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Víte, co jsou vaše játra?
Znáte těch mnoho důležitých věcí, které pro nás játra dělají, jak nás udržují zdravé a naživu?
Věděli jste, že naše stravovací návyky mohou ovlivnit zdraví našich jater?
Nebo že sedavý životní styl jim může ublížit?
Pravděpodobně o tom nevíte, ale každý čtvrtý člověk na světě má
nealkoholické onemocnění jater (NAFLD),
které může zůstat bez povšimnutí celé roky a vést k vážnému poškození jater,
cirhóze a dokonce i rakovině jater.
Jste jeden z těchto lidí?
Nadměrné hromadění tuku v játrech
je způsobeno nezdravou stravou a sedavým životním stylem.
Jste ohrožen?
I když nadváha není podmínkou,
lidé, kteří jsou obézní a lidé s diabetem 2. typu
mají vyšší riziko vzniku NAFLD.
Jak to tedy můžeme napravit?
Poznejte lépe svá játra pomocí tohoto komiksu a
zjistěte, jak léčit a předcházet této formě onemocnění jater!
Myslete na svá játra až budete příště jíst,
a nezapomeňte zůstat aktivní, aby játra zůstala zdravá a vy byli v pohodě.
Pamatujte, že zdravá játra vždy splní své povinnosti!

Když nám řeknou, že jsme nemocní,
dozvíme se mnoho nových věcí ...
To se někdy projeví I ve snech

Tolik
nevhodného
chování způsobuje
ukládání tuku v
játrech ...
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Radit, varovat nebo
strašit nás…

Skončíš s
cirhózou ...
Udělejte
něco, než bude
pozdě ...

A my se
musíme
probudit.
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Zdravá játra vždy
splní své povinnosti!
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Za jak
dlouho dorazíme
k tetě Alici?

Ještě
chvíli,
zlato...

Nechápu, proč bys měla
chtít strávit prázdniny s
mojí sestrou ...
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Nepomáháš tátovi ...
Není snadné se s tím vším
vypořádat. Vyřešení toho
problému s tučnými játry trvá
dlouho. Je toho tolik, co
musíme změnit ...

Nesmysl!
Vždy jsem pil a
jedl správně!

V každém
případě já a Vic
musíme být
opatrní ...

A podívej
se na
výsledek ...

Mladí
lidé dnes…
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Milá rodino,
šla jsem nakupovat.
Bratře: použij tvůj klíč a
otevřete si ...
Uvidíme se brz

y!

– Alice

Tady jsme!
Victoria,
pojď, chceš něco
vidět?

Ano,
dědo!

Podívej, to
je táta!

Ale
tohle není
máma!
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Ne ... To jsem
já a teta Alice, když
jsme byli mladí.

A zde
jsou tvoji
rodiče...

Páni! Táta
býval velmi hubený a
vypadáte s tátou velmi
podobně.

Jaime & Alice - Léto ‘67
Ahoj, ahoj!
Jaká byla
cesta?

Dva dobře
vypadající
chlapi!

George & Maria - Léto ‘03
Byla bez
problémů,
sestro.

Děkujeme, že
jsi nás pozvala,
teto Alice.
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Jaime, donesl jsi
ten glukometr, o který jsem
žádala? Opravdu ho potřebuji,
abych měla pod kontrolou
mou cukrovku.

Mám hlad!
Mohu mít něco
sladkého?

Ano...
vy a vaše moderní
přístroje...

Ale já
vždycky jím
sušenky...

Teď ne,
budeme mít brzy
večeři. Můžeš
prostřít!

Přesně,
teď ale zkusíme
něco nového,
Vic…

Na
příkaz
lékaře.

Je Vic
nemocná?
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Má nadváhu
a pediatr má
obavy.

V dnešní době je
spousta dětí obézní a má
závažné onemocnění
jater.

Jako je
cirhóza tvého
otce...
Nikdy
nedokázal
přestat pít

Neříkej
to tátovi...

