć, rozwijają spostrzegawczość i wyobraźnię. 
Reasumując, są idealną formą rozrywki.

WŁAŚCIWY WYBÓR
Oczywiście nie każda gra planszowa z miejsca podbije 
nasze serca. W wielu przypadkach może okazać się, że 
produkt nie spełnia oczekiwań graczy. Planszówkę trzeba 
zatem starannie wyselekcjonować spośród grona dostęp-
nych na rynku.
Jak wybrać zatem tę najciekawszą? Wbrew pozorom to nic 
skomplikowanego. Wystarczy dobrze się rozejrzeć i poszu-
kać pudełka z odpowiednią adnotacją. Planszówek na rynku 
stale przybywa, konkurencja jest coraz większa. Dlatego, 
z myślą o graczach mniej doświadczonych, stworzono 
konkurs „Spiel des Jahres”, którego jury wybiera i nagradza 
najciekawsze w danym roku pozycje na rynku. Tytuł „gry 
roku” uchodzi za wyróżnienie prestiżowe, każdy producent 
stara się, by je otrzymać i umieścić stosowną informację 
na opakowaniu swojego produktu. Najłatwiej będzie zatem 
rozejrzeć się po półkach i poszukać odpowiedniej adnotacji.
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„LIGRETTO”
Oczywiście nie wszystkie gry znajdują uznanie w oczach jury 
konkursu. Wiele cieszy się niezmiennie rosnącą popularnością, 
mimo braku wyróżnienia. Do najciekawszych tego typu po-
zycji zaliczyć można „Ligretto”. Jest to gra karciana, w której 
każdy z zawodników otrzymuje swoją talię. Różni się ona od 
pozostałych tylko kolorem, na podstawie którego na koniec 
rozgrywki naliczane są punkty. Zadaniem gracza jest pozby-
cie się wszystkich kart w jak najkrótszym czasie – może to 
uczynić, kładąc karty w porządku rosnącym. Zawodnicy kładą 
przed sobą na stole trzy odkryte karty (pozostałe trzymają 
jako rezerwowe) – jest to ich podręczny zestaw, który starają 
się jak najszybciej wyłożyć. W międzyczasie uzupełniają braki 
wśród odkrytych kart. Rozgrywkę rozpoczyna posiadacz kar-
tonika z numerem 1. Od momentu wyłożenia go na stół liczy 
się już tylko refleks i szczęście. Ten, kto szybciej pozbędzie się 
wszystkich kart, wygrywa.
„Ligretto” jest grą niesamowicie energetyczną, dającą dużo 
radości i bez reszty wciągającą. Jej niewątpliwym atutem jest 
także możliwość gry w aż 12 osób.

„RÓJ”
Pośród gier, które nie zostały wyróżnione przez niemieckich 
specjalistów, na uwagę zasługuje „Rój”. Z pozoru jest to pro-
dukcja bardzo uboga – oparta zaledwie na kilku elementach, 
pozbawiona jakiejkolwiek planszy i przeznaczona dla dwóch 
graczy. W tym wypadku pozory jednak mylą.
Po otwarciu pudełka oczom gracza ukażą się 22 klocki – po 
równo białych i czarnych, każdy o sześciu bokach i z rysun-
kiem owada po jednej ze stron. Gracze muszą wybrać sobie 
kolor i skompletować po trzy koniki polne i mrówki, po dwa 
pająki i żuki oraz jedną królową roju. 
Ich kolejnym zadaniem jest wyłożenie (w turach) posiadanych 
przez siebie płytek tak, aby stykały się bokami. Gra kończy  
się w momencie, gdy któraś królowa zostanie otoczona z sze-
ściu stron innymi owadami – obojętnie, czy wszystkie będą 
należały do przeciwnika, czy nie.

„RUMMIKUB”
Jest jedną z pierwszych produkcji, które zostały docenione 
w niemieckim plebiscycie „Spiel des Jahres”. Wyróżnienie 
otrzymał już w 1980 roku. Od tego czasu gra niezmiennie robi 
furorę na świecie. Urzeka przede wszystkim prostotą zasad 
i znakomitą elastycznością – poziom trudności zależy wyłącz-
nie od grających.
W opakowaniu gracz znajdzie płytki z wypisanymi w różnych 
kolorach, numerami od 1 do 13. Każda osoba losuje dla siebie 
kolejno 14 płytek, które umieszcza następnie na własnym 
stojaku. Od tej pory musi już zacząć myśleć, jak się ich pozbyć. 
Oczywiście, może to zrobić jedynie w sposób zgodny z zasa-
dami gry. Przede wszystkim należy pamiętać, by zestawiać 
swoje płytki w odpowiedni sposób. Widniejące na nich numery 
powinny tworzyć sekwensy – np. 1, 2, 3 w jednym kolorze lub 
12, 12, 12 w różnych. Sekwens musi się składać przynajmniej 
z trzech kostek, a suma jego składowych (jeśli „wykładamy  
się” pierwszy raz) nie może być mniejsza niż 30.

„SCOTLAND YARD”
Wspaniałym pomysłem na zimowy wieczór może okazać się 
także „Scotland Yard”. Celem gry jest złapanie przestępcy 
uciekającego po zatłoczonych ulicach Londynu. Zbiegiem jest 
oczywiście jeden z graczy. Do wyposażenia gry należą: duża 
plansza z mapą metropolii, pionki oraz karty pozwalające na 
poruszanie się określonymi środkami transportu po mieście. 
Każdy z graczy otrzymuje bilety na komunikację i losuje swoją 
pozycję na mapie. Wszyscy, prócz uciekającego, ustawiają 
swoje pionki na mapie i obmyślają strategię. Zawodnik pełnią-
cy rolę zbiega nie może zdradzić numeru pola, na którym się 
znajduje – pozostaje mu więc zapisywanie swojego położenia.
Prowadzący pościg gracze mają na starcie bardzo trudne zada-
nie – ogranicza ich ilość kart umożliwiających poruszanie się 
po planszy, a także niewiedza w kwestii położenia uciekiniera. 
Atutem ścigających jest natomiast ich ilość i możliwość koope-
rowania. Dodatkową pomoc otrzymują z rąk samego zbiega 
– przy każdym ruchu musi on powiedzieć, jakim środkiem 
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transportu chce się posłużyć. Co kilka tur musi także zdradzić 
swoją pozycję.
Gra kończy się w momencie, gdy na jednym polu znajdzie  
się ścigający i ścigany lub w przypadku, gdy graczom  
skończą się bilety.

