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Retinopatia

Motto: Scribere necesse est, vivere non est
Czyli: Tylko to się naprawdę zdarzyło, co zostało zapisane*
*Przekład Tomasza Osoińskiego

A gawiedź wierzy głęboko;
Czucie i wiara silniej mówi do mnie
Niż mędrca szkiełko i oko.
Adam Mickiewicz Romantyczność

Koleżanki i Koledzy,

R

etinopatia jest poważnym powikłaniem okulistycznym, które może dotyczyć
pacjentów w każdym wieku. Mogą na nią chorować zarówno wcześniaki, jak
i osoby w starszym wieku cierpiące na cukrzycę lub nadciśnienie tętnicze. Z uwagi
na szerokie rozpowszechnienie tych schorzeń jest retinopatia problemem na skalę
populacyjną. U podłoża obu rodzajów retinopatii leży nieskuteczna kontrola glikemii
i ciśnienia krwi. Wprawdzie już praktycznie nie spotykamy zaawansowanych postaci
retinopatii nadciśnieniowych IV stopnia, jakie miewali pacjenci w początkach mojej
praktyki lekarskiej, ale nadal zbyt dużo osób ma powikłania narządowe. Zagadnienia
dotyczące retinopatii cukrzycowej przedstawia w bieżącym numerze dr Alicja Barwicka, powikłaniami narządowymi nadciśnienia zajmiemy się w następnym numerze.

D

o listy czynników ryzyka podnoszących ciśnienie krwi należy dopisać lekturę
internetu – o tym jak dalece negatywny wpływ na nas wywierać może internet
pisze red. Aleksandra Zasimowicz. Ponieważ całkowite odstawienie internetu w dzisiejszych czasach nie jest możliwe, pozostaje nam używać go w dawkach niepodnoszących ciśnienia krwi oraz omijanie tych miejsc tego medium, w których nasilenie
treści lub zachowań patologicznych jest szkodliwe dla zdrowia.

P

onieważ trwają jeszcze wakacje, najlepiej zamknąć komputer i spędzać więcej
czasu na świeżym powietrzu.

Życzę więc wszystkim Czytelnikom relaksujących wakacji!
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„Gazeta dla Lekarzy” jest miesięcznikiem redagowanym przez lekarzy i członków ich rodzin,
przeznaczonym dla osób uprawnionych 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
nadesłanych do publikacji tekstów, w tym skracania, zmiany tytułów i dodawania śródtytułów.
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I. Informacje wstępne

Artykuł poglądowy
Retinopatia cukrzycowa, czyli oczekiwanie na przełom
Alicja Barwicka ........................................................................ 7

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 20845685 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.
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prasowych zamieszczanych w „Gazecie
dla Lekarzy” ..................................................................38
Na zakończenie
A tam nastała pora deszczowa Katarzyna Kowalska ....... 40

II. Wizja i misja
1. Nadrzędnym celem „Gazety dla Lekarzy” jest propagowanie ważnych
dla zdrowia publicznego zagadnień: postępu w medycynie, promocji
zdrowia oraz 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.
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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.

Pokazują
prawdziwe życie

14

Lubię je
oglądać

Niektórzy twórcy
tego typu nagrań
mi imponują

17

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” jest dziennikarzem freelancerem, nie
prowadzi działalności gospodarczej, a czasopismo nie zamieszcza
komercyjnych reklam ani ogłoszeń.
Nie są udzielane patronaty medialne wydarzeniom komercyjnym
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.

3

40

8_2019 sierpień

Nowości
Zbyt niski poziom LDL cholesterolu zwiększa ryzyko udaru krwotocznego
Dążąc do obniżenia poziomu cholesterolu należy
zachować umiar, ponieważ
zbyt niski poziom LDL cholesterolu zwiększa ryzyko
udaru krwotocznego. Na łamach „Neurology” ukazało
się doniesienie Low-density

lipoprotein cholesterol and risk do 2012 r. co 2 lata oznaof intracerebral hemorrhage czano poziom cholesterolu.
autorstwa Charoan Ma i wsp., W okresie obserwacji w baprzedstawiające wyniki badań danej grupie stwierdzono 753
na ten temat.
przypadki udaru krwotoczneBadaniem objęto 96 043 go. Pacjenci ze stężeniem LDL
uczestników (średni wiek cholesterolu <70 mg/dl byli
51,3 lat), którym od 2006 znacząco bardziej zagrożeni

udarem krwotocznym niż
osoby z stężeniem LDL cholesterolu od 70 do 99 mg/dl.
Współczynnik ryzyka był
1,65-2,69 razy większy w zależności od tego, jak dalece
był obniżony poziom LDL
cholesterolu.
(K.K.)

Źródło: https://n.neurology.org/content/early/2019/07/02/WNL.0000000000007853

Gdzie lekarz powinien spędzać urlop?
wioska w stanie Michigan
liczące zaledwie kilkuset
mieszkańców. Prawdopodobnie główną atrakcją jest tam
znikoma szansa spotkania
pacjenta, który z radością zawoła na nasz widok: „Jak się
cieszę, że panią (pana) widzę,
bo właśnie zapomniał(a)em
zabrać leków, poproszę więc
o receptę…”.
(K.K.)

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Suttons_Bay_Downtown_Looking_South_M-22.jpg

Trwają wakacje, wszyscy
wyjeżdżają na urlopy, na
forach lekarskich wymiana
poglądów o tym, gdzie warto
pojechać na odpoczynek od
trudów dnia powszedniego.
Portal Medscape zamieścił
publikację 25 Terrific Vacations for Doctors. Spośród
polecanych kierunków wakacyjnych na pierwszym
miejscy jest Suttons Bay,

Źródło: https://tiny.pl/tdmm1

Mikroflora jelitowa a autyzm
Na łamach „Cell” opublikowano artykuł Human
Gut Microbiota from Autism
Spectrum Disorder Promote
Behavioral Symptoms in Mice
autorstwa G. Sharon i wsp.

na temat roli mikrobioty
w rozwoju autyzmu. Myszom
przeszczepiono mikroflorę
jelitową od ludzi zdrowych
oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Myszy, które

otrzymały mikroflorę jelitową
od dawców z zaburzeniami
ze spektrum autyzm zmieniły swoje zachowanie i były
„mniej wokalne”. Autorzy sądzą, że mikroflora jelitowa

bierze udział w produkcji
neuroaktywnych metabolitów wpływających na funkcjonowanie mózgu.
Rola mikroflory jelitowej
jest bardzo rozległa. (K.K.)

Źródło: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31150625

Optymalne ciśnienie krwi dla pacjentów z cukrzycą typu 1
Dyskusje o tym jakie ciśnienie krwi jest optymalne,
trwają wiele lat. Kolejny głos
w dyskusji na ten temat znajdujemy w doniesieniu Optimal Blood Pressure Thresholds

for Minimal Coronary Artery
Disease Risk in Type 1 Diabetes autorstwa J. Guo i wsp.
opublikowanym na łamach
„Diabetes Care”. Na podstawie
analizy danych 605 pacjentów

z cukrzycą typu 1 biorących
udział w The Pittsburgh
Epidemiology of Diabetes
Complications (EDC) Study,
obserwowanych przez 25 lat,
obliczono, że optymalnym

ciśnieniem jest 120/80 mmHg
oraz HbA1c poniżej 8%. Przy
takich wielkościach ciśnienia
krwi i HbA1c ryzyko rozwoju
choroby wieńcowej jest najmniejsze.
(K.K.)

Źródło: https://care.diabetesjournals.org/content/early/2019/06/26/dc19-0480

Statyny zwiększają ryzyko hiperglikemii
i nowo zdiagnozowanej cukrzycy
Statyny mają wielu zwolenników, ale też systematycznie
rosnące grono przeciwników.
Ci ostatni będą mogli jako argument cytować doniesienie
Statin users have an elevated
risk of dysglycemia and new-onset-diabetes autorstwa Z.

