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I SŁONECZNYCH WAKACJI...



Stosowane od lat leczenie zapaleń wątroby typu C z zastosowaniem interferonu i rybawi-
ryny jest obarczone dużym odsetkiem niepowodzeń terapeutycznych. Efektywność tej 
terapii po wprowadzeniu interferonu pegylowanego szacowana jest na około 50 proc.
w odniesieniu do zakażeń genotypem 1 HCV. Zakażenia genotypami 2 lub 3 HCV 
łatwiej poddają się leczeniu, osiągając skuteczność około 90 proc. W konsekwencji 
szybko wzrasta liczba pacjentów wymagających reterapii. Poszukuje się bardziej 
optymalnych dla pacjenta opcji terapeutycznych przy zastosowaniu tych tradycyjnych 
leków. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim czasu leczenia, ale też metod jak 
najwcześniejszego prognozowania jego skuteczności. Omawiane leczenie z zasady 
wiąże się z pogorszeniem jakości życia chorego, stąd ważne jest, aby niepotrzebnie go 
nie wydłużać, ani też nie leczyć chorego w sytuacji, kiedy wiadomo, że terapia będzie 
nieskuteczna. Coraz bardziej uświadamiamy sobie również fakt, iż u niektórych 
chorych leczenie powinno zostać wydłużone dla zwiększenia jego skuteczności. 
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Wszystkim zale�y na jak najwi�kszej 
skuteczno�ci leczenia zapalenia 
w�troby typu C. Dlatego próbuje si� 
mody� kowa� tradycyjne schematy 
terapeutyczne. Trwaj� tak�e poszukiwania 
lepszych preparatów interferonu.

W poszukiwaniu lepszych metod

Ca�y czas 
poszukuje 
si� bardziej 
optymalnych 
metod 
terapii

leczenia
zakażeń

HCV
Tekst prof. Waldemar Halota  
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MODYFIKACJE DOTYCHCZASOWYCH 
METOD LECZENIA
Od zachowania się wiremii zależy czas leczenia według obecnie 
obowiązujących standardów. Gdy wiremia nie przekracza 
600.000 kopii/ml, a pacjent w ciągu pierwszych 4 tygodni le-
czenia uzyskuje negatywny wynik badania techniką RT PCR, to 
czas leczenia ograniczamy do 24 tygodni, również u zakażonych 
genotypem 1. Wcześniej chorzy tacy byli leczeni rutynowo 
dwukrotnie dłużej. U pozostałych chorych zakażonych tym 
genotypem wyróżniamy trzy grupy pacjentów. Ci, którzy 
uzyskują EVR, czyli zanik wiremii po 12 tygodniach terapii 
– są rutynowo leczeni przez 48 tygodni. Mimo iż do niedawna 
sytuacja ta była traktowana równoznacznie z obniżeniem wiremii 
w tym czasie o co najmniej dwa logarytmy, obecnie wyróżniamy 
całkowitą i częściową wczesną odpowiedź wirusową, czyli 
cEVR (complete) i pEVR (partial). Aby ci ostatni dobrze 
prognozowali w dalszym leczeniu, winni mieć niewykrywalną 
wiremię w 24. tygodniu. Wśród tych pacjentów należy wydłużyć 
okres terapii do 72 tygodni. Poza tymi dwiema grupami znajduje 
się grupa pacjentów nieodpowiadających, 
do której zaliczamy chorych bez wczesnej 
odpowiedzi wirusologicznej, czyli w przypadku 
braku redukcji wiremii lub zmniejszenia się jej 
o poniżej dwa logarytmy w 12. tygodniu lecze-
nia oraz tych z częściową wczesną odpowiedzią 
wirusologiczną, u których wykrywa się HCV 
RNA po 24 tygodniach leczenia. Spośród nich 
tylko część odpowie na tradycyjną reterapię, po-
zostali oczekują nowych propozycji terapeutycz-
nych. Poza próbami modyfikacji tradycyjnych 
schematów terapeutycznych, trwają poszukiwania lepszych 
preparatów interferonu oraz aktywnego zwalczania działań 
niepożądanych, co ma szczególne znaczenie dla rybawiryny. 
Pojawia się coraz więcej prac wskazujących, że przyjęcie pełnej 
dawki rybawiryny przewidzianej do kuracji ma podstawowe 
znaczenie dla jej efektywności. Szansą na poprawę jakości życia 
pacjentów jest albinterferon (połączenie interferonu alfa-2a 
z albuminą), który podaje się w odstępach 2–4-tygodniowych. 

REPLIKACJA HCV JAKO CEL 
POSZUKIWAŃ TERAPEUTYCZNYCH
Od dawna wiadomo, że modyfikacje struktury enzymów 
wirusa odpowiedzialnych za replikację mogą prowadzić do 
zaburzenia ich funkcji, przez co uniemożliwiać lub utrudniać 
jego cykl rozwojowy. W przypadku HCV uwaga badaczy 
koncentruje się głównie na polimerazie i transkryptazie, gdyż 
doświadczenia z ich inhibitorami są coraz bardziej obiecujące. 
Stracono nadzieję na wykorzystanie w tym celu helikazy HCV, 
ze względu na dotychczasowe niezachęcające doświadczenia. 
Wśród inhibitorów polimerazy, które hamują replikację HCV 
RNA, wyróżniamy cząsteczki będące analogami nukleozy-
dowymi i nienukleozydowymi. Nukleozydowe są inkorpo-
rowane zamiast naturalnego substratu do powiększającej się 
cząsteczki RNA, blokując dalszą elongację łańcucha. Inhibi-
tory nienukleozydowe, poprzez przyłączenie się do polimerazy, 
zaburzają jej strukturę i własności, hamując replikację HCV. 
Z wymienionych w tabeli (str. 9) preparatów znajdujących się 
w trakcie badań klinicznych wynika, że trwają też poszuki-

wania leków wykorzystujących hamowanie 
cyklofilin i alfa-glukozydazy. Inhibitory 
cyklofilin, które mają aktywność izomeraz, 
zaburzają między innymi formowanie 
struktury przestrzennej białek. Obiecujące 
są poszukiwania leków blokujących wejście 
HCV do komórki. Leki hamujące aktywność 
proteazy NS3-4A przyczyniają się do bloko-
wania podziału łańcucha poliproteiny HCV, 
uniemożliwiając tworzenie się funkcjonalnych 
białek wirusowych. Obniżając replikację 

wirusa, sprzyjają one również odbudowie mechanizmów natu-
ralnej odporności. Wykazano, że siła tego działania jest różna 
w stosunku do poszczególnych genotypów. Charakteryzują 
się one stosunkowo szybkim generowaniem oporności, co 
próbuje się minimalizować poprzez skojarzenie z tradycyjnymi 
lekami. Telaprevir (VX-950) w krótkim czasie sprowadzał 
wiremię poniżej poziomu wykrywalności, prowadząc niekiedy 
do mutacji i lekooporności. Po połączeniu z PegIntronem 

Interferon 
i rybawiryna
niezmiennie
uczestnicz�
w terapii
pacjenta
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Punkty uchwytu Symbol (nazwa) Faza kliniczna

Proteaza ITMN-191 (Intermune/Roche) 
MK-7009 (Merck)
BI-12202 (Boehringer)
TMC-435350 (Tibotec&Medivir)
Telaprevir (Vertex/J&J)
Boceprevir (Schering-Plough)

faza I
faza I
faza I
faza II
faza II/III
faza II/III

Polimeraza
(nukleozydowe)

MK-0608 (Merck)
R-7128 (Pharmasset/Roche)
PSI-6130 (Pharmasset)
R1626 (Roche)
NM-283 Valopicitabine (Idenix)
VCH-759 Nitazoksanid

faza przedkliniczna
faza I
faza I
faza II
faza II
faza II

Polimeraza
(nienukleozydowe)

A-837093 (Abbott)
HCV-796 (ViroPharma/Wyeth)

faza przedkliniczna
faza II

Inne NIM-811 (Novartis)
DEBIO-025 (Debiopharm)
Celgosivir (Migenix)

faza II (inh. cyklo� liny)
faza II (inh. cyklo� liny)
faza II (inh. alfa-glukozydazy)

prof. Waldemar 

Halota

Katedra i Klinika 
Chorób Zaka
nych 
i Hepatologii 
CM UMK

i rybawiryną, podobnie jak Boceprevir wykazywał większy efekt terapeutyczny niż 
w monoterapii. Uzyskiwano szybką redukcję wiremii oraz hamowanie wariantów 
opornych. W przypadku Telapreviru nadal trwają badania dotyczące czasu optymal-
nego leczenia (12–24 tygodnie) oraz czasu dalszej kontynuacji terapii za pomocą 
klasycznych leków (badania PROVE 1 i 2). Lek podaje się trzy razy dziennie. 
Obserwowano generowanie szczepów opornych. Zaawansowane badania dotyczą też 
R-1626 oraz Debio-025. Pierwszy z nich, inhibitor polimerazy, jest prolekiem analogu 
nukleozydu R-1479, ulegającym konwersji w śluzówce jelita. Lek wykazuje liniową 
farmakokinetykę oraz silny efekt antywirusowy, obniżając wiremię w ciągu 14 dni 
monoterapii do poniżej 4 logarytmów dziesiętnych. Po połączeniu z Peg-IFN i RBV 
wiremia obniżała się o 5,2 logarytmu w ciągu czterotygodniowego leczenia. Trwają 
badania fazy 2b (POLI-1) z taką potrójną kombinacją dla oceny optymalnego dawko-
wania, zarówno tego leku, jak i Pegasysu i wydłużonego okresu leczenia do 48 tygodni. 
Debio-025 i NIM-811 to inhibitory cyklofilin, które wykazały in vitro duży potencjał 
w hamowaniu replikacji HCV. Z badań klinicznych prowadzonych również w polskich 
ośrodkach wynika, że inhibitor ten wzmacnia efektywność terapeutyczną pegy-
lowanego interferonu u zakażonych genotypem 1 HCV. Lek był dobrze tolerowany, 
z wyjątkiem maksymalnych dawek, prowadzących niekiedy do izolowanej hiperbiliru-
binemii. Łamy tego artykułu uniemożliwiają szczegółowe przedstawienie wszystkich 
badanych leków, zwłaszcza znajdujących się we wcześniejszych fazach badawczych. 
Niektóre z nich najprawdopodobniej się nie sprawdzą, jak na przykład cyklosporyna 
czy walopicytabina, ze względu na działania uboczne, inne być może powiększą 
arsenał terapeutyczny. W tym świetle pojawia się dylemat dotyczący reterapii, 
czy podejmować próby leczenia pacjentów w podobnych jak poprzednio schematach 

terapeutycznych, czy z podjęciem 
tej decyzji poczekać na nowe leki. 
Reasumując, w najbliższym okresie 
należy się spodziewać nowych pro-
pozycji terapeutycznych, związanych 
z zaburzaniem cyklu rozwojowego HCV 
poprzez ingerencję leków na poziomie 
molekularnym. Najpoważniejszymi 
kandydatami są tak zwane „drobne 
cząsteczki” utrudniające replikację HCV 
na różnych etapach rozwoju wirusa. 
Nie wydaje się jednak, aby w świetle do-
tychczasowych badań mogły one znaleźć 
zastosowanie w monoterapii. Prawdo-
podobnie przyczynią się do poprawy 
efektywności leczenia zakażenia HCV, 
poprzez włączenie ich do kombinacji 
trójlekowych lub jeszcze większych, 
w których niezmiennie uczestniczyć 
będzie interferon i rybawiryna. 
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Sukces terapeutyczny w leczeniu 
przewlek�ych zapale� w�troby 
typu C zale�y od wielu czynników. 
Zobacz w jaki sposób zoptymalizowa� 
terapi� do potrzeb indywidualnych pacjenta.

HCV
Leczenie przewlekłych zapaleń wątroby typu C (pzw C) 
stanowi dzisiaj przedmiot wielu badań. Obejmują one zarówno 
poszukiwania nowych leków, w tym w szczególności inhibito-
rów enzymów HCV, jak też optymalizację terapii, czyli 
dostosowanie schematu leczenia do indywidualnego pacjenta. 
Standardem leczenia pzw C jest nadal terapia pegylowanym 
interferonem i rybawiryną, której skuteczność wyrażona 
uzyskaniem trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR – z ang. 
sustained viral response) wynosi około 55 proc. Najwyższą 

skuteczność leczenia uzyskuje się we wczesnych etapach 
choroby, stąd ogromnie ważne jest jak najwcześniejsze 
wykrycie zakażenia HCV i szybkie wdrożenie leczenia. 
Sukces terapeutyczny lub porażka zależą od wielu czynników, 
zarówno wirusowych, jak i charakterystycznych dla osoby 
zakażonej. Wśród czynników warunkujących indywidualną, 
charakterystyczną dla danego pacjenta odpowiedź na leczenie, 
największe znaczenie przypisuje się genotypowi HCV oraz 
wysokości wyjściowej wiremii. Zakażenie określonym 

Tekst prof. dr hab. Ma�gorzata Paw�owska

ABC PACJENTA

na podglądzie
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genotypem HCV jednocześnie wyznacza okres terapii. Czas 
leczenia chorych zakażonych genotypem 2, 3 HCV wynosi 
standardowo 24 tygodnie, a jego skuteczność około 90 proc., 
w przypadku genotypu 1 HCV okres leczenia wynosi standar-
dowo 48 tygodni, a jego skuteczność około 50 proc. Według 
większości badaczy niższa skuteczność leczenia u zakażonych 
genotypem 1 HCV może być związana z obecnością w geno-
mie sekwencji odpowiedzialnych za „niewrażliwość na 
interferon”, która prawdopodobnie warunkuje gorszą odpo-
wiedź na leczenie. Wysoka replikacja HCV zajmuje kluczowe 
miejsce na liście czynników niekorzystnej odpowiedzi na 
leczenie. Wymienia się ją zaraz po genotypie 1 HCV przed 
płcią męską, narastaniem włóknienia, rasą czarną, wiekiem 
powyżej 40 lat, otyłością, opornością na insulinę, stłuszcze-
niem wątroby oraz niewydolnością nerek. 
W badaniach wykazano, że częstotliwość 
SVR jest odwrotnie proporcjonalna do 
stężenia wiremii HCV przed leczeniem, 
szczególnie wśród zakażonych genotypem 
1 HCV, a wartość cut-off wyjściowej wiremii 
HCV równa 400 000 IU/ml wydaje się 
najlepiej różnicować pacjentów zakażonych 
genotypem 1 HCV na chorych z niską (LVL 
– low viral load) i wysoką (HVL – high viral 
load) wiremią. Wykładnikiem skutecznego 
leczenia jest trwałe obniżenie się wiremii do poziomów 
niewykrywalnych czułymi metodami diagnostycznymi. Ocenę 
ostatecznej efektywności leczenia przeprowadza się bezpośred-
nio po jego ukończeniu oraz po upływie dalszych 6 miesięcy 
(SVR). Trwała odpowiedź wirusologiczna (SVR), czyli 
niewykrywalna wiremia HCV pod koniec leczenia, utrzymu-
jąca się minimum 6 miesięcy po jego ukończeniu, daje prawie 
100-proc. gwarancję na wyleczenie, a pacjenci uzyskujący SVR 
określani są jako odpowiadający na leczenie (R – responders). 
Pozostali, u których pomimo leczenia nie doszło do negatywi-
zacji wiremii, stanowią grupę nieodpowiadających na leczenie 
(NR – nonresponders). Według szacunków WHO ich liczba po 
roku 2010 przekroczy 500 tys. Wśród nich wyróżnia się takich, 
u których pod wpływem leczenia w ogóle nie dochodzi do 

