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Koleżanki i Koledzy,

T

radycja i historia są bardzo ważnymi składnikami naszej tożsamości. W świecie
wypełnionym masowo produkowanymi przez agencje informacjami, wymyślanymi przez innych ludzi memami łatwo stracić zdolność mówienia własnym głosem.

Z

tego właśnie powodu zdecydowaliśmy się poświęcić bieżący numer pamiątkom rodzinnym. Przejrzeliśmy wnętrza naszych biurek, szaf oraz domowych
bibliotek i pokazujemy cenne, niecodzienne rodzinne pamiątki.

M

ają one bardzo dużą wartość sentymentalną dla osób je prezentujących – bardzo serdecznie dziękuję autorom za udostępnienie wspomnień związanych
z historią ich rodzin.

H

istoria może być różna – wzruszająca, romantyczna, ale także smutna. Wśród
moich pamiątek zachował się dokument nadających szlachectwo mojemu
prapraprzodkowi, a także dokument z czasu II wojny światowej.

M

łodzieńcem z okładki jest mój Ojciec, student Wolnej Wszechnicy Polskiej
przed wojną. Była to uczelnia z ciekawymi tradycjami, a wśród jej wykładowców był prof. Marcin Kacprzak, wybitny lekarz i późniejszy rektor Akademii
Medycznej w Warszawie, o którym pisaliśmy na naszych łamach (GdL 11_2015,
https://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-3/zloty-dyplom-lekarza/528-prof-marcin-kacprzak).
o lekturze bieżącego numeru zajrzyjcie do domowych archiwów, zobaczycie
jakie kryją się w nich ciekawe skarby!
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do wystawiania recept i posiadających prawo
wykonywania zawodu lekarza.
Opinie wyrażone w artykułach publikowanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są wyłącznie opiniami
ich autorów.

Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania
„Gazeta dla Lekarzy” jest miesięcznikiem re- nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skradagowanym przez lekarzy i członków ich ro- cania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
dzin, przeznaczonym dla osób uprawnionych Wszelkie prawa zastrzeżone.

www.gazeta-dla-lekarzy.com
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Statut „Gazety dla Lekarzy”
I. Informacje wstępne
1. „Gazeta dla Lekarzy” jest czasopismem w rozumieniu ustawy z 26 stycznia 1984 roku – prawo prasowe (Dz.U. z 1984 r. nr 5, poz. 24 z późn.
zmianami), zarejestrowanym w Sądzie Okręgowym w Warszawie 28
lutego 2012 r. w rejestrze dzienników i czasopism (poz. PR17864).
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest tworzona przez lekarzy i członków ich rodzin.
3. Wydawcą „Gazety dla Lekarzy” jest dr n. med. Krystyna Knypl,
zwana dalej Wydawcą.
4. „Gazeta dla Lekarzy” ma dwa kanały dystrybucji. Sygnowana numerem ISSN 2300-2170 jest publikowana w internecie
(www.gazeta-dla-lekarzy.com), a sygnowana numerem ISSN 2084-5685
jest publikowana w wersji papierowej (odwzorowanej w internecie
w formacie PDF). Każdy drukowany numer jest przekazywany przez
Wydawcę do zbiorów Biblioteki Narodowej (sygnatura P. 293987 A)
w ramach egzemplarza obowiązkowego.
5. „Gazeta dla Lekarzy” posługuje się skrótem GdL.
6. „Gazeta dla Lekarzy” nie jest związana z żadną organizacją polityczną,
religijną ani żadnym samorządem terytorialnym lub zawodowym.
GdL jest organizacją pozarządową działającą na rzecz lepszej opieki
zdrowotnej dla wszystkich obywateli.
II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie znaczenia
postępu w medycynie oraz roli promocji zdrowia. Ważną częścią
naszej misji jest promowanie wiedzy o chorobach rzadkich.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest adresowana do lekarzy, zwłaszcza do tych,
którzy postrzegają medycynę jako sztukę, a swój zawód jako powołanie.
3. Zamierzeniem „Gazety dla Lekarzy” jest ukazywanie wszystkich
aspektów funkcjonowania współczesnych systemów ochrony zdrowia,
ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagrożenia dla tradycyjnie rozumianego zawodu lekarza, płynące z instrumentalnego traktowania
medycyny.
4. Dopełnieniem każdego lekarskiego dyżuru jest czas po dyżurze. GdL
na swych łamach przedstawia nie tylko wiedzę medyczną, ale także
nasze osiągnięcia, wrażenia i opinie na takie tematy jak literatura,
muzyka, podróże.
III. Finansowanie
1. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873)
„Gazeta dla Lekarzy” nie jest jednostką sektora finansów publicznych
w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i nie działa w celu
osiągnięcia zysku.
2. „Gazeta dla Lekarzy” jest finansowana wyłącznie z prywatnych
środków własnych Wydawcy.
3. Nie są przyjmowane darowizny. Wydawca nie przyjmuje zaproszeń
na przyjęcia, lunche i poczęstunki.
4. Wydawca „Gazety dla Lekarzy” nie prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom publicznym
ani nie są wydawane zgody na przedruki artykułów z logo GdL
w innych mediach.
5. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są
wypłacane wynagrodzenia członkom redakcji ani honoraria autorom.
Wszyscy działają pro publico bono – dla dobra ogółu, ale i osobistej
satysfakcji.
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Nowości
Czas ustalenia rozpoznania w młodzieńczym zapaleniu stawów
Na łamach „Orphanet Journal of Rare Diseases” ukazał
się artykuł Time to diagnosis
in juvenile idiopathic arthritis:
a french perspective autorstwa
L. Aoust i wsp. przedstawiający problem z rozpoznaniem
młodzieńczego zapalenia
stawów, które jest rzadkim
schorzeniem i z tego powodu stwarzającym trudności
diagnostyczne. Autorzy ocenili
67 pacjentów z młodzieńczym

zapaleniem stawów konsultowanych w Kremlin Bicêtre
Hospital w Paryżu w okresie
od czerwca 2002 do stycznia
2015. Pacjenci byli podzieleni
na grupy w zależności od tego,
w jaki sposób manifestowało
się zapalenie stawów w początkach choroby: nielicznostawowe (21), licznostawowe
(13), zapalenie stawów i przyczepów ścięgien (17), postać
uogólniona (16). Ustalenie

rozpoznania wymagało średnio 3,6±1,4 wizyty u lekarza.
W 52% przypadków pierwsza
wizyta miała miejsce w trybie
ostrym na izbie przyjęć. Reumatolog-pediatra konsultował dziecko jako trzeci z kolei
lekarz w 52% przypadków;
tylko w 3% przypadków był
pierwszym lekarzem. Zanim
rozpoznano młodzieńcze zapalenie stawów, najczęściej
podejrzewano odczynowe

zapalenie stawów lub bakteryjne zapalenie stawów. Średni
czas opóźnienia w postawieniu
właściwej diagnozy wynosił
3 miesiące (od 0,26 do 81,2
miesięcy). Autorzy wyrażają
opinię, że skierowanie dziecka
do ośrodka specjalistycznego
znacząco skraca czas postawienia właściwej diagnozy. (K.K.)
Źródło: http://ojrd.biomedcentral.
com/articles/10.1186/s13023017-0586-4

Słodkie napoje zwiększają ryzyko cukrzycy
Nadmierne spożycie słodkich napojów
wywołuje wiele niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych, a w szczególności
nadwagę i otyłość. Na łamach „European
Journal of Endocrinology” ukazało się
doniesienie Sweetened beverage intake and
risk of latent autoimmune diabetes in adults
(LADA) and type 2 diabetes autorstwa J. E
Löfvenborg i wsp., w którym podkreślono,
że zagrożenia zdrowotne mogą być jeszcze
większe niż dotychczas sądzono.
Jednym z zagrożeń jest cukrzyca typu
LADA (skrót od ang. latent autoimmune

diabetes in adult), czyli utajona cukrzyca
o podłożu autoimmunologicznym u dorosłych. Jest to cukrzyca typu 1, która powstaje w wyniku tworzenia się autoprzeciwciał komórek beta trzustki. Występuje
najczęściej między 30. a 50. rokiem życia.
W odróżnieniu od cukrzycy typu 1, która
rozwija się nagle, cukrzyca typu LADA
rozwija się powoli.
Autorzy przeanalizowali dane dotyczące rozwoju cukrzycy 1493 osób, z których 357 miało cukrzycę typu LADA
i 1136 cukrzycę typu 2. Okazało się, że

spożywanie codzienne więcej niż dwóch
porcji (o objętości 200 ml każda) słodkich napojów powodowało dwukrotnie
większe ryzyko rozwoju cukrzycy typu
LADA. Ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2
w takich przypadkach wzrastało o 20%.
Autorzy sądzą, że rozwój cukrzycy związany był u tych pacjentów z rozwojem
insulinooporności.
(K.K.)
Źródło: http://www.eje-online.org/content/175/6/605.long
https://journals.viamedica.pl/clinical_diabetology/article/view/DK.2015.0011/33741

Przez żołądek do serca, a przez podatki do zdrowia?
Wiele problemów zdrowotnych wynika z nadmiernej
konsumpcji.
Współczesny człowiek
zjada zbyt duże porcje, które
w dodatku są zbyt tłuste. Po
takim niezdrowym posiłku
sięga po napój, który jest zbyt
słodki. Promocja zdrowego
stylu życia, prawidłowego odżywiania się przynosi mizerne
rezultaty. Może więc trzeba
szukać innych sposobów zachęcenia ludzi do zdrowego
odżywiania się?
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Na łamach „The Lancet
Diabetes and Endocrinology”
ukazał się artykuł redakcyjny
Sweet success: will sugar taxes
improve health?, w którym
wskazano nowy sposób na
zdrowie. W Meksyku, gdzie
jest bardzo dużo osób z nadwagą i otyłością, postanowiono zachęcić obywateli do prozdrowotnych wyborów przez…
wysokie podatki. Od dwóch lat
słodkie napoje są tam obłożone 10-procentowym podatkiem. Po roku obowiązywania

podwyższonego podatku zaobserwowano zmniejszenie
spożycia słodkich napojów
o 5,5%, a po dwóch latach
spożycie obniżyło się o 9,7%.
Jednocześnie więcej wypijano
wody butelkowanej.
W ślady Meksyku poszły
inne kraje, takie jak Wielka
Brytania, Węgry, Francja.
W jednym z miast Stanów
Zjednoczonych zdecydowano
się na podniesienie podatku na
słodkie napoje do 25%. Szacuje
się, że podwyższone podatki

mogą znacząco zapobiegać
nowym przypadkom cukrzycy typu 2.
Obliczono, że w ciągu 5 lat
w Wielkiej Brytanii nowa polityka podatkowa może zapobiec
około 300 tysiącom przypadków cukrzycy. Analogiczne
obliczenia dla Meksyku mówią o zapobieżeniu 150 000
nowych przypadków cukrzycy.
(K.K.)
Źródło: http://thelancet.com/
journals/landia/article/PIIS22138587(17)30070-0/fulltext
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Zabójcze papierosy
Na łamach „The Lancet” ukazało się • Palenie papierosów jest przyczyną zgo- • Zmarło w 2015 roku 6,4 mln ludzi z poopracowanie Smoking prevalence and at- nów w 11,5% przypadków, przy czym po- wodu palenia papierosów.
tributable disease burden in 195 countries łowa tych zgonów dotyczy czterech kra- • Przyczyny zgonów wśród palaczy to
and territories, 1990–2015: a systematic jów – są to Chiny, Indie, Stany Zjedno- w 41,2% przypadków schorzenia sercowoanalysis from the Global Burden of Dise- czone i Rosja.
-naczyniowe; 27,6% nowotwory i 20,5%
ase Study 2015 przygotowane przez zespół • W 2015 roku papierosy paliło 933,1 mln choroby układu oddechowego. (K.K.)
autorów z 195 krajów, obejmujące dane ludzi na całym świecie.
Źródło: http://www.thelancet.com/journals/
lancet/article/PIIS0140-6736(17)30819-X/
z okresu 1990-2015. Czego się dowia- • Wśród palaczy 82,3% stanowili mężfulltext
dujemy z tego globalnego opracowania? czyźni.