Ano, doktor řekl, že I lidé,
kteří nepijí, mohou mít
cirhózu, dokonce I děti…

A Maria si
myslí, že je to
moje chyba...
Nejsem
nejlepším vzorem
a dám ji vše, co
chce…
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Proto nepřišla s
námi, snažím se zjistit,
jestli ve svém životě udělám
nějaké změny...

Ale Vic má
cirhózu?!

Cirhóza, lásko...
a nic takového nemáš.
Má to děda.
Co mám, tati?
Co je to mitóza?

Aha!
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Naše tělo je vysoce
výkoý stroj, ale
někdy nějaký jeho
orgán onemocní.

Mozek

Plí

Jedním z těchto orgánů
jsou játra, jejichž
úkolem je kontrolovat
spoustu věcí, od kvality
krve až po zásoby energie
v našem těle.

ce

Oběhový systém
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Sli

Játra

Žaludek
Játra
Svaly
Ledviny
Tuková
tkáň

Střeva
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Když játra
velmi dlouho trpí, mohou
přestat fungovat a rozvíjí
se onemocnění zvané
cirhóza.

Existují lidé,
kteří dokonce
potřebují nová
játra...

CIRHÓZA

Stejně jako se
hojí rána na kůži, I
poškození našich
jater se hojí jizvou.

Fibróz

a
Fibró

za

V případě
zjizvených jater se
mluví o fibróze.
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Fib

Opětovná poškození jater
způsobuje zánět. To se nazývá
hepatitida a vede ke zjizvení jater.

STEATOHEPATITIDA

Cirhóza se vyvíjí po
dlouhou dobu, v důsledku
zvětšující se fibrózy.
Nepřehánějte!
Všichni chceme zemřít
zdraví…
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Je to velmi
dlouhý proces.
Ani si nevšimneme...

Jak bylo v
tělocvičně?

2015

2018

Chceš lososa
se zeleninou?

2005

Později si něco
rozmrazím, neboj.

Nealkoholické ztučnění jater
(NAFL)

Nealkoholická steatohepatitida
(NASH)

Ale postupem času určité
chování přinutí naše játra
hromadit hodně tuku...

2005

Není to chyba jater,
ale ztučnění jater
může způsobit zánět.

Pijete?

Ne
moc…
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Další
sklenku?

Nedávej
to
dítěti!

0

202

Ale
cítím se
dobře, nic
nebolí.

Nxistují žádné zjevné
příznaky, jako jsou
skvrny nebo bolesti.

Cirhóza

Rakovina
jater

2015
Už dost,
Jaime.

2020

2010

Různé věci mohou
vést ke stejnému
výsledku.
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Nezdravá strava,
nedostatek fyzické aktivity,
nadbytek alkoholu…

Není to tedy
nemoc, kterou bys
mohl chytit, jako
je chřipka?

Alkoholické ztučnění jater
Nealkoholické ztučnění jater

Virus hepatitidy

1 ze

Někdy se játra stanou
tučná, když jsou infikována
virem hepatitidy, ale ve
většině případů to závisí na
našem chování

TUČNÁ JÁTRA
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d
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Pokud se stravujeme nezdravě,
příliš pijeme a necvičíme, játra
musí pracovat přesčas a
nakonec se unaví... jejich stav
se zhorší a játra ztuční.

Játra nepřestanou
pracovat najednou,
ale pokud s tím něco
neuděláme, jejich
stav se zhorší...

ZDRAVÁ JÁTRA

Stejně jako já...
bylo mi diagnostikováno
ztučnění jater.
Nealkoholické
ztučnění jater, protože
jsem nikdy nepil alkohol.
Lékař to nazývá NAFLD.
Pravděpodobně mám zanícená
játra, což je to, co nastupuje
jako další v pořadí, těsně
před cirhózou.
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Možná je
to dědičné? Přenášeno
z rodičů na děti.

Na to jsem se zeptal...
Doktor řekl, že to je částečně
dědičné, ale hlavně kvůli našim
špatným stravovacím návykům a
nedostatku fyzické aktivity. A na
rozdíl od našich genů, tyto věci
můžeme ovlivnit.