Efektem 
skutecznego 
leczenia 
jest trwa�e
obni�enie 
si� wiremii

obniżenia replikacji HCV (z tzw. pierwotną lekoopornością) 
oraz pacjentów, u których leczenie indukuje obniżenie wiremii, 
ale po pewnym czasie ponownie dochodzi do wzrostu replika-
cji HCV. Tych pacjentów kwalifikuje się jako „częściowo 
odpowiadających” (PR – partial responders). Jeśli ponowny 
wzrost stężenia wiremii u wspomnianych chorych występuje 
w trakcie leczenia, mamy do czynienia z przełomem (wyło-
mem), natomiast jako nawrót określa się wykrycie replikacji 
HCV w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu leczenia zakończone-
go uzyskaniem negatywizacji wiremii (ETR – end of treatment 
response) (rys. 1). Podstawowym parametrem oceny skutecz-
ności terapii jest badanie zachowania się wiremii, której 
stężenie powinno obniżać się pod wpływem leków. Im niższe 
stężenie „wyjściowe” wiremii i wcześniejszy zanik HCV RNA 

w początkowych tygodniach terapii, tym 
wyższe prawdopodobieństwo stałej eliminacji 
wirusa. Monitorowanie dynamiki wiremii 
pozwala na prognozowanie skuteczności 
leczenia u określonego pacjenta, co z kolei 
warunkuje jego optymalizację. Najbardziej 
korzystnym prognostykiem skutecznego 
leczenia jest uzyskanie przez pacjenta szybkiej 
odpowiedzi wirusologicznej (RVR – rapid 
virological response), która oznacza zanik 
wiremii HCV w ciągu pierwszych czterech 

tygodni leczenia. Zjawisko to dotyczy najczęściej chorych 
z niskim wyjściowym stężeniem HCV RNA. W tych przypad-
kach rutynowo skracamy terapię pegylowanym interferonem 
i rybawiryną u zakażonych genotypem 1 HCV do 24 tygodni. 
U zakażonych genotypem 2, 3 HCV opisano próby skrócenia 
leczenia do 14–16 tygodni. Z publikowanych szacunkowych 
danych wynika, że skrócenie terapii dotyczyć może około 
1/4 leczonych. Argumentami przemawiającymi za skróceniem 
terapii u pacjentów uzyskujących RVR są zarówno zmniejsze-
nie jej uciążliwości i działań niepożądanych, jak też względy 
ekonomiczne. Obniżenie kosztów, związane ze skróceniem 
leczenia, daje możliwości zwiększenia dostępu do tej drogiej 
terapii większej liczbie pacjentów zakażonych HCV. Zanik 
wiremii w 4. tygodniu leczenia, równoznaczny z wysokim 
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prawdopodobieństwem wyleczenia, pozytywnie motywuje 
pacjenta do kontynuacji terapii i przezwyciężania działań 
ubocznych, co niewątpliwie zwiększa jego przystosowalność 
do leczenia, a tym samym podnosi skuteczność terapii. 
Z drugiej strony brak RVR nie przesądza o jej przerwaniu, 
a pacjenci z wykrywalną wiremią w 4. tygodniu mają również 
szanse uzyskania jej zaniku czy obniżenia w 12. tygodniu 
leczenia i w wersji najbardziej optymistycznej – trwałej 
odpowiedzi wirusologicznej. Jak wspomniano powyżej, kolejną 
dobrze rokującą grupą leczonych są także pacjenci, u których 
do negatywizacji wiremii HCV dochodzi w okresie do 12. 
tygodnia leczenia. Są to chorzy uzyskujący tak zwaną pełną 
wczesną odpowiedź wirusologiczną (cEVR – complete early 
virological response). Standard postępowania przewiduje 
wówczas 48-tygodniową terapię pegylowanym interferonem 
i rybawiryną. Chorych, którzy w 12. tygodniu leczenia obniżyli 
wiremię o co najmniej dwa logarytmy dziesiętne w stosunku 
do wartości sprzed leczenia, określa się jako pacjentów z tzw. 
częściową wczesną odpowiedzią wirusologiczną (pEVR – par-
tial early virological response) (rys. 2). W rutynowym postępo-
waniu leczy się ich podobnie długo jak poprzednią grupę, tzn. 
48 tygodni, aczkolwiek coraz częściej wskazuje się, że powinni 
być leczeni dłużej – przez 72 tygodnie. W opinii wielu badaczy 
okres negatywizacji wiremii HCV u tych chorych jest za krótki 
dla uzyskania trwałej odpowiedzi wirusologicznej (SVR) 
i powinien być wydłużony o dalsze 24 tygodnie. Ma to także 
znaczenie dla zwiększenia całkowitej dawki leków, nie traci 
bowiem na aktualności pogląd, iż w ścisłym związku ze 
skutecznością terapii pozostaje tak zwana przystosowalność 
(adherencja), czyli jak najpełniejsza realizacja przez pacjenta 
zaleconego schematu leczniczego, sprowadzana do zasady 
3 x 80, co oznacza 80 proc. przyjętych obu leków w 80-proc. 
okresie terapii. Ocena kinetyki wiremii HCV podczas leczenia 
umożliwia wyselekcjonowanie grupy chorych o wysokim 
prawdopodobieństwie uzyskania sukcesu terapeutycznego 
(uzyskujących RVR lub cEVR), jak też pacjentów, u których 
szanse na uzyskanie odpowiedzi na leczenie są niewielkie. 
W praktyce klinicznej szczególnie trudną decyzją jest przerwa-
nie leczenia u chorych nierokujących uzyskania trwałej 
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odpowiedzi wirusologicznej na leczenie. Dotyczy to pacjentów, 
u których w 12. i 24. tygodniu nie uzyskujemy oczekiwanego 
wpływu leków na kinetykę wiremii HCV. Są to chorzy, 
u których w 12. tygodniu nie obserwuje się obniżenia wiremii 
o dwa logarytmy lub ci, którzy uzyskali częściową wczesną 
odpowiedź wirusologiczną (pEVR), ale nie wyeliminowali 
wirusa z surowicy krwi w 24. tygodniu leczenia. Do tej grupy 
należą również pacjenci, u których terapia nie wywołuje 
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żadnego wpływu na zachowanie wiremii. 
W tych przypadkach oznacza to 
przerwanie terapii. Każdy chory przed 
rozpoczęciem leczenia powinien być 
dokładnie informowany o takim ryzyku. 
Reasumując, leczenie przewlekłych 
zapaleń wątroby typu C pegylowanym 
interferonem i rybawiryną prowadzimy 
przez 24 tyg. u zakażonych genotypem 
2 lub 3 oraz u zakażonych genotypem 
1 HCV z niskim wyjściowym stężeniem 
HCV, uzyskujących szybką odpowiedź 
wirusologiczną. Zakażonych genotypem 
1 HCV, uzyskujących cEVR, leczymy 
przez 48 tyg., a uzyskujących pEVR 
należy leczyć przez 72 tyg. (wskazanie 
ekspertów, którego nie uwzględniono 
w programach terapeutycznych NFZ). 
Od opisanych zasad dopuszcza się 
wyjątki. Należą do nich np. osoby 
z zaburzeniami odporności lub z zaawan-
sowanym procesem chorobowym. Jeżeli 
nie uzyskuje się sukcesu terapeutyczne-
go, zalecana jest reterapia. Jej efektyw-
ność jest niższa, aniżeli uzyskiwana 
u pacjentów wcześniej nieleczonych. 
Wyższą skuteczność reterapii obserwuje 
się u pacjentów z nawrotem (relapsers) 
w porównaniu do nieodpowiadających 
na wcześniejsze leczenie (non-respon-
ders) oraz u chorych uzyskujących 
cEVR podczas reterapii. 
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Do tej pory uwa�ano, 
�e skuteczno�� interferonu 
u pacjentów zaka�onych HBV
z zaawansowanym w�óknieniem 
w�troby jest znacznie mniejsza 
ni� u innych chorych. Czas te opinie 
od�o�y� do lamusa.

BEZPIECZEŃSTWO 
TERAPII 
INTERFERONEM
PEGYLOWANYM
CHORYCH 
ZAKAŻONYCH HBV 
Z ZAAWANSOWANYM
WŁÓKNIENIEM 
WĄTROBOWYM

Tekst Magdalena Rogalska-P�o�ska, prof. Robert Flisiak
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Przewlekłe zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B 
(HBV) dotyczy aktualnie około 400 mln ludzi na świecie, 
głównie mieszkańców krajów rozwijających się. Ryzyko roz-
woju związanego z zakażeniem HBV przewlekłego zapalenia 
wątroby typu B jest większe u osób zakażonych w okresie 
płodowym (90 proc.) lub u dzieci (20–30 proc.). U osób immuno-
kompetentnych, które nabyły zakażenie w życiu dorosłym, 
odsetek ten wynosi około 10 proc. [1, 2]. Każdego roku wiele 
z nich umiera z powodu powikłań przewlekłego zakażenia 
HBV: marskości i raka wątrobowo-komórkowego (HCC). 
Według Iloeje i wsp. [3] aż u 75 proc. chorych, u których 
wyjściowe stężenie HBV-DNA przekracza 10 000 kopii/mL, 
w ciągu 13 lat obserwacji rozwija się marskość wątroby. Przy 
czym tempo progresji choroby w kierunku marskości jest 
dwukrotnie większe u pacjentów z przewlekłym zapaleniem 
wątroby, którzy wyeliminowali HBeAg. Według Fattovich 
i wsp. [4] w pięcioletniej obserwacji Europejczyków proces ten 
zachodzi aż u 38 proc. chorych HBeAg(-) i 17 proc. HBeAg(+). 
U mieszkańców wschodniej Azji (Tajwan, Korea) odsetki 
te wynoszą odpowiednio 13 i 8 proc. Jednocześnie chorzy 
z marskością wątroby są narażeni na blisko dziesięciokrotnie 
wyższe ryzyko rozwoju HCC w porównaniu z pacjentami cho-
rymi na przewlekłe zapalenie wątroby typu B bez marskości [4].
Niezależnie od zaawansowania choroby ryzyko to jest 
wyższe w krajach wschodniej Azji aniżeli w Europie i USA, 
co wynika prawdopodobnie z wcześniejszego zakażenia, 
a więc i dłuższego czasu trwania zakażenia, a także większej 
ekspozycji na inne hepatotoksyczne czynniki środowiskowe 
(aflatoksyny). Na podstawie nasilenia replikacji HBV-DNA 
oraz aktywności zapalenia na początku zakażenia i w czasie 

dalszej obserwacji możliwe 
jest określenie ryzyka 
niepomyślnego przebiegu 
choroby (marskość wątroby, 
HCC, dekompensacja i śmierć 
związana z chorobą wątroby). 
U chorych z przewlekłym 
zapaleniem wątroby typu B
trwałe zmniejszenie repli-

Marsko�� 
w�troby 
rozwija si� 
szybciej 
u pacjentów 
HBeAg(-)
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kacji HBV przed wystąpieniem marskości 
korzystnie zmienia rokowanie z możliwym do 
uzyskania czasem przeżycia porównywalnym do 
osób niezakażonych HBV. Natomiast u chorych 
z rozwiniętą już marskością trwała redukcja 
replikacji HBV zmniejsza ryzyko rozwoju HCC 
i poprawia wskaźniki przeżycia [4]. Jest to głównym 
powodem, dla którego celowe jest podejmowanie 
próby terapii zakażenia HBV niezależnie od 
stadium zaawansowania choroby, a więc również 
– a może nawet przede wszystkim – u chorych 
z marskością wątroby.

LECZENIE PRZEWLEKŁYCH 
ZAKAŻEŃ HBV
Zgodnie z zaleceniami Polskiej Grupy Ekspertów HBV [5] 
głównym celem leczenia jest, niezależnie od stosowanego 
leku, uzyskanie trwałej supresji replikacji HBV do poziomu 
umożliwiającego zahamowanie, spowolnienie oraz regresję 
zmian zapalnych i włóknienia wątroby oraz ochrona przed 
karcynogenezą w związku z zakażeniem HBV. Celami 
pośrednimi są: serokonwersja w zakresie układów HBsAg/
/anty-HBs i HBeAg/anty-HBe, normalizacja biochemicznych 
wskaźników zapalenia wątroby, ograniczenie szerzenia się 
zakażeń HBV, wydłużenie i poprawa jakości życia. Do lecze-
nia chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby 
typu B zarejestrowano: interferon alfa2a i alfa2b, interferon 
pegylowany (PegIFN)-alfa2a oraz analogi nukleoz(t)ydowe 
(AN): adefowir, entekawir, lamiwudyna i telbiwudyna. Tera-
pia PegIFN-alfa2a pozwala na eliminację HBeAg z wytwo-
rzeniem przeciwciał anty-HBe u 32 proc. pacjentów [6]. 
Jednocześnie PegIFN-alfa2a jest jedynym aktualnie za-
rejestrowanym lekiem pozwalającym na uzyskanie eliminacji 
antygnenu HBs, co jest uznawane według obowiązujących 
standardów za najważniejszy cel pośredni terapii 
przewlekłego zapalenia wątroby typu B. Pomimo tych faktów, 
u chorych z marskością wątroby związaną z zakażeniem 
HBV, rozpatrując opcje terapeutyczne, zwykle uwzględnia 
się wyłącznie AN. Dzieje się tak ze względu na obawy 

HAI w�óknienie 4–6
(n = 70)

HAI w�óknienie 0–3
(n = 169)

p

Serokonwersja HBeAg 36% 29% 0,29

Serokonwersja HBsAg 9% 4% 0,21

HBV-DNA < 10 000 kp/mL 30% 17% 0,04

HBV-DNA < 400 kp/mL 13% 7% 0,19

�rednie obni�enie HBV-DNA 2,58 log10 2,27 log10 0,45

Odpowied	 wirusologiczna* 25% 12% 0,02

Normalizacja ALT 44% 50% 0,45

Poprawa w�óknienia (� 1 pkt.) 66% 26% < 0,001

Poprawa zapalenia (� 2 pkt.) 53% 51% 0,84

TAB. 1. SKUTECZNO�� TERAPII OCENIANA W 26 TYG. PO ZAKO�CZENIU 

STOSOWANIA PegIFN-ALFA2B U ZAKA�ONYCH HBV HBeAg(+) W ZALE�-

NO�CI OD ZAAWANSOWANIA W	ÓKNIENIA – WG BUSTER I WSP. [9].

o mniejszą skuteczność i częstsze działania uboczne interfe-
ronów, które w opinii wielu lekarzy u chorych z marskością 
wątroby mogą prowadzić do dekompensacji i zagrożenia 
życia. Czy w świetle współczesnej wiedzy wątpliwości te mają 
uzasadnienie?
 
SKUTECZNOŚĆ INTERFERONU 
PEGYLOWANEGO ALFA2 U CHORYCH 
Z ZAAWANSOWANYM WŁÓKNIENIEM
Wyniki badań, które pozwoliły na rejestrację PegIFN-
-alfa2a w terapii przewlekłego zapalenia wątroby typu B 
u chorych HBeAg(-) zostały opublikowane w roku 2004, 
a u chorych HBeAg(+) w roku 2005 [6, 7]. Jednak badania 
te nie dotyczyły chorych z zaawansowanym włóknieniem 
i marskością wątroby. Pierwsze informacje na ten temat 
przedstawiono w roku 2006 podczas kongresu Asian Pacific 
Association for the Study of the Liver (APASL) [8]. Ujawniły 
one w grupie chorych z zaawansowanym włóknieniem 
odsetek serokonwersji HBeAg/anty-HBe wyższy (48 proc.) 
aniżeli u chorych z mniejszym włóknieniem (35 proc.). 
Również odpowiedź biochemiczna (obniżenie ALT) i wiru-
sologiczna (obniżenie HBV DNA) były stwierdzane u po-
dobnego odsetka chorych w obu grupach. Wartość tego 
zaskakującego spostrzeżenia umniejszała niestety niewielka 

ABC PACJENTA



20 ABC PACJENTA

HAI w�óknienie 4–6
(n = 70)

HAI w�óknienie 0–3
(n = 169)

p

Objawy rzekomogrypowe 66% 68% 0,80

Zm�czenie 56% 34% 0,002

Leukopenia 47% 41% 0,42

Neutropenia 26% 25% 0,89

Ma�op�ytkowo�� 26% 7% < 0,001

Bóle mi��ni 31% 33% 0,87

Bóle stawów 19% 15% 0,54

Rozdra�nienie 10% 11% 0,78

Depresja 9% 10% 0,72

Powa�ne dzia�ania 
uboczne (SAE)

4% 5% 1,0

Redukcja dawki 34% 33% 0,80

Przedwczesne
odstawienie leku

11% 8% 0,47

dawki interferonu, podobnie jak przedwczesnego zakończenia 
leczenia, zostały odnotowane z niemal identyczną częstością 
w obu grupach chorych. Natomiast u pacjentów z marskością 
wątroby zmniejszenie dawki interferonu (63 proc.), podobnie
jak przedwczesne zakończenie leczenia (21 proc.), było ko-
nieczne znamiennie częściej w porównaniu z pacjentami bez 
marskości (30 proc. vs 8 proc.)