Fundoplikacja metodą Nissena w leczeniu refluksu żołądkowo-przełykowego

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fundoplikacja_Nissena#/media/File:Nissen_fundoplication.png

Laparoskopowa fundoplikacja sposobem Nissena
polega na wykonaniu wokół
przełyku mankietu ze zszytej
przedniej i tylnej ściany żołądka. Zabieg ten ma na celu

wzmocnienie i poprawę działania antyrefluksowego dolnego zwieracza przełyku. Ponadto wykonuje się stabilizację
żołądka poniżej przepony, co
ma zapobiegać powstawaniu
przepukliny rozworu
przełykowego. Na łamach „Scandinavian
Journal of Sugery”
1 kwietnia ukazało się
doniesienie Outcome

of Surgery for Pediatric Gastroesophageal Reflux-Clinical and
Endoscopic Follow-up after 300
Fundoplications in 279 Consecutive Patients autorstwa A.I.
Koivusalo i M.P. Pakarinen
z kliniki chirurgii pediatrycznej w Helsinkach.
Zabieg wykonano u 279
pacjentów w okresie od 1991
do 2014 roku. Łącznie przeprowadzono 300 zabiegów

fundoplikacji (277 jednorazowych i 23 powtórnych). U 22%
pacjentów rozpoznano atrezję
przełyku jako przyczynę refluksu, u pozostałych przyczyną były różne schorzenia
neurologiczne. Objawy refluksu ustąpiły po zabiegu w 90%,
zmniejszyła się także częstość
zapaleń przełyku.
(K.K.)
Źródło: https://www.ncbi.nlm.
nih.gov/pubmed/28385101

Zanieczyszczenie powietrza obniża stężenie HDL cholesterolu
Lista negatywnych oddziaływań smogu na zdrowie jest coraz
dłuższa. Na łamach pisma „Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology” opublikowano wyniki badań przeprowadzonych
na 6654 osobach w wieku średnim i starszym, wykazujące, że
pod wpływem zanieczyszczeń powietrza dochodzi do obniżenia

stężenia HDL cholesterolu, co powoduje wzrost ryzyka schorzeń
sercowo-naczyniowych. Bardziej wrażliwe na negatywne skutki
zanieczyszczenia powietrza są kobiety niż mężczyźni. (K.K.)
Źródło: http://newsroom.heart.org/news/bad-air-may-impact-goodcholesterol-increasing-heart-disease-risk?preview=1fc7

Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone!
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Wyniki ogłoszono 30 marca 2017 r.
w Brukseli. Award for Good Administration otrzymały Europejskie Sieci Referencyjne (ERN) działające na rzecz lepszej
opieki pacjentów z chorobami rzadkimi.
Gratulujemy wszystkim zaangażowanym w realizację tego bardzo potrzebnego i cennego przedsięwzięcia!
(K.K.)

Fot. Krystyna Knypl

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich, Emily O’Reilly,
w 2016 r. ustanowiła nagrodę za dobrą administrację (Award
for Good Administration), o którą mogły ubiegać się wszystkie
instytucje, agencje i organy Unii Europejskiej. Oceniano takie
aspekty jak innowacyjność, jakość obsługi klienta, zorientowanie
usług na obywatela, transformacja w zarządzaniu zmianami,
zrównoważony rozwój, polityka językowa, współpraca oraz
przejrzystość w postępowaniu administracyjnym. Do nagrody
nominowano 90 inicjatyw i instytucji (lista nominowanych
jest pod adresem https://www.ombudsman.europa.eu/en/activities/
eventdocument.faces/en/77198/html.bookmark).

Źródło: https://www.ombudsman.europa.eu/
activities/award-for-good-administration.
faces
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Ministerstwo Zdrowia zachęca do współpracy z European Reference Networks
Pod adresem http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-z-ue/europejskie-sieci-referencyjne/ można
znaleźć informacje o Europejskich Sieciach Referencyjnych.

Przedstawiamy pochodzący ze strony MZ wykaz sieci polskich
i zagranicznych.
(K.K.)
Źródło: strona internetowa Ministerstwa Zdrowia

Zatwierdzony przez Board of Member States wykaz European Reference Network (ERN)
Acronym
BOND
CRANIO

Nazwa

Podmiot
koordynujący

European Reference Network on
Rare Bone Disorders
European Reference Network on
Rare craniofacial anomalies and
ENT disorders

Istituto Ortopedico
Rizzoli
Erasmus Universitair
Medisch Centrum
Rotterdam

Państwo
koordynujące
IT
NL

Nazwisko
koordynae-mail koordynatora
tora
Luca
luca.sangiorgi@ior.it
Sangiorgi
Irene
Mathijssen

i.mathijssen@erasmusmc.nl

Endo-ERN

European Reference Network on Leiden University
Rare Endocrine Conditions
Medical Center

NL

Alberto M.
Pereira

A.M.Pereira@lumc.nl

EpiCARE

Great Ormond Street
European Reference Network on
Hospital for Children
Rare and Complex Epilepsies
NHS Trust

UK

Helen Cross

h.cross@ucl.ac.uk

ERKNet

European Rare Kidney Diseases
Reference Network

Universitätsklinikum
Heidelberg

DE

Franz
Schäfer

European Reference Network on
Rare Neurological Diseases
European Reference Network on
Rare inherited and congenital
anomalies

Universitätsklinikum
Tübingen
Erasmus Universitair
Medisch Centrum
Rotterdam

DE

Holm Graes- Holm.Graessner@med.unisner
-tuebingen.de

NL

René Wijnen r.wijnen@erasmusmc.nl

ERN-RND
ERNICA

Johann Wolfgang
European Reference Network on
Goethe Universität
Rare Respiratory Diseases
Frankfurt am Main

DE

Thomas O.F.
Wagner

ERN-Skin

European Reference Network
on Rare and Undiagnosed Skin
Disorders

Assistance Publique
Hôpitaux de Paris

FR

Christine
Bodemer

Centre Anticancéreux Léon Bérard

FR

Jean-Yves
Blay

European Reference Network
on Rare Adult Cancers (solid
tumors)
European Reference Network on
EuroBloodNet
Rare Hematological Diseases

Assistance Publique
Hôpitaux de Paris
The Newcastle Upon
European Reference Network for
Tyne Hospitals NHS
Rare Neuromuscular Diseases
Foundation Trust

EURO-NMD
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Franz.Schaefer@med.uni-heidelberg.de

Centrum Onkologii – Instytut
im. M.Skłodowskiej-Curie,
Oddział w Gliwicach
Samodzielny Publiczny
Dziecięcy Szpital Kliniczny
w Warszawie
Instytut „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka”
Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne przy Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym
Szpital Uniwersytecki
w Krakowie

Instytut Gruźlicy i Chorób
Płuc

ERN-LUNG

EURACAN

Polskie podmioty
uczestniczące

FR
UK

t.wagner@em.uni-frankfurt. Centrum Medyczne Kształde
cenia Podyplomowego
w Europejskim Centrum
Zdrowia – Otwock
Szpital Kliniczny im. H.
christine.bodemer@nck.
Święcickiego Uniwersytetu
aphp.fr
Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
jean-yves.blay@lyon.unicancer.fr

Centrum Onkologii – Instytut
im. M.Skłodowskiej-Curie

Pierre
Centrum Onkologii – Instytut
pierre .fenaux@sls.aphp.fr
im. M.Skłodowskiej-Curie
Fenaux
Kate Bushby
Hanns. Lochmuller@newca- Samodzielny Publiczny
Hanns Lochstl e.ac.uk
Centralny Szpital Kliniczny
muller
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Acronym
ERN-EYE
ERN GENTURIS

GUARD-HEART

ITHACA

MetabERN

Zatwierdzony przez Board of Member States wykaz European Reference Network (ERN) – cd.
Państwo Nazwisko
Podmiot
Polskie podmioty
Nazwa
koordy- koordynae-mail koordynatora
koordynujący
uczestniczące
nujące
tora
European Reference Network on Hôpitaux UniversitaHélène
Samodzielny Publiczny SzpiFR
dollfus@unistra.fr
Rare Eye Diseases
ires de Strasbourg
Dollfus
tal Kliniczny nr 1 w Lublinie
Samodzielny Publiczny SzpiNicoline
Nicoline.Hoogerbrugge@
tal Kliniczny nr 2, Pomorski
European Reference Network on Stichting Katholieke
NL
Hoogerradboudum
Uniwersytet Medyczny
GENetic TUmour RIsk Syndromes Universiteit
brugge
c.nl
w Szczecinie
Academisch Medisch
Gateway to Uncommon And
Centrum bij de
NL
Arthur Wilde a.a.wilde@amc.nl
Rare Diseases of the HEART
Universiteit van
Amsterdam
European Reference Network on Central Manchester
Jill Clayton- jill.clayton-smith@cmft.
Rare Congenital Malformations University Hospitals
UK
-Smith
nhs.uk
and Rare Intellectual Disability
NHS Foundation
European Reference Network
Helios Dr. Horst
Maurizio
Szpital Uniwersytecki
for Rare Hereditary Metabolic
DE
maur.scarpa@gmail.com
Schmidt Kliniken
Scarpa
w Krakowie
Disorders
Gdański Uniwersytet
Medyczny, Copernicus
Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

European Reference Network
PaedCan-ERN for Paediatric Cancer (haemato-oncology)

St. Anna Kinderkrebsforschung

AT

Ruth
Ladenstein

ruth.ladenstein@ccri.at

Dolnośląski Szpital
Specjalistyczny im. T.
Marciniaka Centrum
Medycyny Ratunkowej
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne przy Gdańskim
Uniwersytecie Medycznym

RARE-LIVER
ReCONNET
RITA

TRANSCHILD

VASCern

The Newcastle Upon
European Reference Network on
Tyne Hospitals NHS
Rare Hepatological Diseases
Foundation Trust
Rare Connective Tissue and Mu- Azienda Ospedaliera
sculoskeletal Diseases Network Universitaria Pisana
Rare Immunodeficiency, AutoThe Newcastle Upon
inflammatory and Autoimmune Tyne Hospitals NHS
Diseases Network
Foundation Trust
European Reference Network on
Transplantation in Children (incl. Servicio Madrileno
HSCT, heart, kidney, liver, intesti- de Salud
nal, lung andmultiorgan)
European Reference Network
Assistance Publique –
on Rare Multisystemic Vascular
Hôpitaux de Paris
Diseases

UK

David Jones

David.Jones@newcastle.
ac.uk

IT

Marta
Mosca

marta.mosca@med.unipi.it

UK

Andrew Cant Andrew.Cant@nuth.nhs.uk

ES

Manuel
López
Santamaría

fundacion.hulp@salud.
madrid.org

FR

Guillaume
Jondeau

guillaume.jondeau@aphp.
fr

W dniu 16 lutego Board of Member States zatwierdził powołanie 24 sieci eUROGEN
European Reference Network
ERN
on Rare and Complex Urogenital
eUROGEN
Diseases and Conditions
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Samodzielny Publiczny
Centralny Szpital Kliniczny

Instytut „Pomnik – Centrum
Zdrowia Dziecka”

Gdański Uniwersytet
Medyczny, Copernicus
Podmiot Leczniczy Sp.z o.o.
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“Epidemia hiperurykemii”

Nowości
Hiperurykemia – nowe dane
Na łamach „Arterial Hypertension” 2017;21,1(1-9)
ukazało się Stanowisko ekspertów dotyczące hiperurykemii i jej
leczenia u pacjentów z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym.
Autorami opracowania są: Krystyna Widecka, Filip M. Szymański,
Krzysztof J. Filipiak, Jacek Imiela, Beata Wożakowska-Kapłon,
Eugeniusz J. Kucharz, Artur Mamcarz, Jacek Manitius, Andrzej
Tykarski. W związku z tą publikacją odbyła się konferencja
prasowa, podczas której prof. Krystyna Widecka i prof. Andrzej
Tykarski wygłosili wykłady na temat hiperurykemii. Przedstawiamy, za zgodą autorów, przeźrocza z wykładów.
(K.K.)

Hiperurykemia
– choroba cywilizacyjna dzisiejszych czasów

• Nadciśnienie
• diuretyki
• ASA
• otyłość
• ↑konsumpcji
• piwa
• fruktozy
• syropu kukurydzianego

 Wydłużenie życia
• CAD
• CHF
• DM
• CKD

Kuo CF, Yu KH, See LC, et al. Elevated risk of mortality among gout pts: a comparison with the national population in Taiwan. Joint Bone
Spine. 2011 Dec;78(6):577-80.
Keenan RT, O’Brien WR, Lee KH, et al. Prevalence of contraindications & prescription of pharmacologic therapies fof gout. Am J Med.
2011 Feb;124(2):155-63.