4

Victoria i wsp. z uniwersytetu
w Ohio, opublikowane na łamach „Diabetes Metabolism
Research and Reviews”.
Przeanalizowano retrospektywnie dane 7064 pacjentów zażywających statyny
i stwierdzono, że w grupie tej

znamiennie częściej występuje podwyższony poziom
hemoglobiny glikowanej
(HbA1c). Ponadto w grupie tej częściej stwierdzano
nowo diagnozowaną cukrzycę. Objawy te występowały
u pacjentów przyjmujących

statyny dłużej niż 2 lata. Autorzy podkreślają konieczność zalecenia przede wszystkim modyfikacji stylu życia
u pacjentów z zaburzeniami
lipidowymi.
(K.K.)
Źródło: https://www.medicalnewstoday.com/articles/325567.php
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Ciśnienie krwi u astronautów
Minęło 50 lat od wylądowania człowieka na księżycu. Załogę statku kosmicznego stanowili Neil Armstrong – dowódca,
Buzz Aldrin – pilot modułu księżycowego oraz Michael
Collins – pilot modułu dowodzenia. Loty w kosmos to wiele
zagadnień nie tylko technicznych, ale także medycznych.
Jednym z nich jest hipotonia ortostatyczna, na którą cierpią
astronauci w przestrzeni kosmicznej.
Na łamach „Circulation” ukazało się doniesienie autorstwa Q. Fu i wsp. Orthostatic Tolerance After Microgravity
Exposure omawiające zagadnienia związane ze zmianami
ciśnienia krwi u astronautów. Przeanalizowano wyniki dobowych pomiarów ciśnienia krwi (ABMP) u 12 astronautów
(4 kobiety i 8 mężczyzn, średni wiek 48±5 lat) dokonane 24
godziny przed startem, w trakcie startu i po 6 miesiącach
od wylądowania na Ziemi. Średnie ciśnienie krwi przed
startem wynosiło u astronautów średnio 120±10 mmHg,
w przestrzeni kosmicznej średnio 106±9 mmHg, a po wylądowaniu powracało do wartości 122±13 mmHg. Pomocne Buzz Aldrin na Księżycu sfotografowany przez Neila Armstronga
w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi w czasie lotu są
(K.K.) Źródło: materiały prasowe American Heart Association
trening fizyczny oraz właściwe nawodnienie.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Apollo_11#/media/Plik:Aldrin_Apollo_11.jpg

Nowości

Nadciśnienie białego fartucha
Na łamach „Annals of
Internal Medicine” ukazało
się doniesienie Cardiovascular Events and Mortality
in White Coat Hypertension:
A Systematic Review and
Meta-analysis autorstwa J.B.

Cohen i wsp. Badacze przeprowadzili analizę 27 badań
obejmujących 25 786 uczestników z nadciśnieniem białego fartucha i 38 487 z prawidłowym ciśnieniem krwi;
czas obserwacji wynosił od 3

do 19 lat. U pacjentów z nadciśnieniem białego fartucha
ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych było wyższe
o 36% w porównaniu z osobami z prawidłowym ciśnieniem krwi.

Autorzy podkreślają konieczność wykonywania
okresowych badań ciśnienia
krwi, dzięki czemu można
odpowiednio wcześnie wykryć konieczność wdrożenia
leczenia.
(K.K.)

Źródło: https://annals.org/aim/article-abstract/2735719/cardiovascular-events-mortality-white-coat-hypertension-systematic-review-meta-analysis?doi=10.7326%2fM19-0223
https://www.termedia.pl/Artykul-oryginalny-Efekt-bialego-fartucha-u-chorych-na-cukrzyce-typu-2-z-mikroalbuminuria,47,9591,0,0.html

Wysiłek fizyczny a zdrowie
Regularny wysiłek fizyczny jest powszechnie zalecanym sposobem utrzymania
dobrej kondycji zdrowotnej,
a badania naukowe dostarczają kolejnych dowodów na
ten temat. Na łamach „British
Medical Journal” ukazało się
doniesienie Physical activity
trajectories and mortality:

population based cohort study
autorstwa A. Mok i wsp. omawiające wpływ wysiłku fizycznego na zdrowie w dłuższej
perspektywie czasowej.
Autorzy obserwowali
14 599 osób przez 12,5 lat.
Osoby wykonujące umiarkowany wysiłek fizyczny w wymiarze 150 minut tygodniowo

były o 29% mniej zagrożone
schorzeniami układu sercowo-naczyniowego oraz
o 11% mniej schorzeniami
onkologicznymi. Regularne
uprawianie wysiłku fizycznego jest ważne w każdym wieku, a w szczególności średnim
i starszym, kiedy wzrasta ryzyko schorzeń kardiologicznych

i onkologicznych – podkreślają autorzy doniesienia. Optymalnym zajęciem prozdrowotnym jest wykonywanie
wysiłku fizycznego o umiarkowanej intensywności co
najmniej przez 150 do 300
minut tygodniowo. (K.K.)
Źródło: https://www.bmj.com/content/365/bmj.l2323

Dieta owocowa warzywna zmniejsza ryzyko cukrzycy
Właściwa dieta odgrywa
bardzo ważną rolę w profilaktyce i leczeniu cukrzycy.
Na łamach „JAMA Interanl
Medicine” ukazało się doniesienie Association Between

5

Plant-Based Dietary Patterns and Risk of Type 2 Diabetes. A Systematic Review
and Meta-analysis autorstwa
F. Qian i wsp. na ten temat.
Autorzy przeanalizowali

9 badań naukowych obejmu- warzywach i są o 23% mniej
jących 307099 uczestników, zagrożone rozwojem cukrzywśród których było 23 544 cy typu 2.
(K.K.)
osób z cukrzycą. Stwierdzo- Źródło: https://jamanetwork.com/
no, że osoby stosujące częjournals/jamainternalmedicine/
fullarticle/2738784
ściej dietę opartą głównie na
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Nowości
Konferencja Polityka Lekowa Państwa
# Wprowadzenie lepszych
możliwości kontroli i ograniczenia nielegalnego eksportu
równoległego leków. Mimo generalnie niezłej oceny podjętych działań, wciąż nie zostały
spełnione ważne zadania stojące przed rządzącymi, związane z wdrażaniem Polityki
Lekowej Państwa. Najważniejsze z nich to:
# Nowelizacja ustawy
refundacyjnej, która wprowadziłaby ułatwienia w podejmowaniu decyzji w procesach refundacyjnych. Jednym
z oczekiwanych rezultatów
jest wprowadzenie możliwości stosowania szerszej gamy

instrumentów dzielenia ryzyka, wdrażanie value based
healthcare czy early advice lub
też Innowacyjnego/Refundacyjnego Trybu Rozwoju.
# Uchwalenie ustawy o zawodzie farmaceuty, która
powinna wprowadzić nowe
definicje zadań farmaceuty.
Jednym z jej celów jest usprawnienie systemu ochrony zdrowia, który cierpi z powodu niedoboru lekarzy i pielęgniarek.
# Stworzenie systemu zachęt dla przemysłu biotechnologicznego i farmaceutycznego,
które przyczyniłyby się do znaczącego wzrostu aktywności
tego sektora w Polsce, przede

Fot. Krystyna Knypl

W tej konferencji, która
odbyła się 15 lipca 2019 r.,
uczestniczyli przedstawiciele
Ministerstwa Zdrowia, reprezentanci branży farmaceutycznej, producenci leków,
przedstawiciele organizacji
pacjentów. Wypatrywałam na
sali przedstawicieli organizacji lekarskich i chyba muszę
odwiedzić mojego okulistę,
bo nie udało mi się wypatrzeć
nikogo.
Według otrzymanej informacji prasowej, cytuję:
Do najważniejszych sukcesów wdrażania Polityki Lekowej Państwa należy zaliczyć:
# Ciągłe poszerzanie opcji
terapeutycznych dostępnych
w Polsce poprzez sukcesywne
wdrażanie oraz rozszerzanie
programów lekowych finansowanych z budżetu NFZ.
# Powołanie Agencji Badań
Medycznych, które stanowi
początek zmian w całym systemie ochrony zdrowia. Zmiany
legislacyjne pozwalające na
zmniejszenie obciążeń biurokratycznych w planowaniu
i realizacji badań klinicznych.

wszystkim pod kątem inwestycji w projekty badawczo-rozwojowe oraz potencjał
produkcyjny.
Jednym słowem sukces
goni sukces i sukcesem pogania!
Ciekawie brzmi określenie
„nowe zadania zawodu farmaceuty”, więcej –https://pulsfarmacji.pl/4715739,29627,farmaceuta-bedzie-mogl-wystawic-recepte.
Pielęgniarki już mogą
wystawiać recepty, ale jakoś
nie garną się do realizowania
tych uprawnień. MZ próbuje
przekonać farmaceutów.
Uważam, że politycy z dyplomem lekarza i czynnym
PWZ powinni być zobowiązani do wystawiania recept,
po wcześniejszym odbyciu
obowiązkowych praktyk
„w terenie” w placówkach
POZ, AOS, SOR. Wszystko
wiedzą o ochronie zdrowia,
pora aby pokazali, co potrafią!
Wnioski: Warto być zdrowym!
Krystyna Knypl