Tomu s tím
alkoholem rozumím.
Mnoho mých přátel pije a má
problémy s játry... Ale že je
jídlo škodí játrům...

Není to jídlo jako
takové... Je to nadbytek
jídla nebo nevhodné druhy
jídla, v zásadě když jíme
víc, než kolik energie pak
dokážeme vydat.
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Kvůli tomu přibírame na váze.
Stačí podělit naši váhu naší výškou
nadruhou, abychom věděli, zda
jsme v limitu nebo máme nadváhu.
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Když máme
nadváhu, naše
tuková depa se
naplní...

Nedokáží všechen tuk
správně uložit... a tuk
se ukládá jinde...

A jsou to ubohá
játra, která to
musí řešit.

Játra fungují jako filtr,
který zachytává tuk z krve a
zadržuje jej. Tak se játra
stávají tučnými.

Jejich záměrem
je pomoci, ale
přitom trpí...
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A I tato oběť
nemusí stačit...

Skutečným problémem
je mít v těle příliš
mnoho živin, cukrů a tuků,
které nebudou využity a
které poškodí naše
orgány...

Tuk v krvi může
blokovat tepny, způsobit
aterosklerózu a srdeční
problémy. A cukr vede k
cukrovce 2. typu.

Cukrovka?
Moje
teta Alice ji
má...
Ztučnělá
játra způsobí
cukrovku?

Klid,
George,
jedno po
druhém...
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Pokud jedna věc vede k
té druhé, raději zhubni! Mohu tě
ujistit, že mít cukrovku není
sranda...

No jo... Víš, já už
vím o tom problému se
ztučnělými játry
nějakou dobu...
Ale když vím,
že Vic může mít to
samé, to mě sakra
vyděsilo!

Přesně tak!
A tak co
si myslíš, že
bychom měli
udělat?

Začít jíst lépe
a více cvičit. Ale musíme
vytrvat...
Už jsem se
tolikrát pokoušel
zhubnout…

Jíst míň?
Jít běhat?
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Já take můžu
dostat tu věc, co
máš ty, tati?

NE!

Musíš mít plán,
jít krok za krokem,
vyhnout se přehánění a
nikdy se nevzdávat! Když jsem
zjistila, že mám cukrovku,
musela jsem si tím
Uvidíš, že
také projít!
uspějete!

Jdu ven.
Chovejte se
slušně!

Pořád stejně?

Půjdeme
na to,
dítě?

Takhle to nepůjde!
Musíte se hýbat. Není to
složité. Začněte tím, že
uklidíte dům, zalejete kytky
a umyjete nádobí!
Jdeme
na to,
tati!
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O týden později

Pořádná
procházka je snadná
a levná. Pět kilometrů
deě a budete se cítit
skvěle!

Dobrá
práce.
Výborně!
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Naštěstí
jsi si nechala
kolo!

Uvidíme, jak
dlouho nám to
dnes bude
trvat Vic.

To proto, že
si zvykáme, a čím
víc toho děláme, tím
víc pak dokážeme!
Tímto
způsobem vydáme
více energie!

Tati, každý den
je to jednodušší!
Stále méně se
unavuji!

A pokud jíme méně
často a nízkokalorické
potraviny, tím lépe!

Mohu ti
pomoci uvařit
večeři?

Samozřejmě!

29

Jdeme
nakupovat!

Můžeme
udělat
lasagne teto
Alice?

Vzhledem
k mé cukrovce
to není příliš
vhodné…

Víš, Vic, nejde jen
o kvantitu, ale také o kvalitu.
Některá jídla jsou zdravější
než jiná...

Například
zelenina má spoustu
vitamínů, antioxidantů a
vlákniny.
Vláknina
nás rychleji nasytí
a zmírní pocit
hladu.
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Má také nízký
obsah cukrů a to málo
tuků, co má, jsou zdravé tuky,
polynenasycené tuky,
jako omega-3!

Téda,
to jsou ale divná
jména...

Jméno není
důležité... ale je
dobré vědět, že tyto
tuky jsou také uvnitř
ořechů a semen.