„CARCASSONNE” I „ALHAMBRA”
Te dwie gry łączy ze sobą nie tylko pomysł na nazwę – za-
czerpnięty od wiekowych fortyfikacji – lecz także wyróżnienie 
w plebiscycie „Gry roku” („Carcassonne” w 2001 r., „Alham-
bra” w 2003 r.). Podobne mają również ogólne zasady, na 
których odbywa się rywalizacja. W obu grach należy przede 
wszystkim budować swoje włości, wykorzystując do tego loso-
wo wybrane elementy.
W „Carcassonne” gracz stoi przed wyborem pomiędzy budo-
waniem dużej ilości małych zamków a tworzeniem konstrukcji 
złożonej. Pierwsza opcja daje szybki, pewny, acz mały zysk. 
Druga może owocować dużymi profitami, które jednak nie  
są pewne. Wybór strategii nie zależy w stu procentach od 
gracza. W znacznej mierze to efekt losowania kolejnych kar-
toników. Przypadek może sprawić, że mimo woli nasz zamek 
rozrośnie się do monstrualnych rozmiarów. Może się również 
okazać, że przeciwnicy dokładają do naszej budowli niechcia-
ne elementy. Celem gry jest jednak nie tyle budowanie, co 
posiadanie tworzonych konstrukcji. Na każdym wylosowanym 
kartoniku gracz może postawić swój pionek, przejmując  
go tym samym na własność. Ograniczona liczba pionów  
sprawia jednak, że wyborów trzeba dokonywać rozsądnie  
– czasem opłaca się nie przywłaszczać sobie kolejnej drogi  
lub niedokończonego zamku i, w zamian za to, poczekać  
na atrakcyjniejszy element. 
Rozgrywka w „Alhambrze” odbywa się na podobnych zasa-
dach – każdy gracz ma do dyspozycji określone zabudowania, 
które musi zestawić w swoje własne miasto. Konstrukcję 
tworzy się niezależnie od przeciwników, na jednym ze skrajów 
planszy (rynku). Tura rozpoczyna się od wylosowania czterech 
różnokolorowych kartoników prezentujących różnego rodzaju 

zabudowania – kładzie się je w miejscu właściwym dla koloru 
wylosowanego elementu. Następnie dobiera się do nich cztery 
banknoty (także o czterech kolorach), za które gracz może 
kupić jedną lub wszystkie dostępne na rynku budowle – w grze 
nie ma banku, więc jeśli nie mamy odliczonej kwoty, to zmu-
szeni jesteśmy przepłacać.
Punkty w grze naliczane są za największą ilość określonego ty- 
pu budowli, w tym także za długość muru okalającego miasto. 
Niewątpliwym atutem rozgrywki jest możliwość konstruowania 
własnego miasta bez ingerencji innych graczy – rywalizacja 
ograniczona jest do handlu kartonikami na rynku. Dzięki temu 
„Alhambra” zadowoli nawet najmłodszych graczy.

„DIXIT”
Dla osób o nieskrępowanej wyobraźni, które w grach nie lubią 
czuć się ograniczone zasadami, „Dixit” będzie znakomitym 
wyborem. W każdej turze jeden z graczy zobowiązany jest 
do wylosowania pięciu kart. Na nich znajdują się zwierzęta, 
przedmioty, miejsca i przedstawienia nieco bardziej abstrakcyj-
ne. Pośród nich gracz wybiera jedno, nie zdradzając się przy 
tym przed przeciwnikami, po czym stara się opisać obrazek. 
Może to zrobić za pomocą jednego słowa, wielozdaniowej 
opowieści, dźwięku lub dowolnie wyrażonej impresji.  
Najważniejsze, by choć jedna osoba była w stanie stwierdzić, 
o który pośród pięciu obrazków chodziło. Opowiadający nie 
dostaje punktów w dwóch sytuacjach – jeśli jego historia na-
prowadzi na właściwy trop wszystkich graczy lub gdy nikt nie 
jest w stanie stwierdzić, czego dotyczyła. p

Nie każda gra 
planszowa od razu 
podbije nasze 
serca. Planszówkę 
trzeba starannie 
wybrać spośród 
wielu dostępnych 
na rynku.
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26  MĄDROŚĆ NATURY

mgr inż. Mateusz Senderski, 
Znawca ziół, autor wielu książek o tematyce zielarskiej, 
m.in. „Ziołowe receptury dla zdrowia” i „Prawie wszystko o ziołach”

T
o pewne. Bez goździków, cynamonu, imbiru, gałki 
muszkatołowej czy kardamonu nie byłoby mowy  
o wielu świątecznych specjałach – pierniku, maryna-
tach, kompotach czy grzanym winie. Choć wymienio-

ne przyprawy zaliczamy do rodziny tzw. korzennych, to warto 
wiedzieć, że nie uzyskujemy ich dzięki odpowiedniej obróbce 
korzenia danej rośliny (z wyjątkiem imbiru!). Oto krótka charak-
terystyka niektórych z nich. Do jakich dań pasują i jak korzystnie 
wpływają na zdrowie. 

IMBIR
Surowcem zielarskim jest kłącze imbiru. Jako przyprawę imbir 
dodajemy do piernika, poza tym jest ważnym składnikiem mie-
szanki curry. Świetny jako przyprawa do mięs, ciast i pieczonych 
jabłek. Właściwości lecznicze? O… jest ich bez liku – imbir  
to skuteczne lekarstwo na przeziębienie, mdłości, dolegliwości 
trawienne. Leczy migreny, ma działanie odkażające i odświeża-
jące (pozostawia miły zapach w ustach).

CYNAMON
Surowcem zielarskim jest kora cynamonowca, którą stanowi 
wysuszona kora młodych pędów pozbawiona korka i części kory 
pierwotnej, zwana cynamonem.
Wystarczy szczypta, aby zwykłe ciasto, np. szarlotka, kruche 
ciasteczka czy pierniczki zyskały „to coś”. Cynamon to także 
podstawowa przyprawa do grzanego wina. Koneserzy stosują go 
również, przyrządzając gęsinę i baraninę.
Cynamon to sprawdzone remedium w dolegliwościach w żołąd-
kowo-jelitowych (uczucie pełności, wzdęcia).

KARDAMON 
Owoce kardamonu (zwane nasieniem) poprawiają smak potraw 
słodkich i pikantnych. Można dodawać go do herbaty, kawy, 
ciast, pierniczków i owocowych sałatek, ale także do potraw  
z mięsa, ryb i drobiu. To również ważny składnik ponczów  
i marynat. Kardamon poprawia apetyt, jest idealny w przypad-
ku wzdęć i niestrawności. Może być stosowany w całości  
lub zmielony.

Tak pachną Święta!
Wzbogacają smak i aromat wielu potraw i napojów. Bez ich zapachu 
trudno wyobrazić sobie Wigilię. Po przyprawy korzenne warto jednak  
sięgać nie tylko od święta.



27MĄDROŚĆ NATURY
Fo

to
 S

h
u

tt
er

st
oc

k

ZIMOWA HERBATA Z KORZENNĄ NUTĄ
    Składniki (na 1 porcję): 
– 1 gwiazdka anyżu 
– 1 laska cynamonu 
– 3 goździki 
– 1/3 łyżeczki mielonego kardamonu 
– 2 łyżeczki czarnej herbaty

    Sposób przygotowania: 
Do rondelka wlewamy litr wody i wrzucamy wszystkie przyprawy. 
Doprowadzamy do wrzenia, a następnie dodajemy herbatę. Gotu-
jemy przez 5 minut pod przykryciem. Aby napój zyskał naprawdę 
intensywny aromat, warto odczekać jeszcze kolejnych kilka minut.

Przyprawy  
korzenne takie jak: 
cynamon, imbir, 
anyż, kardamon, 
goździki mają wiele 
prozdrowotnych 
właściwości. 

ROZGRZEWAJĄCY NAPÓJ IMBIROWY
    Sposób przygotowania: 

1 i 1/2 łyżeczki drobno pokrojonego kłącza imbiru zalewamy 
szklanką wody i gotujemy do wrzenia. Trzymamy na małym ogniu 
przez 5–10 min. Odstawiamy na 15 min, następnie przecedzamy. 
Pić przy niestrawności, także w stanach gorączkowych, 
w leczeniu złego krążenia jako środek rozgrzewający.