Sen dobry na wszystko!
Niedobór snu wśród lekarzy jest zjawiskiem
nagminnym. Warto zapoznać się z zaleceniami
National Sleep Foundation (https://www.sleepfoundation.org/), która podaje normy godzin snu dla osób
(K.K.)
w różnych grupach wiekowych.
Źródło: https://diatribe.org/sleep-deprived-teens-neglected-diabetes-landmine

Wiek, lata
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Kalendarium aktywności dziennikarskich redaktor naczelnej
„Gazety dla Lekarzy” w lipcu 2019 roku

▶ 15 lipca. Uczestnictwo w konferencji prasowej Polityka Lekowa Państwa (http://gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/
wazniejsze-nowosci)

▶ Publikacja na www.sermo felietonów:
5 lipca. Wearable devices (https://app.sermo.com/posts/posts/475201)
12 lipca. Less, less everything (https://app.sermo.com/posts/posts/476576)
19 lipca. Hypertension in Poland (https://app.sermo.com/posts/posts/477287)
26 lipca. Polish Cesária Évora (https://app.sermo.com/posts/posts/478118)
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Retinopatia cukrzycowa,
czyli oczekiwanie na przełom
Alicja Barwicka

Można nieraz odnieść wrażenie, że o cukrzycy napisano już wszystko, a ten jeden z dyżurnych medycznych tematów został już wystarczająco przeanalizowany przez wielu znakomitych specjalistów w tej dziedzinie. Ale ogromna światowa populacja zmagająca się z problemem cukrzycy wcale tak nie myśli. Ci chorzy ciągle czekają na prawdziwy przełom. Nie chcą
kolejnych badań, nie chcą kolejnej modyfikacji istniejących leków, nie chcą przede wszystkim
informacji, że z czasem trwania choroby pojawią się kolejne powikłania narządowe. Niezależnie od szerokości geograficznej i wiedzy dotyczącej choroby, ludzie się cukrzycy boją i chcieliby cudownego rozwiązania, które uwolniłoby ich od lęku o przyszłość swoją i swoich bliskich.
Oni najlepiej wiedzą, że cukrzyca jest chorobą społeczną, bo wraz z zachorowaniem konkretnej osoby zmienia się nie tylko jej funkcjonowanie w sferze osobistej i zawodowej oraz
w pełnieniu konkretnych ról społecznych, ale zmienia się też życie całej rodziny.
Statystyczna lawina przyspiesza
Liczba chorych na cukrzycę zarówno w Polsce, jak i globalnie szybko rośnie. Według danych
IDF (International Diabetes Federation) obecnie na
świecie żyje z cukrzycą 387 milionów osób dorosłych
w przedziale wieku 20-79 lat, przy czym szacuje się, że
w ciągu najbliższych 20 lat ta liczba wzrośnie do 592
milionów. W Polsce choruje 2,8 mln osób, ale z tej
grupy tylko nieco ponad 2 mln jest systematycznie
kontrolowana, głównie z powodu braku świadomości
zagrożeń. Dane GUS wskazują ponadto, że cukrzyca
staje się coraz częstszą przyczyną zgonów w Polsce,
a w latach 2005-2013 wskaźnik ten wzrósł o ⅓. Rośnie
nie tylko liczba chorych. Wraz z upływem czasu od
zachorowania nawet u osób z dobrze kontrolowanym
przebiegiem choroby rośnie zakres zaburzeń i uszkodzeń
narządowych. Bezlitosna statystyka mówi ponadto, że
osoby chore na cukrzycę są niemal dwudziestokrotnie
bardziej narażone na patologie w zakresie narządu
wzroku, a przecież powikłania związane z cukrzycą
dotyczą praktycznie wszystkich struktur anatomicznych
układu wzrokowego. Chociaż retinopatia cukrzycowa
i związany z nią cukrzycowy obrzęk plamki występują najczęściej i są rokowniczo najgroźniejsze, mogąc
prowadzić do utraty widzenia, to spośród pozostałych
powikłań należy wymienić chociażby te najważniejsze
z klinicznego punktu widzenia, jakimi są zaćma i jaskra wtórna. Wieloośrodkowe badania potwierdzają,
że w USA, Australii, Europie i Azji co trzecia osoba
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chora na cukrzycę ma jakąkolwiek postać retinopatii
cukrzycowej, a co dziesiąta – zaawansowaną postać
zmian (retinopatia proliferacyjna lub cukrzycowy obrzęk
plamki) zagrażających użytecznemu widzeniu.
Niby dużo wiemy…
Retinopatia cukrzycowa to rodzaj mikroangiopatii mogący w skrajnych przypadkach skutkować
całkowitą i nieodwracalną utratą widzenia. Zmiany
rozwijają się z czasem i są związane z nieprawidłowym
poziomem glikemii, a także z zaburzeniami dotyczącymi gospodarki lipidowej i ciśnienia tętniczego krwi.
Najbardziej istotnym czynnikiem ryzyka wystąpienia retinopatii cukrzycowej jest czas trwania choroby
podstawowej. Im jest dłuższy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia zmian w narządzie wzroku.
U ponad 85% osób chorych retinopatia cukrzycowa
występuje najpóźniej po kilkunastu, dwudziestu latach
trwania choroby, zdarza się jednak, że pierwsze cechy
uszkodzenia siatkówki występują bardzo wcześnie
i mogą nawet wyprzedzić ostateczne ustalenie rozpoznania cukrzycy. Kolejnym istotnym czynnikiem ryzyka
wystąpienia retinopatii cukrzycowej, a zwłaszcza jej
szybkiej progresji jest brak wyrównania parametrów
cukrzycy. Dobra kontrola i brak wahań poziomu glikemii opóźniają czas wystąpienia powikłań ocznych lub
zapobiegają nasileniu zmian już obecnych. Oznaczenie
parametru hemoglobiny glikowanej HbA1C (średnie
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Retinopatia_cukrzycowa#/media/Plik:Fundus_Proliferative_retinopathy_EDA01.JPG
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mechanizmów, ale w jego następstwie zostaje z kolei
uruchomiona aktywacja czynników stymulujących
proces angiogenezy, by „w zastępstwie uszkodzonych”
powstały nowe naczynia. Główne czynniki aktywujące
wzrost nowych naczyń to: naczyniowy śródbłonkowy
czynnik wzrostu (VEGF – Vascular endothelial growth
factor) zwłaszcza VEGF-A, łożyskowy czynnik wzrostu
(PlGF – Placental growth factor) oraz płytkowy czy
hepatocytowy czynnik wzrostu. Aktywacja procesu
neowaskularyzacji jest na tyle wczesna, że u osób z cukrzycą zanim dojdzie do rozwoju patologii naczyniowej
Zaawansowana retinopatia proliferacyjna – widoczna neowaskularyzacja
w przebiegu retinopatii cukrzycowej, już w siatkówce
stężenie glukozy we krwi w ciągu ostatnich 3 miesięcy, i ciele szklistym obserwuje się wysokie poziomy VEGFbo tyle wynosi czas rozpadu erytrocytów) stanowi do- -A i PlGF. Zwłaszcza czynnik łożyskowy zwiększając
bry wskaźnik wystąpienia ewentualnej progresji zmian przepuszczalność ściany naczyniowej, przyczynia się
w siatkówce. Badania dowodzą, że obniżenie wartości istotnie do powstawania cukrzycowego obrzęku plamki.
hemoglobiny glikowanej o 1% powoduje zmniejszenie
ryzyka progresji retinopatii aż o 40%! Wśród wielu Co się dzieje w oku?
Z racji tak częstego występowania retinopatia
innych czynników ryzyka wystąpienia cukrzycowych
uszkodzeń narządu wzroku trzeba szczególnie wy- cukrzycowa doczekała się wielu szczegółowych klasymienić ciążę, wiek pacjenta oraz choroby i zaburzenia fikacji, na czele z opracowaną w 1991 przez ekspertów
współistniejące, jak nadciśnienie tętnicze, choroby Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS).
nerek, zaburzenia gospodarki lipidowej, niedokrwistość, W codziennej praktyce najczęściej są stosowane:
palenie papierosów, a w zakresie miejscowym – stan po • skrócona wersja ETDRS,
operacji zaćmy, jaskrę i wcześniej występujące patologie • klasyfikacja AAO (American Academy of Ophthalmology),
dotyczące zwłaszcza siatkówki i ciała szklistego.
Patomechanizm powstania retinopatii cukrzy- • międzynarodowa klasyfikacja retinopatii cukrzycowej.
cowej jest (jak się obecnie
Najprostsza klasyfikacja retinopatii cukrzycowej
wydaje) znany. To uszkodzeFaza
Nazwa postaci
Podstawowe cechy kliniczne
nie drobnych naczyń krwioRetinopatia nieproliferacyjna
nośnych, szczególnie wrażli1 Brak cech retinopatii cukrzycowej
wych na hiperglikemię. WyRetinopatia nieproliferacyjna
 na dnie oka tylko nieliczne mikrotętniaki
2
soki poziom glukozy we krwi
łagodna
(mikroaneuryzmaty)
skutkuje zwiększeniem ilości
Retinopatia nieproliferacyjna
3
 mikrotętniaki liczniejsze, wysięki twarde
wolnych rodników tlenowych,
umiarkowana
nagromadzeniem w komór niewielkie krwotoczki i wylewy (co najmniej
kilka w każdym kwadrancie siatkówki)
kach sorbitolu i końcowych
Retinopatia
nieproliferacyjna