Populacja chorych

Prof. Dr hab. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

U kogo spodziewać się hiperurykemii:

Pacjenci z otyłością
Pacjenci z nadciśnieniem
Pacjenci z cukrzycą

Choroby układu krążenia i czynniki wiążące się
z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego

U kogo spodziewać się hiperurykemii:
AŻ 10 MILIONÓW POLAKÓW CHORUJE
NA NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

NAWET CO DRUGI PACJENT Z NADCIŚNIENIEM
8TĘTNICZYM MA HIPERURYKEMIĘ
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Człowiek ma 4-krotnie większy
poziom kwasu moczowego
niż np. ptaki

Nowości

Inne ssaki
Ptaki
Gady i płazy

Małpy Nowego Świata
Małpy człekokształtne
Homo sapiens
Hiperurykemia w chorobach
układu sercowo-naczyniowego
– przyczyna czy skutek ?

Kwas moczowy
2- 5 mg/dl

patologie

Andrzej Tykarski

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Briefing prasowy PAP
Warszawa, 7 kwietnia 2017

Era

Okres

Mezozoik

Paleozoik
Proterozoik

> 7 mg/dl

Częstość występowania hiperurykemii
w nadciśnieniu tętniczym

Miocen

2 – 20 mln
lat temu

Eocen
Paleocen

Archaik

35
40 NTP nieleczone
42
248 NTP leczone
Itskowitz (1963)
67
56 NTP po adrenalektomii
Breckenridge (1966)
27
333 NTP nieleczone
58
470 NTP leczone
jest 2-3krotnie częstsza
CannonHiperurykemia
(1966)
43
141 NTP
NT naczynionerkowe
u osób z 52
nadciśnieniem
tętniczym44
75
24 NT złośliwe
niż119u normotoników
38
NT nieleczone
58
98 NT leczone
Simon (1969)
37
30 NTP
45
29 NT naczynionerkowe
Tykarski (1998)
24
2145 NTP nieleczone
26
2145 NTP leczone
Kostka-Jeziorny (2009)

Puryny

oksydaza ksantynowa
Hipoksantyna

mutacja

oksydaza ksantynowa

Kwas moczowy
ramię krótkie
chromosomu 16
oksydaza moczanowa

(urykaza)

Małpy Nowego Świata
Małpy człekokształtne
Homo sapiens

9

66

17

NTP nieleczone

Mechanizm hiperurykemii
w nadciśnieniu tętniczym

Ksantyna
Miocen
10 – 15 mln
lat temu

hyperurykemia (%)

Kinsey (1961)

Oligocen
Trzeciorzęd

n; typ NT

autor (rok)

Pliocen

Czwartorzęd

Allantoina

hiperurykemia

Epoka

Kenozoik

Kwas moczowy
0,5 – 1,5 mg/dl

Allantoina
Inne ssaki
Ptaki
Gady i płazy

Nadmiar
fruktozy

NADCIŚNIENIE TĘTNICZE
Nerkowy opór naczyniowy

Nadmiar fruktozy
i upośledzone wydalanie
Nerkowy korowy przepływ krwi
kwasu moczowego, a także niektóre
Podaż kwasuznane
moczowego
Insulinooporność
leki hipotensyjneto
przyczyny
do miejsc sekrecji
hirperurykemii w nadciśnieniu tętniczym

Starzenie

Sekrecja kanalikowa
kwasu moczowego
Reabsorbcja
sodu
i kwasu
moczowego

Nadmiar
fruktozy

Klirens kwasu moczowego

HIPERURYKEMIA
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Hiperurykemia jako czynnik rokowniczy
powikłań s-n u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
w dużych próbach klinicznych (reanalizy)

Stężenie kwasu moczowego a rozwój NT

Nowości
Autor (rok)

Populacja

Ryzyko względne

Khan (1972)

10 000 mężczyźni 2-krotny wzrost ryzyka w ciągu 5 lat

Selby (1990)

2062

3-krotny wzrost ryzyka w ciągu 6 lat

Badanie

follow-up

analiza
1-czynnikowa

analiza
wieloczynnikowa
niezależny
predyktor

1482 dorośli
2-krotny wzrost ryzyka w ciągu 7 lat
Ale hiperurykemia
zwiększa ryzyko
Jossa (1994)
619 mężczyźni
1.2-krotny wzrost ryzyka w ciągu 12 lat
rozwoju nadciśnienia tętniczego

HDFP

5

tak

kobiety

PIUMA

4

tak

tak

Taniguchi (2001)

6356 mężczyźni

2-krotny wzrost ryzyka w ciągu 10 lat

EWPHE

3

tak

nie

Nakanishi (2003)

2310 mężczyźni

1.6-krotny wzrost ryzyka w ciągu 6 lat

SHEP

5

tak

tak

Alper (2004)

577 dzieci

Predysponuje do nadciśnienia w ciągu 12 lat

Syst-China

3

tak

tak

Sundström (2004)

3119

1.5-krotny wzrost ryzyka w ciągu 4 lat

Syst-Eur

2

nie

nie

Hunt (1991)

Kwas moczowy w Framingham Heart Study
Cel:

Dzieci w wieku 5Bogalusa
– 17 lat.Heart
Obserwacja
Study 12-letnia.
Poziom kwasu moczowego i jego zmiany były
predyktorami rozwoju nadciśnienia skurczowego
i rozkurczowego.

zbadanie zależności między poziomem kwasu moczowego a
incydentami ChNS, zgonami z powodów sercowo-naczyniowych
oraz zgonami całkowitymi

Grupa badana:

6763 uczestników badania Framingham Heart Study
średnia wieku 47 lat

Wyniki: - poziom kwasu moczowego nie jest związany ze wzrostem
ryzyka sercowo-naczyniowego u mężczyzn
- u kobiet poziom kwasu moczowego jest czynnikiem ryzyka
ChNS, zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz zgonów
całkowitych (p<0,03), ale
- po skorygowaniu względem innych czynników ryzyka sercowonaczyniowego, nie znaleziono żadnej zależności
- za przyczynę utraty zależności uznano stosowanie diuretyków
Culleton et al, Ann Intern Med, 1999

Ilość incydentów na 1000 osób w
ciągu 2 lat skorygowana względem
wieku

Ryzyko ChNS związane z hiperurykemią
ChNS

40
30
20

40
30

Osoby z hiperurykemią mają częściej
20
chorobę niedokrwienną
serca

10
0

Zawał serca

Norma

Kobiety

0

Mężczyźni

Kobiety

Hiperurykemia

Brand, Am J Epidem 1985; 121:11

10

• Względne ryzyko powikłań s-n wzrasta wraz ze zwiększeniem
poziomu kwasu moczowego w surowicy
• Brak dowodów, że hiperurykemia jest czynnikiem
przyczynowym w rozwoju powikłań sercowo-naczyniowych
Hiperurykemia
nadciśnienia
tętniczego pojawia się u osób

z ch.n.s. „przy okazji”

10

Mężczyźni

Hiperurykemia a powikłania s-n
Stan wiedzy do 1999 roku

• Zależność
wysokim poziomem
kwasuryzyka
moczowego
innychpomiędzy
przyczynowych
czynników
a ryzykiem s-n staje się nieistotna statystycznie po
skorygowaniu z innymi znanymi czynnikami ryzyka
• Ta zależność wynika ze współistnienia innych
uznanych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.
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Nowości
• Wzglę
Względne ryzyka (RR) incydentó
incydentów ss-n (udar, zawał
zawał serca,
niewydolność
niewydolność serca, zgony ss-n) u pacjentó
pacjentów z nadciś
nadciśnieniem
(n=7978; 52751 pacjentopacjento-lat obserwacji) w zależ
zależnoś
ności
od poziomu kwasu moczowego (4 kwartyle)
kwartyle)
• Kwartyle Pua : I - < 4,9; II 5,0 - 5,9; III 6,0 - 6,9; IV > 7,0
• RR IV kw. versus I kw. - 1,48 (95% CI 1,181,18-1,86)
• Kwas moczowy był
był znamiennie i bezpoś
bezpośrednio zwią
związany
z CVD po skorygowaniu na obecność
obecność innych uznanych
czynnikó
czynników ryzyka (wiek, rasa, BMI, cukrzyca, palenie,
LVH, cholesterol, glukoza, kreatynina, diuretyki) p=0,007


o jedno SD kwasu moczowego
o jedno SD cholesterolu

13% CVD
18% CVD

Kwas moczowy jest niezależnym czynnikiem rokowniczym
(śmiertelność s-n) u pacjentów z przebytym udarem mózgu
(niezależnie od terapii diuretykiem).

Hiperurykemia
• „wczesny” marker zaburzeń hemodynamicznych nerek
• wykładnik ryzyka uszkodzeń narządowych

czynnikiem
• predyktorHiperurykemia
ryzyka powikłań jest
sercowo-naczyniowych
ryzyka incydentów s-n

• predyktor korzyści
terapii hipotensyjnej
niezależnym
od innychdiuretykiem

czynników
• czynnik przyczynowy
rozwojuryzyka
NT i powikłań s-n
Kwas moczowy jest niezależnym czynnikiem rokowniczym
(śmiertelność ogólna i s-n) u pacjentów z potwierdzoną
koronarograficznie chorobą niedokrwienną serca.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_moczowy#/media/File:Harns%C3%A4ure_Ketoform.svg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_moczowy#/media/File:Uric_acid_3d.png

Kwas moczowy

Kwas moczowy jest niezależnym czynnikiem rokowniczym
(śmiertelność i konieczność transplantacji serca)
u pacjentów z niewydolnością serca.

11
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Hiperurykemia – stężenie kwasu moczowego w surowicy,
w którym dochodzi do krystalizacji moczanu jednosodowego

Nowości

Leczenie hiperurykemii w praktyce

 Temp 37 C >6,8 mg/dl
(404 µmol/l)

- największe zagrożenia wynikające
z obecnych schematów postępowania
terapeutycznego



Temp. 35 C >6,0 mg/dl (360 µmol/l)



Temp. 30 C > 4,0 mg/dl (238 µmol/l)

Prof. Dr hab. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Stężenie kwasu moczowego
rozpuszczalność: ph + temp (37,0 C-6,8 mg/dl,30,0 C – 4,0 mg/dl)

Jak to jest w praktyce?

40

• Obecne schematy terapeutyczne opierają się na ACR/EULAR

 „Hiperurykemia bezobjawowa stanowi wskazanie do leczenia
farmakologicznego (allopurinol), gdy:
1.
2.
3.

stężenie kwasu moczowego w surowicy wynosi >12 mg/dl
(720μmol/l)
wydalanie kwasu moczowego z moczem przekracza 1100 mg/24h
występuje zespół rozpadu nowotworu”
[Interena Szczeklika 2016, str. 2031”

35

Urate crystallizes at a level of 6.8 mg/dL

30
Distribution, %

• Allopurinol / celem obniżenia stężenia kwasu moczowego u
chorego z rozpoznaną dną moczanową w okresie
międzynapadowym

Males
Females

Hyperuricemia defined at 7 mg/dL

25
20

Hiperurykemia bezobjawowa

15

UA>6 mg% ale bez objawów dny

10
5
0

0 1 2

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Serum urate, mg/dL
Lin et al. J Rheumatol. 27, 1045-1050 (2000)

Jak to jest w praktyce?

gouty arthritis

 Lekarze dążą w swoim leczeniu do poziomu 7 mg/dl oraz
uważają to za wystarczające
 Stosują najczęściej dawkę 100 mg niezależnie od poziomu
wyjściowego hiperurykemii
 Dawka 300 mg to w ich wyobrażeniu dawka maksymalna

 Nie wiedzą o możliwości wyleczenia dny i rozpuszczenia
złogów kryształów moczanu sodu przy osiągnięciu niższych
poziomów kwasu moczowego (<5mg/dl)

12
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Prawidłowe dawkowanie leków

Nowości

100 mg
allopurinolu

1 mg/dl kwasu
moczowego

100 do 200 mg na dobę =
300 do 600 mg na dobę =
700 do 900 mg na dobę =

Hiperurykemia - niezależny czynnik
ryzyka miażdżycy

Kiedy następuje wprowadzenie dawki 300 mg?

=
↑ stężenia kwasu moczowego o 1 mg/dl =
↑ o 12% /rok ryzyka śmiertelności

dawka początkowa
dawka terapeutyczna
dawka maksymalna

Zaledwie 22% pacjentów ma
wprowadzoną dawkę 300 mg
po dwóch latach od inicjacji.

Wzrost stężenia kwasu moczowego o 1mg/dl = wzrost
skorygowanego ryzyka śmiertelności na każdy rok o 12%

STĘŻENIE KW.
MOCZOWEGO

=

ŚMIERTELNOŚCI
SERCOWO-NACZYNIOWEJ

* (opracowano na podstawie:Am J Cardiol. 2012;109 (9): 1260-1265

13
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Zachowanie się
się poziomu kwasu moczowego
w trakcie leczenia losartanem i atenololem
w populacji badania LIFE
Pua (umol/l)
umol/l)

Skuteczne obniżanie stężenia kwasu moczowego
- dlaczego jest wskazane u pacjentów z wysokim
ryzykiem sercowo-naczyniowym ?

atenolol
losartan

450
425
400
375
350
325
300
275

Andrzej Tykarski

0

Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

1

2

3

4

5
6
czas (lata)

Korzystny efekt losartanu (śmiertelność s-n + udar mózgu
+ zawał serca) był w 29 % (p=0,004) zależny od wpływu
tego leku na poziom kwasu moczowego.