ŚWIĄTECZNY PIERNIK
    Składniki: 

(na małą foremkę lub tortownicę o średnicy 18 cm) 
– 100 g mąki pszennej  
– 50 g mąki żytniej  
– 80 g cukru  
– 125 ml mleka  
– 100 g melasy  
– 2 łyżki powideł śliwkowych 
– 1/2 łyżeczki sody oczyszczonej 
– 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia 
– 1/4 łyżeczki przyprawy do piernika 
– 1/4 łyżeczki cynamonu  
– 1 łyżeczka imbiru mielonego  
– 60 g masła 
– 1 jajko  
– szczypta soli 
    Sposób przygotowania: 

Masło podgrzewamy z melasą, aż do całkowitego rozpuszczenia. 
Wszystkie suche składniki przesiewamy do miski, dodajemy jajko 
uprzednio rozmieszane w mleku oraz ciepłą mieszankę z melasą 
i powidła. Dokładnie miksujemy. Przekładamy do nasmarowanej 
masłem foremki. Pieczemy przez ok. 55 minut w temp. 180°C. 

GOŹDZIKI 
To pączki kwiatowe goździkowca wonnego – wiecznie zielone-
go drzewa o mocnym pniu, pokrytego gładką szarawą korą,  
z gęstą piramidalną koroną.
Uznana przyprawa w rodzimej kuchni – jako dodatek do mary-
nat (gruszki w occie), kompotów, czy pieczeni. Bez goździko-
wego aromatu popularne w sezonie jesienno-zimowym grzane 
wino nie smakowałoby tak wspaniale.
Goździki to sprawdzone remedium przeciwko biegunkom,  
a olejek goździkowy wchodzi w skład maści rozgrzewających.
Popularna w niektórych krajach nalewka goździkowa jest  
skutecznym środkiem przeciwzapalnym.

ANYŻ 
Najbardziej dekoracyjna ze wszystkich wymienionych przypraw. 
Owoce anyżu (o kształcie gwiazdek) mogą być wspaniałą ozdobą 
świątecznego stołu. Jako przyprawa anyż wydobywa smak potraw 
słodko-kwaśnych. Pasuje do wieprzowiny i cielęciny. Nadaje się do 
aromatyzowania deserów i likierów. Przetwory z anyżu stosuje się 
jako lek wykrztuśny w nieżytach gardła i oskrzeli oraz w suchym 
kaszlu. Sprawdzone remedium na bóle brzucha i zaparcia.



Moje „flirty” 
z poezją
„Czytając życiorysy ludzi różnych profesji, 
w tym powiązanych i niepowiązanych z literaturą, 
dowiaduję się, że w młodości pisali wiersze – pisze 
prof. Jacek Juszczyk. – Definicja wiersza jest 
trudna, a przy tym niebezpiecznie blisko kojarzy 
się z poezją. Poeta pisze wiersze, lecz nie każdy jest 
poetą. Od tego, kto kim jest – decydują inni”.

Jacek Juszczyk, emerytowany profesor medycyny, 
były Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

N
ic się nie nadrobi pracowitością i tego rodzaju 
przymiotami „technicznymi”. Wiemy, o co chodzi, 
a jak nazwiemy to „coś”, nie ma znaczenia. Jeżeli 
„to” się ma, to nie znaczy, że jest się „na stałe” 

zameldowanym na Parnasie. Jeżeli przypomnimy sobie, że tam 
gdzie mieszkał Apollo z muzami, to nie góra, lecz pasmo w Grecji 
Środkowej (najwyższy szczyt jest o 46 metrów niższy od naszych 
Rysów), to wolnego miejsca trochę jest.
Pisanie wierszy jest w pewnym sensie czymś, co dawni pediatrzy 
nazywali obowiązkową chorobą wieku dziecięcego (odra, ospa 
wietrzna, różyczka). Większości z nas udaje się przejść na drugą, 
niepoetycką stronę istnienia. Porównanie wierszopisania („poety-
zowania”) z chorobą jest pozbawione sensu, bo wielu, choć nie  
aż tak wielu jak na starcie, poetą pozostaje. Tym zazdroszczę,  
lecz – szlachetny to rodzaj zazdrości.
Będę się trzymał kręgu mojej profesji, co nie ma żadnego zna-
czenia, dlatego że owo „coś” spowodowało, że nie-poeta Antoni 
Czechow, z zawodu lekarz, był autorem tego, co pozostawił  
w literaturze, a więc wartości nieprzemijającej. A jednak jesteśmy 
szczególnie pełni podziwu, kiedy czytając: „Na drewnianej weran-
dzie…/ stary dębowy stół jest/ środkiem świata” wiemy, że debiu- 
tujący w r. 1975 pierwszym tomem wierszy, a wydał ich 20 (!),  
to lekarz, profesor genetyki AM w Warszawie, Krzysztof Boczkow-
ski. Rodzi się empatia, odczuwana przez nas – także z powodu tego 

profesjonalnego tła. Dla tych, co na co dzień niekoniecznie czują 
ciepło gorejącego krzaka, jakim jest poezja, staje się ona „wartością 
dodaną”, poza zaklętymi kręgami obowiązkowych lektur.
Ten rodzaj solidarności kreuje następstwa. Wejście w literackie 
kręgi poszerza zainteresowania. Nie tyle standardami związanymi 
z zawodem, lecz ich etycznymi i filozoficznymi źródłami. Oce-
nami zastanych i zmieniających się sytuacji na osi pacjent-lekarz, 
podstawy rozważań o medycynie. Były to powody powstania 
wpierw Union Mondial des Écrivains Médecins (UMEM)  
i opartego na tym wzorcu, lecz w innych warunkach, Unii Pol-
skich Pisarzy Medyków w r. 1967. Zrzeszyli się piszący medycy,  
a później, tylko lekarze (przywrócenie nazwy z UPPM w UPPL). 
W roku 2012 świętowali swoje 45-lecie. Informacji na temat dzia-
łania UPPL proszę szukać w sieci, „wstukując” tę nazwę. 
Poszedłem trochę na skróty. Nie mogę wymienić wszystkich 
utalentowanych, na różnych etapach unijnej pracy – mniej lub 
bardziej aktywnych – jej stałych lub tylko epizodycznie obecnych, 
ze Stanisławem Lemem na czele (wsparł nas swym autorytetem); 
nb. wspomniany wybitny poeta Krzysztof Boczkowski nie był 
członkiem naszego stowarzyszenia.
A więc, od skrótu przechodzę do części całkowicie osobistej. 
Kogo i dlaczego zapamiętałem.
Osobą skupiającą nasze środowisko była poetka Barbara Szeffer-
-Marcinkowska, łódzka lekarka, unijny „motor napędowy”; pomy-
słodawczyni Spektrum (tom pierwszy, r. 1978: wiersze medyków  
z całego kraju). Do tej pory wyszło piętnaście wydań. Z absolutnie 
emocjonalnych względów dla mnie najważniejsze było pierwsze 
(potem II i III), gdyż zadebiutowałem sześcioma wierszami. Bę-
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„Spektrum”, almanach Unii Polskich Pisarzy 
Medyków, zaczęło się ukazywać jako zbiór 

tekstów literackich sygnowanych przez 
Łódzką Grupę UPPM. Począwszy od edycji III 

almanach stał się wydawnictwem ogólnopol-
skim. Zamieszczano wiersze, prozę poetycką, 
fraszki, aforyzmy (np. Jerzy Lechicki: „Nikt nie 

jest syty/ w  zaszczyty”), eseje i  dramaty.