wysięki
twarde i miękkie
produktów glikacji białek
4
ciężka
 paciorkowatość żylna
(proces nieenzymatyczny
 śródsiatkówkowe nieprawidłowości
przyspieszający starzenie się
naczyniowe
komórek) oraz nadmierną
Retinopatia proliferacyjna
aktywacją kilku izomerów
 nowotworzenie naczyń
kinazy C. Wszystko to pro rozrost tkanki łącznej
wadzi do uszkodzenia ścia nawracające wylewy do ciała szklistego
ny naczyniowej, powstania
 wylewy przedsiatkówkowe
5 Retinopatia proliferacyjna
w niej miejsc przecieku lub
 odwarstwienie siatkówki
 trakcje siatkówkowo-szklistkowe
zamknięcia światła. Nie neowaskularyzacja tęczówki
dotlenienie siatkówki jest
 jaskra wtórna neowaskularna
tylko konsekwencją tych
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To właśnie według międzynarodowej klasyfikacji
retinopatii cukrzycowej wyróżnia się retinopatię nieproliferacyjną i proliferacyjną. Postać nieproliferacyjna
charakteryzuje się zmianami mniej zaawansowanymi,
o łagodnym charakterze, bez zagrożeń utratą widzenia.
Retinopatię proliferacyjną cechuje agresywny charakter
zmian z rozplemem nieprawidłowych naczyń krwionośnych oraz z wylewami krwi do siatkówki i ciała
szklistego. We wczesnym stadium zmian ostrość wzroku
nie ulega pogorszeniu, nie występują też żadne inne
niepokojące objawy ze strony narządu wzroku. jednak
wraz z narastaniem patologii mogą się pojawiać zaburzenia widzenia, światłowstręt, zmiana wrażliwości na
kontrast, zaburzenia widzenia barwnego, czy mroczki
i ruchome cienie przed oczami (męty). W przypadku
najcięższych zaburzeń (krwotok do ciała szklistego,
odwarstwienie siatkówki, cukrzycowy obrzęk plamki
czy otwór w plamce) może dojść do całkowitej utraty
wzroku.

wszystkim są kruche i łatwo pękają, przez co łatwo
dochodzi do wylewów przed- i śródsiatkówkowych.
Poza oczywistymi następstwami wynaczynionej krwi
do tkanki, taki stan dodatkowo utrudnia lub (zależnie
od wielkości wylewu) wręcz uniemożliwia dotarcie
światła do siatkówki, stąd co najmniej pogorszenie
widzenia. Rozplemowi nowych naczyń towarzyszy
rozplem tkanki łącznej, co zapewnia „rusztowanie” dla
nowo utworzonej struktury naczyniowej. Wylewów jest
z czasem coraz więcej, tym starym, częściowo zresorbowanym towarzyszą świeże, dochodzi do wylewów do
ciała szklistego, a w konsekwencji do powstania trakcji
szklistkowo-siatkówkowych, pociągania siatkówki z jej
odwarstwieniem i przedarciami. Równolegle pojawia się
często neowaskularyzacja w tęczówce i jaskra wtórna.

Czy może być jeszcze gorzej?
W wyniku przecieku z uszkodzonej ściany naczyniowej (zanik perycytów, pogrubienie błony podstawnej
i uszkodzenie szczelności śródbłonka) oraz zmian
Co można zobaczyć na dnie oka?
morfologicznych i reologicznych krwinek dochodzi do
Początkowe objawy retinopatii cukrzycowej nagromadzenia się płynu w warstwach siatkówki, przy
mogą być trudno zauważalne i dlatego ocena dna oka czym najbardziej wrażliwą jej częścią jest plamka żółta.
powinna być dokonywana po rozszerzeniu źrenic, aby Wynika to z odrębnej budowy i metabolizmu. Dlatego
umożliwić wgląd w sektory dalekiego obwodu. Trzeba cukrzycowy obrzęk plamki (DME – diabetic macular
ponadto zauważyć, że rzadko kiedy retinopatia cu- oedema) niezależnie od zakresu zmiany, nawet w postaci
krzycowa jest jedynym rodzajem patologii okulistycz- łagodnej jest ciężkim powikłaniem skutkującym pogornej u osoby z cukrzycą i wgląd w dno oka może być szeniem widzenia centralnego. Jest wiele klasyfikacji
dodatkowo utrudniony przez nie w pełni przezierne tej patologii, które uwzględniają wielkość i lokalizację
obrzęku, a zwłaszcza odległość od dołka środkowego
ośrodki optyczne.
W postaci proliferacyjnej retinopatii cukrzyco- lub jego zajęcie. Patomechanizm DME także opiera
wej do dotychczasowych zmian dołącza się tworzenie się na skutkach przewlekłego niedotlenienia tkanki
nowych naczyń krwionośnych. Mają kręty, nieraz z neowaskularyzacją (tu też kluczowa rola czynników
„pętelkowy” przebieg i nierówny kaliber, ale przede stymulujących proces angiogenezy, zwłaszcza VEGF-A).
Rodzaje zmian na dnie oka w nieproliferacyjnej postaci retinopatii cukrzycowej

1

Określenie zmiany
Mikrotętniaki (mikroaneuryzmaty)

2

Wybroczyny

3

4
5

9

Manifestacja na dnie oka
 czerwone punkciki – poszerzenie drobnych kapilar w siatkówce
 małe wylewy siatkówkowe o wrzecionowatym kształcie w warstwach

powierzchownych lub ciemniejsze, okrągłe, jeśli są położone głębiej – ich liczba
jest zmienna, bo mogą ulegać resorpcji
Wysięki twarde
 małe białożółte ogniska, barwą przypominają wosk – składają się z lipoprotein
pochodzących z krwi (wynik zwiększenia przepuszczalności ściany naczyń);
Wysięki miękkie
 białawe obszary nieostro odgraniczone przypominają kłębki waty – są efektem
niedotlenienia siatkówki spowodowanego nagłym zamknięciem kapilar
 żyły są kręte, odcinkowo poszerzone z patologicznymi pętlami, mają nierówny
Zmiany żylne
przebieg z „kiełbaskowymi” i „paciorkowatymi” przewężeniami
Śródsiatkówkowe nieprawidłowości  wstępna faza rozpoczęcia neowaskularyzacji siatkówkowej – obserwuje się
naczyniowe (IRMA – Intraretinal
nieregularną czerwoną linię biegnącą od tętniczki do żyły z pominięciem
microvascular abnormalities)
(zamkniętego) łożyska kapilar
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Jednak ostateczny rezultat jest znacznie groźniejszy, bo
w plamce, a szczególnie w dołku środkowym dysfunkcja
i ostatecznie śmierć komórek dotyczy fotoreceptorów
odpowiadających za powstanie obrazu w centralnej
części pola widzenia.
Jak to ocenić i jak leczyć?
Diagnostyka zarówno cech retinopatii cukrzycowej, jak i cukrzycowego obrzęku plamki nie stanowi
dziś problemu. Większość zmian jest widoczna w badaniu dna oka w biomikroskopii pośredniej z użyciem
soczewki Volka lub w obuocznym oftalmoskopowym
badaniu pośrednim w obrazie odwróconym, a nawet
w oftalmoskopowym badaniu bezpośrednim przy rozszerzonych źrenicach, co pozwala na ocenę ewentualnej patologii zlokalizowanej na obwodzie, przy rąbku
zębatym. Badania dodatkowe, zwłaszcza OCT, angio-OCT, angiografia fluoresceinowa czy stosowane przy
nieprzeziernych ośrodkach badanie USG – uzupełniają
ocenę rodzaju i zakres zmian.
Główną rolę w leczeniu retinopatii cukrzycowej
i cukrzycowego obrzęku plamki odgrywa wyrównanie metaboliczne. Monitorowanie poziomu glikemii,
kontrola wartości ciśnienia tętniczego krwi i stężenia
lipidów mają zdecydowanie wartość nadrzędną. Przy
wahaniach parametrów metabolicznych leczenie okulistyczne może nie dać spodziewanej poprawy. Kiedy
zmiany nie obejmują plamki żółtej, złotym standardem
jest fotokoagulacja laserowa stosowana ogniskowo lub
na większym obszarze. Jej celem jest zniszczenie obszarów niedokrwienia siatkówki i wysięków twardych,
a także zapobieżenie odwarstwieniu siatkówki. Jeśli jest
wykonana odpowiednio wcześnie, może zdecydowanie
zahamować progresję zmian. Niestety, dotyczy to tylko
części chorych.