Briefing prasowy PAP
Warszawa, 7 kwietnia 2017

Potencjalny wpływ kwasu moczowego
na układ sercowo-naczyniowy

Hiperurykemia
• „wczesny” marker zaburzeń hemodynamicznych nerek
• wykładnik ryzyka uszkodzeń narządowych
• predyktor ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych
• predyktor korzyści terapii hipotensyjnej diuretykiem

Hiperurykemia powoduje

• wzrost agregacji/lizy płytek (in vitro)
• proliferacjadysfunkcję
miocytów ściany
naczyniowej
śródbłonka
( COX2, tromboksan, PDGF)
• spadek syntezy NO w śródbłonku
• aktywacja procesu zapalnego ( MCP-1)
• wzrost produkcji wolnych rodników
(niedokrwienie
oksydaza ksantynowa)
(nadmiar fruktozy
rozpad ATP)

• czynnik przyczynowy rozwoju NT i powikłań s-n ?
• cel terapeutyczny w redukcji ryzyka s-n ???

stres oksydacyjny

* Zmiana dawkowania do osią
osiągnię
gnięcia RR docelowego:
docelowego: <140 / 90 mmHg
Losartan 100 mg + HCTZ 12.5- 25 mg + others**
Losartan 100 mg + HCTZ 12.5 mg*
Losartan 50 mg + HCTZ 12.5 mg*
Losartan 50 mg
Atenolol 50 mg
Atenolol 50 mg + HCTZ 12.5 mg*
Atenolol 100 mg + HCTZ 12.5 mg*
Atenolol 100 mg + HCTZ 12.5- 25 mg + others**
Day Day Day Mth Mth Mth Mth
1
1
2
4
6
14 7

Yr Yr
1 1.5

Yr
2

Yr
2.5

Yr
3

Yr
3.5

Yr
4

Yr
5

* Titration encouraged if SiDBP >90 mmHg or SiSBP >140 mmHg but was mandatory if SiBP >160 / 95
mmHg
**Other antihypertensives excluding ACEIs, A II antagonists, beta blockers

Proportion of patients with first event (%)

Badanie LIFE – pierwotny
złożony punkt koń
końcowy

Badanie LIFE – schemat
dawkowania lekó
leków

Placebo

16

Composite of CV death, stroke and MI

14

Atenolol

RR - 13.0%, p=0.021

12
10

Losartan

8
6
4

Adjusted Risk Reduction
Unadjusted Risk Reduction

2

0
6
12
18
24
Number Study Month 0
at risk Losartan (n)4605
(n)4605 4524 4460 4392 4312
Atenolol (n) 4588 4494 4414 4349 4289

13.0%, p=0.021
14.6%, p=0.009

30
36
42
48
54
60
4247 4189 4112 4047 3897 1889
4205 4135 4066 3992 3821 1854

66
901
876

Dahlö
Dahlöf B et al Lancet 2002;359:9952002;359:995-1003.

HU a dysfunkcja śródbłonka

Poziom kwasu moczowego
a ryzyko sercowosercowo-naczyniowe
w populacji badania LIFE

Zachowanie się
się poziomu kwasu moczowego
w trakcie leczenia losartanem i atenololem
w populacji badania LIFE
Pua (umol/l)
umol/l)

Ryzyko wzglę
względne zł
złożonego punktu koń
końcowego

atenolol
losartan

450
425
400

0,99

1,00

1,01

1,02

1,03

1,04
1,04

Wszyscy, wyjś
wyjściowy Pua

P < 0,0001

Wszyscy, skorygowany Pua

P = 0,122

350

Kobiety, wyjś
wyjściowy Pua

P < 0,0001

325

Kobiety, skorygowany Pua

P = 0,0457

Mężczy
źni, wyjś
ężczyź
wyjściowy Pua

P = 0,108

Mężczy
źni, skorygowany Pua
ężczyź

P = 0,291

375

300
275
0

dysfunkcja śródbłonka

1

2

3

14

4

5
6
czas (lata)

Hiperurykemia indukuje dysfunkcję śródbłonka
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym.
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ksantyna + H2O +

Nowości

Hypertension 2000;35:746-751

NAD+

dehydrogenaza ksantynowa
kwas moczowy + NADH + H+

niedotlenienie

ksantyna + H2O + O

Allopurinol normalizuje dysfunkcję śródbłonka
u pacjentów z DM2 i AH stopnia łagodnego
Circulation 2002;106:221-226

oksydaza ksantynowa
kwas moczowy + O2

+ 2H+

Allopurinol poprawia dysfunkcję śródbłonka
u pacjentów z CHF
aktywacja
hamowanie

allopurinol

niedokrwienie

kwas moczowy
2e

oksydaza
ksanntynowa

3e

wolne
rodniki

allopurinol
Kwas moczowy jest zarówno antyoksydantem, jak
również inhibitorem osoczowej oksydazy ksantynowej

4,9/2,6 mmHg

JAMA 2008;300(8):924-932

Allopurinol poprawia podatność aorty
u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Cardiovasc.Therapeutics 2008;26:247-252

Allopurinol zmniejsza falę odbitą w aorcie
u pacjentów po przebytym udarze mózgu
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PTNT 2015
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PTNT 2015

Stosowanie allopurinolu wiąże się

Stosowanie allopurinolu można rozważyć

z mniejszą częstością udarów

również u pacjentów z bezobjawową hiperurykemią

i incydentów sercowych

w przebiegu nadciśnienia tętniczego

„ However, there has been no test
of the hypothesis that a reduction
in serum uric acid would prevent
cardiovascular complications.”

PTNT 2015

Culleton B.F. Current Opin Nephrol Hypertens 2011

Brak badań dokumentujących, że redukcja

hiperurikemii zmniejsza ryzyko powikłań
sercowo-naczyniowych

ESH/ESC2013 /PTNT2015
Do badań podstawowych zaliczono:

Nowe standardy leczenia
hiperurykemii
- pierwsze w Europie stanowisko ekspertów dotyczące
hiperurykemii i jej leczenia u pacjentów z wysokim
ryzykiem sercowo-naczyniowym
Prof. Dr hab. Krystyna Widecka

Klinika Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
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 Morfologia krwi obwodowej
 Stężenie glukozy w osoczu na czczo
 Stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji LDL, HDL, triglicerydów
w surowicy
 Stężenie potasu, sodu w surowicy
 Stężenie kwasu moczowego w surowicy
 Stężenie kreatyniny w surowicy (w połączeniu z szacunkową
oceną GFR)
 Badanie ogólne moczu
 Albuminuria
 12-odprowadzeniowy EKG
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Nowości

Jakie efekty przyniesie dieta?
NAWET SKRUPULATNIE PRZESTRZEGANA DIETA
ZMNIEJSZA STĘŻENIE KWASU MOCZOWEGO

TYLKO O 10-15%

Dlatego większość pacjentów z hiperurykemią i dną
moczanową wymaga terapii allopurinolem

Publikacje

Wskazania do stosowania ALLOPURINOLU u pacjenta z
nadciśnieniem tętniczym w zależności od globalnego ryzyka
sercowo-naczyniowego

2017, 1, 1-9 / www.ah.viamedica.pl
Wartość ciśnienia tętniczego (mmHg)
Sytuacja kliniczna

Ciśnienie tętnicze
wysokie prawidłowe
130-139/85-89

Nadciśnienie tętnicze
1. stopnia
140-159/90-99

Nadciśnienie tętnicze
2. stopnia
160-179/100-109

Brak czynników
ryzyka

ALLOPURINOL

1-2 czynniki ryzyka

ALLOPURINOL

≥ 3 czynniki ryzyka

LECZENIE NIEFARMAKOLOGICZNE

Nadciśnienie tętnicze
3. stopnia
≥ 180/110

Powikłania
narządowe, cukrzyca,
PChN 3

ALLOPURINOL

Jawna choroba układu
sercowonaczyniowego/PChN
≥4

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL!

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL

ALLOPURINOL

Dawkowanie allopurinolu
100 mg
leku

100 do 200 mg na dobę =
300 do 600 mg na dobę =
700 do 900 mg na dobę =

1 mg/dl kwasu
moczowego
dawka początkowa
dawka terapeutyczna
dawka maksymalna

Dieta niskopurynowa, bez syropu glukozowo-frukozowego
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Nowe stanowisko ekspertów

Podsumowanie:
3. Eksperci

tworzący

stanowisko

sugerują

szersze niż dotychczas podejmowanie terapii
zmniejszającej stężenie kwasu moczowego
oraz dobór dawki leku w zależności od
wyjściowego

stężenia

UA

oraz

ryzyka

pacjentów

Podsumowanie:
1. Zwiększone stężenie kwasu moczowego, niezależnie od
występowania dny moczanowej, łączy się ze zwiększonym
ryzykiem wielu chorób układu sercowo-naczyniowego
2. Stosowanie

allopurynolu

obniża

stężenie

kwasu

moczowego oraz łączy się ze zmniejszeniem całkowitego

ryzyka zgonu.

STANDARDY LECZENIA HIPERURYKEMII
wyzwania i możliwości
Krystyna Widecka, Andrzej Tykarski
7 kwietnia 2017 r.
Warszawa

Nowości
Podwyższony poziom kwasu moczowego czynnikiem ryzyka raka?
Na łamach czasopisma
„Oncotraget” ukazało się doniesienie zatytułowane Circulating uric acid levels and
subsequent development of
cancer in 493,281 individuals:

findings from the AMORIS Study autorstwa A. Yiu i wsp. na
temat związku hiperurikemii
z zagrożeniem chorobą nowotworową. Autorzy ocenili
493 281 osób w wieku powyżej

20 lat, badając zależność między poziomem kwasu moczowego a ryzykiem zachorowania na raka.
Stwierdzono dodatnią
zależność podwyższonego

poziomu kwasu moczowego
z rozwojem raka jelita grubego,
raka wątrobowo komórkowego, raka nerki oraz raka skóry
u mężczyzn oraz raka okolicy
szyi i głowy u kobiet. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28418841
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Kongresy, konferencje, raporty

Konferencja American College of
Physicians Internal Medicine*
Krystyna Knypl

Dawno nie podróżowaliśmy w myślach na atrakcyjny zagraniczny kongres medyczny. Okazuje się, że rozrywka ta jest bardzo popularna – na Sermo, amerykańskim
portalu dla lekarzy, jeden z kolegów takie podróże określił mianem podróżujące oczy.
Jeszcze trochę, a będą wycieczki z coraz bardziej nas ogarniającego świata wirtualnego do realnego!