Moje „flirty” 
z poezją
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dąc zresztą już krytykiem poezji; specjalizacja: debiuty poetyckie  
(dwutygodnik „Współczesność”). 
Ciekawe, czy już obroniono doktorat na temat: „Zespół debiutan-
ta: uwarunkowania psychosocjalne”. 
Trzy lata później wydano Spektrum z wierszami siedmiorga z 
nas, w językach francuskim, niemieckim i angielskim; własny 
wiersz pt. „Reconstruction” zabrzmiał inną melodią aniżeli 
frazy w rodzimym języku; zaczynał się bowiem tak: Les voix du 
monde/ sont mises sur l’onde trop long... (Głosy świata nadawane 
są na zbyt długiej fali). Wszystkich (!) tłumaczeń  dokonał Adam 
Abdański (urolog, autor podręcznika tej specjalności z roku 
1948, poeta, prozaik, dramatopisarz z realizacjami scenicznymi). 
Tomiki były prezentowane podczas zjazdu UMEM (Ateny, 1981).
Pomysłem Barbary Szeffer-Marcinkowskiej był stały kontakt z 
zawodowymi krytykami literackimi, aby nie dochodziło do stoso-
wania taryfy ulgowej w publikacjach, do czego jest skłonne każde 
środowisko silnie wewnętrznie ukierunkowane. Były więc  
i warsztaty, i turnieje jednego wiersza, i spotkania autorskie  
z publicznością.
Unię tworzyli ludzie o różnych życiorysach i dorobku, często 
dopiero w kategoriach zapowiedzi. Pierwszym prezesem  
(1967-1969) wybrano Jerzego Pomianowskiego, znakomitego pu-
blicystę, później współpracownika paryskiej „Kultury”, specjalistę 
od polityki wschodniej. Członkiem Unii był Arnold Mostowicz, 
lekarz chorób zakaźnych w getcie łódzkim, więzień Auschwitz, 
dziennikarz (m.in. naczelny „Szpilek”), pisarz i tłumacz; nie 
rozmawiał z nami na temat okupacyjnych przeżyć. W l. 1971–1976 
szefował, będąc wiceprezesem UMEM – Jerzy Lutowski, AK-
-owiec, żołnierz Powstania Warszawskiego, autor granego na sce-
nach nie tylko polskich „Ostrego dyżuru”. Osobne wspomnienie to 
wrocławski ginekolog Adam Baron. W początku lat 70. przedsta-
wił koncepcję Patroli Schweitzerowskich: ich idea pokrywała się 
z później powstałą organizacją Lekarze Świata. W czasach PRL 
tego rodzaju myśl nie mogła być wcielona w życie (przy okazji: 
to z domu Adama wyszedł Zbyszek Cybulski, spiesząc na pociąg 
do Warszawy). Jednym z unijnych spiritus movens był późniejszy 
profesor medycyny nuklearnej warszawskiej AM, Jerzy Woy-
-Wojciechowski, kompozytor i literat (przez wiele lat prowadził 
Teatrzyk Piosenki Lekarskiej Eskulap). Jak wiadomo, od lat jest 

Prezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Naszym znako- 
mitym kolegą był Jerzy Bogdan Kos, lekarz chorób zakaźnych  
z Trzebnicy k/Wrocławia, autor książki o epidemii ospy praw-
dziwej w tym mieście (wstrząsający wiersz „Co milczy matka/ 
kiedy w niej/ dziecko umiera” [Spektrum  III] ). Był z nami 
Stanisław Boguszewski: dla mnie niezapomniany autor „Imion” 
(„Niosę w sobie puste pole/ ja trzej królowie/ dla swego domu  
w kwiatach”). 
Aktywną postacią w tym gronie był poeta i prozaik Piotr Müldner-
-Nieckowski (obecnie profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego, m.in. autor „Wielkiego słownika frazeologicznego 
języka polskiego”). Pisał wiersze o niezwykłej ekspresji słownej  
i pozasłownej. Znkomicie operował językiem współczesności.
Tętno unijnego życia było wyczuwalne także w przestrzeni spo-
łecznej, poza realizacjami własnych ambicji stricte literackich. 
Patronami organizacji byli Janusz Korczak i Tadeusz Boy-Że-
leński. Rejestrowano nieznane fakty biograficzne (dotyczące 
Korczaka, poprzez świadectwa Igora Newerlego, jego sekretarza), 
wmurowaliśmy tablicę poświęconą pamięci Boya w oficynie ka-
mienicy na Smolnej w Warszawie, gdzie mieszkał. Organizowali-
śmy imprezy (poza tylko literackimi) m.in. w Łodzi, Wrocławiu  
i w Warszawie. Na sympozjach wykładali Julian Aleksandro-
wicz, Witold Juliusz Kapuściński (okulista z wrocławskiej AM), 
Zbigniew Domosławski (jw., internista), Marcin Łyskanowski 
(historyk medycyny z warszawskiej AM) i inni.  Tematyka była 
bardzo szeroka; jej jądrem były relacje współczesnej medycyny  
(z uwzględnieniem jej filozofii, etyki i deontologii) – w stosunku 
do tradycji i potrzeb społecznych.
Prace w środowisku unijnym były oparciem i stymulatorem 
czynnego uczestnictwa w kreatywnej formie życia lekarskiego 
nieograniczającego się do zadań ściśle zawodowych. Własna  
twórczość literacka miała bardzo osobistą, subiektywnie nazna-
czoną wartość. Natomiast bardzo ważne było to, co poprzez 
aktywność Unii kształtowało opinię o środowisku lekarskim, 
podtrzymując opinię o jego otwartości i zdolności do głębszej 
refleksji nad istotą wykonywanej pracy. 
W poezji byliśmy z ducha romantyczni, a poza nią – klasycznymi 
pozytywistami. A to promieniowało na nasze środowisko. I dlate-
go było najważniejsze. p

Osobą skupiającą 
nasze środowisko 
była poetka 
Barbara Szeffer- 
-Marcinkowska, 
pomysłodawczyni 
Spektrum.

-



Femme fatale 
w stylu pop
Lana Del Rey
„Born To Die: 
Paradise Edition”
Universal Music Polska

LANA DEL REY 
BEZAPELACYJNIE BYŁA 
JEDNĄ Z NAJWAŻNIEJSZYCH 
WOKALISTEK MIJAJĄCYCH 
MIESIĘCY.

Sławę młodej wykonawczyni przyniosły 
nastrojowe ballady utrzymane w klimacie 
muzyki rozrywkowej lat sześćdziesiątych. 
Chociaż debiutowała kilka lat wcześniej, 
właśnie album „Born to Die” okazał się jej 
biletem do międzynarodowej sławy. Teraz, 
wracając z edycją specjalną swojego pierw-
szego multiplatynowego wydawnictwa, 
krytykowana przez wielu Lana pokazuje, 
że nie powiedziała jeszcze ostatniego 
słowa. „Born to Die. Paradise Edition” to 
wszystkie utwory, za które pokochali ją 
fani, oraz osiem nowych propozycji  
– w tym brawurowo wykonana interpre-
tacja „Blue Velvet” i promujący reedycję 
wydawnictwa singiel „Ride”.

Klasyka w nowej 
odsłonie
Il Divo 
„The Greatest Hits”
Sony Music Entertainment

MĘSKA GRUPA WOKALNA, 
KTÓRA NA CAŁYM ŚWIECIE 
SPRZEDAŁA PONAD 
DWADZIEŚCIA SZEŚĆ 
MILIONÓW PŁYT I JEDYNYM 
W SWOIM RODZAJU 
POŁĄCZENIEM MUZYKI 
POPULARNEJ Z KLASYCZNĄ 
ZDOBYŁA RZESZE FANÓW, 
WRACA ZE SKŁADANKĄ 
SWOICH NAJSŁYNNIEJSZYCH 
WYKONAŃ. 