PODSUMOWANIE
Dotychczas uważano, że skuteczność terapii interferonami
alfa2 jest znacznie mniejsza u chorych ze znacznym włók-
nieniem w porównaniu z tymi, u których proces ten jest 
słabiej wyrażony lub wcale nie występuje. Niższe stadium 
włóknienia oraz większe nasilenie procesu zapalnomartwi-
czego były określane jako niezależne wyznaczniki przewi-
dywanej skuteczności leczenia [10]. Wątpliwości dotyczyły 
również bezpieczeństwa stosowania PEG-IFN u pacjentów 
z zaawansowanym włóknieniem. Wyniki ostatnich badań 
przeczą tym poglądom. Typowe dla interferonów alfa działania 
uboczne występują z częstością niezależną od zaawansowa-

liczba chorych z zaawansowa-
nym włóknieniem (n = 27). 
Obserwacje te znalazły jednak 
potwierdzenie w opublikowa-
nych niedawno przez Bustera 
i wsp. [9] wynikach badań 
z zastosowaniem PegIFN-
-alfa2b. Spośród 239 zakażo-
nych przewlekle HBV zakwali-

fikowanych do leczenia, u 70 stwierdzano zaawansowane 
włóknienie (HAI powyżej 4), z czego u 24 marskość wątroby. 
Jak wynika z tabeli 1, w grupie chorych z zaawansowanym 
włóknieniem wykazano nieco lepszą skuteczność terapii 
interferonem pegylowanym w zakresie niemal wszystkich 
wskaźników stosowanych zwykle w tego typu badaniach. 
Przy czym w odniesieniu do odsetka chorych z redukcją 
wiremii poniżej 10 000 kopii/mL, zmniejszenia włóknienia, 
a także kombinowanej odpowiedzi wirusologicznej (reduk-
cja HBV DNA i serokonwersja HBe), różnice były istotne 
statystycznie. W podgrupie osób z marskością efekty leczenia 
były podobne jak u chorych z zaawansowanym 
włóknieniem. 

BEZPIECZEŃSTWO 
INTERFERONU 
PEGYLOWANEGO 
ALFA2 U CHORYCH 
Z ZAAWANSOWANYM 
WŁÓKNIENIEM 
W cytowanym badaniu Bustera i wsp. [9] więk-
szość działań niepożądanych była typowa dla
terapii interferonami i występowała z jednakową 
częstością w grupie osób z i bez zaawansowa-
nego włóknienia (tab. 2). Jedynie zmęczenie 
i małopłytkowość występowały znamiennie 
częściej u chorych z zaawansowanym włóknie-
niem. Częściej występująca w tej grupie mało-
płytkowość nie powodowała wzrostu częstości 
poważnych krwawień. Potrzeba zmniejszenia 

HBV 
dotyczy 
aktualnie 
oko�o 400 
mln ludzi 
na �wiecie

TAB. 2. NAJCZ
STSZE DZIA	ANIA NIEPO��DANE W TRAKCIE STOSOWANIA 

PegIFN-ALFA2B U ZAKA�ONYCH HBV HBeAg(+) W ZALE�NO�CI OD 

ZAAWANSOWANIA W	ÓKNIENIA – WG BUSTER I WSP. [9]
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nia włóknienia. Konsekwencją tego jest jednakowa częstość 
zmniejszania dawek leków i konieczność przedwczesnego 
kończenia terapii. Zapewne właśnie dlatego u chorych z za-
awansowanym włóknieniem, a nawet z marskością wątroby nie 
obserwuje się pogorszenia skuteczności terapii. Można przyjąć, 
że jedyną różnicą w monitorowaniu terapii pacjentów z zaawan-
sowanym włóknieniem powinno być częstsze kontrolowanie 
liczby płytek krwi, zwłaszcza w początkowych tygodniach. 
W związku z przedstawionymi powyżej danymi, leczenie 
PegIFN-alfa2a chorych z wyrównaną marskością wątroby (kate-
goria A wg Child-Pugh) związaną z zakażeniem HBV zostało 
uwzględnione w Zaleceniach Terapeutycznych Polskiej Grupy 
Ekspertów HBV na rok 2008 [5]. 
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Od kilku lat standardem 
w leczeniu przewlek�ego 
zapalenia w�troby typu C 
u doros�ych jest stosowanie 
pegylowanego interferonu 
alfa z rybawiryn�.

BADANIA 
PORÓWNAWCZE 
PEGINTERFERONÓW 
ALFA-2A I ALFA-2B 
W LECZENIU 
PRZEWLEKŁEGO 
ZAPALENIA WĄTROBY 
TYPU C
DOŚWIADCZENIA WŁASNE I DONIESIENIA Z EASL 2008

Tekst lek. med. Hanna Berak
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Pegylacja, tzn. przyłączenie nieaktywne-
go glikolu polietylenowego do cząsteczki 
rekombinowanego interferonu alfa pozwo-
liło na zwolnienie absorpcji, wydłużenie 
czasu utrzymywania się efektywnego stężenia 
leku we krwi, wydłużenie czasu półtrwania 
i wydłużenie klirensu oraz ochronę substan-
cji czynnej przed degradacją przez proteazy 
tkankowe. W zastosowaniu klinicznym znajdują 
się obecnie dwa rodzaje pegylowanych interfero-
nów alfa – oba są podawane raz w tygodniu. Różnią się 
one kształtem oraz wielkością cząsteczki, a co za tym idzie, 
profilem farmakokinetycznym. W 2004 i 2005 r. w Wojewódz-
kim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie leczono ponad 200 
chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C, 
zakażonych genotypem 1 lub 4. Stosowano oba pegylowane in-
terferony alfa: alfa-2a (Pegasys) w dawce 180 μg raz w tygodniu 
i alfa-2b (Pegintron) 1,5 μg/kg raz tygodniu. Rybawirynę stoso-
wano jednakowo u wszystkich chorych, niezależnie od rodzaju 
interferonu: 1000 mg/d dla pacjentów o masie ciała poniżej 
75 kg i 1200 mg/d dla pacjentów o masie ciała 
powyżej 75 kg. Według jednolitych zasad 
redukowano również dawki leków w przypad-
ku wystąpienia działań ubocznych. Skutecz-
ność działania leków oceniano: 
1. w 12. tygodniu terapii (EVR), 2. w chwili 
zakończenia leczenia (EOT) i 3. 24 tygodnie 
po zakończeniu leczenia (SVR). Pacjenci, 
którzy nie uzyskali EVR (brak spadku wiremii 
HCV-RNA o co najmniej 2 log10 w stosun-
ku do wyjściowej), kończyli terapię po 12 
tygodniach jej stosowania. Pozostali byli leczeni 48 tygodni. 
Znacznie gorzej osiągany był EVR przy stosowaniu pegylo-
wanego interferonu alfa-2b, a różnice w wynikach EOT i SVR 
były wyraźne, choć nieznamienne statystycznie. W analizie 
czynników predykcyjnych wzięto pod uwagę: płeć, wiek, BMI, 
wyjściową wiremię, zaawansowanie włóknienia w biopsji wą-
troby, adherencję w przyjmowaniu leków. W wieloczynnikowej 
analizie regresyjnej wykazano, że tylko małe zaawansowanie 

włóknienia i niska wyjściowa wiremia stanowią 
istotne znaczenie w osiągnięciu SVR. W wielu 
ośrodkach na całym świecie prowadzone są ana-

lizy porównawcze skuteczności terapii pegylowa-
nym interferonem alfa-2a vs alfa-2b oraz oceniane 

czynniki wpływające na uzyskanie SVR. Często 
są to analizy retrospektywne na grupach chorych, 

tzw. real life. W kwietniu 2008 r. w czasie 43. Konfe-
rencji EASL w Mediolanie przedstawiono kilka takich 

plakatowych i ustnych prezentacji. Niektóre z nich zostaną 
w skrócie omówione poniżej. Wyniki podobnej analizy do 
opisanej powyżej przedstawił A. Ascione z Neapolu. Do pro-
spektywnego, randomizowanego badania zrekrutowano 320 
dotychczas nieleczonych pacjentów z przewlekłym zapaleniem 
wątroby typu C. Zakażonych genotypem 1 lub 4 leczono przez 
48 tygodni, a 2 lub 3 przez 24 tygodnie. Chorzy otrzymywali 
interferon pegylowany alfa-2a w dawce 180 μg/tydz. lub alfa-2b 
w dawce 1,5 μg/kg/tydz. oraz rybawirynę w dawce 1000–1200 
mg/d w zależności od masy ciała. Analiza wieloczynnikowa 
wykazała płeć męską, brak marskości wątroby, genotyp 2 lub 3, 

stosowanie pegylowanego interferonu alfa-2a, 
jako czynniki predysponujące do uzyskania 
SVR. Duże obserwacyjne studium (PROBE) 
przeprowadzone we Włoszech (A. Craxi) 
wśród pacjentów z pzw C zakażonych geno-
typem 1, dotychczas nieleczonych, wskazało 
jako czynniki predykcyjne do uzyskania SVR: 
brak marskości, niską wyjściową wiremię 
i niską wyjściową aktywność ALT, brak 
poważnych chorób towarzyszących, genotyp 
1a, płeć żeńską, stosowanie pegylowanego 

interferonu alfa-2a. Wiek chorych i BMI nie miały znaczenia. 
Przeanalizowano również odpowiedź wirusologiczną wszyst-
kich pacjentów z koinfekcją HIV/HCV, zrekrutowanych do 
badań PRESCO i EXTENT w latach 2004–2007 w jednym 
z ośrodków w Hiszpanii (E. Vispo). Analiza objęła 218 pacjen-
tów leczonych pegylowanym interferonem alfa-2a lub alfa-2b. 
W grupie chorych leczonych interferonem alfa-2a częściej 
nie wykrywano HCV-RNA w 4 (45 vs 27%, p = 0,02), 

W klinikach 
stosuje si� 
2 rodzaje 
interferonów  
alfa-2a 
i alfa-2b
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PEGinterferon alfa-2a
PEGASYS

PEGinterferon alfa-2b
PEGINTRON

wielko�� cz�steczki 40 KD 12 KD

kszta�t cz�steczki rozga��ziony liniowy

czas efektywnego 
st��enia po podaniu 
jednorazowej dawki

78–168 h 48–72 h

t ½ ok. 70–90 h ok. 40 h

t ½ absorpcji ok. 50 h ok. 4–6 h

obj�to�� dystrybucji �o�ysko naczyniowe, narz�dy dobrze 
ukrwione (w�troba, �ledziona)

�o�ysko naczyniowe, tkanka 
t�uszczowa i mi��niowa, pozosta�e 
narz�dy

gotowo�� leku do 
podania

roztwór gotowy do podania, 
stabilny przez 2 lata

roztwór do przygotowania 
tu� przed podaniem

dawkowanie niezale�ne od masy cia�a zale�ne od masy cia�a

PEG-IFN alfa-2a
PEGASYS

PEG-IFN alfa-2b
PEGINTRON

znamienno��
statystyczna (p < 0,05)

EVR 85,1% 73,8% 0,04

EOT 67,3% 57,6% NS

SVR 49,5% 44,1% NS

SVR

PEG-IFN alfa-2a
PEGASYS

PEG-IFN alfa-2b
PEGINTRON

znamienno��
statystyczna (p < 0,05)

genotyp 1 lub 4 54,8% 39,8% 0,04

genotyp 2 lub 3 88,1% 74,6% 0,046

CHARAKTERYSTYKA PEGYLOWANYCH INTERFERONÓW ALFA

SKUTECZNO�� TERAPII (H. BERAK)

SKUTECZNO�� TERAPII (A. ASCIONE)

Lek. med. 

Hanna Berak

Wojewódzki Szpital 
Zaka
ny w Warszawie

12 (65 vs 45%, p = 0,01) i 24 (75 vs 55%, p = 0,01) tygodniu terapii, niż u leczonych 
interferonem alfa-2b. Krótszy okres półtrwania pegylowanego interferonu alfa-2b 
uznano za możliwą przyczynę takich wyników. Również zakażenie genotypem 2 lub 
3 uznano za czynnik predykcyjny uzyskania SVR. Retrospektywna analiza danych za 
lata 2002–2006, przeprowadzona w USA (T.I. Hassanein), pokazała, że z 18 435 cho-
rych z rozpoznanym przewlekłym zapaleniem wątroby typu C tylko 4678 (25,4%) było 
leczonych przeciwwirusowo pegylowanymi interferonami alfa i rybawiryną. Terapia 
powyżej 24 tygodni była prowadzona tylko u 1/3 leczonych pacjentów, zdecydowana 
większość z nich otrzymywała pegylowany interferon alfa-2a. Również u leczonych 
tym lekiem obserwowano większy spadek wiremii (40,3% vs 34,9%, p = 0,04) w stosun-
ku do wyjściowej. Oba interferony podobnie redukowały aktywność aminotransferaz. 
W retrospektywnym studium PRACTICE przeanalizowano wyniki leczenia 3470 pa-
cjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C w 23 niemieckich ośrodkach w la-
tach 2000–2007. Porównano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania pegylowanego 
interferonu alfa-2a vs pegylownego interferonu alfa-2b, obu z rybawiryną. Wykazano, 
że wiek (powyżej 40 lat), podwyższona aktywność GGTP i poziom płytek poniżej 
150 tys. są negatywnymi, a genotyp 2 lub 3 oraz stosowanie pegylowanego interfe-
ronu alfa-2a pozytywnymi czynnikami predykcyjnymi do uzyskania SVR. I wreszcie 
przedstawiono długo oczekiwane wyniki badania IDEAL, porównującego skuteczność 
pegylowanego interferonu alfa-2a stosowanego w dawce stałej 180 μg/tydz. z rybawiryną 
w dawce 1000–1200 mg/d i pegylowanego interferonu alfa-2b stosowanego w dawce 
1,0 lub 1,5 μg/kg/tydz. z rybawiryną w dawce 800–1400 mg/d u pacjentów zakażonych 

genotypem 1, dotychczas nieleczonych. 
Nie wykazano znamiennych różnic 
między wynikami w trzech ramionach 
badania. Większość chorych leczonych 
pegylowanym interferonem alfa-2a 
osiągnęło SVR, ale też obserwowano 
w tej grupie więcej nawrotów. Większość 
analiz wskazuje na pegylowany interferon
alfa-2a jako bardziej skuteczny. Wyniki 
te często są niezamienne statystycznie 
i prawdopodobnie wynikają z różnic 
w budowie i farmakokinetyce obu leków. 
Aby móc bardziej dokładnie porównać 
skuteczność obu interferonów należałoby 
parować chorych, uwzględniając różne 
i jak najliczniejsze czynniki wyjściowe 
(płeć, BMI, wiremię itd.), skumulowaną 
dawkę przyjętych leków oraz jednakowo 
modyfikować dawki rybawiryny. Co do 
czynników predykcyjnych, do uzyskania 
SVR najważniejsze wydają się być: małe 
zaawansowanie zmian w biopsji wątroby, 
niska wyjściowa wiremia HCV-RNA, 
zakażenie genotypem 2 lub 3. 

OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCE 
PIŚMIENNICTWA:
Cytowane w tek�cie dane i wyniki pochodz� 
z abstraktu autorki prezentowanego w czasie The 
58th Annual Meeting of the American Association 
for the Study of Liver Diseases, November 2-6, 2007, 
Boston, Massachusetts oraz abstraktów z The 43rd 
Annual Meeting of the European Association for the 
Study of the Liver, April 23-27, 2008, Milan, Italy.
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Wirus B

Dotyczy to zarówno mechanizmów związanych z odpornością wrodzoną, jak i nabytą. 
W zakażeniu przewlekłym udowodniono występowanie dwóch podstawowych mecha-
nizmów eliminacji HBV, która jest jednak niedostateczna: na drodze efektu cytotok-
sycznego wywieranego przez limfocyty CD8+T z rezultatem w postaci gwałtownej 
śmierci komórki (odporność nabyta) oraz na drodze niecytolitycznej (odporność 
wrodzona). Bezpośrednimi efektorami blokującymi wewnątrz hepatocytów procesy 
replikacji wirusa są cytokiny prozapalne typu TNF, IFN-gamma i inne, wyzwalane 
przez makrofagi wątrobowe oraz komórki NK i NKT. 