Według obowiązujących wytycznych wielu towarzystw naukowych leczeniem pierwszego rzutu
w cukrzycowym obrzęku plamki z zajęciem dołka
środkowego jest doszklistkowe podawanie inhibitorów
VEGF. Stosuje się je również w leczeniu retinopatii
proliferacyjnej, także jako uzupełnienie fotokoagulacji
laserowej. Efekty są dobre, ale krótkotrwałe, a terapię
trzeba powtarzać. Niewątpliwie wadą tej formy leczenia
jest wysoki koszt. Również dobre, ale także nietrwałe
efekty przynosi podawanie doszklistkowe preparatów
sterydowych. Często przy zaawansowanych zmianach
jedynym wyborem jest leczenie chirurgiczne (PPV –
witrektomia z dojścia przez pars plana), stosowane
w szczególności przy masywnych niewchłaniających
się krwotokach, trakcyjnym odwarstwieniu siatkówki,
przewlekłej retinopatii proliferacyjnej o postępującym
przebiegu niepoddającej się zastosowanemu wcześniej
leczeniu. Pamiętajmy, że cukrzyca jest schorzeniem
wielonarządowym, więc i leczenie okulistyczne jest
tylko jednym z elementów złożonej terapii dotyczącej
osoby z ciężką, przewlekle postępującą chorobą.
#
Ogromna liczba zainteresowanych czeka i będzie
nadal czekać na kolejny przełom w leczeniu cukrzycy,
będzie też walczyć o swoje zdrowie, o lepszą jakość
życia, o coraz skuteczniejsze rozwiązania terapeutyczne.
Oczekiwania tych ludzi muszą być dostrzegane, a naszą
powinnością jest nie tylko stosowanie znanych obecnie
metod diagnostyki i leczenia, ale też przekaz wiedzy
dotyczącej tej groźnej choroby i uświadamianie roli
okresowych kontroli okulistycznych, by obraz zmian
na dnie oczu nie musiał być powodem niepokoju tak
dla osoby badanej, jak i dla lekarza.
Alicja Barwicka
okulistka

Nowości
Nowe amerykańskie wytyczne na temat diety w cukrzycy
Podczas kongresu American Diabetes Association
2019 opublikowano nowe
wytyczne na temat diety
w cukrzycy. W dokumencie
Nutrition Therapy for Adults
WithDiabetes or Prediabetes:
A Consensus Report autorstwa Alison B. Evert i wsp.

czytamy, że mocne dowody naukowe potwierdzają
skuteczność i opłacalność
terapii żywieniowej jako
składnika opieki nad cukrzycą. Terapia żywieniowa
powinna być zalecana dla
wszystkich osób z cukrzycą
i stanem przedcukrzycowym.

Nie ma jednego modelu
żywieniowego szczególnie
polecanego dla wszystkich
pacjentów z cukrzycą. Pacjenci mogą stosować różne
diety, takie jak: śródziemnomorska, wegetariańska lub
wegańska, niskotłuszczowa
lub bardzo niskotłuszczowa,

niskowęglowodanowa lub
bardzo niskowęglowodanowa
oraz DASH. Badania naukowe potwierdzają ich przydatność i skuteczność. Nie ma
natomiast jednoznacznych
dowodów naukowych potwierdzających przydatność
diety paleo.
(K.K.)

Źródło: https://diatribe.org/what-eat-diabetes-or-prediabetes-adas-new-nutrition-guidelines
https://care.diabetesjournals.org/content/diacare/early/2019/04/10/dci19-0014.full.pdf
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Międzynarodowa konferencja
na temat atrezji przełyku
Krystyna Knypl

W dniach 24-28 czerwca 2019 r. Szpital Pediatryczny im. Dzieciątka Jezus w Rzymie był gospodarzem piątej międzynarodowej konferencji nt. atrezji przełyku (INoEA) – we współpracy z europejską grupą wsparcia dla atrezji przełyku (EAT) i włoskiego stowarzyszenia
rodzin z atrezją przełyku (FATE) (http://www.esophagealatresia-roma2019.it/).
Podczas konferencji wygłoszono wiele wykładów oraz przedstawiono doniesienia plakatowe. Odbyły się także warsztaty praktyczne dla lekarzy specjalizujących się w leczeniu dzieci
z atrezją przełyku. Streszczenia wszystkich prac plakatowych są dostępne w suplemencie
czasopisma „Diseases of the Esophagus” pod adresem https://academic.oup.com/dote/issue/.

P

rzedstawione prace dotyczyły różnych aspektów
leczenia chirurgicznego i dalszego przebiegu atrezji
przełyku, problemów z karmieniem, a także jakości
życia pacjentów i ich rodzin. Jednym z poważniejszych
powikłań jest zwężenie w miejscu zespolenia oraz nawracająca przetoka tchawiczo-przełykowa.

w Weronie z okresu 2004 -2017. W tym czasie przyjęto
37 pacjentów, przeanalizowano historie 35 pacjentów, u 2
były niepełne dane. Wszystkim pacjentom chirurgicznie skorygowano wadę w ciągu pierwszych 2 miesięcy
życia. W 65% (11 przypadków) współistniała przetoka
tchawiczo-przełykowa. W 3 przypadkach (18%) była
długoodcinkowa atrezja przełyku.
W 9 przypadkach konieczne było wykonanie więcej niż jednego poszerzenia, u 8 stosowano rozszerzadło
półsztywne Savary-Gillard, w 1 przypadku zastosowano
rozszerzenie balonowe. W 3 z 11 przypadków (27%)
konieczne było wykonanie więcej niż 3 poszerzeń. Średni wiek dziecka w momencie pierwszego poszerzenia
wynosił 3 miesiące (wahał się od 1 do 12 miesięcy).
Średni wiek wykonania ostatniego poszerzenia wynosił
6 miesięcy (wahał się od 1 do 18 miesięcy). W 1 przypadku była nawracająca przetoka tchawiczo-przełykowa,
wymagała ona leczenia chirurgicznego. Tak więc powikłania występują częściej w długoodcinkowej atrezji
przełyku. Tempo wykonywania poszerzeń powinno być
przedmiotem międzynarodowych wytycznych.

Zwężenie w miejscu zespolenia
odcinków przełyku
Po wykonaniu zabiegu zespolenia odcinków
przełyku może wystąpić wiele problemów. Jednym
z nich jest zwężenie w miejscu zespolenia. W doniesieniu Risk factors for anastomotic strictures in the
first year after esophageal atresia repair: data from
a prospective multicentric kohort autorstwa M. Aumar
i wsp. przeanalizowano dane 1258 dzieci z 38 ośrodków.
Częstość występowania zwężenia w miejscu zespolenia
w pierwszym roku życia wynosiła 23,3%. Stwierdzono,
że zespolenie pod napięciem 2,5-krotnie zwiększa
ryzyko wystąpienia zwężenia, a opóźnione zespolenie
3,7-krotnie. Natomiast ani płeć, ani masa urodzeniowa,
wcześniactwo, wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu,
towarzyszące wady rozwojowe, atrezja przełyku typu Nawracająca przetoka
A, ani rodzaj leczenia chirurgicznego nie były czynni- tchawiczo-przełykowa
kiem ryzyka.
Rzadkim powikłaniem, ale stwarzającym wiele
Inne doniesienie na temat zwężenia w miejscu problemów diagnostycznych i terapeutycznych jest nazespolenia to Endoscopic management of esophageal wracająca przetoka tchawiczo-przełykowa. Zagadnienie
stenosis in patients with congenital esophageal atre- to przedstawili O. Boybeyi-Turer i wsp. w doniesieniu
sia: experience of a single tertiary care center in Italy Acquired tracheoesophageal fistulas after esophageal
autorstwa M. Deganello i wsp. Zwrócono w nim uwagę, atresia rep air. Większość przetok nawracających
że nie ma wytycznych na temat postępowania, gdy ma powstaje w miejscu pierwotnej przetoki, ale mogą też
się do czynienia ze zwężeniem przełyku w miejscu wystąpić przetoki w nowych miejscach. Nowe przetoki
zespolenia. Autorzy zapoznali się z danymi ze szpitala mogą wytwarzać połączenie przełyku z oskrzelami,
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tchawicą lub tkanką płucną. W grupie 16 pacjentów
z nawracającymi przetokami 4 przetoki były nawracające. Wiek pacjentów wahał się od 3 miesięcy do 8 lat,
częstość występowania u dziewczynek i chłopców taka
sama. Głównym objawem były nawracające infekcje
dróg oddechowych, krztuszenie się i kaszel. W 3 przypadkach nawracających przetok obserwowano przeciek
z miejsca zamkniętej przetoki i zapalenie śródpiersia.