Na płycie znajdziemy przeboje najwięk-
szych gwiazd w charakterystycznych dla 
Il Divo aranżacjach. Warto wspomnieć, 
że połączenie popularnych aranżacji 
z typowo operowym wokalem przyniosło 
zespołowi w trzydziestu trzech krajach 
świata ponad sto sześćdziesiąt wyróżnień 
w postaci platynowych płyt. „Greatest 
Hits” to także kilka nowych, wcześniej 
niepublikowanych coverów, które z pew-
nością wkrótce powiększą listę muzycz-
nych dokonań grupy. Prawdziwa gratka 
dla miłośników nastrojowego brzmienia.

R&B z klasą
Alicia Keys 
„Girl on Fire”
Sony Music Entertainment

ODKĄD W 2001 ROKU JAKO 
DWUDZIESTOLATKA WDARŁA 
SIĘ PRZEBOJEM DO SHOW-
-BIZNESU BRAWUROWYM 
WYKONANIEM UTWORU 
„FALLIN”, KEYS NIE OPUSZCZA 
MUZYCZNEGO PANTEONU. 

Przez dziesięć lat udowodniła, że nie 
tylko posiada świetny głos, ale również ta-
lent, którego mogą pozazdrościć najlepsi 
autorzy tekstów, kompozytorzy i produ-
cenci muzyczni. Po dłuższej przerwie 
od pracy nad własnymi projektami Keys 
wraca z kolejnym, piątym w swoim do-
robku wydawnictwem studyjnym, którym 
dowodzi własnego muzycznego talentu. 
Tradycyjnie możemy liczyć na mocny 
wokal w towarzystwie nastrojowych akor-
dów fortepianu, które R&B nadają nowy, 
niespotykany u innych wykonawców tego 
gatunku muzycznego wymiar. Kolejna 
platyna? Bez dwóch zdań!
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Boska Diane  
Diane Keaton 
„Wciąż od nowa”
Bukowy Las

DIANE KEATON TO POSTAĆ 
NIETUZINKOWA. W POLSCE 
AKTORKA ZNANA JEST 
GŁÓWNIE Z RÓL W FILMACH 
WOODY’EGO ALLENA ORAZ 
KOMEDIACH „ZMOWA 
PIERWSZYCH ŻON” I „LEPIEJ 
PÓŹNO NIŻ PÓŹNIEJ”.

Za oceanem Keaton jest ikoną, uwielbia-
ną przez nawet najbardziej wymagają-
cych widzów. Sekret sukcesu? Przez lata 
trzymała się własnego stylu. W efekcie 
jej gra była równie nieoczywista, jak 
dobór garderoby, który prezentowała  
na czerwonym dywanie. Dlatego  
we wszystkim, czego się podjęła, 
znajdziemy dziś część jej samej i jej 
spojrzenia na świat, które tak bardzo 
różni się od naszego. Podejścia do życia 
z dystansem i nieoczywistym poczuciem 
humoru, którego wyrazem okazała się 
tytułowa rola w filmie „Annie Hall”, 
za którą Keaton nagrodzono Oscarem. 
Jeśli wierzyć opowieściom, że pracując 
nad postacią Hall, Allen wzorował się 
na samej Diane, nie sposób oprzeć się 
wrażeniu, że aktorkę w równym stopniu 
uhonorowano również za kreację, jaką 
od początku kariery tworzyła w życiu. 
Postać piekielnie inteligentnej indywi-
dualistki, która z pasją godną błędnego 
rycerza szukała bliskości. Uczucia po 
latach odnalezionego w prowadzonych 
przez jej mamę pamiętnikach. Wspo-
mnienia Diane są jak podróż na inną 
planetę. Wejście przez magiczne drzwi 
do świata, który aktorka stworzyła – bez 
dwóch zdań – na własnych warunkach.

Cały ten rock and roll
Marcin Jacobson  
„The Rolling Stones  
– Warszawa ‘67”
Wydawnictwo C2

PRZYJAZD ZESPOŁU  
THE ROLLING STONES 
DO POLSKI W 1967 ROKU 
BYŁ WYDARZENIEM BEZ 
PRECEDENSU. 

W żadnym z krajów bloku socjali-
stycznego nie wystąpili tak kontro-
wersyjni wykonawcy. Trzynastego 
kwietnia, dwukrotnie w ciągu jednego 
dnia, w Sali Kongresowej Pałacu 
Kultury i Nauki zabrzmiał czysty rock 
and roll – muzyka młodego pokolenia. 
Koncert najpopularniejszej wówczas 
– obok Beatlesów – grupy muzycznej 
świata zgromadził zarówno wysokich 
rangą urzędników państwowych, jak  
i „zwykłych” obywateli. Dla wielu  
z nich spotkanie ze Stonesami okaza-
ło się kamieniem milowym w życiu, 
determinując ich późniejsze oddanie 
muzyce. Marcin Jacobson postanowił 
przypomnieć o doniosłości tamtego 
koncertu. Autor spisał relacje ludzi, 
którym udało się wtedy dostać do Sali 
Kongresowej. Wśród nich są m.in. 
Wojciech Mann, Maria Szabłowska 
czy Zbigniew Namysłowski. Ich opo-
wieści, bogato ilustrowane niepubliko-
wanymi dotąd fotografiami, układają 
się w spójną historię wydarzenia, 
które na stałe odcisnęło ślad w historii 
polskiej muzyki rozrywkowej.

Dwie połówki  
Katarzyna Miller, Miłosz 
Brzeziński
„Jak pies z kotem czyli 
kobieta i mężczyzna na 
co dzień”
Wydawnictwo Zwierciadło

CHOCIAŻ O RELACJACH  
MIĘDZY KOBIETAMI I MĘŻ-
CZYZNAMI POWSTAŁO JUŻ  
TYSIĄCE OPRACOWAŃ,  
TEMAT TEN WCIĄŻ  
JEDNAKOWO INTRYGUJE. 

Nic dziwnego. W końcu – czy chcemy 
tego, czy nie – natura skonstruowała nas 
jak nieodłączny tandem – w życiu, miłości 
i… przyjaźni. Katarzyna Miller, ceniona 
psycholog, poetka i psychoterapeutka  
oraz Miłosz Brzeziński, psycholog biz-
nesu i trener personalny, wzięli pod lupę 
ostatnią z wymienionych relacji. Razem 
postanowili zastanowić się, czy  
w relacjach damsko-męskich jest miejsce 
na prawdziwą, bezinteresowną przyjaźń 
oraz jakie ma ona znaczenie przy wspól-
nym budowaniu relacji innego typu.  
Świetna lektura na długie, zimowe  
wieczory.
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Powrót gwiazdy 
Koncert 
Marina and the Diamonds,
30.01.2013, Warszawa, 
Klub Stodoła

„JESTEM MARINA, A WY JE-
STEŚCIE DIAMENTAMI” – TAK 
ZWRACA SIĘ DO SWOICH FA-
NÓW NA MYSPACE WALIJSKA 
PIOSENKARKA GRECKIEGO 
POCHODZENIA MARINA AND 
THE DIAMONDS.