Maso má jiný
druh tuků, nasycené
tuky. Ty nejsou tak
zdravé...
Ale bílé maso
z drůbeže má mnohem
méně tuku než červené
maso, jako je hovězí
nebo vepřové maso.

A v tučných rybách,
jako je losos. Omega-3
zmírňují zánět v našich játrech
a snižují hladinu cholesterolu
v krvi, a tak udržují srdce
zdravé.
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Proto je lepší
jíst méně masa a nejlépe
bílé maso.
Nakonec
je to všechno
o konzumaci
středomořské
stravy.
A tohle, teto?
Zbožňuji smažené
kuře!

To je
škoda...
Ne, Vic, tohle
ne... Je to zmražené,
předvařené, smažené
a obsahuje to
nezdravé tuky...

Máme
všechno?

Horší
nenajdeš.

Všechno
bylo
vynikající,
Vic!

Mohlo
toho být více…

Zklapni!
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Ano!

O týden později
Jaká
byla dnes
projížďka?

Skvělá,
nikdy jsme nejeli
dál ani rychleji!

Dej si
trochu mé
sody

Mám
hlad!

Jaime! Je mi z toho
špatně, když ti pořád
říkám, že to je plné
chemikálií a cukru...

Potřebuje
energ, ale
ne v téhle
formě!

Podívej se do
zrcadla. Chceš
pro svou vnučku to
samé?

Nepřeháněj...
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Ale tohle není
jídlo, teto Alice!
Je to nápoj!
Je to pro
mě špatné?
Obsahuje
to příliš
mnoho
tuků?

Ne Vic, ale má
to příliš mnoho
cukru. Naše játra
přemění nadbytek
cukru na tuk.
Proto
je to stejné,
jako kdyby to
byl tuk!

Cukry
Tuky

Neměli bychom přetěžovat játra
ještě jednou věcí ... Je lepší
neužívat jídla a nápoje s vysokým
obsahem cukru... Mohou způsobit
ztučnění jater.
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A proto
bych neměla
jíst lasagne.
A ne všechny věci s vysokým
obsahem cukru jsou sladké.
Škroby v těstovinách, rýži nebo
bramborách obsahují také
hodně cukru.

Ale můžeme použít
celozré těstoviny nebo
rýži. Je to mnohem zdravější
a obsahuje to více vlákniny,
která zůstává v našich
střevech, místo aby šla
do jater, a nasytí nás.
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O týden později
Super. S tetou
Alicí a tátou jsem se
naučila tolik věcí!

Mami!

Opravdu?

Zlatíčko
moje! Jak se
máš?

To je ale dobré jídlo!
Velmi odlišné od toho,
co jíme doma
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Hm…

To vše
je součástí
plánu!

Uvědomte si,
že budeme muset
pokračovat, až skončí
svátky...

Jaký
je to
plán?

Měníme
náš životní
styl!
Pojďme se
projít a ona ti
to vysvětlí...

Trochu
jsi zhubla, zlato.
Dobrá práce!

OK!

Můj BMi
vypadá
lépe!

Ještě nejsem
tam, kde bych měla být,
ale je to lepší...
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Podívej, Vic,
tohle je pro tebe.
Péče o jiné věci nás učí
pečovat o sebe.

Půjdeme?

Měl
bys taky,
tati...

Hm…
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No tak dědo!
Je to snadné... chci
s tebou být ještě
mnoho dalších let...

Děkujeme za
svátky Alice! Brzy
se zase uvidíme!

Teď už
jen musíte
pokračovat!

Jako
každý rok
vyšetření
ultrazvukem,
že?

Ano, paní
doktorko!

Pomohla
mi teta, která má
cukrovku 2.
typu…

Výborně!
Zhubli jste a vaše
játra vypadají dnes
lépe...

Ano...
pamatuji si.
Diabetes 2. typu a NAFLD
jsou různá onemocnění s podobnými
příčinami, jak název napovídá, první
postihuje slinivku a druhé játra.
Problémem obou je
inzulínová rezistence. Když
žijeme nezdravě, inzulín
přestane fungovat a naše tělo
už nechce ukládat
energ.