bez tej wady. Średni wiek całej grupy wynosił 8,36 lat.
Refluks był stwierdzany u 23,4% dzieci z atrezją przełyku. Autorzy zaobserwowali zmiany w mikrobiomie
dzieci z atrezją przełyku, ale podkreślają, że otrzymane
wyniki mają charakter wstępny i konieczne są dalsze
prace na ten temat.
Drugie badanie dotyczące mikrobiomu opisano w doniesieniu Diagnosing reflux aspiration in
esophageal atresia: role of microbiome and pepsin
U. Krishnan i wsp. Badano mikrobom u 26 dzieci
z atrezją przełyku, średni wiek 6,96 lat, w grupie tej
69% dzieci otrzymywało inhibitory pompy protonowej,
30% przyjmowało sterydy w związku z eozynofilowym
zapaleniem przełyku. Wykonywano także badania na
obecność pepsyny w tchawicy – jako markeru refluksu.
Badania mają wstępny charakter, konieczna jest analiza
większej grupy.

Zaburzenia motoryki przełyku
i żołądka
Częstym problemem są także zaburzenia motoryki przełyku oraz opóźnione opróżnianie żołądka.
W doniesieniu Effect of prokinetics on gastric function
in children with esophageal atresia and tracheoesophageal fistula (EA-TEF) S. Birro i wsp. badali wpływ
domperidonu na szybkość opróżniania żołądka. Celem
tego badania było określenie wpływu domperidonu na
czynność żołądka u dzieci z atrezją przełyku i przetoką Problemy rodziców i opiekunów
tchawiczo-oskrzelową. W badaniu uczestniczyło 5
W doniesieniu The flip side of the coin C. de
dzieci. Domperidon w standardowych dawkach nie Vos, W. de Vos, D. Sidler małżeństwo lekarskie (lekarz
powodował znaczących zmian w opróżnianiu żołądka rodzinny i pediatra) mające syna z atrezją przełyku
u dzieci z atrezją przełyku i przetoką tchawiczo-oskrze- przedstawiło drugą stronę medalu, czyli problemy
lową, u których występowało opóźnione opróżnianie rodziców. Autorzy podkreślili, że rodzice często mają
żołądka. Opóźnione opróżnianie żołądka może wynikać zespół stresu pourazowego i konieczne jest zorganizoz nieprawidłowości unerwienia żołądka u tych dzieci wanie wsparcia dla nich. Bardzo ważne jest podejście
interdyscyplinarne w atrezji przełyku.
– uważają autorzy.
Także w doniesieniu Longitudinal motor deveProblemy opiekunów zostały przedstawione także
lopment from infancy to adolescence in children with w doniesieniu A comparative analysis of concerns of
esophageal atresia U. I. Møinichen i wsp. przeanali- caregivers with repaired esophageal Atresia-Trachezowali dane 44 dzieci z atrezją przełyku – w grupie tej oesophageal fistula przez S. S. Arslan i wsp. Przeana71% miało zaburzenia motoryki przełyku.
lizowano dane dotyczące opiekunów 24 dzieci – średni
Problemy związane z karmieniem wynikają mię- wiek dzieci wynosił 3,41±2,71 lat, a opiekunami w 66,7%
dzy innymi z zaburzeń motoryki. Zagadnienie to zostało były kobiety. Głównymi problemami stresującymi były
omówione w doniesieniu Characterization of esopha- zabiegi chirurgiczne i trudności w karmieniu.
geal motility in children with operated esophageal
W doniesieniu Parental feeding concerns of
atresia using high-resolution impedance manometry infants and children with esophageal atresia Jessica
and pressure flow analysis przez O. Courbette i wsp. Menzies i Jennifer Hughes opisali wyniki badania
Na podstawie wyników manometrii wysokiej rozdziel- za pomocą kwestionariusza problemów związanych
czości stwierdzono zaburzenia kurczliwości dolnego z karmieniem dzieci z atrezją przełyku. Kwestionariusz
odcinka u wszystkich dzieci, częściej współistnieją one wypełniło 20 rodziców. 55% rodziców odpowiedziało,
że spożywanie przez dzieci pokarmów, zwłaszcza staz zaburzeniami połykania.
łych jest przedmiotem ich troski w związku z obawą
o dławienie się. Z tego powodu 65% rodziców często
Badanie mikrobiomu przełyku
Ciekawy temat poruszyli U. Krishnan i wsp. unikało podawania pokarmów stałych, a karmienie
w doniesieniu Upper gastrointestinal microbiome in dzieci było czynnością stresującą.
esophageal atresia. Jest to pierwsze opisane w literaturze
Inny problem u dzieci z atrezją przełyku to możbadanie mikrobiomu u dzieci z atrezją przełyku. Zbada- liwość wystąpienia zaburzeń żucia. Zagadnienie to
no 47 dzieci, 29 z nich miało atrezję przełyku, a 18 było zostało przedstawione w doniesieniu The functional
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Czas płynie, dzieci dorastają, problemy zmniejchewing training for chewing dysfunction in children
with repaired esophageal atresia–tracheoesophageal szają się. W doniesieniu Esophageal atresia and longfistula przez. S. S. Arslan i wsp. Zaburzenia żucia są -term quality of life in Italian population: a pilot
obserwowane u 37% dzieci z atrezją przełyku oraz study M. Parracciani i wsp. opisano ocenę jakości życia
przetoką tchawiczo-przełykową. Możliwe jest uzyskanie 65 dorosłych, którzy urodzili się z atrezją przełyku.
poprawy przez specjalne szkolenia dzieci w zakresie Najczęstsze zgłaszane problemy to dysfagia, refluks
żucia. Autorzy zbadali 20 dzieci z zaburzeniami żucia i problemy „mięśniowo-szkieletowe” jako konsekwencje
za pomocą Karaduman Chewing Performance Scale przebytej operacji drogą torakotomii. Pomimo tego
(KCPS), a tolerancję tekstury żywności określano za jakość życia pacjenci ocenili jako dobrą.
pomocą International Dysphagia Diet Standardization
Initiative (IDDSI). Po zastosowanym treningu żucia Rejestry narodowe dzieci z atrezją
nastąpiła statystycznie znamienna poprawa funkcji żucia. przełyku
Jest wiele stanów związanych z atrezją przełyku,
Rejestry narodowe dzieci z chorobami rzadktóre mogą mieć wpływ na karmienie: opóźnione kimi są ważnym elementem planu opieki nad tymi
zespolenie pierwotne, przecieki w miejscu zespolenia, pacjentami. W doniesieniu Survival rates of infants
nawracająca przetoka tchawiczo-przełykowa, zwężenie with esophageal atresia: data of Turkish Esophageal
zespolenia, refluks żołądkowo-przełykowy, zaburzenia Atresia Registry autorzy, M. O. Öztan i wsp., przedstaruchowe przełyku. Stany te mogą sprzyjać występowa- wili dane dotyczące 389 przypadków atrezji przełyku
niu awersji pokarmowej. W doniesieniu FEED-EASY: z 23 tureckich ośrodków chirurgii dziecięcej z lat 2014
feeding disorders in children with esophageal atresia -2018. Wskaźnik przeżycia wynosił 81,09%, a wskaźnik
study autorstwa A. Pham i wsp. przedstawiono wyniki zachorowalności 19,02% (74 dzieci). Częstość dodatbadania 144 dzieci; stwierdzono następujące problemy kowych zaburzeń (kardiologicznych, neurologicznych,
związane z karmieniem: brak zainteresowania jedzeniem, dotyczących kręgosłupa lub kończyn) była większa
nadwrażliwość jamy ustnej, trudności w dotykaniu w grupie dzieci, które nie przeżyły (90,6%) w porówniektórych tekstur i unikanie jedzenia, co miało wpływ naniu z grupą dzieci, które przeżyły (59,6%) i była to
różnica statystycznie znamienna (p<0,05).
na jakość życia.
Także zespół autorów z wrocławskiego ośrodka
Najczęstszym typem była atrezja przełyku z przespecjalizującego się w leczeniu atrezji przełyku w do- toką tchawiczo-przełykową dystalną. W grupie dzieci,
niesieniu How esophageal atresia affects the family które nie przeżyły, przetoka taka była w 89,2%, a w grulife przedstawił problemy rodzin. Zbadano 73 osoby pie dzieci, które przeżyły – w 74,6%. Możliwość wyko(średni wiek matek 28 lat, ojców 31 lat), których dzieci nania pierwotnego zespolenia była mniejsza w grupie
przeszły leczenie chirurgiczne atrezji przełyku. Trud- dzieci, które nie przeżyły (67,6%) w porównaniu z grupą
ności w karmieniu i wady towarzyszące wpływały na dzieci, które przeżyły (84,3%). Odległość między odcinjakość życia rodzin.
kami przełyku nie różniła się znamiennie w obu grupach.