Niektórzy z nas mieli okazję poznać 
próbkę jej twórczości na koncercie, który 
odbył się 19 września tego roku w War-
szawie. Wtedy to elektryzująca Marina 
wystąpiła jako support zespołu Coldplay. 
Z każdą kolejną piosenką coraz bardziej 
podbijała serce publiczności zgromadzo-
nej na Stadionie Narodowym. Jako że 
krótki występ Mariny wywołał wśród  
publiczności pewien niedosyt, ogłasza-
my, że już wkrótce Marina and The 
Diamonds powróci do Polski z jedynym 
koncertem w warszawskiej Stodole!
Dotychczas wokalistka wydała dwa 
albumy – „The Family Jewels” i „Electra 
Heart”. Tematyka piosenek zawartych 
na drugiej płycie to przede wszystkim 
miłość, odrzucenie, nieudany romans, 
ale też nadzieja. „Muzyka ma energię 
i agresję, a moje wokale są bardziej kon-
trolowane i indywidualne. Teksty są dość 
gorzkie, ale również śmieszne. Uwielbiam 
czarny humor” – mówi Marina o swojej 
drugiej płycie.
Jedno jest pewne – na koncercie Mariny 
nie będziecie się nudzić! 
www.LiveNation.pl

 
Wyjątkowy prezent 
Moscow City Ballet,  
11–23.12.2012 
Łódź, Bydgoszcz, Kielce, 
Zabrze, Warszawa, 
Gdynia, Kraków

PIERWSZY WYSTĘP MO-
SCOW CITY BALLET W POL-
SCE W 2003 ROKU OKAZAŁ 
SIĘ WYDARZENIEM SEZONU. 
OD TAMTEJ PORY KAŻDY 
JEGO PRZYJAZD CIESZY SIĘ 
RÓWNIE DUŻYM POWODZE-
NIEM. 

Nic dziwnego. Balet w wykonaniu two-
rzących formację tancerzy to gwarancja 
niesamowitych wrażeń dla każdego 
miłośnika kultury. Grudniowe tournée ze-
społu po naszym kraju startuje w Zabrzu 
i prowadzi przez Kielce, Lublin, Warsza-
wę, Gdynię oraz Łódź, by zakończyć się 
w Krakowie. Program występów obejmuje 
przedstawienia dwóch najsłynniejszych 
dzieł Piotra Czajkowskiego: „Dziadka 
do orzechów” i „Jeziora łabędziego”. 
Szczególnie godny uwagi jest ostatni 
weekend występów, który Moscow City 
Ballet spędzi w Krakowie. Wtedy bowiem 
obydwie sztuki będziemy mogli zobaczyć 
aż dwukrotnie. Pierwszą dwudziestego 
drugiego grudnia, drugą – dzień później. 
Czajkowski na Boże Narodzenie? Nie ma 
piękniejszego sposobu na rozpoczęcie 
świąt.

„Życie Pi 3D”
Reż. Ang Lee; 
Premiera 11.01.2013
Dystr. Imperial – Cinepix

DŁUGO WYCZEKIWANA 
EKRANIZACJA JEDNEJ 
Z NAJBARDZIEJ 
BESTSELLEROWYCH 
POWIEŚCI PIERWSZEGO 
DZIESIĘCIOLECIA NOWEGO 
WIEKU.

Piscine Molitor Patel to syn dyrektora 
jednego z hinduskich ogrodów zoologicz-
nych. Wskutek katastrofy statku, którym 
płynął, transportując zwierzęta z Indii do 
nowojorskiego zoo, szesnastolatek zostaje 
uwięziony pośrodku oceanu na łodzi 
ratunkowej razem z hieną, zebrą, orangu-
tanem i tygrysem bengalskim. Dwieście 
dwadzieścia siedem dni dryfowania po 
oceanicznych bezkresach to czas walki 
o przeżycie wszystkich pasażerów sza-
lupy. Zanim film trafił do produkcji, hi-
storia napisana przez Yanna Martela nie 
miała szczęścia w Hollywood. Dopiero 
zaangażowanie nagrodzonego Oscarem 
za „Brokeback Mountain” Anga Lee jako 
reżysera filmu pozwoliło doprowadzić 
projekt do końca. Z jakim skutkiem? 
Premiera w styczniu.
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BIAŁA PODLASKA
 Poradnia Chorób Zakaźnych,

ul. Terebelska 57/65
21-500 Biała Podlaska,
tel. 83 342 81 71
dr Irena Kijuk
dr Halina Romaniuk

BIAŁYSTOK
 Klinika Chorób Zakaźnych

Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. K. Dłuskiego,
ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok,
tel./fax 85 741 69 21
kierownik kliniki: prof. dr hab. 
med. Robert Flisiak
doc. dr Tadeusz Wojciech 
Łapiński
prof. dr hab. Anatol Panasiuk
e-mail: doctors@poczta.onet.pl

 Praktyka prywatna
doc. dr Tadeusz Wojciech 
Łapiński
Centrum Medyczne Białystok,
ul. Niedźwiedzia 69 – gabinet 104
tel. 85 740 94 91
tel. kom. 604 651 709
e-mail: twlapinski@wp.pl

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

BIŁGORAJ 
 ARION Szpitale sp. z o.o.

ZOZ w Biłgoraju 23-400,
ul. Dr Pojaska 5,
Kierownik oddziału lek. med. 
Wiesława Szeląg-Przysucha 
tel. 84 688 22 55

BOLESŁAWIEC
 Poradnia Chorób Zakaźnych

ul. Jeleniogórska 4,
59-700 Bolesławiec,
tel. 75 738 02 86
dr Jan Hałubiec

BUSKO-ZDRÓJ
 Zespół Opieki Zdrowotnej.

Bohaterów Warszawy 67, 
28-100 Busko-Zdrój,
tel. 41 378 24 01  
kierownik: 
lek. med. Grażyna Cieślik 

BYDGOSZCZ
 Wojewódzki Szpital

Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. św. Floriana 12,
85-030 Bydgoszcz,
Katedra i Klinika
Chorób Zakaźnych AM
kierownik:
prof. dr hab. n. med. Waldemar 
Halota

prof. dr hab. n. med. Małgorzata 
Pawłowska
tel. 52 325 56 05
fax. 52 345 71 95
e-mail: wsozse@mpn.pl

BYTOM
 Szpital Specjalistyczny nr 1,

ul. Legionów 49, 41-902 Bytom,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Hepatologii Zakaźnej
dr n. med. Lucjan Kępa
Poradnia Wirusowego  
Zapalenia Wątroby przy Szpitalu 
Specjalistycznym nr 1
tel. 32 281 92 44

CHEŁM
 Samodzielny Publiczny

Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny,
ul. Szpitalna 53, pawilon B,
22-100 Chełm,
ordynator:
lek. med. Ewa Zwierzyńska
tel. 82 562 33 61 – oddział
tel. 82 562 33 58 – poradnia

CHORZÓW
 Szpital Specjalistyczny  

w Chorzowie,  
ul. Zjednoczenia 10,  
41-500 Chorzów,  
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Hepatologii Zakaźnej  
i Nabytych Niedoborów  
Odporności Kliniczny,
dr hab. n. med. Włodzimierz 
Mazur
tel. 32 346 36 40 (641)
Poradnia Hepatologiczna
dr Dorota Meier
tel. 32 346 36 82

CIECHANÓW
 Szpital Wojewódzki  

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Powstańców  
Wielkopolskich 2,
06-413 Ciechanów,
dr Dariusz Goryszewski
tel. 23 673 03 42

CIESZYN
 ZZOZ w Cieszynie,  

Szpital Sióstr Elżbietanek
ul. Katowicka 1,
43-400 Cieszyn,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
dr Bronisława Szlauer
tel. 33 852 05 46 wew. 162
Poradnia Hepatologiczna
tel. 33 852 05 46 wew. 140

CZĘSTOCHOWA
 Wojewódzki Szpital Zespolony, 

ul. PCK 1,
42-200 Częstochowa,
Oddział Zakaźny i Poradnia
Hepatologiczna
dr Edyta Jezierska
tel. 34 325 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. 14 642 28 31,
fax. 14 642 27 14