B

ierzemy się zatem do przygotowania wirtualnej
podróży do San Diego. Gdybyśmy zdecydowali
się na realną podróż na kongres American College of
Physicians Internal Medicine (https://im2017.acponline.
org/), ponieślibyśmy wydatek około 2600 zł i mieli przed
sobą 16 godzin lotu z dwiema przesiadkami. Powiedzmy,
że polecielibyśmy na konferencję amerykańskich lekarzy
rodzinnych liniami Air France, więc przesiadki byłyby
w Paryżu i Los Angeles.
Przeglądamy w internecie, co nas czeka na konferencji. Program okazuje się bardzo ciekawy, a tematyka
zróżnicowana i szeroka. Nic dziwnego, wszak internista
jest „od wszystkiego”. Co więcej, czytamy, że prezentacje prelegentów będą w formie Pecha Kucha (po
japońsku piszemy
, a wymawiamy
peczijakuczia). Cóż to takiego? Usłużna wyszukiwarka
Google wraz z Wikipedią informują, że to nowy rodzaj
prezentacji multimedialnej składającej się z 20 przezroczy wyświetlanych przez 20 sekund każdy, a cały pokaz
trwa 6 minut i 40 sekund, ani chwili więcej. Czytamy

*30 marca – 1 kwietnia 2017, San Diego
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też, że taka forma prezentacji była po raz pierwszy zastosowana przez Astrid Klein i Marka Dythama w 2003
roku w Tokio i dotyczyła architektury.
Ale to już było!
Pomysł wprowadzenia dyscypliny czasowej podczas prezentacji ma dłuższą historię wartą przypomnienia.
W latach siedemdziesiątych na wspólnej konferencji
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Instytutu
Podstawowych Problemów Techniki PAN na temat
ultrasonokardiografii koledzy z IPPT PAN przygotowali
znakomitą oprawę dźwiękową obrad. W regulaminie
można było przeczytać, że po przekroczeniu wyznaczonego czasu prezentacji w pierwszej minucie rozlegnie się
krótki sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności
zakończenia wystąpienia, a w trzeciej minucie sygnał ten
będzie ciągły i uniemożliwi kontynuowania wystąpienia.
Tym sygnałem był jazz. Po kilku prezentacjach atmosfera
zrobiła się tak nowoorleańska, ze prowadzący jedną
z sesji prof. Jan Kwoczyński wystukując palcami o blat
stołu szybki rytm, oznajmiał: Muzyczka, gdzie jest
muzyczka? Nigdy potem nie uczestniczyłam w tak
umuzykalnionej konferencji naukowej.
Gdyby ktoś chciał sprawdzić się w prezentacji
Pecha Kucha, pod poniższym adresem znajdzie
wskazówki:
https://remixhumanities.wordpress.
com/2010/11/03/pecha-kucha-in-the-classroomtips-and-strategies-for-better-presentations/
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Kongresy, konferencje, raporty
średnio 1,04 kg, a BMI obniżało się o 0,43 punktu. Dobrą
opinię uzyskała aplikacja o nazwie Diabetes Educator
dla społeczności wirtualnej w wieku szkolnym. Polega
ona na zgromadzeniu grupy rówieśniczej, obecności
trenera przeszkolonego w edukacji cukrzycy, możliwe
jest śledzenie zmian masy ciała, a wszystkie aktywności
są skorelowane z planem lekcji. Po 16 tygodniach 68%
ze 187 uczestników testujących aplikację ukończyło cały
program odchudzania i uzyskało utratę 5% masy ciała.
Również pozytywną ocenę uzyskał program testowany
w Massachusetts General Hospital wspomagający pacjentów w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jak widać
tęsknota za wirtualizacją medycyny jest globalna.
Tematyka innych sesji była bardzo szeroka https://
im2018.acponline.org/educational-program/session-evaluations, poczynając od cukrzycy i kardiologii, na
medycynie podróży kończąc.
Następne spotkanie internistów odbędzie się
w Nowym Orleanie.
Krystyna Knypl

Wpływ nadciśnienia tętniczego na funkcje poznawcze
Negatywny wpływ nadciśnienia tętniczego na mózg to nie tylko większe ryzyko
udaru, ale także inne działania niepożądane. Na łamach „Hypertension” ukazało
się doniesienie Impact of Hypertension on
Cognitive Function: A Scientific Statement

From the American Heart Association,
w którym C. Iadecola i wsp. omawiają
wpływ nadciśnienia na funkcje poznawcze.
Nadciśnienie tętnicze, negatywnie
wpływając na budowę i czynność naczyń krwionośnych mózgu, prowadzi

do niedokrwienia istoty białej mózgu, co
powoduje zaburzenie funkcji poznawczych i może sprzyjać rozwojowi choroby
Alzheimera.
(K.K.)
Źródło: http://hyper.ahajournals.org/content/
early/2016/10/10/HYP.0000000000000053

Kardiolodzy interwencyjni obradują i informują

Fot. Krystyna Knypl

Nowości

Odchudzanie z udziałem smartfona
W programie konferencji American College of
Physicians Internal Medicine między działem Geriatric
medicine a Hematology ulokował się intrygujący dział
Health information technology, a w nim prezentacje
na temat aplikacji smartfonowych wspomagających
odchudzanie. Aplikacje prozdrowotne to dynamicznie
rozwijający się sektor usług informatycznych, o czym
świadczy wzrost liczby takich programów o 57% od
roku 2016. Jednak wszystko to jest wesoła twórczość
sektora informatycznego, żadna bowiem z aplikacji
nie przeszła testów w Food and Drug Administration,
agencji testującej wszystkie urządzenia medyczne oficjalnie dopuszczone do obrotu w ochronie zdrowia. Do
najbardziej popularnych na rynku amerykańskim należą
aplikacje Loselt, LiveStrong i MyFitnessPal. Jednakże
mankamentem tych aplikacji jest oferowanie tylko
w niewielkim odsetku strategii odchudzania opartych na
dowodach naukowych. Utrata masy ciała przez użytkowników aplikacji po 3-6 miesiącach użytkowania wynosiła

20

W dniach 5-7 kwietnia
2017 odbyła się w Warszawie
konferencja naukowa poświęcona zagadnieniom kardiologii interwencyjnej. Na zorganizowanej z tej okazji konferencji prasowej poinformowano
dziennikarzy o zastrzeżeniach
i uwagach kardiologów interwencyjnych do projektowanych przez Ministerstwo
Zdrowia zmian w strukturze
placówek kardiologicznych
oraz obniżeniu nakładów.

Zdaniem kardiologów interwencyjnych planowane przez
MZ zmiany spowodują pogorszenie opieki nad chorymi
kardiologicznymi.
Polskie Towarzystwo
Kardiologiczne postuluje,
aby ośrodki kardiologii interwencyjnej były ujęte jako
jednostki współpracujące
w systemie Państwowego
Ratownictwa Medycznego.
Konieczne jest prowadzenie
ogólnopolskich rejestrów oraz

wzrost nakładów na kardiologię, a także sprawniejsze
rozpatrywanie refundacji
innowacyjnych terapii zabiegowych oraz nowych leków
o udowodnionej skuteczności. Jako przykład podano
ewolokumab – przeciwciało
monoklonalne będące inhibitorem PCSK9. Pełnopłatna
kuracja miesięczna tym lekiem kosztuje 2,0…2,5 tysiąca
złotych.
(K.K.)
Źródło: materiały prasowe
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Zmienne i trudne cele leczenia
hipotensyjnego
Krystyna Knypl

Leczenie nadciśnienia jest trudnym zadaniem zarówno dla lekarza, jak i dla pacjenta.
Dla lekarza – ponieważ powodzenie w znacznym stopniu zależy od pacjenta – jego
motywacji i zdyscyplinowania. Dla pacjenta – ponieważ nie uświadamia sobie, jak
wiele zależy od niego samego.
Medycyna kliniczna też nie zawsze dobrze sobie radziła z wyznaczaniem punktów,
które powinny być celem leczenia hipotensyjnego.

W

badaniach klinicznych mamy określenie „punkt
końcowy”. Oficjalna definicja punktu końcowego
mówi, że jest to określona zmiana w stanie zdrowia
mogąca wystąpić u osoby uczestniczącej w badaniu,
której wystąpienie lub niewystąpienie może się wiązać
z działaniem testowanej metody leczenia (dietetycznej,
farmakologicznej, zabiegowej). Na podstawie różnicy w częstości występowania ustalonych w protokole
punktów końcowych porównuje się skuteczność i bezpieczeństwo różnych interwencji.
Gdy przeglądamy protokoły badań klinicznych
pod kątem ustalenia, co uznano w nich za twardy punkt
końcowy, to okazuje się, że poszczególni badacze bardzo
różnie podchodzą do tego określenia. I tak w badaniu
testującym nowy lek przeciw astmie za twardy punkt
końcowy przyjęto liczbę zaostrzeń astmy. W badaniu
testującym nowy lek przeciw osteoporozie za twardy
punkt końcowy uznano złamanie kręgu lub biodra.
Z kolei w badaniu kardiologicznym twardym punktem końcowym był zgon, zawał serca lub konieczność
wykonania zabiegu rewaskularyzacji. Dla odmiany
w badaniu testującym nowy lek przeciwcukrzycowy
za twardy punkt przyjęto zagon sercowo-naczyniowy,
zawał serca niezakończony zgonem, udar niezakończony
zgonem lub niestabilną chorobę wieńcową wymagającą
hospitalizacji.
Z tego krótkiego przeglądu widzimy, że pojęcie
punktu końcowego jest bardzo różne w zależności od
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grupy osób poddanych obserwacji oraz z góry przyjętej
definicji.
Jak mają się sprawy w wypadku leczenia hipotensyjnego? Na początek warto powiedzieć, że historia
naukowych obserwacji leczenia nadciśnienia tętniczego
jest stosunkowo krótka i zamyka się w horyzoncie połowy
wieku. Tyle samo lat ma mój dyplom lekarski, obserwuję
więc rozwój metod leczenia nadciśnienia na bieżąco.
Patrząc z dzisiejszej perspektywy, trudno sobie
wyobrazić, że pierwsze doniesienie kliniczne o tym, że
leczenie hipotensyjne przynosi wymierne korzyści zdrowotne, opublikowano dopiero w 1967 roku na łamach
JAMA. Było to doniesienie zbiorowe, a głównym badaczem był dr Edward D. Freis. Do badania kwalifikowano
wyłącznie mężczyzn z ciężkim nadciśnieniem tętniczym,
które definiowano wysokością ciśnienia rozkurczowego
w przedziale 115-129 mmHg.
W tym czasie medycyna kliniczna przywiązywała
prawie wyłącznie uwagę do ciśnienia rozkurczowego.
Podwyższone ciśnienie rozkurczowe powyżej 90 mmHg
uważano za przejaw „prawdziwego nadciśnienia”, natomiast podwyższonego ciśnienia skurczowego nie
uważano za zjawisko szkodliwe.
Jako dowód przytoczę fragment mojego studenckiego podręcznika Choroby wewnętrzne pod red.
Edwarda Szczeklika z 1965 r. W rozdziale poświęconym
nadciśnieniu tętniczemu prof. Leon Tochowicz pisał tak:
… podwyższone ciśnienie rozkurczowe wskazuje na wzrost
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oporów na obwodzie i na możliwość istnienia choroby nadciśnieniowej, podczas gdy podwyższone ciśnienie skurczowe
może być wyrazem wzmożonej wyrzutności serca, jak to
ma miejsce w niedomykalności zastawek tętnicy głównej
lub przy nadtarczyczności. W tym czasie nie widziano
potrzeby farmakologicznego leczenia nadciśnienia tętniczego okresu I i II . W medycynie klinicznej nie było
naukowych dowodów, że takie leczenie jest konieczne!
Dowody naukowe na konieczność leczenia ciężkiego nadciśnienia III i IV stopnia przyniósł dopiero
rok 1967, a leczenia nadciśnienia łagodnego i umiarkowanego dopiero rok 1970, kiedy to opublikowano
drugie doniesienie z serii The VA Cooperative Study.
Do drugiego badania kwalifikowano chorych z nadciśnieniem łagodnym i umiarkowanym, definiowanym
jako ciśnienie rozkurczowe 90-114 mmHg. W badaniu
tym obejmującym zaledwie 380 mężczyzn udało się
jednak wykazać, że korzyść obliczaną za pomocną
metod statycznych odnosili jedynie pacjenci z nadciśnieniem umiarkowanym, czyli z rozkurczowym
105-114 mmHg.
Tak więc w latach siedemdziesiątych chory z ciśnieniem dla przykładu 160/100 mmHg nie wymagał wg
medycyny klinicznej leczenia farmakologicznego. Lekarze rekrutujący pacjentów do badania VA Cooperative
Study stanęli przed poważnym zadaniem wyszukania
oraz przekonania pacjentów z nadciśnieniem umiarkowanym i ciężkim do konieczności leczenia farmakologicznego. Wymagało to szerokich akcji uświadamiających
na skalę społeczeństw.
Trzeba przyznać, że redukcja śmiertelności o 93%
w grupie chorych z nadciśnieniem rozkurczowym od 115
do 129 mmHg stwierdzona w badaniu The VA Cooperative Study oraz o 74% w grupie chorych z nadciśnieniem
rozkurczowym od 105 do 114 mmHg dawała bardo
dobre argumenty na rzecz poglądu, że nadciśnienie
tętnicze jest stanem wymagającym leczenia.
Dalszych dowodów na potrzebę leczenia nadciśnienia łagodnego dostarczyło badanie The Australian National Blood Pressure Trial, do którego kwalifikowano pacjentów z nadciśnieniem rozkurczowym
95-109 mmHg, którego wyniki opublikowano w 1976
roku.
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By Madhero88 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6947713
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Zmiany w zakresie świadomości i wyników leczenia nadciśnienia
tętniczego w Stanach Zjednoczonych