Poslouchejte,
tady je něco,
co by vám mohlo
pomoci tyhle věci
vysvětlit...
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inzulín
je to, co
diabetici
užívají...

Někteří
ano, jiní ne.
Záleží na typu
cukrovky.

Uvidíme,
jestli to
pochopíme...

Mozek

Oběhový
systém

V průběhu své dlouhé cesty trávicí
soustavou se jídlo transformuje na
živiny… které se vstřebávají do krve
a transportují se po celém těle.

Plí

ce

Nějaké živiny se přímo spálí, aby tělo
získalo energ, ale stejně jako
odložíme jídlo do skříňky nebo
ledničky, naše tělo si uloží část cukrů
a tuků, které jíme, pro pozdější použití.

Játra

Srdce
a

ivk

Slin

iny

v
Led

Žaludek
Svaly

vá
Tukoáň
tk

Střeva
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Střeva

Hladiny cukru

Slinivka
Vybavena detektory cukru je
slinivka břišní první, kdo zachytí
obrovského množství živin v
cirkulaci, a uvolní inzulín, aby
konal své poviosti.

Na základě pokynů inzulínu
jsou živiny ukládány, každá
do správné skříňky.
Cukry do svalu,

Sklad

Sklad

d

Skla

Sklad
… Tuky do tukové
tkáně,…

Svaly
Tuková tkáň
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Hladiny cukru

d

la
Sk
Sklad

Sklad

Játra

a trochu od obou v játrech.
Tyto orgány ukládají a
ukládají, dokud se hladiny
živin nevrátí do normálu.
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Díky inzulínu
nepotřebujeme neustále jíst a
můžeme v klidu spát.

Mozek

Hladiny cukru

Slinivka
Mozek a další tkáně
potřebují neustále
živiny z krve, aby mohly
vykonávat svou práci

Tuková tkáň
Svaly
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Hladiny cukru

Jak v krvi dochází živiny,
tuková tkáň a játra jejich
hladiny doplňují. Energie nám
nikdy nedojde!

Játra
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Ale stejně jako musíme vyhodit jídlo,
když nakoupíme nebo navaříme příliš
mnoho, tak podobně naše orgány
nejsou schopny si poradit se všemi
živinami v případě kdy se přejídáme...

Sk

Nakonec, když jsou zcela
zaplněny a mají toho dost, se
orgány rozhodnou, že už nebudou
dále ukládat! Stejně jako při
vzpouře nebo stávce, odmítají
poslouchat příkazy inzulínu.

la

d

Skla

d

Sk
la
d

lad

Sk

Sklad

JSME
TLUSTÍ!

Nebudeme

již dále
ukládat!
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Tomuto stavu se říká
inzulínová rezistence a
může způsobit mnoho
problémů...

Hladiny cukru
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Střeva
Hladiny cukru

Slinivka

Sk
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d
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Sk

d

Sklad
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Sklad
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Sklad

l

Sk
Nejen, že odmítají ukládat
živiny, když jíme, ale stráví
celý den odhazováním cukrů
a tuků do krve…

Svaly
Tuková tkáň
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Hladiny cukru
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Skla

lad

Sklad

Skla

Bez ohledu na to,
kolik úsilí inzulín
vyvine nebo jaké posily
získá, krev zůstává
plná cukrů a tuků...

Játra
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Přebytek tuků v krvi
může vést k ateroskleróze,
zúžit prostor pro průtok krve a
zvýšit riziko srdečních
záchvatů...

Nealkoholické
ztučnění jater
(NAFL)

Srdce
Rakovina jater

Nealkoholická
steatohepatitida
(NASH)

… Játra ve snaze
filtrovat přebytečné
tuky mohou ztučnět a
skončit s cirhózou…
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Cirhóza

Hladiny cukru

...a přebytek cukru může
přemoci detektory ve slinivce,
což vede k cukrovce 2. typu.

Hladiny cukru

Slinivka

Možná
mám také ztučnělá
játra?