DĘBICA
 SP ZOZ w Dębicy

Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny i Chorób Wątroby,
ul. Krakowska 91, 39-200 Dębica,
ordynator: dr Teresa Brzostek
tel. 14 680 83 84 – sekretariat
tel. 14 680 83 87 – gabinet
tel. 14 680 84 08 – poradnia 
hepatologiczna

ELBLĄG
 Szpital im. Jana Pawła II

Oddział Zakaźny,
ul. Żeromskiego 22,
22-300 Elbląg,
ordynator Oddziału Zakaźnego:
dr Elżbieta Hajer
tel. 55 230 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. 87 620 05 45

GDAŃSK
 Pomorskie Centrum Chorób

Zakaźnych i Gruźlicy
ul. Smoluchowskiego 18,
80-214 Gdańsk,
Poradnia hepatologiczna
kierownik : Hanna Kiszkis
tel. 58 344 44 37
klinika Chorób Zakaźnych
kierownik: 
doc. Tomasz Smiatacz
tel. 58 341 28 81
Oddział VIII dla chorych WZW
ordynator: Anna Lakomy
tel. 58 341 40 41 wew. 208
dr Krystyna Witczak-Malinow-
ska – konsultant wojewódzki
tel. 58 341 28 87 sekretariat
www.pcchz.pl

GIŻYCKO
 Samodzielny Publiczny ZOZ

ul. Warszawska 41,
11-500 Giżycko,
dr Anna Lachowicz-Wawrzyniak
tel. 87 428 52 71 wew. 351

GORZÓW   
WIELKOPOLSKI 

 SP Szpital Wojewódzki
Poradnia Chorób Wątroby, 

ul. Walczaka 42,
66-400 Gorzów Wielkopolski,
tel. 95 733 17 84

JASŁO
 Szpital Specjalistyczny  

w Jaśle, Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny i WZW,
38-200 Jasło,
ul. Lwowska 22,
ordynator:
lek. med. Lucyna Misiołek,
lek. med. Krystyna Konieczny
tel. 13 443 75 77 – poradnia

JAROSŁAW
 Centrum Opieki Medycznej

w Jarosławiu
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. 3 Maja 70,
37-500 Jarosław,
ordynator:
lek. med. Małgorzata Dankie-
wicz,  
lek. med. Beata Walawender-
-Kowalczyk
tel. 16 621 54 21 – oddział
tel. 16 624 51 78 – poradnia

KALISZ
 Poradnia Hepatologiczna

ul. Podkowieńskiego 2,
62-800 Kalisz,
dr Rafał Krygier
tel. 62 766 49 66

KATOWICE
 Samodzielny Publiczny 

Centralny Szpital Kliniczny  
im. K. Gibińskiego 
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach,
ul. Medyków 14,
40-752 Katowice,
Klinika Gastroenterologii 
i Hepatologii,
prof. dr hab. n. med. Marek 
Hartleb
Poradnia Hepatologiczna
dr n. med. Joanna Musialik
tel. 32 789 40 34 

 Samodzielny Publiczny  
Szpital Kliniczny  
im. A. Mielęckiego
Śląskiego Uniwersytetu  
Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20-24,
40-027 Katowice,
Katedra i Klinika Nefrologii, 
Endokrynologii i Chorób Prze-
miany Materii
prof. dr hab. n. med. Andrzej 
Więcek
Poradnia Transplantacyjna
dr n. med. Henryk Karkoszka
tel. 32 259 14 41

 NZOZ All - Medicus
ul. Głogowska 28,
40-660 Katowice,
tel. 32 357 05 66

KIELCE
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony Oddział Obserwacyj-
no-Zakaźny,
ul. Radiowa 7, 25-317 Kielce,
ordynator: 
doc. dr hab. n. med. Wiesław 
Kryczka
tel. 41 363 71 34
e-mail: wkryczka@mp.pl

KONIN
 Wojewódzki Szpital  

Zespolony Oddział Chorób 
Zakaźnych,
ul. Wyszyńskiego 1,
62-510 Konin,
dr Zbigniew Pęczak
tel. 63 240 44 92 – poradnia
tel. 63 240 44 01 – poradnia

 NZOZ Przychodnia Specjali-
styczna GEMINI
Poradnia Chorób Zakaźnych,
os. Słoneczne 2,
62-571 Żychlin k Konina
dr  Rafał Krygier
tel. 63 211 20 47

KOSZALIN
 Szpital Wojewódzki

Poradnia Hepatologiczna
ul. Chałubińskiego 7,
75-581 Koszalin,
dr Jacek Wróblewski
tel. 94 348 81 61
tel. 94 348 82 82 – poradnia

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:
dr Barbara Baka-Ćwierz
tel./fax. 12 614 22 73 – sekretariat

 Oddział Kliniczny Klinik 
Gastroenterologii i Hepatologii 
oraz Chorób Zakaźnych, Szpital
Uniwersytecki,
ul. Śniadeckich 5,
31-531 Kraków,
kierownik:
prof. dr hab. n.med. Tomasz 
Mach
tel. 12 424 73 40 – recepcja
tel. 12 424 73 55
tel. 12 424 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. 12 644 01 44

WYKAZ PLACÓWEK
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V Wojskowy Szpital Kliniczny
z Polikliniką Oddział Obserwa-
cyjno-Zakaźny,
ul. Wrocławska 1/3,
30-901 Kraków,
kierownik:  
dr Artur Lipczyński  
tel. 12 630 83 24 lub 42

LUBLIN
 Samodzielny Publiczny

Szpital Kliniczny nr 1,
Katedra i Klinika Chorób
Zakaźnych, ul. Staszica 16, 
20-081 Lublin,
kierownik:
dr hab. n. med. Krzysztof 
Tomasiewicz
tel. 81 534 94 14 – sekretariat
tel. 81 534 94 18 – poradnia

ŁAŃCUT
 Centrum Medyczne  

w Łańcucie Sp. z o.o.
Oddział Chorób Zakaźnych 
z Pododdziałem  
Hepatologicznym,
ul. Paderewskiego 5,
37-100 Łańcut,
ordynator:
dr n. med. Jerzy Sieklucki
tel. 17 224 02 92 – oddział
lek. med. Agata Ruszała
lek. med. Marcin Hawro
lek. med. Robert Pleśniak
tel. 17 224 01 00 – poradnia

ŁÓDŹ
 Specjalistyczny Szpital

Wojewódzki im. Biegańskiego
Oddział Chorób Zakaźnych 
i Przewodu Pokarmowego.
Klinika Chorób Zakaźnych 
i Chorób Wątroby UM
Pawilon CII ul. Kniaziewicza 1/5,
91-347 Łódź,
ordynator: 
dr hab. n med. prof. nadzw. 
Maciej Jabłkowski
tel. 42 251 62 99
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny 
i Chorób Wątroby
ordynator: 
dr n. med. Zbigniew Deroń
tel. 42 251 61 62
Oddział Chorób Zakaźnych,
Tropikalnych i Pasożytniczych
prof. dr hab. med. Anna 
Piekarska 
tel. 42 251 62 65

ŁUKÓW
 SP ZOZ w Łukowie

Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul .Rogalińskiego 3,
21-400 Łuków,
tel. 25 798 20 04
ordynator: 
dr Bożena Gajownik

MIELEC
 Szpital Powiatowy

im. Edmunda Biernackiego
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych,
ul. Żeromskiego 22,
39-300 Mielec,
dr Józef Sznajder
tel. 17 780 03 78
www.zoz.mielec.pl