Lata siedemdziesiąte uporały się więc z dowodami
na konieczność leczenia nadciśnienia rozkurczowego.
• 1967 – leczenie nadciśnienia ciężkiego (rozkurczowe
115-129 mmHg)
• 1970 – leczenie nadciśnienia umiarkowanego (rozkurczowe 105-114 mmHg)
• 1976 – leczenie nadciśnienia łagodnego (95-109 mmHg).
Lata osiemdziesiąte to badanie nadciśnienia
skurczowego.
Badanie The Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP), przeprowadzone przez prof.
Staessena i wsp. na 4736 osobach z nadciśnieniem >160
i <90 mmHg, w wieku od 60 do 80 lat, wykazało, że
w grupie leczonej aktywnie nastąpiła redukcja powikłań
narządowych, ale redukcja śmiertelności z powodu udaru
mózgu i zawału serca nie była statystycznie znamienna.
Z tego też powodu w roku 1991 na łamach „Journal of
Human Hypertension” prof. J. Staessen i wsp. napisali:
SHEP jest pierwszym badaniem klinicznym, które wykazało korzyści leczenia nadciśnienia u starszych. Jednak
są pewne obszary niepewności.
Niepewności te dobrze rozwiało badanie HOPE,
w którym średnia wieku uczestników wynosiła 66±7 lat,
a stosowanym lekiem był ramipril v. placebo.
• 1991 – tak, leczyć nadciśnienie skurczowe (SHEP)
• 2000 – leczyć nadciśnienie po sześćdziesiątce! (HOPE).
Tak więc po około 30 latach badań klinicznych
ustalono, że nadciśnienie jest stanem wymagającym
leczenia farmakologicznego. Z chwilą tego ustalenia stało
się oczywiste, że stosowanie placebo naraża pacjentów
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dużym ryzykiem. Ówczesny prezydent MET-LIFE James
R. Dow był lekarzem i po kilku reorganizacjach towarzystwa zdecydował postawić na branżę ubezpieczeń
na życie dla każdego.
Lekarze ubezpieczeń na życie badali pacjentów,
którzy przyszli na wizytę nie z powodu dolegliwości, ale
z powodów ekonomicznych. To, co stwierdzał lekarz
podczas wizyty, było jedynie fragmentem jego pracy,
oczekiwano od niego tzw. rozpoznania przewidującego
– określenie to pojawiło się podczas I kongresu lekarzy
ubezpieczeniowych w 1899 w Brukseli, wymyślił je
przewodniczący dr Vleminckx.
Warto zauważyć, że termin „rozpoznanie przewidujące” jest zrozumiały i przemawia do wyobraźni,
czego nie można powiedzieć o współczesnym terminie „czynniki ryzyka”. Aby takie rozpoznanie postawić,
konieczne było bardzo drobiazgowe i ujednolicone
badanie. Posłużyły temu szczegółowe kwestionariusze.
Coraz powszechniejsze obecnie w gabinetach lekarskich
„checklisty” korzeniami sięgają wzorów kwestionariuszy
towarzystw ubezpieczeniowych, które powstały w początkach XIX wieku.
Już podczas tego kongresu w 1899 roku jeden
z uczestników, dr Mauriac, uważany za autora dzieła
Kompletny traktat o badaniu lekarskim w dziedzinie
ubezpieczeń na życie, powiedział, że jeżeli chodzi o dokładność, nie ma żadnego porównania pomiędzy dokumentami statystycznymi towarzystw ubezpieczeniowych
a podobnymi dokumentami szpitalnymi.
Ta dokładność zaowocowała bardzo dobrymi
wnioskami. Już w 1917 roku podczas zjazdu lekarzy
dyrektorów medycznych Metropolitan Life insurance dr Fischer przedstawił bardzo szczegółowe
wnioski na temat znaczenia wysokości ciśnienia
krwi. Oto one.
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Battle_of_Gettysburg,_by_Currier_and_Ives.png

na konkretne i zmierzalne negatywne skutki zdrowotne
i dalsze badania nad skutecznością leczenia prowadzono,
porównując między sobą grupy leków.
Skoro medycyna kliniczna ustaliła, że nadciśnienie jest stanem wymagającym leczenia farmakologicznego, istotne jest uszczegółowienie, od jakich wartości
powinno zaczynać się nadciśnienie, u kogo powinniśmy
rozpoznać nadciśnienie.
Próby wyznaczenia granicy między normotensją
i hipertensją czyniono już od dawna, a zakres podawanych wartości może nas wprawić w poważne zdziwienie.
Oto lista poglądów w tej sprawie:
• 120/80 mmHg – Robinson i Bruce, 1938 r.
• 130/70 mmHg – Brown, 1947 r.
• 140/80 mmHg – Ayman, 1934 r.
• 140/90 mmHg – Perera, 1948 r.
• 150/90 mmHg – Thomas, 1952 r.
• 160/100 mmHg – Bechgaard, 1946 r.
• 180/100 mmHg – Burgees, 1948 r.
• 180/110 mmHg – Evans, 1956 r.
Jak nietrudno zauważyć, rozbieżności są poważne
i nie możemy się oprzeć na głosach pojedynczych ludzi.
Amerykanie mają przydatne źródło danych związanych z ubezpieczeniami na życie, które mają u nich
długą tradycję. Czołowym towarzystwem ubezpieczeniowym jest Metropolitan Life Insurance Company. To
potężna instytucja, która wystąpiła z ofertą ubezpieczeń
na życie w 1864 roku. Początkowo oferta dotyczyła tylko
żeglarzy oraz żołnierzy walczących w wojnie secesyjnej.
Jednak szybko zorientowano się, że to biznes obarczony
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1. Trwale podwyższone ciśnienie tętnicze prowadzi
do wzrostu śmiertelności i im wyższe ciśnienie,
tym większa śmiertelność.
2. Ciśnienie tętnicze stale przewyższające
o 12 mmHg wartość średnią dla danej grupy wiekowej stanowi górną granicę zmienności u człowieka.
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3. Pozornie zdrowy człowiek może przez dłuższy czas
mieć podwyższone ciśnienie tętnicze bez uchwytnych
odchyleń, które by o tym świadczyły.
4. Z ogólnej liczby wszystkich zaburzeń stwierdzanych
w badaniu, włączając wysokie ciśnienie tętnicze, zarówno w wieku poniżej 40 lat, jak i powyżej tej granicy,
ponad 75% stanowią zaburzenia sercowo-naczyniowe.
5. Wartość normalna średniego ciśnienia krwi wzrasta
z wiekiem w granicach objętych badaniem, to jest do
60-65. roku życia, jednak w starszym wieku nie należy
spodziewać się zdecydowanie wyższych wartości.
6. Osoby ze skurczowym ciśnieniem krwi zawartym
w przedziale 90-110 mmHg wykazują niższą śmiertelność niż osoby z ciśnieniem przewyższającym
o 12 mmHg wartość średnią dla wieku.
7. Osoby, których masa ciała przekracza o co najmniej
20% wartość średnią dla wieku i wzrostu, mają ciśnienie wyższe średnio o 4 mmHg niż osoby z prawidłową
masą ciała.
8. Wobec osób, których ciśnienie skurczowe przewyższało
170 mmHg, oceniano ryzyko strat finansowych jako
bardzo duże i odmawiano im ubezpieczenia.

Jeżeli uświadomimy sobie, że aparat do mierzenia
ciśnienia krwi został skonstruowany przez Riva-Rocciego
w 1896 roku, a pomiar ciśnienia z użyciem słuchawek
opisany przez Korotkowa w 1905 roku, to trzeba przyznać, że skonkretyzowanie w 12 lat od opisania metody
tak znakomitych i szczegółowych wniosków dowodzi
niezwykłej znajomości medycyny oraz zdolności do
analitycznego myślenia u przedstawicieli medycyny
ubezpieczeń na życie, czego niestety nie można zauważyć
u przedstawicieli medycyny klinicznej.
Podsumowanie
Jakie wnioski możemy wysnuć z porównania
poglądów klinicystów oraz aktuariuszy na temat wysokości ciśnienia krwi i jego wpływu na zdrowie? Czy
wnioski te można mogą mieć charakter uniwersalny?
1. Posługuj się metodami prostymi, ale rób to jak najdokładniej, małe bowiem jest ważne.
2. Nie oszukuj samego siebie, bo szydło zawsze wyjdzie
z worka.
3. Zanim wytyczysz cel, zbadaj rzetelnie i w długiej
perspektywie, jak wpłynie on na twoje życie.

(Według Stulecie nadciśnienia tętniczego 1896-1996 pod red.
N. Postel-Vinay, Via Medica 1998).

Krystyna Knypl

Nowości
Wynaleziono lek przeciw starzeniu się?
W złożonym procesie starzenia się komórek uczestniczy
wiele mechanizmów. Komórki
wydzielają substancje o działaniu prozapalnym, które
prowadzą do starzenia się.
Z wiekiem obniża się między
innymi aktywność czynnika
transkrypcyjnego NfF2 (od
ang. nuclear factor erythroid
2-related factor 2). Czynnik
ten kontroluje ekspresję wielu
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genów, których produkty działają cytoprotekcyjnie.
R. Wang i wsp. opublikowali na łamach „Aging Cell”
doniesienie Rapamycin inhibits the secretory phenotype of
senescent cells by a Nrf2-independent mechanism. W warunkach doświadczalnych
wykazano, że rapamycyna
zwiększa poziom czynnika
transkrypcyjnego NfF2.

Rapamycyna jest antybiotykiem makrolidowym,
po raz pierwszy wyizolowanym w 1975 roku z bakterii
Streptomyces hygroscopicus
pochodzących z próbki ziemi pobranej na Wyspie Wielkanocnej, która w językach
polinezyjskich znana jest jako
Rapa Nui. Od nazwy w języku polinezyjskim pochodzi
nazwa antybiotyku. Czyżby

jeszcze jedną tajemnicę – jak
zachować młodość – kryła
Wyspa Wielkanocna? (K.K.)
Źródło: https://www.
sciencedaily.com/releases/2017/04/170405130952.htm
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Alpe di Susi

Czego nie szukać
pod listkiem figowym?
Janina Białobrzeska-Paluszkiewicz

Mam napisać, dlaczego po operacji tętniaka mózgu mniej mnie boli głowa. Operacja
była przed 22 miesiącami. Udana. Nie ma niedowładów, a tego bałam się najbardziej.
Głowa pracuje, serce się raduje. Jedyna zła pozostałość po operacji to uporczywy ból
głowy. Wymaga stosowania leków przeciwbólowych, nie tych najsilniejszych, wystarczy paracetamol z kofeiną, czasem dodatkowo ibuprofen. Oczywiście byłam konsultowana przez znanych lekarzy w znanych poradniach przeciwbólowych w dobrych
ośrodkach. Ale wszyscy zalecali mi przede wszystkim leki przeciwdepresyjne. A na
pytanie, jaki jest prawdopodobny mechanizm bólu, nie potrafili odpowiedzieć.
25
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iem, że to nie jest łatwe pytanie, ale jest co najmniej kilka hipotez co do tego bólu. Pewności
nie ma.
Przestałam chodzić do kolegów po pomoc. Sama
się sobą zajęłam. Tak jak potrafiłam.
Często lekarze, będąc chorzy, nie przyznają się,
że są lekarzami, bo uważają, że nie będą zbadani tak
jak trzeba. Nieraz słyszałam: przecież ty wiesz lepiej
niż ja, co ci pomaga.
I tak to trwało 18 miesięcy. Przypadkowo na spotkaniu lekarskim w Warszawie, w przerwie między powitaniami, gratulacjami, wręczeniami
spotkałam koleżankę – doświadczonego lekarza klinicystę, hipertensjologa, z którą się od bardzo dawna
nie widziałam. Jak to bywa w takich okolicznościach,
opowiedziałam jej, co się ze mną działo (https://www.
gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-2/

lekarz-pacjentem/410-tworczy-bol-glowy), w krótkich
słowach wymieniłyśmy się informacjami o najbliższych
dla nas osobach.
Ta spotkana pani doktór była pierwszy lekarzem
od czasu operacji, który mnie zapytał, jakie mam ciśnienie krwi. Odparłam, że od 17 lat biorę lek na nadciśnienie
i mam do 140 skurczowe, do 90 rozkurczowe, a średnie
około 135/80 mmHg. Powiedziała mi, że zna doniesienie
naukowe opisujące występowanie bólów głowy przy ciśnieniu 140-135 mmHg i że w mojej sytuacji powinnam
mieć ciśnienie skurczowe 110-120 mmHg. Zaleciła mi
regularnie mierzyć ciśnienie i zwrócić większą uwagę na
sól. Obiecała przesłać artykuł na temat soli i pomyśleć,
jak mi pomóc.
Ucieszyłam się z tego spotkania,
bo dawno nie rozmawiałam z kimś takim. Po wcześniejszych wizytach u kolegów nie czułam się tak dobrze jak