Ostatnio wykazano także znaczenie receptorów typu „toll” (TLR), należących rów-
nież do typowego repertuaru odporności wrodzonej. Ich uaktywnienie w procesie roz-
poznawania patogenu prowadzi do wytwarzania cytokin prozapalnych (np. TNF-alfa 
i IL-6). Ekspresja TLR-2 w monocytach krwi obwodowej jest mniejsza u osób HBeAg 
dodatnich w porównaniu z HBeAg ujemnymi i zdrowymi. Obniżona jest także ekspre-
sja niektórych TLR w komórkach dendrytycznych. 

W poszukiwaniu mechanizmów niedostatecznego eliminowania HBV wykazano także 
znaczenie komórek Treg, których nadmiar charakteryzuje okres wysokiej replikacji 
HBV. Natomiast długotrwałe leczenie analogami nukleoz(t)ydowymi, AN, adefowirem
lub tym lekiem i entekawirem, zmniejsza ich odsetki. 
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w potrzasku

Tekst prof. Jacek Juszczyk

ABC PACJENTA

Charakterystyczn� cech� 
przewlek�ego zapalenia w�troby 
typu B (pwzw B) jest niedostateczna 
eliminacja wirusa, który 
poddawany jest zbyt s�abej presji 
immunologicznej, co uniemo�liwia 
kra	cowe st�umienie jego replikacji 
lub eradykacj�. 
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Ostatnio (A. Das i wsp.: J. Hepatol, 2008; 48, Supl. 2, 
Abstr. 556) przedstawiono badania nad trochę zaniedbanym 
problemem reaktywności komórek B w pwzw B. Stwierdzono, 
że u pacjentów z wysoką replikacją HBV występuje zwiększone 
wytwarzanie IL-10 przez ww. komórki, co może być powodem 
hiporeaktywności immunologicznej w tym zakażeniu. W ślad 
za oznaczeniami w zakażeniu HIV oraz HCV, pojawiają się 
nieliczne doniesienia o kinetyce HBV (M. Dandri i wsp.: J. He-
patol, 2008; 48, Supl. 2, Abstr. 69). Czas półtrwania HBV jest 
dłuższy u osób HBeAg dodatnich – średnio 46 minut, w po-
równaniu z HBeAg ujemnymi – średnio 150 sekund. Jest więc 
o wiele krótszy, kiedy wiremia jest mniejsza. Zasugerowano, 
że szybszy klirens wirusa może skuteczniej chronić hepatocyty 
przed reinfekcją. 

Przewlekłe zakażenie HBV ma charakterystyczną cykliczność. 
Obejmuje cztery fazy: 1. tolerancji immunologicznej (HBeAg 
dodatni); 2. klirensu immunologicznego (HBeAg dodatni, 
możliwa serokonwersja w anty-HBe); 3. kontroli immunolo-
gicznej (HBeAg ujemny) odpowiadającej stanowi nieaktywne-
go nosicielstwa HBsAg); 4. reaktywacji – zwana także 
fazą ominięcia kontroli immunologicznej (HBeAg ujemny). 
W fazie tolerancji immunologicznej wartości HBV-DNA są 
wysokie (106–109 kopii/mL), aktywności 
aminotransferaz niskie, a zmiany zapalne 
w bioptatach wątrobowych niewielkie lub 
może ich w ogóle nie być. W tym okresie, 
zdaniem ekspertów europejskich, nie jest 
wskazane leczenie przeciwwirusowe, ponieważ 
nie uzyskuje się zbyt często klirensu HBeAg 
i kontroli wiremii, natomiast przy zastosowa-
niu AN istnieje zwiększone ryzyko powstania 
oporności. W fazie klirensu immunologicz-
nego początkowo obecny HBeAg może ulec 
zanikowi z pojawieniem się anty-HBe (u 5–20 proc. pacjentów/
/rok), wartości HBV-DNA są średniowysokie (105–107 kopii/
/mL), aktywność aminotransferaz – podwyższona, a zmiany 
zapalnomartwicze w bioptatach wątrobowych są nasilone. 
Jeżeli proces trwa dłużej, możliwe jest duże włóknienie oraz 

przejście w zmiany marskie. W niektórych przypadkach prze-
bieg kliniczny przypomina ostre wirusowe zapalenie wątroby 
(nawet z możliwością rozwoju postaci nadostrej!). Obostrzenia 
mogą tylko przejściowo zmniejszać replikację HBV bez zaniku 
HBeAg. Po nawrotach może dochodzić do dekompensacji 
czynności wątroby. Wskazane jest leczenie przeciwwirusowe. 
Faza kontroli immunologicznej: obecne są anty-HBe jako wy-
nik serokonwersji w układzie „e”; możliwa jest reserokonwersja 
(do 20 proc. pacjentów) i rewersja (ponowny zanik HBeAg), 
replikacja jest poniżej 105 kopii/mL, aktywność aminotrans-
feraz znajduje się w granicach referencyjnych lub jest bardzo 
nieznacznie podwyższona. W bioptatach wątroby stwierdza 
się: brak zmian, włóknienie, hepatitis minima lub nieaktywną 
marskość. Stabilizacja utrzymuje się przez wiele lat, niekiedy 
dozgonnie; im wcześniej zostanie osiągnięta, tym rokowanie 
jest lepsze. Wielu ekspertów uważa, że leczenie w tym okresie 
nie jest postępowaniem racjonalnym. W fazie reaktywacji wy-
stępują następujące cechy: HBeAg ujemny, replikacja powyżej 
105 kopii/mL; aktywność aminotransferaz jest podwyższona, 
obecne są zmiany martwiczo-zapalne w bioptatach, istnieje 
duża możliwość progresji w marskość wątroby. Lekiem z wy-
boru jest interferon, a jeśli nie uzyskuje się kontroli wiremii 
– zastosowanie AN. 

W strategii terapeutycznej pwzw B, jak 
w każdym zakażeniu, ideałem jest eradykacja 
wirusa. Jeśli takiego celu nie można osiągnąć, 
korzystna jest trwała supresja replikacji. Jeżeli 
uzyska się trwałe obniżenie replikacji – można 
zablokować włóknienie miąższu wątroby, 
a więc zapobiegać rozwojowi marskości z jej 
skutkami w postaci przejścia w fazę marskości 
niewyrównanej. Heterogenność przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby typu B wymaga 

indywidualizacji doboru metod leczenia. Lista leków jest 
coraz dłuższa. Można je podzielić na działające pośrednio 
(interferony-alfa i inne immunomodulatory) oraz bezpośrednio 
przeciwwirusowo (adefowir dipivoxil, entekawir, lamiwudyna, 
tenofowir, telbiwudyna i inne AN, znajdujące się w trakcie 

Cykliczno�� 
przewlek�ego 
zaka�enia 
HBV 
obejmuje 
cztery fazy
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badań klinicznych). AN są stosowane w monoterapii oraz 
w schematach łączących dwa leki (najczęściej jest to IFN-alfa 
i jeden z AN; inne połączenia wielolekowe mają charakter 
eksperymentalny). Dotychczasowe doświadczenia pozwalają 
na wyciągnięcie istotnych wniosków – w ujęciu maksymalnie 
syntetycznym. 

Zarówno interferon pegylowany, jak i AN znacząco zmniejsza-
ją odczyny martwiczozapalne i włóknienie w wątrobie, nawet 
po względnie krótkim okresie leczenia. U osób HBeAg do-
datnich po rocznym leczeniu interferonem pegylowanym ww. 
korzystne zmiany występują u około 50 proc. pacjentów. Nato-
miast u HBeAg ujemnych, po tym samym okresie trwania tera-
pii, częściej (u około 50 proc.) zaznacza się poprawa w zakresie 
zmniejszenia martwicy i zapalenia, aniżeli włóknienia (około 
15 proc.). Obecnie dysponujemy już u leczonych PegIFNalfa2a 
obserwacjami po upływie 4 lat od zakończenia rocznej terapii 
(P. Marcellin i wsp.: J. Hepatol, 2008; 48, Supl. 2, Abstr. 103). 
Trwałe znormalizowanie aktywności ALT i supresja replikacji 
HBV dotyczyła 25 proc. pacjentów. Anty-HBs stwierdzono 
u 11 proc. badanych, podczas gdy w grupie leczonych lami-
wudyną u 2 proc. Natomiast po upływie średnio 3,5-rocznej 

terapii lamiwudyną pacjentów HBeAg dodatnich, zmniejszenie 
odczynu martwiczozapalnego oraz włóknienia, jak również 
martwicy mostkowej, dotyczyło około 60 proc. leczonych. 
Poprawa zmian histopatologicznych przy leczeniu adefowirem 
u osób zakażonych – HBeAg dodatnich i ujemnych, obejmowa-
ła odpowiednio około 70–80 proc. i 40–50 proc. po rocznym 
kursie terapii. Przedłużenie czasu leczenia poprawia rezultaty: 
u osób HBeAg ujemnych zmniejszenie włóknienia po pięciu 
latach osiągnęło wartość 71 proc. Po tak długim okresie terapii 
u połowy pacjentów zarejestrowano zmniejszenie się oznak 
włóknienia mostkowego i regresję histopatologicznych wykład-
ników marskości wątroby. Po leczeniu entekawirem i telbiwu-
dyną przez 12 miesięcy, poprawa histopatologiczna wystąpiła 
u około 70 proc. osób HBeAg dodatnich i ujemnych. Wyniki 
ulegają pogorszeniu w zakresie zmian martwiczozapalnych po 
przerwaniu leczenia z powodu pojawienia się oporności na sto-
sowany preparat. Natomiast bardziej stabilna jest już osiągnię-
ta poprawa w zakresie zmniejszenia włóknienia wątrobowego.

Toczą się badania porównawcze efektywności różnych AN. 
Jedno z nich dotyczy adefowiru i entekawiru (N. Leung i wsp.: 
J. Hepatol, 2008; 48, Supl. 2, Abstr. 998). Po 96 tygodniach 
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większość pacjentów uzyskała stłumienie replikacji HBV < 300 
kopii/mL) przy zastosowaniu drugiego z ww. leków. Bardzo 
istotne znaczenie mają badania nad wpływem różnych AN na 
zmniejszenie liczby cząstek nieusuwalnej formy cccDNA-HBV 
w hepatocytach. Badania porównawcze (D.K.H. Wong i wsp.: 
J. Hepatol, 2008; 48, Supl. 2, Abstr. 1002) zwracają uwagę na 
fakt, iż w krótkim czasie (1 rok) terapii, ani lamiwudyna, ani 
entekawir, ani telbiwudyna nie doprowadzają do wyeliminowa-
nia cccDNA. Ponieważ liczba AN rośnie, a czas ich stosowa-
nia wydłuża się, interesujące są wyniki metaanaliz dotyczące 
ich skuteczności. W opracowaniu (H.A. Dakin i wsp.: 
J. Hepatol, 2008; 48, Supl. 2, Abstr. 687) opartym na 13 dużych 
badaniach kontrolowanych wykazano z 98-proc. pewnością, że 
tenofowir jest najbardziej skutecznym lekiem wśród AN. 

Terapeutyczne zapobieganie skutkom przewlekłego zakaże-
nia i zapalenia wątroby, takim jak marskość niewyrównana, 
rak wątrobowo-komórkowy (i w konsekwencji zwiększenia 
śmiertelności z powodu zakażenia HBV), poprzez wdrożenie 
leczenia w różnych fazach choroby jest w dużej mierze moż-
liwe. Jednakże szczegółowe określenie okoliczności, w jakich 
będzie to najbardziej prawdopodobne do osiągnięcia, wymaga 

co najmniej 10 lat obserwacji. Przedstawione powyżej dane 
szczegółowe wskazują na możliwie najbardziej racjonalne 
umiejscowienie PegIFN-alfa i AN w leczeniu przewlekłych 
zakażeń HBV, HBeAg dodatnich i HBeAg ujemnych. AN stają 
się lekami z wyboru wówczas, gdy nie uzyskano powodzenia 
po terapii PegIFN-alfa, są przeciwwskazania do tego rodzaju 
terapii (np. małopłytkowość, obniżona rezerwa czynnościowa 
wątroby), występują cechy szybkiego postępu choroby lub jeśli 
pacjent nie decyduje się na proponowaną terapię. Zgroma-
dzone informacje wskazują także na skuteczność przedłużo-
nego leczenia AN. Jest to podyktowane dwoma czynnikami 
biologicznymi. Pierwszym z nich jest wysokie tempo replikacji 
HBV, natomiast drugim – długie okresy przeżywania zaka-
żonych hepatocytów. Ten brak naturalnego zrównoważenia 
dynamiki procesu zakaźnego może być teoretycznie wyrów-
nany, a następnie przezwyciężony przez długotrwałą presję 
antyreplikacyjną wywieraną przez leki o wysokim potencjale 
przeciwwirusowym. 

Obecnie mamy do wyboru coraz więcej leków, co jednak nie 
eliminuje ograniczeń w ich stosowaniu. Interferony charaktery-
zują się dużą efektywnością i trwałością uzyskanych wyników 
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Wiremi� 
nale�y 
kontrolowa� 
po 6 mies., 
a nast�pnie 
co 3 mies.

zarówno u pacjentów HBeAg dodatnich, jak i ujemnych, przy 
spełnieniu warunków właściwego doboru kandydatów do 
terapii. Jej przebieg nie jest pozbawiony uciążliwości związa-
nej z iniekcjami i objawami niepożądanymi. AN mają różny 
potencjał supresji replikacji HBV-DNA, jak i różną częstość 
powstawania zjawiska oporności (największe w leczeniu 
lamiwudyną, najmniejsze – entekawirem i tenofowirem). 
W strategiach terapeutycznych, jakie można dziś zaoferować, 
konieczne jest uwzględnianie punktów docelowych oraz czasu, 
jaki musi upłynąć dla ich osiągnięcia. Spośród różnych para-
metrów służących ocenie sytuacji osoby przewlekle zakażonej 
HBV, w kontekście podjęcia decyzji co do leczenia, największe 
znaczenie ma znajomość wielkości wiremii, aktywności ALT 
oraz – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – obraz hi-
stopatologiczny wątroby (odczyn martwiczozapalny, włóknie-
nie). U pacjentów HBeAg dodatnich wartości HBV-DNA > 105 
kopii/mL, a u HBeAg ujemnych > 104 kopii/mL są uważane za 
dowód aktywnego zapalenia wątroby i traktowane jako pod-
stawa do wszczęcia leczenia. Natomiast wartości w przedziale 
102–105 kopii/mL są źródłem nie do końca rozstrzygniętych 
kontrowersji. 

W strategii leczenia warto pamiętać o dwóch ważnych 
aspektach. Po pierwsze, do jakiej kategorii 
rokowania należy pacjent i po drugie, jaki 
jest – zgodnie z obecną wiedzą – spodziewany 
czas leczenia. Trwałej odpowiedzi wirusowej 
należy się spodziewać u osób HBeAg dodat-
nich i z podwyższoną aktywnością ALT po 
względnie krótkim okresie terapii interfero-
nem pegylowanym lub AN. I odwrotnie, jest 
ona mniej prawdopodobna u HBeAg dodat-
nich z aktywnością ALT w zakresie wartości 
referencyjnych z niepowodzeniem po krótko-
trwałym leczeniu przeciwwirusowym, jak również u znacznej 
części pacjentów HBeAg ujemnych. U tych chorych należy 
raczej zaplanować leczenie AN bardzo długotrwałe, niejedno-
krotnie do końca życia. O ile u kandydatów do krótszego lecze-
nia, docelowo dąży się do serokonwersji w układzie „e” i „s”, 

o tyle u osób HBeAg ujemnych – do spowodowania utrwalo-
nego zmniejszenia replikacji HBV i aktywności ALT. W celu 
śledzenia odpowiedzi na leczenie i wykrycie pierwotnego 
niepowodzenia terapii lub uzyskiwanie wyników suboptymal-
nych, kontrolę wiremii należy przeprowadzić po raz pierwszy 
po upływie 6 miesięcy, a następnie co 3 miesiące. Umożliwi to 
także rozpoznanie wtórnego niepowodzenia terapeutycznego 
spowodowanego pojawieniem się mutantów. Czas trwania 
leczenia pacjentów HBeAg dodatnich PegIFN-alfa2a powinien 
wynosić 12 miesięcy, a AN – jeszcze 6 miesięcy po uzyskaniu 
serokonwersji w anty-HBe. Jeżeli po leczeniu PegIFN-alfa2a 
nie osiągnie się serokonwersji w układzie „e”, należy rozważyć 
dalsze leczenie AN. 