MYSŁOWICE
 ID CLINIC,

ul. Janowska 19,
41-400 Mysłowice,
dr n. med. Ewa Janczewska
dr n. med. Arkadiusz Pisula
tel. 32 6161394

OLSZTYN
 Poradnia Hepatologiczna,

ul. Żołnierska 16 a, 
10-561 Olsztyn,
tel. 89 538 64 86
Wojewódzki Szpital
Specjalistyczny,
ul. Żołnierska 18,
10-561 Olsztyn,
dr Jolanta Citko
tel. 89 538 65 99

OPOLE
 Szpital Wojewódzki w Opolu,

ul. Kośnego 53, 45-372 Opole,
Oddział Obserwacyjno-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych,
dr Wiesława Błudzin
tel. 77 443 30 64

OSTROŁĘKA
 Mazowiecki Szpital  

Specjalistyczny im. Dr Józefa 
Psarskiego
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny,
Poradnia Chorób Zakaźnych,
Aleja Jana Pawła II 120 A
07-410 Ostrołęka,
tel. 29 765 12 46
ordynator:
dr Małgorzata Giżycka
tel. 29 765 12 63

PŁOCK
 Wojewódzki Szpital

Zespolony  
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny,
ul. Medyczna 19,
09-400 Płock,
dr Małgorzata Galon
tel. 24 364 62 13 – pokój lekarski

POZNAŃ
 Wielospecjalistyczny 

Szpital Miejski im. Józefa Strusia 
z Zakładem Opiekuńczo-Lecz-
niczym SPZOZ
Poradnia Chorób Zakaźnych 
w zakresie wirusowego zapale-
nia wątroby
ul. Szwajcarska 3,
61-003 Poznań,
dr Iwona Bereszyńska
tel. 61 873 92 97

 Bamberski Dwór
(prywatnie),
ul. św. Wawrzyńca 11,
60-539 Poznań,
rejestracja: tel. 61 841 17 24 
w godz. 8.00 – 20.00
dr Iwona Bereszyńska
przyjmuje:
poniedziałki: od 15.00

 Specjalistyczne Poradnie 
Lekarskie ARS-MEDIC
ul. Podgórna 4,
61-793 Poznań,
tel. 61 852 81 08
9.00 – 18.00
prof. Jacek Juszczyk
(prywatnie)

PRZEMYŚL
 Wojewódzki Szpital  

im. Św. Ojca Pio  
w Przemyślu
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny,
ul .Rogozińskiego 30,
37-700 Przemyśl,
ordynator:
lek. med. Danuta Malcher-Bober
tel. 16 670 22 22 – oddział
tel. 16 670 21 26 – poradnia

PUŁAWY
 ZOZ Puławy,  

Oddział Chorób Zakaźnych,
ul. Bema 1,
24-100 Puławy,
dr Tomasz Piekoś
tel. 81 886 42 91

RACIBÓRZ
 Szpital Rejonowy  

im. dr Józefa Rostka,
ul. Gamowska 3,
47-411 Racibórz,
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Hepatologiczna,
dr n. med. Iwona Olszok
tel. 32 755 50 25

RADOM
 Radomski Szpital

Specjalistyczny
Oddział Zakaźny,
ul. Tochtermana 1,
26-600 Radom,
dr Grzegorz Stolarek
tel. 48 361 52 23

RZESZÓW
 Medicor Centrum Medyczne

Poradnia Chorób Zakaźnych,
Poradnia Hepatologiczna,
ul. Jabłońskiego 2/4, 
35-068 Rzeszów
lek. med. Robert Pleśniak
poniedziałek 16.40 – 20.00
co druga środa 9.00 – 11.00

SANOK
 Szpital SPZOZ

Oddział Chorób Zakaźnych,
ul. 800-lecia 26,
38-500 Sanok,
tel. 13 465 62 45 – pokój lekarski 
Elżbieta Jurasz
Renata Kornasiewicz-Dubiel
ordynator:
Stanisława Warzycha
www.zozsanok.pl
Poradnia Chorób Zakaźnych
tel. 13 465 62 42
czynna od poniedziałku
do piątku 11 – 13;
leczeni interferonem
przyjmowani są:
we wtorki
(Renata Kornasiewicz-Dubiel)
i czwartki
(Elżbieta Jurasz)
8.00 – 13.00

STARACHOWICE
 Powiatowy ZOZ,

27-200 Starachowice,
ul. Radomska 70,
Oddział Obserwacyjno-
-Zakaźny, 
ordynator: 
dr Jadwiga Maciukajć

SZCZECIN
 SP Wojewódzki Szpital 

Zespolony
Poradnia Hepatologiczna,
ul. Broniewskiego 12,
71-455 Szczecin,
tel. 91 813 93 41
prof. Marta Wawrzynowicz-
-Syczewska
dr Anita Wnuk
dr Ewa Karpińska
dr Krzysztof Jurczyk
Poradnia Hepatologiczna,
ul. Broniewskiego 22,
71-455 Szczecin,
tel. 91 813 93 66
rejestracja 
tel. 91 454 24 50
dr Alicja Pawłowska

TORUŃ
 Wojewódzki Szpital

Obserwacyjno-Zakaźny,
ul. Krasińskiego 4/4A,
87-100 Toruń,
Oddział Zakaźny – Dziecięcy 
ordynator:
dr n med.  Elżbieta Strawińska
tel. 56 658 25 60
Oddział Hepatologiczny
dr Bożena Balewska-Hilde-
brandt
tel. 56 658 25 07

TYCHY
 Wojewódzki Szpital Specjali-

styczny w Tychach
Megrez Sp. z o.o.
ul. Edukacji 102,
43-100 Tychy,
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
dr Zofia Kwaśniewicz
tel. 32 325 43 03 (04)

WAŁBRZYCH
 Specjalistyczny Szpital im. 

Dra Alfreda Sokołowskiego,
ul. Stefana Batorego 4,
58-300 Wałbrzych,
Oddział Obserwacyjno- 
-Zakaźny
Poradnia Chorób Zakaźnych
Poradnia WZW,
dr Krystyna Augustyniak
tel. 74 648 98 84

WAŁCZ
 107 Szpital Wojskowy

z Przychodnią
Oddział Zakaźny,
ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz,
ordynator: 
dr Mariusz Mróz
tel. 67 250 29 11
pokój ordynatora
tel. 67 259 29 12
pokój pielęgniarek
www.107sw.mil.pl

 107 Szpital Wojskowy SP ZOZ
Poradnia Chorób Zakaźnych
ul. Kołobrzeska 44,
78-600 Wałcz,
tel. 67 250 28 39
dr Mariusz Mróz
dr Anna Strokowska
dr Wojciech Chomczyk

WARSZAWA
 Wojewódzki Szpital Zakaźny

Klinika Hepatologii i Nabytych

Niedoborów Odporności UM,
ul. Wolska 37,
01-201 Warszawa,
tel. 22 335 53 52
Oddział Zakaźny VII 
ordynator: 
doc. dr hab. n med Andrzej 
Horban
Oddział Zakaźny X
ordynator: 
prof. dr hab.Alicja Wiercińska-
-Drapało – kierownik kliniki
oddział Dzienny Szpitala 
Zakaźnego
dr Hanna Berak
tel. 22 335 53 52

 Wojskowy Instytut Medyczny
Klinika Chorób Infekcyjnych
i Alergologii,
ul. Szaserów 128,
00-909 Warszawa,
tel. 22 681 61 82, 22 681 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,
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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
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