Fot. Krystyna Knypl

Krystyna Knypl
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Barbarzyńcy już nie stoją u wrót,
zaprosiliśmy ich do sieci
Aleksandra Zasimowicz
Trzeba poznać przeciwnika, żeby podjąć walkę. Skoro
Beczka miodu
– geniusz ludzkiego umysłu
to walka w obronie dzieci i młodzieży, to chyba nie ma
Czy ktoś bawiąc się wirtualnymi wędrówkami wątpliwości czy warto.
po uliczkach Barcelony lub zwiedzaniem Luwru przed
ekranem, chociażby przy użyciu Google Earth, miewa Co kryje się pod hasłem
inne refleksje niż porównanie wspomnień i cyfrowych „szkodliwych treści w internecie”?
Cytując autorów raportu Patotreści w Internecie
obrazków? Kto myśli, jak ważne jest tworzenie cyfrowych
zasobów kultury ludzkości? Kto się tym zajmuje i po można powiedzieć, że są to treści „nieakceptowane
co? Pewnie większość z nas chwilę po pożarze katedry społecznie, nieraz niedopuszczalne prawnie, których
Notre Dame odetchnęła z ulgą, słysząc że ktoś wcześniej najbardziej jaskrawym przykładem jest patostreaming”.
zeskanował praktycznie całą jej strukturę w technice Oprócz konkretnych stron patotreści chodzi tu głównie
3D, co umożliwi odbudowę i renowację. Oto nieżyjący o pornografię, przemoc, wulgaryzmy i zachowania
już profesor sztuki z Vassar College Andrew Tallon niebezpieczne dla zdrowia, np. strony promujące sausiłował rozwikłać zagadkę powstawania wielkich mookaleczenia, samobójstwa czy zażywanie narkotyi przepięknych gotyckich katedr Europy. Oprócz tego, ków. Badania dowiodły, że są to zjawiska szczególnie
że dokonał ponad 2 miliardów pomiarów (niełatwo być niebezpieczne dla najmłodszych, bo mogą zaburzać ich
naukowcem!), stworzył cyfrową, szczegółową kopię rozwój emocjonalny i poznawczy, ale również społeczkatedry. Wykorzystał do tego laserowy skaner i zrobił ny. Komisja Europejska już w 1996 roku podzieliła te
to tak dokładnie, że cyfrowa kopia pozwala mierzyć treści na legalne i nielegalne (łamiące kodeks karny).
odległości i kąty miedzy elementami budowli. Iście Jak widać problem jest stary jak… internet!
benedyktyńska robota, tyle że z wykorzystaniem najnowszej techniki. Ja też za rzadko myślę o geniuszu Czy patostreaming to tylko kolejna
człowieka, a może warto, bo przecież dzięki niemu moda w necie?
nie tylko jest nam wszystkim łatwiej, ale chyba coraz
Jeśli świat szybko się zmienia, to internetowe
pilniejszą potrzebą staje się przywrócenie rzeczom ich nowinki galopują. Kolejne szaleństwo zaczęło się od
wartości rzeczywistej, a więc i należnej.
nagrywania rozgrywek gier wideo i transmisji na żywo
(stream, streaming). Istotą nie jest jedynie przekaz techniczny filmów, zdjęć czy innych form. Istotą jest treść.
Łyżka dziegciu
Rzeczy same w sobie nigdy złe ani dobre nie Czasem zawodnikom puszczały nerwy, pojawiały się
były i nie będą. Skoro już Platon odkrył, że naturalnej wulgaryzmy, a gdy okazało się, że to właśnie szczególnie
tęsknocie za prawdą, pięknem i dobrem nie udaje się podoba, puszczano krótkie fragmenty tych wpadsię pokonać ciemnych stron naszej natury, może nie kowych nagrań (shotów). Skoro tak, to ktoś wpadł na
należy się dziwić, że każde kolejne pokolenia ukazują szatański pomysł kreowania takich treści. Myślałam, że
coraz to nowe ciemne strony. Tym, co mnie bardzo stream z gier z ich wulgarnym komentarzem to już jest
niepokoi, jest poczucie, że coraz więcej owych „złych kompletne dno, ale kiedy musiałam obejrzeć, co czyha
mocy” atakuje coraz młodszych. Dzisiaj to już nie na najmłodszych w sieci, to nadal nie mogę pojąć, jak
łyżka, to chochla dziegciu. Jak ważne są proporcje, ktokolwiek może chcieć to oglądać, choć wiem, że tak
wiedzą nie tylko lekarze. Jeśli ktoś gra w gry wideo, to się dzieje. Powstało zjawisko patotreści, czyli szokująco
jest graczem, ale jeśli gra za dużo, to może się od nich prostackich, wulgarnych, demoralizujących przekazów
uzależnić. WHO oficjalnie uznała uzależnienie od gier tworzonych przez osoby patologiczne. Patostreamer,
wideo i internetu za chorobę natury psychicznej. Gry czyli nadawca lub grupa nadawców prezentują zakomputerowe nazwano cyfrową heroiną, podkreślając że chowania sprzeczne z normami społecznymi, niosące
jest to najsilniejsza substancja uzależniająca na świecie. demoralizujący przekaz. Ludzie, którzy kiedyś wiedzieli,
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1. Znajomość patotreści
Nie chcę
odpowiadać
Nie
słyszał(a)em
o nich
12%

2. Źródło wiedzy o patotreściach
53%

5%
30%

Słyszał(a)em
o nich,
oglądał(a)em
37%

29%

27%

3%
Słyszał(a)em o nich,
ale nie oglądał(a)em
48%

że żyją poniżej standardów, może nie
materialnych, ale moralnych, jednak
się tego wstydzili. Dzisiaj nagrywają
tę swoją codzienność, czyli libacje alkoholowe i zażywanie narkotyków, poniżanie, przemoc fizyczną, psychiczną
i seksualną. Przerażające odwrócenie
wartości zjawisk.

Ktoś mi
o nich
powiedział

Trafił(a)em
Usłyszał(a)em
na nie
o nich
przypadkiem, np. w mediach
wyświetliły mi się
jako polecane dla
mnie

Ktoś mi je
wysłał

W inny
sposób

3. Częstotliwość kontaktu z patotreściami
32%
28%
24%
15%

Kto spostrzegł ten
kolejny nowotwór
Codziennie albo
Raz albo dwa
Raz albo dwa
Rzadziej niż raz
toczący internet?
prawie codziennie razy w tygodniu
razy w miesiącu
w miesiącu
Na pewno część rodziców, część
wychowawców, socjologów i tych, którzy starają się odsłon, np. wyczyny Gurala śledziło 250 tys. osób),
troszczyć o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowni- ale i dla pieniędzy. Zarabiają nie tylko na reklamach
ków sieci. Jak poważny jest to problem i jak przerażająco YouTube, ale i w bardzo konkretny i przerażająco nieszeroki jest zakres zjawiska, dowiadujemy się, czytając moralny sposób. Prowadzący zachęca swoich widzów,
tegoroczny raport Fundacji „Dajemy Dzieciom Siłę” że jak mu zapłacą, to zrobi coś jeszcze gorszego na
pod nazwą Patotreści w Internecie – Raport o problemie. ekranie. Na przykład za uzbieraną kwotę 100 zł matka
Patostream to nie tylko kolejna moda w sieci, to szalenie prowadzącego wypija duszkiem alkohol. Na ekranie
niebezpieczny proceder społeczny, który najbardziej widoczne są nakładki informujące m.in. o wysokości
zagraża dzieciom i młodzieży. Jeden z zatroskanych wpłat oraz zapowiedź planowanych streamów. Wpłablogerów napisał, że patotreści to „Big Brother bez ty, nawet minimalne, tzw. donejty pozwalają takim
żadnej kontroli, kręcony na melinie”. Żaden normalny niewykształconym osobnikom zgarniać po kilka albo
dorosły człowiek, jeśli nie musi, nie będzie tego oglądał. kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie. Na zniszczonych
Przerażające, że ogląda to co trzeci nastolatek w Polsce. wartościach, podeptanych autorytetach rośnie takie
barbarzyńskie bożyszcze.
Spójrzmy jeszcze na opinie wszystkich ankietowaCzy liczby nie są przerażające?
Z ostatnich analiz wynika, że w Polsce zdecydo- nych i tych, którzy oglądają patostreaming (wykresy 5, 6).
wana większość (85%) badanych nastolatków słyszała
Podsumowując: 37% nastolatków w wieku 13-15
o patotreściach. Częściej byli to chłopcy niż dziewczyny lat przyznaje, że oglądało patotreści w internecie. 43%
i osoby w wieku 15 lat niż młodsze nastolatki. Spójrzmy ma z nimi kontakt co najmniej raz w tygodniu. Robią
to najczęściej z ciekawości, dla bycia „na bieżąco”, za nana kilka liczb (wykresy 1-4).
Zanim przedstawię kolejne wykresy, warto wspo- mową kolegów, ale nadzieję daje to, że dla zdecydowanej
mnieć, że streamerzy funkcjonują w sieci nie tylko dla większości było to na tyle szokujące doświadczenie, że
popularności (części dzieciaków bardzo imponuje liczba aż 82% spośród nich uważa, że tego typu treści powinny
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Zdrowe Zasady. Medycyna. Media. Społeczeństwo
4. Aktywność oglądających patotreści