Istnieje tendencja do przedłużania leczenia w celu podtrzyma-
nia stanu głębokiej supresji replikacji HBV-DNA, o ile to już 
osiągnięto, względnie z powodu braku takiego efektu. Zbyt 
szybkie odstawienie leku stwarza duże ryzyko wznowy replika-
cji HBV. Poważnym problemem leczenia przeciwwirusowego 
przy zastosowaniu AN jest występowanie oporności na lek lub 
na kombinację leków. Objawia się to najpierw wystąpieniem 
wyłomu wirusowego, definiowanego jako wzrost liczby HBV-
-DNA o co najmniej 1 log10 w stosunku do najniższej wartości 

osiągniętej podczas leczenia. W ślad za zwięk-
szeniem replikacji narasta w różnym stopniu 
aktywność aminotransferaz. Wystąpienie 
oporności, szczególnie częste po zastosowa-
niu lamiwudyny, rodzi pytania o optymalną 
opcję: leczyć interferonami, kontynuować lek 
poprzedni z dodaniem nowego (np. adefo-
wiru), czy zastąpić lek pierwotny nowym, 
stosowanym w monoterapii. 

Problemy rodzą się także wówczas, kiedy 
po 24 tygodniach leczenia brak jest dostatecznej supresji 
replikacji. Niektórzy eksperci sugerują zamianę stosowanego 
leku na inny. Z kolei nie brak opinii, że należy konsekwent-
nie kontynuować poprzednią terapię, starannie monitorując 
oporność. Opracowano różnego rodzaju zalecenia pochodzące 

ABC PACJENTA
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od różnych grup eksperckich. W sumie ich główne przesłanie jest bardzo podobne. 
Zaleceń nie można jednak traktować dogmatycznie, lecz jako kanwę, na której snuje 
się konkretny wzór wybranej terapii dla konkretnego pacjenta, z jego indywidualnymi 
cechami o różnej naturze i pochodzeniu. Pomiędzy standardami przyjmowanymi 
w różnych krajach mogą występować różnice w szczegółach. Jednakże zasadnicze 
propozycje są bardzo do siebie zbliżone lub – często – tożsame. Należy pamiętać, iż 
wszelkiego rodzaju zalecenia tego typu opierają się na wynikach badań klinicznych 
obejmujących metody zgodne z zasadami EBM (Evidence Base Medicine). Natomiast 
najnowsze zalecenia kładą szczególny nacisk na posługiwanie się wspólnymi definicja-
mi opisującymi efektywność terapii – lub jej brak. Oto ostatnio przyjęte definicje: 

+   Pierwotne niepowodzenia leczenia, to zmniejszenie stężenia HBV-DNA w surowicy 
o mniej niż 1 log10 po 12 tygodniach. 

+   Całkowita odpowiedź wirusowa: niewykrywalność HBV-DNA testem o dużej czuło-
ści (< 60 IU/mL, tj. < 300 kopii/mL). 

+  Częściowa odpowiedź wirusowa: HBV-DNA < 2000 IU/mL (zmniejszenie o 4 log10). 

+  Niedostateczna odpowiedź wirusowa: HBV-DNA równe lub > 2000 IU/mL. 
Zdefiniowanie dynamiki toku leczenia wymaga więc oznaczeń wiremii w wyżej 
podanych terminach. 

Pacjenci z niską replikacją HBV – dotyczy to zwłaszcza osób HBeAg ujemnych 
– są to zakażeni wymagający potencjalnie długiego okresu leczenia. Stąd bardziej 
optymalne jest zastosowanie u nich AN wykazujących mniejszą częstość rozwoju 
oporności, a więc spośród już zarejestrowanych, takich jak entekawir, telbiwudyna 
i adefowir, zwłaszcza jeżeli doszło do niepowodzenia terapią interferonową. Jeżeli po 
24 tygodniach leczenia stężenie HBV-DNA jest > 104 log, niektórzy eksperci sugerują 
dodanie drugiego AN w związku ze zwiększonym ryzykiem rozwoju oporności. 
 

Pacjenci z wysoką replikacją HBV i (lub) zaawansowaną chorobą wątroby. Młodzi 
chorzy z podwyższoną aktywnością ALT są kandydatami do leczenia PegIFN-alfa2a. 
U pacjentów z zaawansowaną chorobą należy wybierać AN o dużym potencjale 
szybkiej supresji stężenia HBV-DNA (o 5–6 wartości log10) i małym potencjałem roz-
woju oporności po przedłużonym leczeniu. Należy również brać pod uwagę leczenie 
kombinowane. 

 Marskość wątroby. Interferony mogą być zastosowane w wyrównanej marskości 
wątroby tylko u pacjentów z jeszcze dobrze zachowaną rezerwą czynnościową tego 
narządu. W praktyce jej oszacowanie może stwarzać trudności. Niektóre rekomenda-
cje wręcz przestrzegają przed tego rodzaju leczeniem. Terapia powinna być prowadzo-
na w ośrodkach wysokospecjalistycznych. Użycie AN o dużym potencjale szybkiej 
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supresji stężenia HBV-DNA jest zalecane 
u chorych z marskością wątroby, ponie-
waż taki rodzaj leczenia może zatrzymać 
postęp choroby i jej konsekwencje, do-
prowadzając do swego rodzaju stabili-
zacji procesu. Jest to także leczenie 
konieczne u pacjentów, u których
nie można wykluczyć w niedalekiej 
przyszłości konieczności przeszczepu 
wątroby, względnie jest to zabieg już pla-
nowany. Leczenie należy kontynuować 
po transplantacji. 

 Inne opcje terapeutyczne. Wśród leków 
o działaniu immunomodulacyjnym pro-
wadzone są badania nad efektywnością 
tymozyny-alfa, w tym także w połącze-
niu z IFN-alfa lub AN. W ostatnio prze-
prowadzonej metaanalizie stwierdzono, 
że w porównaniu z IFN-alfa nie wyka-
zuje lepszych wyników na końcu okresu 
leczenia, lecz dochodzi do narastania 
pozytywnych objawów wirusologicz-
nych, biochemicznych i pełnej odpowie-
dzi w ciągu następnych miesięcy u osób 
HBeAg ujemnych. 

OBJAŚNIENIE DOTYCZĄCE 
PIŚMIENNICTWA:
Podstawowym opracowaniem wykorzystanym 
w tym artykule by�a monogra� a: Juszczyk J.: Hepa-
titis B – strategie terapeutyczne, Termedia, Pozna	, 
2008. Cytowane w tek�cie odno�niki do Journal of 
Hepatology dotycz�: Abstracts of the 43rd Annual 
Meeting of the European Association for the Study 
of the Liver, April 23–27, 2008, Milan, Italy.
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Jazda na rowerze to najbardziej 
popularny sport, który ��czy 
przyjemno� ze zdrowiem. 
Jednak by unikn�� kontuzji, 
warto si� odpowiednio 
do niego przygotowa�.
Tekst Ma�gorzata Pi�k
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STRÓJ ROWERZYSTY
Musi by� wygodny i bezpieczny. Najwa�niejszym jego elementem jest kask, 
chroni�cy przy ewentualnym wypadku najwra�liwsz� cz��� cia�a – g�ow�. 
Kask powinien by� lekki i wy�cie�any wewn�trz. Wa�ne jest, by mia� szczeliny 
wentylacyjne. Powinien by� te� idealnie dopasowany, �eby nie zsuwa� si� i nie 
utrudnia� widoczno�ci. Za kaski zap�acimy od 120 do 580 z�. Na lato idealne s� 
krótkie, �ci�le przylegaj�ce spodenki, pozbawione szwów. Mo�emy je kupi� od 
90 do 300 z�. Na ch�odniejsze dni polecane s� leginsy lub d�ugie spodnie w ce-
nie od 140 do 290 z�. Górn� cz��� stroju stanowi koszulka z krótkim r�kawem, 
dobrze wch�aniaj�ca pot. Musi by� przewiewna i do�� d�uga, aby zakrywa�a 
doln� cz��� pleców. Za koszulk� zap�acimy od 50 do 300 z�. Przy gorszej po-
godzie odpowiednia b�dzie bluza z d�ugim r�kawem i kurtka, chroni�ca przed 
wiatrem i zimnem. Tak� kurtk� (cena ok. 400 z�) nale�y bezwzgl�dnie zabiera� 
ze sob� na wielogodzinne wycieczki, gdy� zmiana pogody mo�e nas czasem 
zaskoczy�. Jako obuwie mo�na za�o�y� wygodne adidasy, jednak najlepiej, aby 
mia�y grub� podeszw�, wtedy nie czu� bólu podczas peda�owania. R�kawiczki 
rowerzysty s� pi�ciopalczaste, ale bez czubków palców, ze wzmocnieniami po 
wewn�trznej stronie. Zapobiegaj� obtarciom i sprawiaj�, �e r�ce nie �lizgaj� si� 
i pewnie trzymaj� kierownic�. Na r�kawiczki trzeba przeznaczy� od 25 do 78 z�. 

PRZED JAZDĄ
NALEŻY SKONTROLOWAĆ 
ROWER: SPRAWDZIĆ CZY KOŁA 
SĄ ODPOWIEDNIO NAPOMPO-
WANE (CIŚNIENIE W OPONACH 
POWINNO WYNOSIĆ OD 0,250 
DO 0,635 MPA), CZY SIODEŁKO 
I KIEROWNICA SĄ NA ODPO-
WIEDNIEJ WYSOKOŚCI – GDY 
SIEDZIMY NA SIODEŁKU 
POWINNIŚMY ŁATWO DOSIĘ-
GAĆ CHWYTÓW KIEROWNICY, 
ORAZ CZY NIE POLUZOWAŁY 
SIĘ ZACISKI WSPORNIKÓW.

DLA POCZ�TKUJ�CYCH
Je�li dopiero zaczynasz przemierza� szlaki, pami�taj, �eby narzuci� sobie odpo-
wiednie tempo jazdy i zwi�ksza� je z czasem. Program treningów dla pocz�tku-
j�cych nie mo�e by� zbyt intensywny. Najlepiej zacz�� od przeja�d�ek co drugi 
dzie	 i peda�owa� ze �redni� pr�dko�ci� 15 km/h przez 20–30 minut. Potem 
nale�y stopniowo zwi�ksza� wysi�ek. Zaawansowani cykli�ci mog� zaplanowa� 
wycieczk� poza miasto na trasie 40–50 km. Jazd� w terenie mo�na sobie 
urozmaica� wybieraj�c w�skie �cie�ki, wyboje, b�oto, strumienie, wzniesienia 
i strome zjazdy. W takich warunkach najlepiej zda egzamin rower górski. Dobr� 
zapraw� przed pokonywaniem przeszkód terenowych jest jazda slalomowa. 
Wyrabia ona umiej�tno�� szybkiego hamowania i p�ynnego wchodzenia 
w zakr�ty, pozwala te� nauczy� si� idealnego panowania nad rowerem. RODZAJE ROWERÓW

Klasyczne rowery w zale�no�ci od przeznaczenia dziel� si� na: 

+  GÓRSKIE – do jazdy po trudnym terenie. Rower górski ma 26-calowe 
ko�a o krótkiej, zwartej i wzmocnionej ramie, z wi�kszym ni� w rowerach 
szosowych prze�witem pod peda�ami. Zaopatrzony jest w prost� kierownic�, 
mocne hamulce i odporny na uderzenia osprz�t, daj�cy mo�liwo�� zmienia-
nia prze�o�e	 w jak najszerszym zakresie. Klasyczny rower górski posiada 
przynajmniej przedni� amortyzacj�;

+  ROWERY DO DIRTU I STREETU – przeznaczone do jazdy po ulicach, 
skateparkach i dirtach. Rowery te s�u�� do wykonywania ró�nego rodzaju 
ewolucji;

+  WY�CIGOWE SZOSOWE – to sportowe rowery, dostosowane przede 
wszystkim do warunków drogi asfaltowej; 

+  TURYSTYCZNE, INACZEJ ROWERY TREKKINGOWE – s�u�� do 
uprawiania zaawansowanej turystyki rowerowej, polegaj�cej na przemierza-
niu d�ugich, cz�sto wielodniowych tras, zarówno po drogach asfaltowych, 
jak i drogach ziemnych. Rowery trekkingowe maj� zazwyczaj ko�a 28-calo-
we, cho� znane s� te� odmiany na ko�ach 26-calowych – bardziej zbli�one 
do roweru górskiego. Posiadaj� one zazwyczaj bogate wyposa�enie (lampki 
na dynamo, b�otniki, baga�niki i sakwy);

+  MIEJSKIE (TZW. HOLENDRY) – zbudowane s� najcz��ciej na ko�ach 
28-calowych (cho� spotyka si� równie� rowery z ko�ami 26- i 27-calowymi). 
Posiadaj� one gi�t�, szerok� kierownic�, krótk� ram� i szerokie siode�ko 
umo�liwiaj�ce jazd� w pozycji wyprostowanej. Maj� te� lampki zasilane 
z dynamo, komplet b�otników, os�on� na �a	cuch, nó�k�, baga�nik tylny, 
czasem os�on� tylnego ko�a czy koszyk.
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KONSERWACJA 
SPRZ
TU
Rower nale�y dok�adnie czy�ci� kilka razy w roku, a tak�e po 
ka�dej je
dzie w b�otnistym terenie. By dobrze wyczy�ci�, nale�y 
go ustawi� na kierownicy i siode�ku, ko�ami do góry. Do mycia 
u�ywamy mi�kkiej g�bki, ciep�ej wody i zwyk�ego myd�a. Przyda 
si� tak�e szczoteczka do czyszczenia szprych, piast, kó� �a	cu-
chowych i klocków hamulcowych. Po oczyszczeniu i osuszeniu 
trzeba rower nasmarowa�. Je�li nie umiemy sami zaj�� si� 
konserwacj� roweru, mo�emy odda� go do najbli�szego punktu 
serwisowego.

SZLAKI 
ROWEROWE 
W POLSCE
Informacje o szlakach rowerowych mo�na uzyska� w tereno-
wych oddzia�ach PTTK. Towarzystwo to zajmuje si� równie� 
organizowaniem rajdów i innych imprez kolarskich. Wycieczki 
za miasto proponuj� równie� lokalne stowarzyszenia, takie jak 
np. Warszawskie Towarzystwo Cyklistów.

JAZDA ROWEREM…
1.  POPRAWIA STAN STAWÓW BIODROWYCH 

I KOLANOWYCH.
2.  ZMNIEJSZA OBWÓD UD, POD WARUNKIEM, 

ŻE JAZDA JEST REGULARNA (CODZIENNIE PO 
30–60 MIN). TAKI TRENING JEST WSKAZANY 
DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ SCHUDNĄĆ. POD-
CZAS DŁUGIEGO WYSIŁKU NA ROWERZE SPA-
LANY JEST ZAPAS TŁUSZCZU, SZCZEGÓLNIE 
NA UDACH I POŚLADKACH – UDA STAJĄ 
SIĘ SMUKLEJSZE I SPRĘŻYSTE, A ŁYDKI 
KSZTAŁTNE. JAZDA NA ROWERZE ZWALCZA 
RÓWNIEŻ CELLULITIS.

3.  BUDUJE MIĘŚNIE BRZUCHA, WYSZCZUPLA 
KOSTKI. JEŚLI DECYDUJEMY SIĘ NA JAZDĘ RO-
WEREM WYŚCIGOWYM, TO POPRZEZ PRZYJ-
MOWANIE POSTAWY POCHYLONEJ DO PRZO-
DU ĆWICZYMY RÓWNIEŻ MIĘŚNIE GRZBIETU.