A pokud to
vy dva vydržíte,
nikdy nebudete mít
cukrovku.

Jo!

Možná bych
si to měla nechat
zkontrolovat ... Už
jsem ale kvůli cukrovce
změnila mé návyky, takže
jsem alespoň na
správné cestě!
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Životopisy postav

Alice je 70 let a je mladší sestrou Jaime. Je v důchodu a

vlastní dům, kde ráda hostí rodinu během prázdnin. Alice
má diabetes mellitus 2. typu (T2DM), což je onemocnění, při
kterém pankreas neprodukuje dostatek inzulínu k adekvátní
regulaci hladin cukru v krvi (glykémie). V důsledku tohoto
onemocnění si musí Alice píchat injekce inzulínu a být velmi
opatrná co se týče stravy a životního stylu. V průběhu let se
naučila, jaké potraviny zvyšují hladiny glykemie na nebezpečně
vysokou úroveň a že díky cvičení se cítí lépe, protože cvičení
napomáhá snižovat vysokou glykémii. Jako odbornice na
udržování této rovnováhy má Alice dostatek zkušeností, tipů
a triků, které mohou podpořit další postavy na jejich cestě ke
změně životního stylu.
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Jamie je 75 let a je Georgovým otcem. Jaimemu bylo před

mnoha lety diagnostikováno Alkoholické ztučnění jater (AFLD),
kdy lékař rozpoznal na základě výsledků krevních testů známky
poškození jater. Byl šokován, že byl nazván alkoholikem na
základě pití více než 2 standardních nápojů denně a s nedůvěrou
se díval na doporučení lékaře, aby přestal konzumovat alkohol.
Rovněž ignoroval rady ohledně zlepšení stravovacích návyků a
cvičení. V návaznosti na nezměněný životní styl u něj v průběhu
času došlo ke zjizvení jater a nyní má Jaime formu onemocnění
jater zvanou cirhóza. Nyní mu naléhavost lékaře připomněla
několik starých přátel, kteří zemřeli na cirhózu, ale to, co ho
opravdu vyděsilo, bylo, že nedokázal omezit pití. V rozpacích
ze svých neúspěchů se Jaime stal lhostejným, vůči ostatním a
zejména vůči sobě, rezignoval na změnu a neúmyslně se stal
překážkou změny u ostatních.
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George je 40 let a je Jaimeho synem a otcem Vic. Georgeovi

bylo nedávno diagnostikováno nealkoholické ztučnění jater
(NAFLD). Věděl, že před několika lety začal přibírat na váze,
ale nikdy ho nenapadlo, že jeho stravovací a pohybové návyky
budou mít vliv na játra. Poté, co mu lékař vysvětlil rizika
spojená se ztučnělými játry, pokusil se zhubnout, aby zabránil
rozvoji cirhózy, T2DM a kardiovaskulárních onemocnění,
jako je infarkt. Skutečné prozření přišlo po té, co Vic byla
diagnostikována nadváha, když si uvědomil, jaké prostředí a
jaký model chování poskytuje své dceři. George, motivovaný
k překonání odrazujícího účinku předchozích neúspěšných
pokusů, se nyní rozhodl naučit se, jak vyvážit své stravovací
návyky a fyzickou aktivitu, aby přemohl svá ztučnělá játra a
obnovil zdravý životní styl své rodiny. Doufá, že mu na této cestě
pomůže jeho teta Alice.