San Valentino
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Alpy

po spotkaniu z nią. Poprzednie rozmowy były szybkie,
bo za drzwiami czekali kolejni pacjenci. Czułam się
jak intruz, jakbym przeszkadzała w pracy. Nie mogę
się skarżyć na kolegów, byli jak trzeba, poza jednym
wyjątkiem, gdy uszkodzono mi nerw skroniowy przez
podanie w iniekcji ksylokainy w miejsce rany pooperacyjnej. Z tego powodu miałam być operowana przez
chirurga plastyka. Na szczęście do tej operacji nie doszło.
Po dwóch tygodniach ból po uszkodzeniu nerwu zmalał.
Więcej do tej placówki nie poszłam.
Leków przeciwdepresyjnych nie przyjmowałam,
bo gdy ich spróbowałam, przez dwa tygodnie nie nadawałam się do życia. Po lekach było gorzej niż bez nich.
Żyłam zatopiona w bólu, codziennie w skali od
3 do 10.
Spotkanie z koleżanką hipertensjologiem skierowało moją uwagę na ciśnienie, które od tej pory częściej
mierzyłam, i sól. Zwykle soliłam mało albo wcale, ale
po spotkaniu przestałam solić i bardzo uważałam na
zawartość soli w produktach.
Zaczęłam analizować, kiedy czuję się
najlepiej, a kiedy ból się nasila. Doszłam do wniosku, że
gdy śpię, ból zmniejsza się, bo być może w nocy spada
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ciśnienie. A po pracy, w której jak to w pracy różnie
bywa, ból narasta, bo mam wtedy wyższe ciśnienie.
Postanowiłam coś z tym zrobić.
Wszyscy, z którymi rozmawiałam, nie zalecali
mi obniżania ciśnienia, tłumacząc, że za niskie też nie
jest wskazane. Ale pewnego poranka, gdy głowa bardzo
bolała, zwiększyłam dawkę leku przeciwnadciśnieniowego i po kilku dniach zeszłam poniżej 120/80 mmHg.
Byłam trochę osłabiona, lecz po
trzech dniach poczułam ulgę. Na początku nic nikomu
nie mówiłam, bo bałam się zapeszyć. A gdy się okazało,
że przez następny tydzień nie musiałam brać leku przeciwbólowego, oznajmiłam mężowi, że już od 10 dni czuję
się dobrze. Cieszyłam się jak dziecko.
Zadzwoniłam do koleżanki hipertensjolog i opisałam jej, jak się sprawy mają. Byłyśmy obie bardzo rade.
Po trzech tygodniach niebrania leków
przeciwbólowych pojechałam na narty, zaopatrzona
w leki nadciśnieniowe i przeciwbólowe. W okresie tego
dwutygodniowego wyjazdu plus tydzień poprzedzający
byłam zmuszona wziąć lek przeciwbólowy zaledwie
cztery razy. To naprawdę niedużo w porównaniu do
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ilości zażywanych przed obniżeniem ciśnienia. Jestem
bardzo zadowolona. Wyjechałam w Alpy! Przejechałam
na nartach 250 km.
Do tej pory się dziwię, że nikt w poradniach przeciwbólowych nie powiedział mi, że po
operacji tętniaka mózgu powinno się mieć ciśnienie
poniżej 120/80 mmHg. Uczestnicząc w wykładzie profesora hipertensjologa zapytałam go, jakie ciśnienie
jest uznawane za najlepsze u ludzi po operacji tętniaka
mózgu. 120/80 – tak brzmiała odpowiedź.
Czyli zwyciężyła stara prawda. Po prostu trzeba
badać pacjentów, mieć dla nich trochę więcej czasu,
leczyć człowieka z użyciem rozumu i nie szukać pod
listkiem figowym niczego innego prócz figi.
Tekst i malarstwo

Na okoliczność mojego wiosennego nastroju namalowałam te kwiaty
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diabetolog, dr n. med.
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Pamiątki rodzinne

Szafa na
emigracji
Wiesława Paszek

Jako przedstawicielkę typowej,
islandzkiej rodziny poproszono mnie o napisanie kilku słów
na temat naszych rodzinnych
pamiątek. Jedyny problem jest
taki, że nie jest to rodzina typowa, a już na pewno nie typowo
islandzka. Z drugiej strony co
znaczy typowa w dzisiejszych czasach, kiedy podróżowanie jest tak proste, a języki
i kultury mieszają się na każdym kroku? Co znaczy typowa na terenach, gdzie z racji
historii i geografii, geny już od wieków mieszają się jak w kociołku zupa? U nas ten
proces mieszania (ten, którego jesteśmy świadomi) zaczął się też jakiś czas temu, ale
pewnie jakby głębiej poszukać, to większość nawet tych prawdziwie typowych rodzin już kiedyś była w kociołku wymieszana i nie wiadomo tylko, jakie niespodzianki
zawiera ich genom. Może sytuacja ma się trochę inaczej na wyspach, zwłaszcza tak
izolowanych jak Islandia, gdzie napływ nowych genów i kultur z racji położenia zachodził trochę wolniej lub prawie wcale przez wiele wieków? Jednakże jak historia
mojej rodziny pokazuje, nie jest to regułą.

W

ięc co można znaleźć w domu takiej rodziny jak
moja? Kiedy już dobrych kilka lat temu zostałam
zaproszona do islandzkiego domu mojego wtedy jeszcze
nieplanowanego męża, siedząc tak przy stole i czekając na
kawę podaną z termosu (bo tak tu się to robi), poczułam
się nagle jakoś swojsko. Dwa i pół tysiąca kilometrów
od domu, za oknem padający poziomo deszcz, huk wiatru, w oddali lawa i ocean, a mnie ogarnęło takie miłe
uczucie, jakie się ma słysząc język ojczysty po długim
czasie i na drugim końcu świata. Na stole stał serwis
kawowy z białej porcelany ze złotą obwódką u góry. No
można pomyśleć, że niezbyt typowy jak na tę wysokość
i szerokość geograficzną. Jakieś przeczucie kazało mi
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obejrzeć spód filiżanki. Wiele się mogłam spodziewać,
ale nie napisu „Wałbrzych”!

Odkrycie to spowodowało oczywiście lawinę
pytań. Jak się okazało, mama mojego gospodarza (teraz
męża) była Niemką, a jej tata jakimś dziwnym trafem
posiadał swojsko dla mnie brzmiące nazwisko kończące
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się na -ski, jednak czas wojny spowodowały rozstanie
z tatą -skim. Legenda rodzinna głosi, że był Niemcem,
choć mnie osobiście fakt płynnego posługiwania się
językiem niemieckim w tamtych czasach jakoś nie
przekonuje o przynależności do nacji niemieckiej. W mamie męża najwyraźniej jednak pozostał, wraz z częścią materiału genetycznego, sentyment do polskości
i z „Wałbrzychem” przypłynęła na wyspę. Później mój
narzeczony, typowy przecież islandzki -sson, a jednak
wymieszany z niemieckim -tagiem i domieszką -skiego
przetransportował „Wałbrzych” do Polski. Potem serwis
już wraz z nowym nabytkiem w postaci żony oraz dwójki
dzieci został spakowany do kontenera i odbył po raz
kolejny w swoim życiu podróż ku wyspie i potencjalnie
lepszemu życiu (chciałam zaznaczyć, że żona z dziećmi
podróżowały poza kontenerem). Czasami teraz patrząc
na nasz serwis oraz dwóch synów, popijając kawę w towarzystwie islandzkiej rodziny, zastanawiam się, jaką
trasę przyjdzie „Wałbrzychowi” jeszcze w swym żywocie
przebyć. Trudno przewidzieć
losy przedmiotu będącego
w posiadaniu jakże typowej
rodziny.
Coś jednak musi być
w tych serwisach, że mimo
iż tak kruche, to właśnie one
często stają się czymś dla nas
cennym. Nie wiem, czy jest
to czar wspólnie spędzonych
chwil przy kawie i herbacie,
coś na kształt naszego przez
żołądek do serca, ale coś
w tym musi być. Dobrze pamiętam, że jako siedmiolatkę
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zapytano mnie po śmierci babci, czy jest coś, co bym
chciała po niej dostać. Z całego tego babcinego skarbca
najcenniejszy dla mnie okazał się właśnie serwis kawowy,
który też z „Wałbrzychem” przypłynął na wyspę. Mimo
że mój serwis nie należy do najbardziej użytecznych na
świecie, to coś w tych malutkich granatowych filiżankach ze złotym zdobieniem sprawiło, że właśnie jego
zapragnęłam. Mimo że serwis jak na razie stoi sobie
cichutko w szafie, na pewno zostanie z nami na długo
i może podzieli w przyszłości losy „Wałbrzycha”.
Nasze serwisy nie są tu odosobnione. Czar rodzinnej porcelany, jaka by ona nie była, jest najwidoczniej
fenomenem międzynarodowym. Podczas rozmowy
z koleżanką Greczynką dowiedziałam się, że ona również jako jedną z niewielu rzeczy po babci zachowała
„szczególnej urody” pomarańczową, błyszczącą filiżankę
ze spodkiem oraz cukiernicę od dawno nieistniejącego
już większego kompletu. Bo jak tu się pozbyć sentymentu do czegoś, z czego
babcia nakładała jedzenie do
niemowlęcej buzi?
Wydaje się, że rodzinne historie nie tylko filiżankami stoją. W mojej rodzinie jednym z przedmiotów,
który także upodobał sobie
dalekie podróże, pomimo
swych niezbyt poręcznych
gabarytów jest szafa, a właściwie nie wiem, co to jest.
Z całą pewnością jest to mebel drewniany, wielorakiego
użytku. Zawsze się zastanawiałam, dlaczego mąż wszędzie tę szafę ze sobą zabierał.
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Tu jednak również pojawia się wątek babci, tym razem
niemieckiej. Szafa razem z „Wałbrzychem” przewędrowała drogę z Niemiec na Islandię, potem do Polski
i znów na wyspę lawy i ognia. Jakie były jej wcześniejsze
przygody, tego nie wiem, ale patrząc na nią widać, że
była świadkiem niejednej historii. I jakoś tak z wiekiem
zaczynam się również przywiązywać do tego pewnie
niezbyt ciekawego mebla, pomimo widniejących na nim
śladów przeszłości, a może właśnie dzięki nim. Już nie
chcę zeszlifowywać, zamalowywać obtarć i plam. Nie
chcę pozbywać się śladów przeszłości i historii szafy,
która na pewno widziała więcej niż ja.
W mojej typowo islandzkiej rodzinie jest więcej
pamiątek powiązanych z Niemcami i z Polską niż Islandią. Jest srebrny uchwyt od laski po pradziadku męża,
niemieckim złotniku. Są zdjęcia mojego dziadka z okresu
wojny, kiedy to dostał się do niewoli niemieckiej, którą
udało mu się przeżyć tylko dzięki niemieckiemu pochodzeniu. Są szkolne świadectwa babci z okresu okupacji
opatrzone swastyką. Są też tony starych, wyblakłych fotografii, ukazujących często nieznanych mi ludzi, ale w jakiś
sposób powiązanych z moją rodziną. Ludzie na
nich wyglądają inaczej, ale uśmiechają się podobnie.
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Podpisy na odwrocie niektórych fotografii mówią, że
była to dawna miłość babci czy też dziadka, a dedykacja
„Mojej kochanej Uleczce” zawsze wywołuje uśmiech na
mojej twarzy.
Ale czy jako rodzina, no jednak trochę islandzka,
mamy w domu coś islandzkiego? Myślę, że większość
rodzinnych skarbów jest jeszcze ukrytych w czeluściach
szafy dziadka -ssona i raczej nie są to drogocenne z materialnego punktu widzenia przedmioty. Pewnie dlatego,
że Islandia jeszcze na początku XX wieku należała do
najbiedniejszych krajów Europy, a większość jej populacji
mieszkała w podobny sposób jak w okresie średniowiecza.
Trudno przecież było gromadzić skarby w chatach zrobionych ze skał, torfu i mchu. Największym bogactwem
Islandii od zawsze był język, który chroniony, w mało
zmienionej formie dotrwał do czasów współczesnych.
Islandczycy przez wieki walk z przeciwnościami natury,
często zamknięci w czterech ścianach, upodobali sobie
słowo mówione w postaci islandzkich historii – sag, które
potem spisano. W każdym
więc
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domu islandzkim, również naszym, są książki. Jest ich
dużo. Są zarówno te nowe, jak i trochę starsze.
Jako rodzina islandzka posiadamy jednak coś
szczególnego i nie jestem pewna, czy jakakolwiek nacja
na świecie ma dostęp do czegoś podobnego. Jest to coś,
z czym ja z racji pochodzenia raczej słowiańskiego
(z domieszką germańską) jestem związana tylko pośrednio, bardziej jako dawczyni komórek jajowych niż
spadkobierca genetyczny. Jest to coś, czego strasznie
zazdroszczę Islandczykom. Każdy Islandczyk może uzyskać dostęp do serwisu internetowego, który umożliwia
prześledzenie własnego drzewa genealogicznego aż do
pierwszych osadników na wyspie. Nam najdalej udało
się dojść do roku 850, kiedy to norweski przodek dopłynął do nowego lądu. Na stronie tej można też wpisać
jakąkolwiek osobę pochodzenia islandzkiego i system
wskaże nam, jakie jest pomiędzy nami pokrewieństwo,
pokazując wspólnych przodków. A wszystko to dzięki
firmie zajmującej się genetyką. Wzięła ona pod lupę
nację islandzką, będącą idealnym źródłem informacji do
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studiów genetyki populacji, właśnie dzięki swej izolacji
oraz dzięki tradycji oraz miłości do słowa. Informacje
o mieszkańcach wyspy przetrwały te wszystkie wieki
najpierw w postaci islandzkich sag, przekazywanych
z ust do ust, a potem w formie pisanej. To w powiązaniu z genetyką umożliwiło stworzenie i prześledzenie
sieci powiązań w tej małej społeczności (https://www.
islendingabok.is/English.jsp).
Zadanie napisania tych kilku słów skłoniło mnie
do refleksji nad gromadzonymi przez nas przedmiotami. Bo co jest dla nas naprawdę wartościowe? Czy jest
sens kupowania ton przedmiotów, zwłaszcza z myślą
o następnych pokoleniach? Pamiątki mojej rodziny,
poza szafą, srebrną rękojeścią, babciną biżuterią, to
rzeczy kruche, nietrwałe, bezwartościowe, a jakże cenne.
Rzeczy, za którymi kryją się uczucia przodków. Są to
przedmioty nieszczególne, ale związane z naszą historią,
jakże typową w swej nietypowości.
Tekst i zdjęcia