4.  ZAPOBIEGA OSTEOPOROZIE, ZWŁASZCZA 
GDY JEŹDZI SIĘ PO NIERÓWNYM TERENIE.

5.  WZMACNIA SERCE. DŁUGOTRWAŁY RUCH NA 
ŚWIEŻYM POWIETRZU DZIAŁA NA NAS JAK 
KĄPIEL TLENOWA – SERCE NIEPRZERWA-
NIE DOSTARCZA OGROMNĄ ILOŚĆ TLENU 
DO WSZYSTKICH KOMÓREK CIAŁA. NAWET 
15–20-MINUTOWA JAZDA POBUDZA 
KRĄŻENIE.

6.  POWODUJE SPALANIE OD 300 DO 600 KCAL 
– PODCZAS JAZDY SPALAMY TYLE SAMO 
ENERGII, CO PODCZAS MARSZU, A PORUSZA-
MY SIĘ SZYBCIEJ. WYSIŁEK MOŻEMY DOZO-
WAĆ ZGODNIE Z NASZYMI CHĘCIAMI I MOŻLI-
WOŚCIAMI.

7.  POPRAWIA OGÓLNĄ KONDYCJĘ – JEST DOSKO-
NAŁYM TRENINGIEM WYTRZYMAŁOŚCIOWYM. 
PODCZAS JAZDY PRACUJĄ GŁÓWNIE MIĘŚNIE 
NÓG I MIEDNICY. 

HISTORIA 
W SKRÓCIE
Pierwowzór roweru zbudowa� Karl Freiherr Drais von Sauerbonn 
w 1817 r. By�a to jednak prosta konstrukcja, bez mechanizmu 
nap�dzaj�cego ko�a. Pojazd wprawiano w ruch przez odpycha-
nie si� nogami od ziemi. Oko�o 1839 r. Kirkpatrick MacMillan 
zbudowa� jedno�lad nap�dzany peda�ami i popychaczami, 
po��czonymi z osi� tylnego ko�a. By� to pierwszy znany pojazd 
z nap�dzanym tylnym ko�em. W 1861 r. Pierre Michaux zbudowa� 
popularny Velocipede z nap�dem na przednie ko�o. Pierwsza 
wersja wspó�czesnego roweru powsta�a w 1884–1885 r., a twórc� 
jej by� John Kemp-Starley. Wyposa�ony zosta� w ko�a równej 
wielko�ci, kierownic� po��czon� bezpo�rednio z widelcem i tylne 
ko�o nap�dzane przek�adni� �a	cuchow�. Pojazd ten ochrzczono 
nazw� Rover, czyli w�drowiec.
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CZY WIESZ, ŻE…
ISTNIEJĄ SZLAKI ROWEROWE, KTÓRYMI MOŻESZ JEŹDZIĆ PO 
CAŁEJ EUROPIE? EUROVELO TO EUROPEJSKA SIEĆ SZLAKÓW, 
STWORZONA PRZEZ EUROPEJSKĄ FEDERACJĘ CYKLISTÓW. 
CAŁKOWITA DŁUGOŚĆ TYCH SZLAKÓW WYNOSI 60 TYS. KM
– DO TEJ PORY ZBUDOWANO PONAD 20 TYS. KM, NP. EV1 
TO SZLAK WYBRZEŻEM ATLANTYKU, KTÓRYM MOŻNA 
PRZEJECHAĆ OD PRZYLĄDKA PÓŁNOCNEGO DO SAGRES, 
ŁĄCZNIE 8186 KM. NATOMIAST EV9 TO TRASA: OD MORZA 
BAŁTYCKIEGO PO MORZE ADRIATYCKIE (SZLAK BURSZTY-
NOWY). WYRUSZASZ NIĄ Z GDAŃSKA, A TWOIM CELEM JEST 
PULA (ŁĄCZNA TRASA 1930 KM). PRZEZ POLSKĘ PRZE-
CHODZĄ 4 SZLAKI, KTÓRYMI MOŻESZ PODRÓŻOWAĆ: E2, 
E9, E10 I E11. NA STRONACH WWW.EUROVELO.PL 
ORAZ  WWW.EUROVELO.ORG ZNAJDZIESZ WIĘCEJ 
INFORMACJI DOTYCZĄCYCH: TRAS, NOCLEGÓW, 
INFRASTRUKTURY I OZNAKOWANIA SZLAKÓW. 
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Tekst Izabela Lipnicka

PIĘKNIE!
No to

Nieustannie po��dane przez kobiety i m��czyzn. Chocia� trudno 
je uchwyci�, nie sposób go przeoczy�. Pi�kno sta�o si� cennym 
skarbem i silnym afrodyzjakiem, szczególnie atrakcyjnym, gdy 
ma swe 
ród�o w naturze. Zanurzmy si� zatem w jej bogactwie. 
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Nasze ciało bywa niezwykle kapryśne, wymaga nieustannej 
troski i pielęgnacji. Wystarczy chwila nieuwagi, by zemściło 
się problemami z cerą, włosami czy skórą. Ciało wie, czego 
najbardziej mu potrzeba – koi je łagodność i natura, dlatego 
w pielęgnacji skóry tak często wracamy do starych, sprawdzo-
nych sposobów na piękno. Eliksir, który obudzi zmęczoną po 
zimie skórę, paznokcie i włosy znajduje się na wyciągnięcie 
ręki – we własnym domu lub ogrodzie. Zamiast wydawać 
mnóstwo pieniędzy na ekskluzywne kosmetyki, postarajmy się 
przygotować własne, oparte na naturalnych bogactwach.

MIÓD DLA CIAŁA
Niezwykłe bogactwo darów natury sprawia, że nie są one 
już wykorzystywane jedynie jako składniki potraw, a coraz 
częściej jako domowe kosmetyki. Natura 
znalazła rozwiązanie dla wszelkich problemów 
ze skórą. Począwszy od zdrowotnych kąpieli 
w mleku, które nawilżają i wygładzają ciało, 
po ujędrniające peelingi z kawy lub twarogu. 
Zmieloną kawę należy połączyć z żelem pod 
prysznic, a do twarogu dodać 4 łyżki cukru 
i 6 łyżek maślanki – tak przygotowane 
peelingi nadają się do bezpośredniego użycia. 
O jędrny biust pomoże nam zadbać maseczka 
z miodu i orzechów, natomiast piękny dekolt 
zachowamy, stosując okład z plasterków cukinii. W domu 
możemy przygotować scrub, który niczym nie będzie ustępował 
podobnym zabiegom w najbardziej ekskluzywnym spa. 
Scrub na słodko uzyskamy, łącząc pół szklanki cukru i ćwierć 
szklanki oleju roślinnego, najlepiej migdałowego bądź awokado 
(możemy go zastąpić olejkiem zapachowym). Innym sposobem 
jest zmieszanie 1/4 szklanki gruboziarnistej soli, 1/4 szklanki 
oliwki dziecięcej oraz 1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii. Obie 
mikstury przygotowujemy, intensywnie mieszając składniki 
ze sobą, a później masujemy nimi skórę pod prysznicem.

O WŁOS OD PIĘKNA
Już od tysiącleci ludzie szczególnie dużo czasu poświęcali 
dbaniu o włosy. Starożytni Egipcjanie nie tylko je farbowali, 

ale także ozdabiali misternie plecionymi perukami. Włosy 
od wieków były symbolem płodności. Im gęstsze i bardziej 
lśniące, tym zdrowszy i silniejszy miał być ich właściciel. Nasi 
przodkowie niemal do perfekcji opanowali domowe sposoby 
pielęgnacji włosów, stosowali lecznicze płukanki i odżywcze 
maski. Dla włosów blond zaleca się płukanki z rumianku i rabar-
baru, które pozwalają zachować na dłużej blask i regenerują 
włosy. Zarówno rabarbar, jak i kwiat rumianku należy zalać 
litrem wrzącej wody. Gdy wywar naciągnie i ostygnie, odce-
dzamy go i stosujemy po każdym myciu włosów. Kobiety 
o włosach kasztanowych i miodowych powinny stosować 
wywar z łupin cebuli lub napar z czarnej herbaty, nato-
miast brunetkom służy płukanie włosów w ekstrakcie z kory 
dębu, bądź maseczka z łupin orzecha włoskiego. Na włosy 

suche i zniszczone pomaga kompres z oliwy 
z oliwek: rozgrzaną oliwę należy nałożyć na 
włosy, owinąć ręcznikiem i pozostawić na 30 
minut. Włosom przetłuszczającym na ratunek 
przyjdzie płukanka z mięty i pokrzywy, 
włosom matowym blasku doda płukanka 
z cytryny i octu. Natomiast maseczka z piwa 
i żółtka to najlepsze panaceum na włosy 
wypadające. Wystarczy wymieszać dwa 
żółtka z trzema łyżkami piwa i przez godzinę 
pozostawić taką mieszankę na włosach. 

Produkty, które kupujemy w sklepach, często zawierają 
w sobie wiele chemicznych składników. Mogą one podrażniać 
delikatną skórę głowy i prowadzić do uczuleń. Dla przywróce-
nia właściwego pH skóry głowy i włosów można zastosować 
delikatną płukankę z octu spirytusowego (przy włosach blond) 
bądź octu jabłkowego (w przypadku ciemnych włosów).

TWARZĄ W TWARZ 
Wydawałoby się, że sukces w oczach partnera mamy już zapew-
niony. Nic bardziej mylnego. Drugim niezwykle ważnym 
wyznacznikiem atrakcyjności jest stan naszej cery. Pierwszym 
krokiem jest rozpoznanie jej rodzaju, sprawdzenie, czy nie 
jesteśmy na nic uczuleni. Potem można już dobrać odpowied-
nie składniki pielęgnacyjne. We własnej kuchni przygotujemy 

Dary natury 
coraz cz��ciej 
wykorzystuje
si� jako 
domowe 
kosmetyki
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maseczki, które nawilżą wysuszoną skórę, poprawią jej 
kolor, wygląd oraz dotlenią i odżywią głębsze warstwy. 
Dla cery trądzikowej poleca się maseczkę z jabłka: duże 
kwaśne jabłko zetrzeć na tarce i wymieszać z łyżką miodu 
oraz garścią płatków owsianych. Tak przygotowaną miksturę 
należy trzymać na twarzy przez 15 minut. Jeśli problemem są 
zaskórniki, można spróbować przemywać je wodą z dodatkiem 
gorzkiej soli i kilku kropel jodyny. Niezwykle kojące dla cery 
są maseczki z miodu, oleju lnianego, ogórka czy marchwi. 
Obok maseczek warto także pokusić się o przygotowanie 
toników. Do cery tłustej idealny będzie tonik z soku aloesu, 
soku z ogórka i cytryny, bądź mieszanka maślanki ze świeżym 
sokiem cytrynowym i łyżeczką miodu. Zbawienny wpływ 
na wygląd naszej cery ma także przemywanie jej naparem 
z zielonej herbaty. 

JAK NA DŁONI
Skoro już wzięliśmy dary natury w swoje ręce, warto poświęcić 
kilka słów sposobom naturalnej pielęgnacji dłoni i paznokci. 
Tym ostatnim służy codzienne moczenie w żelatynie lub 
ciepłej oliwie z oliwek. Żółtą płytkę paznokciową możemy 
rozjaśnić, przecierając ją sokiem z cytryny. Dłonie, które 
często narażone są na kontakt z detergentami i wodą, 
bardzo szybko się przesuszają i stają szorstkie. Możemy 
je zregenerować, smarując na noc grubą warstwą kremu 
i nakładając bawełniane rękawiczki. Warto polecić również 
następującą maseczkę: ugotować dwa ziemniaki, rozgnieść, 
dodać dwie łyżki oleju oraz odrobinę mleka. Tak przygotowaną 
masę należy rozprowadzić na dłoniach. Dzięki niej będą 

gładkie i jędrne. Niezwykle przyjemnym dla dłoni zabiegiem 
jest masaż. Wystarczy odrobina olejku do masażu, bądź kremu 
do rąk. Palce masujemy kciukiem i palcem wskazującym, 
wykonując okrężne ruchy, następnie całą dłonią masujemy 
grzbiet drugiej dłoni. Taki zabieg nie tylko odpręży, ale także 
poprawi krążenie.

W POSZUKIWANIU ŹRÓDŁA PIĘKNA
Wśród kosmetologów i dermatologów zdania na temat
domowych sposobów pielęgnacji są podzielone. Jedni 
twierdzą, że naturalne produkty w żaden sposób nie mogą 
nam zaszkodzić, ale też nie zawsze muszą pomóc. Natomiast
lekarze ostrożniejsi w opiniach na temat darów natury 
podkreślają nasz brak wiedzy o pochodzeniu i składzie 
chemicznym wielu roślin, który może prowadzić do zgubnych 
skutków takich praktyk. Zdarza się, że np. osoby nieświadome 
swego rodzaju cery domowymi zabiegami mogą doprowadzić 
do jej podrażnienia lub wysuszenia. Najczęściej jednak 
specjaliści zachęcają, by łączyć zabiegi domowe z zabiegami 
wykonywanymi w salonach kosmetycznych. Zawsze jednak
radzą konsultować własne pomysły z doświadczonymi 
lekarzami. Wszyscy zgodnie podkreślają, że poza zabiegami 
zewnętrznymi, które służą pielęgnacji, nieocenione są odpo-
wiednia dieta, relaks oraz sport. Przy dbaniu o ciało nie wolno 
zapominać o duszy i umyśle. Warto pozwolić sobie na odpo-
czynek i regenerację, bowiem nie od dziś wiadomo, że piękno 
rodzi się wewnątrz. 

Oprócz 
kosmetyków 
wa�na jest 
odpowiednia 
dieta 
i sport
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CZY STOSUJĄC DOMOWE 
KOSMETYKI, MOŻEMY 
SOBIE ZASZKODZIĆ?
Stosując kosmetyki własnoręcznie 
przygotowane z naturalnych surowców: 
owoców, warzyw czy ziół, musimy 
zwrócić szczególną uwagę na ich 
pochodzenie. Rośliny z intensywnych 
hodowli są często mocno nawożone oraz 
spryskiwane środkami owadobójczymi. 
Nakładając więc na twarz maseczkę 
np. z ogórka, przy okazji aplikujemy 
też niepożądane dodatki chemiczne, 
które skórze mogą zaszkodzić, wywołać 
podrażnienie lub reakcję alergiczną. 
Alergicy nie powinni eksperymentować 
z takimi surowcami, ponieważ jest 
duże prawdopodobieństwo, że mnogość 
substancji naturalnych zawartych 
w roślinach może wywołać u nich 
alergię. W ich przypadku lepiej użyć 
kosmetyku dopasowanego do rodzaju 
cery, wyprodukowanego przez przemysł 
kosmetyczny. Jeśli jednak zdecydujemy 
się na zabiegi z wykorzystaniem natural-
nych surowców, to lepiej zaopatrywać się 
w nie w sklepie z żywnością ekologiczną.

CZYM KIEROWAĆ SIĘ 
W DOBORZE DOMOWYCH 
KOSMETYKÓW? 
Przede wszystkim rodzajem cery, proble-
mami, które się zdarzają (podrażnienia, 
alergie) oraz czasem, jakim dysponujemy 
na przeprowadzenie takiego domowego 
zabiegu kosmetycznego. Jeśli mamy go 
odpowiednio dużo, to po oczyszczeniu 
skóry, wykonaniu peelingu można 
nałożyć maseczkę „domowego wyrobu” 

– oczywiście dobraną do rodzaju cery. 
Pamiętać musimy, że aby takie naturalne 
kosmetyki zadziałały, należy nałożyć 
je na skórę na co najmniej 25–30 minut 
Ich konsystencja nie pozwala często 
na wykonywanie w tym czasie innych 
czynności. A więc nakładamy maseczkę 
i relaksujemy się. Jeśli mamy problem 
z określeniem rodzaju cery i kosme-
tykami, jakie można do niej stosować, 
zalecam wizytę w gabinecie kosmety-
cznym. Kosmetyczka lub kosmetolog 
określą rodzaj i stan skóry oraz pomogą 
dobrać odpowiednie kosmetyki i zabiegi 
domowe. 