47%

33%

30%

28%
21%

18%
5%

Oznaczał(a)em
tego typu film
jako nielubiany
(łapka w dół)

Udostępniałem
znajomym tego
typu filmy lub
materiały

Był(a)em
Polubiłem Komentował(a)em
Udzielał(a)em
się na czacie
tego typu shoty na YouTube członkiem
zamkniętej grupy
podczas
film (łapka
(np. na Facebooku) streamingu
w górę)
prowadzonej przez
autora tego typu treści

5. Opinie wszystkich ankietowanych
o patostreamingu
87%

3%

Wpłacał(a)em Subskrybował(a)em
donejty
kanał z treściami
tego typu

6. Opinie oglądających patostreaming
38%

82%
59%
20%

38%

Są szkodliwe, mogą Powinny
Są popularne
zachęcać innych być zakazane wśród osób
do naśladowania w internecie
w wieku
10-12 lat
pokazywanych
zachowań

Zamieszczanie
tego typu
materiałów
w internecie to
dobry sposób
zarobkowania

być zakazane. Niestety ponad jedna trzecia badanych
sądzi, że patotreści pokazują prawdziwe życie, a co
piąty badany przyznaje, że takie osoby mu imponują.
Patostreamerzy już nie kołaczą, weszli i dali pewne
przyzwolenie na patologię jako część mediów. Policja
z prokuraturą coraz mocniej zaczynają się interesować
tymi internetowymi gwiazdeczkami (zarzuty pedofilii
dla Gurala itd.) i dlatego w ramach kolejnych odkryć
darknetu zauważyły kontrolowane ataki kilkuset osób na
wytypowanego nastolatka. Osaczany i niszczony przez
grupę, poniżany, straszony i wyzywany. Wspólne dzieło
współczesnych Hunów zjednoczonych z Wandalami.
Nie tracę nadziei, że coś z tych obserwacji wyniknie,
nim przeczytamy o tragedii kolejnego dziecka.
Gdzie szukać ratunku?
Ankietowane dzieci pytano, czy ktoś dorosły
rozmawiał z nimi na temat patostreamingu i ponad
połowa z nich odpowiedziała twierdząco, a w 55% był
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Pokazują
prawdziwe życie

Lubię je
oglądać

18%

Niektórzy twórcy
tego typu nagrań
mi imponują

to rodzic – z przewagą mam. To budzi moją nadzieję,
bo w walce z tym zjawiskiem najważniejsza jest edukacja, nie tylko szkolna, ale i szeroko pojęta nieformalna.
Dobrze, że tym patologicznym zjawiskiem zaczęły się
zajmować policja i prokuratura, fundacje i stowarzyszenia chroniące dzieci, również przed deprawacją.
Jak uczy historia, w końcu pokonywano dzikie hordy.
Spróbujmy przywrócić normalność, uwrażliwiajmy
dzieci i młodzież na wartości. Pokażmy rzeczy i sprawy
piękne, warte naszego wysiłku i przywróćmy właściwy
wymiar marginesowi. Strach myśleć, jaki stworzyliby
nam świat wpływowi wyznawcy patotreści.
Aleksandra Zasimowicz
siostra lekarki
nauczyciel dyplomowany informatyki
trener programu Teach to the Future
edukator MEN ds. informatyki
doradca metodyczny ds. informatyki w MSCDN
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Kontynuacja z poprzedniego numeru

Lektura na każdą porę roku
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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.
1.2. Członkowie redakcji i autorzy pracują jako wolontariusze. Nie są wypłacane wynagrodzenia członkom
redakcji ani honoraria autorom materiałów prasowych.

etapie autor widzi konieczność wprowadzenia dużych
poprawek, po skontaktowaniu się z redakcją otrzyma
artykuł w formacie DOC do swobodnej edycji. Niedopuszczalne jest natomiast nanoszenie poprawek
na pierwotnym tekście autorskim i przysyłanie go do
ponownego opracowania redakcyjnego.

1.3. Za materiał prasowy uważa się tekst, fotografię,
1.8. Publikacja artykułu następuje po zaakceptowaniu
rysunek, film, materiał dźwiękowy i inne efekty twórprzez autora wszystkich dokonanych przez redakcję
czości w rozumieniu ustawy o ochronie praw autorskich.
zmian.
1.4. Redakcja przyjmuje materiały prasowe zarówno
1.9. Materiał prasowy może być opublikowany pod
zamówione, jak i niezamówione. Materiały anonimowe
imieniem i nazwiskiem autora lub pod pseudonimem.
nie są przyjmowane.
W razie sygnowania materiału pseudonimem imię
1.5. Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia ma- i nazwisko autora pozostają do wyłącznej wiadomości
teriału prasowego bez podania przyczyny.
redakcji.
1.6. Przesłany do redakcji materiał prasowy musi speł- 1.10. Redakcja zastrzega sobie prawo do opublikowania
niać podane dalej wymogi edytorskie.
materiału prasowego w terminie najbardziej dogodnym
1.7. Tekst przyjęty do publikacji podlega opracowaniu dla „Gazety dla Lekarzy”.

redakcyjnemu, zarówno pod względem merytorycz- 1.11. Materiał prasowy zamieszczony w „Gazecie dla
nym, jak i poprawności językowej. W wypadku tek- Lekarzy” można opublikować w innym czasopiśmie
stów merytorycznych przyjęcie do druku poprzedza lub w internecie, informując o takim zamiarze rerecenzja artykułu dokonana przez specjalistę z danej daktor naczelną lub sekretarza redakcji. O miejscu
dziedziny medycyny. Niejasności i wątpliwości mogą pierwszej publikacji musi zostać poinformowana
być na bieżąco wyjaśniane z autorem. Redakcja czasem redakcja kolejnej publikacji. Materiał kierowany do
zmienia tytuł artykułu, zwłaszcza jeżeli jest za długi, kolejnej publikacji musi zawierać informację o miejscu
dodaje nadtytuł (zwykle tożsamy z nazwą działu GdL) pierwotnej publikacji. Przy publikacji internetowej
oraz zazwyczaj dodaje śródtytuły. Końcowa postać (elektronicznej) musi zawierać link do pierwotnie
artykułu jest przedstawiana autorowi w postaci pliku opublikowanego materiału z użyciem nazwy www.
PDF przesłanego pocztą elektroniczną. Jeżeli na tym 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.

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
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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”.
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Informacja dla autorów materiałów prasowych
zamieszczanych w „Gazecie 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).
4.1.2. Jeżeli tekst jest bogato ilustrowany, można w celach
informacyjnych osadzić w nim zmniejszone ilustracje.
4.2. Ilustracje
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.

4.2.1.5. 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.
4.2.1.3. Fotografie z aparatu cyfrowego powinny być na- W przeciwnym razie autor artykułu jest zobowiązany do
desłane w oryginalnej rozdzielczości, bez zmniejszania. uzyskania zgody autora ilustracji na jej opublikowanie
4.2.1.4. Ilustracje skanowane muszą być wysokiej roz- w „Gazecie dla Lekarzy”. Do każdej ilustracji należy
dołączyć jej adres internetowy.
dzielczości (jak do druku na papierze).
5. Uwagi
5.2. Preferowaną drogą kontaktu jest poczta elektroniczna.

Rys. Zen

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

Na zakończenie

A tam nastała pora deszczowa
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