Wiesława Paszek, radiolog
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W poszukiwaniu
pamiątki
idealnej...
Barbara Iwanik

Właściwie od chwili poczęcia dziecka
rynek zachęca przyszłych rodziców do
gromadzenia pamiątek. Wiele par decyduje się na ciążową sesję fotograficzną,
film z USG 3D czy gipsowy odlew brzucha. Tym, którzy nie skusili się na ciążowe pamiątki, trudno oprzeć się ofercie
dedykowanej noworodkom: pięknym
sesjom zdjęciowym z dzidziusiami układanymi w koszach, odciskom malutkich
stópek i dłoni w pięknych ramkach...
można nawet zachować kikut pępowiny
w specjalnym ozdobnym klipsie.

Fotografie z archiwum Barbary Iwanik

D
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o dziś żałuję, że nie dałam się porwać modzie na
noworodkowe sesje fotograficzne, i z pierwszych
tygodni życia córki mam głównie kiepskiej jakości
zdjęcia wykonane telefonem (szczęśliwie zgrane na dysk
zewnętrzny trzymany niemalże w sejfie).
Swoje marzenie o profesjonalnej rodzinnej sesji
zdjęciowej zrealizowałam dopiero, gdy córka miała pół
roku. Niestety przeżyłam rozczarowanie... myślę, że
był to pechowy zbieg okoliczności: mnie źle układała
się fryzura, dziecko było zmęczone, a pani fotograf nie
szanowała naszych próśb o niezakładanie córce dziwnych
wełnianych czapek, w których rzekomo miała wyglądać
słodko, a które ewidentnie ją irytowały – awersja do
czapki pozostała do dziś.
Powróciliśmy zatem do namiętnego robienia
zdjęć telefonem. Nasze karty pamięci pękały w szwach
od tysiąca ujęć i filmików. Córka na drabince, córka na
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zjeżdżalni, córka na huśtawce, córka je, córka się śmieje,
córka bawi się misiem... robiliśmy te zdjęcia na potęgę, aż
zauważyliśmy przerażająco banalną rzecz: kiedy robisz
zdjęcie, nie uczestniczysz w aktywności, którą właśnie
wykonuje dziecko, bo... jesteś zajęty fotografowaniem!
Dziecko czuje się obserwowane, oceniane, a zamiast
głowy rodzica widzi ekran telefonu! Doszukaliśmy się
nawet w internecie informacji o zjawisku, któremu
ulegliśmy! To FOMO – fear of missing out – syndrom
coraz częściej występujący w pokoleniu wychowanym
na mediach społecznościowych.

P

o małżeńskiej naradzie zdecydowaliśmy, że w naszej
rodzinie najlepiej sprawdzają się jednak pamiątki
tradycyjne: pudło, w którym trzymamy pierwsze ubranko
naszej córki, jej pierwszy rysunek i kilka innych skarbów
oraz kronika, którą prowadzimy od dnia ślubu. Obecnie
dominują wpisy o rozwoju córeczki, ostatnio tworzyliśmy listę wypowiadanych przez nią słów. Zebrało się
ich prawie trzydzieści!
W gonitwie dnia codziennego trudno czasem
znaleźć czas na pisanie, ale wpisy z poprzednich lat motywują nas do wysiłku. Kiedy brak nam weny, piszemy
po prostu kilka zdań o tym, jak wyglądał dzisiejszy dzień,
co lubimy robić, albo ile kosztuje w sklepie tabliczka
czekolady. Mamy nadzieję, że kiedyś te zapiski będą
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źródłem wzruszeń i radości naszej córy, tak jak dla nas
pamiątki w domach rodziców.
W moim rodzinnym domu cały regał ugina
się pod ciężarem albumów przygotowywanych przez
mojego śp. ojca. Był doskonałym fotografem, a swoje
zdjęcia dokładnie opisywał i układał chronologicznie. Jest
również wielki karton przeźroczy, które raz na kilka lat
oglądamy z rodzeństwem, oraz kasety magnetofonowe
z naszymi pierwszymi słowami. Moją osobistą pamiątką
z dzieciństwa jest pluszowy wielbłąd, który towarzyszył
mi w dziecięcych przygodach, smutkach i radościach.
Trzymam go w szafie do dziś.
Tekst i zdjęcia

Barbara Iwanik
młodszy asystent na oddziale chemioterapii
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Chłopak z okładki
Krystyna Knypl

Zmieniają się czasy, obyczaje, a także charakter pamiątek rodzinnych. Jako najstarsza
z autorek poczułam się zobowiązana przedstawić równie wiekowe pamiątki.

W

moim archiwum zachowało się Świadectwo
Heraldyi Królestwa Polskiego z roku 1855, z którego dowiadujemy się, że Łapiński Wincenty Anastazy
herbu Jelita jest Szlachcicem Królestwa Polskiego wraz
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z potomstwem prawem płci obojej i wpisany być może
do Ksiąg Szlachty dziedzicznej. Tak, tak, jestem szlachcianką herbu Jelita (https://pl.wikipedia.org/wiki/Jelita_(herb_szlachecki).
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Z kolei młodzieniec z okładki bieżącego numeru
z ponadczasowo, jak się okazuje, modną fryzurą to
mój ojciec Józef Łapiński z okresu studiów na Wolnej
Wszechnicy Polskiej, wyższej
uczeni, która powstała w 1916
roku. Wolna Wszechnica
Polska miała cztery wydziały: matematyczno-przyrodniczy, humanistyczny, nauk
politycznych i społecznych
oraz pedagogiczny. Ojciec po
ukończeniu studiów pracował
jako nauczyciel w kraju oraz
przez rok w Danii w szkole
polskiej.
Inna pamiątka to list
wysłany z obozu koncentracyjnego – obowiązywał język
niemiecki, który ojciec dobrze
znał. Pobyt w obozie potwierdza dokument Międzynarodowego Czerwonego Krzyża.

36

Po powrocie z obozu koncentracyjnego ojciec
kontynuował pracę jako nauczyciel szkół średnich –
dokumentuje to dyplom z 1947 roku.
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Ciekawostką powojennej rzeczywistości jest…
talon na buty.

Losy rodziny ze strony mojej matki Haliny z Hublewskich są przedmiotem dociekań, które opisałam
na fotoblogu:
https://www.photoblog.com/mimax2/2016/10/08/8102016palacyk-ksawerego-konopackiego-na-nowej-pradze/
https://www.photoblog.com/mimax2/2016/10/08/8102016historia-odtwarzana-z-fotografii-rodzinnych/
https://www.photoblog.com/mimax2/2016/10/09/9102016-ach-ten-ksawery/
https://www.photoblog.com/mimax2/2016/10/11/11102016tajemnice-palacowe-albo-kim-byla-zona-ksawerego/
https://www.photoblog.com/mimax2/2016/10/09/9102016-dziadkowie-hublewscy/.
Krystyna Knypl

37

5_2017

maj

Koty malowane

Informacja dla autorów
materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
1. Sprawy ogólne
1.1. Autorami materiałów prasowych zamieszczanych
w „Gazecie dla Lekarzy” są lekarze i członkowie ich
rodzin.

1.7. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
przez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
zmian.

1.1. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

1.8. Materiał prasowy może być opublikowany pod
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
redakcji.

1.2. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórczości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
1.3. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
nie są przyjmowane.
1.4. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia materiału prasowego bez podania przyczyny.
1.5. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi spełniać
podane dalej wymogi edytorskie.
1.6. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu
redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycznym,
jak i poprawności językowej. Niejasności i wątpliwości
mogą być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja
czasem zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za
długi, dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu
GdL) oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym
etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest nanoszenie poprawek na pierwotnej
autorskiej wersji tekstu i przysyłanie jej do ponownego
opracowania redakcyjnego.

38

1.9. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
dla „Gazety dla Lekarzy”.
1.10. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
lub w internecie, informując o takim zamiarze redaktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
(elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
gazeta-dla-lekarzy.com.
2. Odpowiedzialność
i prawa autorskie
2.1. Autor materiału prasowego opublikowanego w „Gazecie dla Lekarzy” ponosi odpowiedzialność za treści
w nim zawarte.
2.2. Prawa autorskie i majątkowe należą do autora materiału prasowego. Publikacja w „Gazecie dla Lekarzy”
odbywa się na zasadzie bezpłatnej licencji niewyłącznej.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
Lektury
zamieszczanych w „Gazecie dla Lekarzy”
3. Status współpracownika
3.1. Po opublikowaniu w „Gazecie dla Lekarzy” trzech
artykułów autor zyskuje status współpracownika i może
otrzymać legitymację prasową „Gazety dla Lekarzy”
ważną przez rok.
3.2. Współpracownik, któremu redakcja wystawiła
legitymację prasową, może ponadto otrzymać oficjalne zlecenie na piśmie w celu uzyskania akredytacji na
konferencji naukowej lub kongresie. Wystawienie zlecenia jest jednoznaczne z zobowiązaniem się autora do
napisania sprawozdania w ciągu 30 dni od zakończenia
kongresu lub konferencji, z zamiarem opublikowania
go na łamach „Gazety dla Lekarzy”.
4. Wymogi edytorskie dotyczące
materiałów prasowych
4.1. Teksty
4.1.1. Redakcja przyjmuje teksty wyłącznie w formie
elektronicznej, zapisane w formacie jednego z popularnych edytorów komputerowych (najlepiej DOC, DOCX).

4.2.1.5. Ilustracje powinny być nadesłane jako samodzielne pliki graficzne.
4.2.2. Prawa autorskie
4.2.2.1. Redakcja preferuje ilustracje (fotografie, grafiki)
sporządzone osobiście przez autora artykułu (lepsza
ilustracja słabszej jakości, ale własna).
4.2.2.2. Przesłanie ilustracji do redakcji jest jednoznaczne z udzieleniem przez autora licencji na jej publikację
w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.3. Jeżeli na ilustracji widoczne są osoby, do autora
artykułu należy uzyskanie zgody tych osób na opublikowanie ich wizerunku w „Gazecie dla Lekarzy”.
4.2.2.4. Jeżeli ilustracje zostały zaczerpnięte z internetu, najlepiej aby pochodziły z tzw. wolnych zasobów.
W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
5. Uwagi

4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.

5.1. W kwestiach nieporuszonych powyżej należy się kontaktować z redaktor naczelną lub sekretarzem redakcji.

4.2. Ilustracje

5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

4.2.1. Sprawy techniczne
4.2.1.1. Redakcja przyjmuje ilustracje
zarówno w formie elektronicznej, jak
i w postaci oryginałów do skanowania
(np. odbitek).
4.2.1.2. Ilustracje powinny być jak najlepszej jakości: ostre, nieporuszone, dobrze
naświetlone.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego
powinny być nadesłane w oryginalnej
rozdzielczości, bez zmniejszania.
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4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być
wysokiej rozdzielczości (jak do druku
na papierze).
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Fot. Mieczysław Knypl

Bez komentarza