JAKIE DOMOWE ZABIEGI 
POLECAŁABY PANI 
SZCZEGÓLNIE? 
Peeling solny (sól 
z Morza Martwego, 
Iwonicka, z dodatkiem 
oliwy i olejków etery-
cznych) wykonywany 
regularnie poprawi 
stan skóry ramion, 
nóg, dekoltu, brzucha 
i przygotuje ciało do 
lata. Kąpiele w soli, 
mleku, algach ujędrnią 
i nawilżą skórę całego ciała. Dodatek 
naparu z ziół pomoże załagodzić 
niedoskonałości skóry związane z jej 
przetłuszczaniem. Pamiętać należy, 
aby woda do kąpieli nie była zbyt 
gorąca, a kąpiel nie dłuższa niż 15 minut 
Dłuższe moczenie powoduje zaburzenia 
w warstwie rogowej naskórka, a w kon-
sekwencji szybsze wysuszenie skóry. 

Po kąpieli bezwzględnie trzeba nałożyć 
balsam do ciała, przy czym należy 
kierować się zasadą, że im starsza 
i bardziej sucha skóra, tym cięższy 
(z większą zawartością tłuszczów) 
powinien być kosmetyk. Podczas kąpieli 
pod prysznicem można wykonać masaż 
ostrą szczotką, pamiętając, aby ruchy 
zawsze zaczynały się od stóp i dłoni, 
i kierowały w stronę tułowia – ułatwi 
to krążenie krwi i limfy oraz poprawi 
odżywienie skóry. Najlepszym kos-
metykiem jest jednak zdrowy tryb 
życia: ruch, dieta, porzucenie używek, 
suplementacja (tylko po konsultacji 
z lekarzem), ochrona przed promienio-
waniem ultrafioletowym oraz zdrowy 
rozsądek w doborze i ilości stosowanych 
kosmetyków i zabiegów.

CZY MOŻNA 
ZASTĄPIĆ 
ZABIEGI KOS-
METYCZNE 
DOMOWYMI 
RECEPTU-
RAMI? 
Profesjonalne zabiegi 
wykonywane w salo-
nach kosmetycznych 

nie dadzą się zastąpić domowymi meto-
dami, ale świetnie się uzupełniają, zwła-
szcza gdy chodzi o zabiegi na ciało. 
W przypadku twarzy, której skóra 
jest delikatniejsza i bardziej skłonna 
do podrażnień, zalecam szczególną 
ostrożność i wcześniejszą konsultację 
w gabinecie kosmetycznym. 

ROZMOWA Z MGR DOROTĄ WITKOWSKĄ 
– KOSMETOLOGIEM, SPECJALISTKĄ 
PROMOCJI ZDROWIA

www.foryou.waw.pl



Poznaj mojego kota
Karolina Macios
SIW Znak, 2008

CZY KOT MOŻE DECYDOWAĆ 
O NASZYM ŻYCIU EMOCJO-
NALNYM ORAZ WYBORZE 
PARTNERA ŻYCIOWEGO? 
W DZISIEJSZYM ŚWIECIE 
TRUDNO ZNALEŹĆ INTE-
RESUJĄCEGO MĘŻCZYZNĘ, 
KTÓRY BYŁBY HETERO, 
A PRZY OKAZJI JESZCZE 
NALEŻAŁ DO ZAGROŻONE-
GO WYGINIĘCIEM GATUNKU 
SINGLI. 

Jest o tym przekonana Ada, która nie-
dawno przekroczyła trzydziestkę. Kim 
jest Ada? To zwariowana właścicielka 
kota, który nie może jej wybaczyć tego, że 
niegdyś go wykastrowała. Kot ma również 
uczulenie na mężczyzn swojej pani. Fakt, 
że otaczają ją sami wybrakowani faceci… 
Choć nie da się też ukryć, że Ada nie jest 
bez winy – na przykład wymiotowała na 
szefa, kiedy ten wyrzucał ją z pracy… 
W „Krakówku – imprezowej stolicy Pol-
ski” wszystkie drogi prowadzą od knajpy 
do knajpy, a ciężki kac utrudnia zrozu-
mienie bełkotu szefa. Zabawna powieść 
debiutantki dostarcza celnych obserwacji 
o młodych ludziach. W nietypowy sposób 
próbują oni zrobić coś ze swoim życiem, 
tak jak sama autorka, którą latem można 
spotkać w kultowym ogródku Mleczarni 
na krakowskim Kazimierzu, gdzie łowi 
pomysły na kolejne powieści.  

Bolesne uczucia
Milena Agus
Wydawnictwo W.A.B., 2008

CZY W ŻYCIU ZDARZA 
NAM SIĘ TYLKO JEDNA, 
PRAWDZIWA MIŁOŚĆ? 

Mówić o miłości bez patosu, morałów czy 
banału, za to z lekkością i humorem, to 
prawdziwa sztuka. Z pewnością udaje się 
to Milenie Agus z Sardynii. „Ból kamie-
ni” opowiada o czekaniu i poszukiwaniu. 
Historia niezwykłej kobiety opowiedziana 
jest przez jej wnuczkę. Babcię narratorki 
poznajemy w 1943 roku, kiedy wbrew wła-
snej woli wychodzi za mąż za czterdzie-
stoletniego wdowca. Nie jest to jednak 
szczęśliwe posunięcie. Tych dwoje prawie 
ze sobą nie rozmawia i sypia po dwóch 
stronach łóżka. Kiedy siedem lat później 
bohaterka zostaje skierowana na leczenie 
w uzdrowisku, poznaje jednak weterana 
– mężczyznę żonatego, kalekę, którego 
po raz pierwszy naprawdę pokocha. Przez 
dalsze życie będzie wracała pamięcią do 
tamtego czasu i szukała swojej miłości. 
Czy skutecznie? Babcia wiedziała, że Bóg 
się na nią obraził. Dlatego, że dał jej tyle 
pięknych rzeczy na tym świecie, a ona nie 
potrafiła być szczęśliwa – mówi wnuczka. 
Agus subtelnie łączy opisy świata „zewnę-
trznego” powojennej Sardynii i „wewnę-
trznego”, w którym najważniejsze jest 
uczucie. Powieść uhonorowano wieloma 
prestiżowymi nagrodami (m.in. Premio 
Campiello, Elsa Morante Award 2007, 
Premio Letterario Forte Village), znalazła 
się również w finale Premio Strega.

Ulotne szcz��cie
Katarzyna Grochola
Wydawnictwo Literackie, 2008

CZY I TYM RAZEM FORMUŁĄ 
ZABAWNEJ KOMEDII 
ROMANTYCZNEJ KATARZYNA
GROCHOLA PORWIE MILIONY 
SERC?

Wydaje się, że Hanka ma wszystko: 
niezłą pracę, własny dom i kochającego 
mężczyznę u boku. Dla dobrze zarabiają-
cego męża jest najważniejsza na świecie. 
A jednak młoda kobieta nie promienieje 
szczęściem. Niestety, oblicze ich miłości 
jest tragiczne. Za zamkniętymi drzwiami 
życie przypomina koszmar, z którego 
kobieta – mimo usilnych prób – nie 
potrafi się wyrwać. Do czasu… Gdy traci 
przez męża coś, na czym jej najbardziej 
w życiu zależy, postanawia uwolnić się 
ze swoich słabości. Na nowo nawiązuje 
więź z dawniej bardzo bliską osobą… Czy 
będzie miała szansę na upragnione szczę-
ście? Każda książka Katarzyny Grocholi 
bije rekordy popularności i osiąga status 
bestsellera. Autorce sukces zapewniło 
opowiadanie prawdziwych historii z ży-
cia, w których zawsze można odnaleźć 
jasne promyki. Sama Katarzyna Grochola 
przyznaje, że we własnej twórczości lubi 
zabawne i mądre komedie romantyczne, 
które dobrze się kończą. Najnowsza 
powieść z pewnością i tym razem nie 
rozczaruje.
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Mi�o�� szalona jest
re�. Jerzy Skolimowski 
Gutek� lm

KIEDY UCZUCIE PRZERADZA 
SIĘ W OBŁĘD? W PROWIN-
CJONALNYM MIASTECZKU 
W SZPITALU PRACUJĄ 
PIELĘGNIARKA ANNA 
I ZAKOCHANY W NIEJ LEON. 
KOBIETA NIE ZWRACA UWA-
GI NA INTROWERTYCZNEGO 
ADORATORA. ON TYMCZA-
SEM PODEJMUJE PRÓBY 
ZBLIŻENIA SIĘ DO NIEJ. 

Odurza Annę środkami nasennymi, 
a nocami wkrada się do jej mieszkania. 
Obserwując śpiącą kobietę, czerpie radość 
z jej widoku i bliskości. Każdej kolejnej 
nocy jest o krok od wyznania jej swojego 
uczucia... Jerzy Skolimowski w nowym 
filmie nie boi się stawiać pytań o naturę 
miłości i o to, gdzie leżą granice „nor-
malnych” uczuć. Do pracy nad filmem 
zaprosił operatora Adama Sikorę, 
malarza kamery, znanego ze zdjęć do 
filmów Lecha Majewskiego („Angelus” 
i „Wojaczek”), oraz aktorski duet – Kingę 
Preis i Artura Steranko, który stworzył 
na ekranie atmosferę napięcia i niejedno-
znaczności. Film spotkał się z ciepłym 
przyjęciem podczas tegorocznego festiwa-
lu w Cannes.

Miasto seksu
re�. Michael Patrick King
Warner Bros

STRZEŻ SIĘ NOWY JORKU 
– CARRY, SAMANTHA, 
MIRANDA I CHARLOTTE 
NADCIĄGAJĄ! 

Cztery przyjaciółki, Nowy Jork i seks. 
Pełnometrażowa wersja „Seksu w wielkim 
mieście” obiecuje odpowiedź na wszyst-
kie fascynujące pytania. Czy Carrie i Big
staną w końcu na ślubnym kobiercu, 
a Samantha zadowoli się związkiem 
z jednym mężczyzną? Czy nic nie stanie 
na przeszkodzie szczęściu Steve’a i Mi-
randy, a Charlotte uda się zajść w ciążę? 
„Po latach spędzonych w wielkim mieście 
doszłam do wniosku, że jeśli mnie i moim 
przyjaciołom uda się wreszcie dopro-
wadzić do końca wątki naszych bajek, 
historia dobiegnie końca. Tymczasem 
życie… zawsze sprawia niespodzianki” 
– przyznaje Carrie Bradshow, ulubiona 
dziennikarka i ikona mody, w którą wciela 
się oczywiście niezrównana Sarah Jessica 
Parker. Obok gwiazd znanych z serialu: 
Kim Cattrall (Samanta), Kristin Davis 
(Charlotte) i Cynthii Nixon (Miranda) 
w pierwszoplanowych rolach wystąpiły 
ponadto: Candice Bergen jako Enid Frick, 
znana redaktorka magazynu „Vogue” oraz 
wyróżniona Nagrodą Akademii aktorka 
Jennifer Hudson („Dreamgirls”) jako 
Louise – młoda i niedoświadczona, choć 
już zakochana w markowych rzeczach 
asystentka Carrie Bradshaw. 

Mroczne LA 
re�. David Ayer
Imperial Cinepix

KOLEJNY DETEKTYW 
MARZĄCY O ZBAWIENIU 
ŚWIATA. CZY MA SZANSE? 
DETEKTYW MIEJSCOWEJ 
POLICJI – TOM LUDLOW 
(KEANU REEVES) CIĄGLE 
PRZEŻYWA ŚMIERĆ ŻONY. 
CHOCIAŻ MOŻE LICZYĆ 
NA WSPARCIE BRYGADY 
AD VICE I JEJ SZEFA, TAJEM-
NICZEGO KAPITANA JACKA 
WANDERA (FOREST 
WHITAKER), UKOJENIA 
SZUKA W ALKOHOLU. 

Sytuacja komplikuje się, kiedy znajdu-
je dowody wskazujące, że jego kolega 
zginął podczas egzekucji. Ludlow zostaje 
zmuszony do postępowania wbrew 
policyjnemu kodeksowi, którego zawsze 
przestrzegał. Film wydobywa na światło 
dzienne najciemniejsze zaułki Miasta 
Aniołów. Reżyser David Ayer, który od 
wielu lat mieszka w Los Angeles, kieruje 
swoją kamerę na ulice, gdzie toczy się 
prawdziwe życie miasta. 
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Koniec �wiata 
ma�ych kin
Szczegó�owy 
harmonogram na stronie  
www.tubylokino.pl

KAŻDY Z NAS ZNA CHOĆ 
JEDNO MAŁE KINO, 
W KTÓRYM JUŻ NIE 
WYŚWIETLA SIĘ FILMÓW.

W skali kraju są ich setki. Wraz z upad-
kiem tych obiektów odeszła pewna epoka, 
przez wielu wspominana z rozrzewnie-
niem. Budynki, w których się mieściły, 
stają się apartamentowcami, sklepami lub 
po prostu niszczeją. Klimatu, jaki pano-
wał w małych salkach, nie da się odtwo-
rzyć w klimatyzowanych multipleksach. 
Dlatego Ewa Cieniak i Bartek Nowakow-
ski postanowili zebrać w jednym miejscu 
możliwie jak najwięcej  informacji 
o istniejących oraz zamykanych starych 
kinach. Projekt „Tu było kino” powstaje 
od 2006 roku i w tej chwili obejmuje po-
nad 400 obiektów z całej Polski. Znaczną 
część zdjęć można obejrzeć na stronie 
internetowej: www.tubylokino.pl. Kilka-
dziesiąt fotografii opublikowali w albumie 
o tym samym tytule. W książce znajdują 
się też wspomnienia znanych osób (opo-
wieści snują dla nas m.in.: Edward Dwur-
nik, Wilhelm Sasnal, Tadeusz Sobolewski, 
Janusz Gajos, Daniel Olbrychski, Andrzej 
Mleczko). Integralną częścią projektu jest 
wystawa, którą będzie można oglądać 
w: Kielcach, Katowicach, Częstochowie, 
Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Gdyni, 
Łodzi, Słupsku oraz Warszawie. 

Niez�a kolekcja
Muzeum Narodowe 
w Krakowie
wystawa czynna do 31 sierpnia

W MUZEUM NARODOWYM 
W KRAKOWIE BĘDZIE 
MIAŁO MIEJSCE WYDARZE-
NIE RZADKO SPOTYKANE 
W POLSCE.  

Wystawy zachodnich kolekcji sztuki na-
leżą w Polsce do rzadkości, tym bardziej 
cieszy przegląd 40 prac najwybitniejszych 
światowych artystów lat 80. ze zbio-
rów jednego z czołowych marszandów 
sztuki. Rafał Jablonka jest właścicielem 
niemieckiej Jablonka Galerie, którą 
założył w 1988 w Kolonii, a w 2006 
roku przeniósł do Berlina. Na krakow-
skiej wystawie obok kolaży – portretów 
Andy’ego Warhola, zobaczymy między 
innymi zdjęcia jego ucznia Davida 
LaChapelle, fotografie kontrowersyjnego 
artysty Nabuyoshi Arskiego oraz rzeźby 
wysmakowanej konceptualistki Sherrine 
Levine.  –  W sztuce interesuje mnie pięk-
no – deklaruje Rafał Jablonka. –  Wierzę, 
że istnieje piękno obiektywne, niezależne 
od trendów i mód. Cenię w sztuce te 
wartości, które wiążą się z kolorem. Do 
najważniejszych dla mnie artystów należą 
Goya, Manet i Matisse. Z tej tradycji 
malarstwa figuratywnego, ale mocno 
związanego ze szkołą koloru, wywodzi się 
również malarstwo jednego 
z najsławniejszych amerykańskich 
artystów, Erica Fischla, którego prace 
chcę również pokazać w Krakowie.

Uwaga! dadai�ci
Zach�ta
17.05–29.06

ZAWŁADNĄ ZACHĘTĄ 
– BĘDZIE SIĘ DZIAŁO! 
O RUMUŃSKICH ŹRÓDŁACH 
DADAIZMU  WSPOMINA 
SIĘ RZADKO. NIESŁUSZNIE. 
PRZED I WOJNĄ ŚWIATOWĄ 
DZIAŁAŁA W BUKARESZCIE 
DYNAMICZNA SCENA 
ARTYSTYCZNA, SKUPIONA 
WOKÓŁ ANIMOWANYCH 
PRZEZ TZARĘ I MARCELA 
JANCO PISM „SIMBOLUL” 
I „CHEMAREA”.  