58

Vic je 6 let a je dcerou Georga. Pro Vic je všechno nové.
Stále zjišťuje co má ráda a co ne, a jaké nakonec budou její
životní návyky. Zbožňuje své rodiče a dědečka Jaimeho a
všechno, co s nimi dělá. Její matka ji nutí jíst zeleninu a chodit
na hodiny plavání, ale když ji má na starosti otec, objednají
rychlé občerstvení a hrají videohry. Při své poslední návštěvě
u pediatra lékař řekl, že je trochu při těle, což způsobilo velkou
hádku mezi rodiči. V létě se Vic dozví o důležitosti zdravé výživy
a aktivního životního stylu pro udržení normální hmotnosti,
ale také pro zdraví jater, slinivky a srdce. Brzy, aniž by si to
uvědomila, se z toho, co se kdysi zdálo jako neatraktivní jídlo
a aktivity, stanou příjemné zkušenosti, které umožní vznik
zdravých návyků do dalšího života.
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This comic is the result of a collaborative academic endeavor aiming at raising NonAlcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) awareness and promoting healthy lifestyles
amongst the general public, with effective and participatory science communication
understood as a mandatory effort required of all biomedical researchers involved.
The conceptualization, design and production of this comic emerged from a cocreation process between biomedical researchers, illustration academics and metabolic
patients. In fact, the biomedical content was tailored to the information needs and
background knowledge shared by type 2 diabetic patients in a formative qualitative
research study performed at the Portuguese Diabetes Association (APDP)1. The
narrative structure and imagery of the comic were also strategically selected, designed
and co-created combining the results of this empirical research with principles of
narrative engagement and persuasion, storytelling, health promotion and models of
behavior change.
The comic was developed under the FOIE GRAS project (ID: 722619), a European
consortium funded by the European Union’s Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA) and coordinated by the Center for Neuroscience and Cell Biology
(CNC) at the University of Coimbra, Portugal. Alongside state-of-the-art research to
better understand the pathophysiology and treatment of NAFLD, the FOIE GRAS
network is deeply committed to science communication and public outreach.
Following the long-lasting dedication of CNC to science communication and to the
production of science-based comics, this project was born from the collaboration
between two PhD theses on science communication of two students of the Doctoral

Program in Experimental Biology and Biomedicine, hosted at the Institute for
Interdisciplinary Research of the University of Coimbra (IIIUC). Those students
were Mireia Alemany i Pagès (FOIE GRAS early-stage researcher) and Rui Tavares
(holder of a PhD scholarship from FCT- SFRH/BD/136900/2018), with the assistance
of senior researcher and comic-book expert João Ramalho-Santos, Professor at the
Department of Life Sciences, and the additional support of CNC Researcher Anabela
Marisa Azul.

1 Alemany-Pagès M, Moura-Ramos M, Araújo S, Macedo MP, Ribeiro RT, do Ó D, RamalhoSantos J, Azul AM. Insights from qualitative research on NAFLD awareness with a cohort
of T2DM patients: time to go public with insulin resistance?. BMC Public Health. 2020 Jul
20;20(1):1142. https://doi.org/10.1186/s12889-020-09249-5.
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Víte, co jsou vaše játra?
Znáte těch mnoho důležitých věcí, které pro nás játra dělají, jak nás udržují zdravé a naživu?
Věděli jste, že naše stravovací návyky mohou ovlivnit zdraví našich jater?
Nebo že sedavý životní styl jim může ublížit?
Pravděpodobně o tom nevíte, ale každý čtvrtý člověk na světě má
nealkoholické onemocnění jater (NAFLD),
které může zůstat bez povšimnutí celé roky a vést k vážnému poškození jater,
cirhóze a dokonce i rakovině jater.
Jste jeden z těchto lidí?
Nadměrné hromadění tuku v játrech
je způsobeno nezdravou stravou a sedavým životním stylem.
Jste ohrožen?
I když nadváha není podmínkou,
lidé, kteří jsou obézní a lidé s diabetem 2. typu
mají vyšší riziko vzniku NAFLD.
Jak to tedy můžeme napravit?
Poznejte lépe svá játra pomocí tohoto komiksu a
zjistěte, jak léčit a předcházet této formě onemocnění jater!
Myslete na svá játra až budete příště jíst,
a nezapomeňte zůstat aktivní, aby játra zůstala zdravá a vy byli v pohodě.
Pamatujte, že zdravá játra vždy splní své povinnosti!

This project has received funding from the European Union’s Framework Programme for Research and Innovation Horizon
2020 under the Marie Sklodowska-Curie Grant Agreement No 722619. This comic reflects only the authors’ view and the
Commission is not responsible for any use that may be made of the information in contains.