Organizatorzy wystawy nie tylko sięgają 
do korzeni dadaizmu, ale i wybiegają 
w przyszłość. Instalacje współczesnych 
artystów, m.in. Dana Perjovschiego, Lii 
Perjovschi, Mony Vatamanu i Florina 
Tudora, które powstały specjalnie na 
potrzeby projektu, to przykłady oddziały-
wania rewolucji Dada. Są rodzajem spon-
tanicznej reakcji na zagłuszenie w epoce 
Ceausescu historii dadaizmu.
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Nowa gwiazda 
Madita
Schubert Music

MADITA TO POŁĄCZENIE 
ELLY FITZGERALD 
Z ROISIN MURPHY.
AUSTRIACKA WOKALISTKA 
O BAŁKAŃSKICH KORZE-
NIACH  – MADITA, A WŁAŚCI-
WIE EDITA MALOVCIC, 
OD DZIECKA MARZYŁA 
O ŚPIEWANIU. UCZĘSZCZA-
ŁA DO SZKOŁY MUZYCZNEJ, 
GDZIE UCZYŁA SIĘ GRY NA 
FORTEPIANIE I GITARZE. 

Jednak jak sama przyznaje, pierwszym 
instrumentem, którego nauczyła się 
używać, był głos. Jako piosenkarka zade-
biutowała z duetem „D’Zihan & Kamien” 
na płycie „Gran Riserva”, a jej pierwszą 
solową płytę zatytułowaną „Madita” 
wydano w 2005 roku. Album „Too” to 
kolaż wielu stylów. Obdarzona wyjątko-
wym głosem artystka balansuje pomiędzy 
soulem, jazzem i muzyką elektroniczną. 
Chwilami prezentuje się niczym Billie Ho-
liday czy Ella Fitzgerald, to znów brzmi 
niczym Roisin Murphy. Jest również 
autorką przewrotnych, niepozbawionych 
ironii tekstów o miłości i życiu. Madita 
to wschodząca gwiazda, którą warto już 
teraz zapamiętać. Jednym z jej ostatnich 
sukcesów jest uplasowanie się na pierw-
szym miejscu na liście „UK World Music 
iTunes”.

Folkowo 
Maryla Rodowicz
Sony BMG

CO MOŻE WYNIKNĄĆ Z PO-
ŁĄCZENIA FOLKLORU AME-
RYKAŃSKIEGO I MUZYKI 
ROSYJSKIEJ? MA W DOROB-
KU PONAD 2000 PIOSENEK 
I OD WIELU LAT WYGRYWA 
W SONDAŻACH WŚRÓD AR-
TYSTÓW, KTÓRZY PREZEN-
TUJĄ NAJWYŻSZY POZIOM. 
WYDAWAŁO SIĘ, ŻE MARYLA 
RODOWICZ NIE MOŻE JUŻ 
NICZYM ZASKOCZYĆ. 
A JEDNAK… 

Efekt pracy z Andrzejem Smolikiem 
naprawdę robi wrażenie. Odświeżono 
wizerunek artystki, przy zachowaniu 
wszelkich atutów właściwych jej twórczo-
ści: mocnego głosu, dojrzałości artystycz-
nej i słowiańskiej wrażliwości. Połączenie 
folkloru amerykańskiego z elementami 
muzyki rosyjskiej dla Maryli jest powro-
tem do korzeni. Znużenie przeładowany-
mi formami zaowocowało prostą i intym-
ną muzyką. Na plan pierwszy wychodzi 
akustyczna gitara, z którą wokalistka od 
lat się nie rozstaje. Obok Andrzeja Smo-
lika kompozycje na płytę napisał m.in. 
Seweryn Krajewski.

Nowe oblicze Garou
GAROU
Sony BMG

CZY GAROU PO ANGIELSKU 
WYŚPIEWA TAKI SAM 
SUKCES JAK PO 
FRANCUSKU? 

Kariera Garou, a właściwie Pierre’a 
Garanda, rozpoczęła się w sposób 
szczególny. Na początku lat 90., podczas 
spotkania znajomych w barze, przyjaciół-
ka namówiła go do zaśpiewania kilku pio-
senek. Po chwili dowiedział się, że został 
zaangażowany na cały etat jako piosen-
karz. Wkrótce po tym założył zespół The 
Untouchables wykonujący muzykę r&b 
i zadebiutował w musicalu „Notre-Dame 
de Paris”, w którym zagrał rolę… Quasi-
modo. Garou zdobył rozgłos jako woka-
lista śpiewający w języku francuskim, 
dlatego jego nowy anglojęzyczny album 
jest rewolucyjny pod wieloma względami. 
Nad płytą „Piece of My Soul” pracował 
zespół specjalistów, m.in. lider amery-
kańskiej formacji Matchbox 20 – Rob 
Thomas, który jest autorem singlowego 
utworu „Stand up” oraz Guy Chambers, 
współtwórca sukcesu Robbiego William-
sa. Z nowej, nieznanej strony pokaże się 
również sam Garou. Niespodzianką dla 
fanów jest rockowa kompozycja „All The 
Way”, która opowiada o miłości i pasji do 
pokera. To właśnie tym utworem wokali-
sta zadebiutował w jeszcze jednej nowej 
roli – jako autor tekstu.
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Horoskop ten opiera 
si� na fazach ksi��yca, 
którym Celtowie 
przypisywali 
poszczególne gatunki 
drzew. Sprawd
, które 
z nich opiekuje si� twoim 
dniem urodzenia i co 
je charakteryzuje.  

Horoskop

celtycki
Tekst Wró�ka Gabi

TOPOLA 
1–14.05, 5–13.08, 
4–8.02 

Jeste� osob� niebywale 
urokliw�, pe�n� wdzi�ku 
i cieszysz si� uznaniem p�ci 
przeciwnej. Masz niebywa�� 
intuicj� i du�� odporno�� 
psychiczn�. Twoimi prio-
rytetami w �yciu s� mi�o�� 
i przyja
	. Niestety, czasem 
traktujesz je zbyt powa�nie, 
co sprawia, �e niektórzy 
postrzegaj� ci� jako osob� 
nieco tkliw�.

KLON 
11–20.04, 
14–23.10 

Twój charakter jest pe�en 
sprzeczno�ci. Pozornie jeste� 
otwarty i towarzyski, 
a mimo to wszystko 
analizujesz kilka razy, 
ma�e drobnostki nie daj� ci 
spokoju. Jeste� osob� bardzo 
inteligentn�, �atwo uczysz 
si� nowych rzeczy, jednak 
zbytnio liczysz si� z opini� 
otoczenia. Warto spojrze� na 
siebie z innej perspektywy. 

LESZCZYNA 
22–31.03, 
24.09– 3.10 

Jako indywidualista zawsze 
starasz si� s�ucha� g�osu 
serca. Wrodzona wra�liwo�� 
i urok osobisty sprawiaj�, 
�e nie masz problemu 
z nawi�zywaniem nowych 
znajomo�ci i z �atwo�ci� 
odnosisz sukcesy zawodowe. 
Jeste� nieco kapry�n� osob�, 
a to mo�e powodowa� kon� ik-
ty z partnerem. Potra� sz wy-
baczy�, ale nie zapominasz.

DĄB 
21.03

Jeste� osob� �ywio�ow�, ale 
tak�e zrównowa�on�. Posia-
dasz siln� wol�, która poz-
wala ci podejmowa� nowe za-
dania i wytrwa� w nich. Masz
bardzo silne poczucie niezale�-
no�ci, chocia� szanujesz zda-
nie innych i nie próbujesz na-
rzuca� swojego. Jeste� wierny 
w przyja
ni i mi�o�ci. Kieruj 
si� cz��ciej uczuciami, a zys-
kasz aprobat� otoczenia.

JARZĘBINA 

1–10.04, 
4–13.10

Sprawiasz wra�enie osoby 
delikatnej i zdystansowanej. 
Wbrew pozorom jeste� jednak
silnym i zaanga�owanym 
w ka�d� dziedzin� �ycia 
cz�owiekiem. Z �atwo�ci� 
podejmujesz si� trudnych 
zada	 i bez wi�kszego 
problemu je wykonujesz. 
W mi�o�ci sta� ci� na 
wszystko: od czu�o�ci po 
przesadn� zazdro��.

ORZECH 
WŁOSKI
21– 30.04, 
24.10–2.11

Mocno st�pasz po ziemi, 
jeste� realist� i konserwatyst� 
– zgodnie z przys�owiem 
„twardy orzech do zgryzienia”.
Innym mo�e si� wydawa�, 
�e jeste� osob� ch�odn�, 
zdystansowan�, jednak po 
bli�szym poznaniu rozumiej�, 
�e to tylko maska. W �yciu 
rodzinnym zdarza ci si� nie-
kiedy przechodzi� od 
czu�o�ci do egoizmu.

KASZTA-
NOWIEC 
15–24.05, 
12–21.11

Na pierwszy rzut oka 
wydajesz si� by� nie�mia�y 
i pow�ci�gliwy w uczuciach.
Jednak w g��bi skrywasz 
ogromne pok�ady energii,
szczero�ci, bezinteresow-
no�ci i rado�ci �ycia. 
Dzi�ki swojej inteligencji 
i �wietnej organizacji jeste� 
niezast�pionym i po��danym 
pracownikiem, jednak nie jest 
�atwo zdoby� twoj� sympati�.

HOROSKOP
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JESION 
25.05–3.06, 
22.11– 1.12

Twoja b�yskotliwo��, in-
teligencja i rozwaga zjednuj� 
ci ludzi, a urok i styl bycia 
zwracaj� uwag� p�ci przeci-
wnej. Nie lubisz rutyny, stro-
nisz od nudy i utartych 
zwyczajów. Twój partner 
powinien pozostawa� pod 
ci�g�ym wra�eniem twych 
zalet i zdolno�ci.

JAŁOWIEC 
26.07–4.08, 
25.01–3.02 

Du�o uwagi po�wi�casz 
swojemu wygl�dowi. Jeste� 
osob� zadban� i eleganck�. 
Lubisz by� w centrum zain-
teresowania, zw�aszcza u p�ci 
przeciwnej. Zaskakujesz 
inteligencj�, rzeczowym 
umys�em i b�yskotliwymi, 
cz�sto cynicznymi uwagami.

SOSNA 
24.08–2.09, 
19–29.02

Jako osoba atrakcyjna 
i �wiadoma swoich walorów 
bywasz przewra�liwiona 
na punkcie swojego 
wygl�du. Lubisz otacza� 
si� pi�knymi przedmio-
tami. Jeste� perfekcjonist�, 
wiele wymagasz od siebie 
i innych. Cz�sto popadasz 
w skrajno�ci, g�ównie 
w uczuciach.

GRAB 
4–13.06, 
2–11.12

Odznaczasz si� zdyscy-
plinowaniem i poczuciem 
sprawiedliwo�ci. Jeste� 
idealn� osob� na miejsce 
kierownicze, o czym doskon-
ale wiesz ju� od dziecka. 
Twardo st�pasz po ziemi, 
trzymasz si� starych szlaków 
i wyznajesz zasad� uczenia 
si� na w�asnych b��dach.

JABŁOŃ 
25.06–4.07, 
23.12–1.01 

Masz dwa oblicza: ch�odne 
i wyra� nowane oraz czu�e 
i bardzo zmys�owe. Potrze-
bujesz zrozumienia i mi�o�ci, 
a rodzina stanowi dla ciebie 
priorytet. Wszystko, co decy-
dujesz si� rozpocz��, zawsze 
starasz si� doprowadza� do 
ko	ca. Azyl w domu cenisz 
sobie bardziej ni� liczne 
towarzystwo.

LIPA 
13–22.09, 
11–20.03 

Wyró�niasz si� mi�ym 
usposobieniem 
i wewn�trzn� harmoni�. 
Jeste� osob� ambitn� 
i odpowiedzialn�, z �atwo�ci� 
realizujesz skomplikowane 
i czasoch�onne zadania. 
Twój atut to niezwykle bogata 
wyobra
nia, która nie pozwa-
la ci si� nudzi� zarówno 
w pracy, jak i w domu. 

ŚLIWA 
14–23.06, 
12–21.12 

Jeste� osob� nieprzeci�tn�, 
nietuzinkow� i fascynuj�c�. 
D��ysz do obranych przez 
siebie celów skrupulatnie, ale 
nie „po trupach”. Nie lubisz 
si� przem�cza� ani zbytnio 
anga�owa� w pracy. Masz 
siln� potrzeb� naprawiania 
�wiata. Kto wie, mo�e to twoje 
przeznaczenie?

WIĄZ 
15–25.07, 
11–24.01 

Z �atwo�ci� zyskujesz 
sympati� otoczenia, 
wyró�niasz si� pogod� 
ducha, energi� i oryginal-
nym, nawet ekscentry-
cznym sposobem bycia. 
�atwo przywi�zujesz si� 
do ludzi i przedmiotów, 
poniewa� daje ci to poczucie 
bezpiecze	stwa. Gardzisz 
k�amstwem i intrygami. 

WIŚNIA 
23.09

Cechuje ci� wybitna 
inteligencja oraz �atwo�� 
w przyswajaniu wiedzy. Two-
ja niezachwiana równowaga 
umys�owa wzbudza respekt 
otoczenia. Z natury jeste� 
typem samotnika, chocia� 
t�sknisz za ciep�em do-
mowego ogniska i wsparciem 
partnera.

BRZOZA 

24.06 

Jeste� osob� uporz�dkowan� 
wewn�trznie, odpowiedzialn� 
i taktown�. Wolisz sp�dza� 
czas w niewielkim gronie 
sprawdzonych znajomych 
ni� poznawa� wci�� nowych. 
Mo�na powiedzie�, �e bujasz 
w ob�okach, ale gdy sytu-
acja tego wymaga, potra� sz 
twardo st�pa� po ziemi. 

PLATAN
14–23.08, 
9–18.02 

Nie poddajesz si� przeciw-
no�ciom losu. Potra� sz 
by� osob� przedsi�biorcz� 
i zaradn�. Na ka�dy temat 
masz w�asne zdanie, które 
cz�sto ró�ni si� od zdania 
innych. Lubisz o wszystkim 
decydowa� nie tylko w domu, 
ale tak�e w pracy.

CIS 
3–11.11

Pozorna oboj�tno�� i skrajne 
emocje – to w�a�nie ty. Masz 
sk�onno�� do manipulo-
wania otoczeniem, nie 
znosisz nudy i rutyny. Cechuje 
ci� bystro�� i krytycyzm, 
potra� sz jednak by� 
wyrozumia�y. W mi�o�ci 
potrzebujesz pikanterii, 
bo monotonia zabija twoje 
uczucia.

JODŁA 
5–14.07, 
2–11.01

Wydajesz si� by� osob� siln�, 
ch�odn�, pow�ci�gliw�... 
To tylko poza, w �rodku 
skrywasz ogromne pok�ady 
czu�o�ci. Twoim problemem 
jest trudno�� w nawi�zywaniu 
kontaktów z otoczeniem. 
Niepowodzenia w �yciu 
osobistym zawsze starasz si� 
rekompensowa� sukcesami 
zawodowymi. 

WIERZBA 
3–12.09, 
1–10.03

Poci�ga ci� wszystko co 
tajemnicze, mistyczne, 
niewyja�nione. Jeste� osob� 
wra�liw�, a dodatkowo 
posiadasz ponadprzeci�tn� 
intuicj�. To dzi�ki niej uni-
kasz wielu przykrych sytuacji. 
Otoczenie bardzo ci� lubi 
i szanuje, g�ównie za zdolno�� 
empatii.

BUK 
22.12 

Twoje mocne strony to 
rozs�dek, dobra organ-
izacja i urok osobisty, 
który przyci�ga do ciebie 
wielu ludzi. Jeste� osob� 
bardzo pracowit� i sumienn�, 
wk�adasz serce we wszystko, 
co robisz. Zawsze dzia�asz 
zgodnie z opracowanym 
planem i nawet mi�o�� traktuj 
bardzo powa�nie.

Pozorna oboj�tno�� i sk
emocje – to w�a�nie ty. 
sk�onno�� do manipulo
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ABC pacjenta:

Zgubny wp�yw 
alkoholu na choroby
w�troby

Podczas leczenia:

Czy wzw C obni�a 
poziom cholesterolu
i dlaczego?

Podczas leczenia:

Objawy wyst�puj�ce 
w trakcie terapii 
– jak sobie z nimi 
radzi� (cz. 3)
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KWARTALNIK DLA OSÓB 
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