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Czy wiesz jak istotna jest dla Ciebie Twoja wątroba?
Czy wiesz jak wiele ważnych rzeczy robi dla nas, utrzymując nas w zdrowiu oraz przy życiu?
Czy wiedziałeś, że Twoje nawyki żywieniowe mogą mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie twojej wątroby?
A także, że siedziący tryb życia może zaszkodzić wątrobie?
Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy z tego, że co czwarta osoba na świecie cierpi na
niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, która może latami przebiegać bezobjawowo
i skutkować wieloma poważnymi uszkodzeniami wątroby, marskością lub nawet rakiem
wątroby.
Czy jesteś jedną z takich osób?
Nadmierne gromadzenie się tłuszczu w wątrobie jest spowodowane niezdrową dietą i
siedzącym trybem życia.
Czy jesteś w grupie ryzyka?
Niemniej jednak choroba ta może Ciebie dotyczyć mimo, że nie masz nadwagi. Osoby otyłe,
ale także osoby z cukrzycą typu 2 są bardziej narażone na ryzyko rozwoju niealkoholowej
stłuszczeniowej choroby wątroby.
Jak więc możemy temu zaradzić?
Poznaj lepiej swoją wątrobę czytając ten komiks i dowiedź się jak leczyć oraz zapobiegać tej
chorobie wątroby.
Pomyśl o swojej wątrobie następnym razem jak będziesz sięgać po jedzenie i niezapominaj o
prowadzeniu aktywnego trybu życia dla Twojego zdrowia i Twojego dobrego samopoczucia.
Zdrowa wątroba przy długim życiu Cię zachowa!

Kiedy dowiadujemy się, że
jesteśmy chorzy, uczymy się wielu
nowych rzeczy….. Czasami pojawia
się to nawet w naszych snach.

Złe nawyki
powodują, że
Twoja watrobą
stłuszcza
się…
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Dając nam wskazówki,
ostrzeżenia lub
przerażając nas…

Skończysz z
marskością
wątroby…
Zrób coś
zanim będzie
za późno…

Tak więc
musimy
przejrzeć
na oczy.
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ile nam
jeszcze zajmie
dojazd do domu
cioci Ali?

Jeszcze
tylko troche
Skarbie…

Nie rozumiem czemu
chciałeś spędzić wakcje
z moją siostrą…
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Nie pomagasz Tato…
To nie jest takie proste
poradzić sobie z tym wszystkim.
Dużo czasu zajmuje rowiązanie
problemów związanych ze
stłuszczeniem wątroby. Jest
tak dużo rzeczy, które
musimy zmienić…

Nonsens!
Ja zawsze
piłem I jadłem
prawidłowo!

No I spójrz
na efekty…
W każdym
razie Wiktoria I
ja musimy być
ostrożni…

E młodzi
ludzie w tych
czasach…
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Droga rodzino,
poszłam na zakupy.
Bracie: użyj swojego
klucza i wejdzcie
do środka…
Do zobaczenia

w krótce!

– Alicja

Jesteśmy
na miejscu!

Wiktoria,
chodź, chcesz
coś zobaczyć?

Tak,
dziadku!

Patrz, to
jest tata!

Ale to nie
jest mama!
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Nie…To jestem
ja I ciocia Alicja kiedy
byliśmy młodzi.

Tutaj są Twoi
rodzice…

Wow! Jesteś taki
podobny! Byłeś bardzo
szczupły, tato.

Janek i Alicja – lato ‘67
Witajcie!
Jak minęła
Wam
podróż?

Oboje
wyglądacie
świetnie!

Grzegorz i Maria – lato ‘03
Dobrze,
siostro.

Dziękujemy za
gościnę ciociu
Alicjo.
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Jestem
głodna! Czy
są jakieś
ciasteczka?

Janku czy przywiozłeś
glukometr o który Cię
prosiłam? Naprawdę potrzebuje
kontrolować poziom mojego
cukru we krwi.

Tak…Ty I te
Twoje nowoczesne
gadżety…

Ale ja
zawsze jem
ciasteczka…

Nie teraz,
kolacja będzie
niedługo.
Możesz usiąść
przy stole!

OK, ale teraz
spróbujemy czegoś
nowego Wiki…

Lekarskie
zalecenia.

Czy Wikoria
jest chora?
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Ma nadwagę,
więc pediatra się
martwi.

W tych czasach
wiele dzieci jest otyłych co
wywołuje u nich poważne
choroby wątroby.

Jak na przykład
marskość wątroby
u Twojego
ojca…
Nigdy nie
przestał pić

Nie mów
tacie…

Tak, lekarz powiedział, że nawet
osoby, które nie piją alkoholu
mogą nabawić się marskości
wątroby, w tym również dzieci…

I Maria uważa,
że to moja
wina…
Nie jestem
najlepszym wzorem
do naśladowania I
pozwalam jej na
wszystko czego
chce…
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To dlatego nie
przyjechała z nami. A ja
chce sprawdzić czy potrafie
wprowadzić jakieś zmiany w
swoim życiu…

Ale czy Wiktoria
ma marskość
wątroby?!

Marskość
Kochanie…I nie masz nic
takiego. Dziadek na to
choruje.
Co mam
tatusiu? Co to
jest marność?

Ta!
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Nasze ciało jest
wysoce funkcjonalną
maszyną, ale czasami
zdarza się, że jeden z
narządów choruje.

Mózg

Płu

Jednym z tych narządów
jest wątroba, która ma za
zadanie kontrolować wiele
rzeczy, od jakości krwi po
odpowiedni poziom energ w
naszym ciele.
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Jeśli mamy problemy
z wątrobą przez bardzo
długi czas to może ona
nawet przestać pracować
I może rozwinąć się
marskość wątroby.

Są ludzie, którzy
nawet potrzebują
nowej wątroby…

MARSKOŚĆ

Dokładnie tak jak goi
się rana na naszej
skórze, uszkodzenia
wątroby również
pozostawiają blizny.
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Blizny wątrobowe
nazywają się
zwłóknieniami.
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Ciągłe uszkadzenie wątroby
powoduje stan zapalny. Nazywamy to
zapaleniem wątroby, które wywołuje
powstawanie blizn na wątrobie.

STŁUSZCZENIOWE
ZAPALENIE WĄTROBY

Postępujące na
przestrzeni wielu
lat zwłóknienie może
prowadzić do rozwoju
marskości wątroby.

Przesadzacie!
Na coś trzeba
umrzeć…

17

To jest bardzo
długi proces.
Nawet tego nie
zauważamy…

Jak było na
siłowni?

2015

2018

Czy masz ochotę na
łososia z warzywami?

2005

Rozmrożę coś
póżniej, ale Ty jedz
śmiało.

Niealkoholowe stłuszczenie
wątroby (NAFL)

Niealkoholowe stłuszczeniowe
zapalenie wątroby (NASH)

Ale z czasem, niektóre z
Twoich zachowań zmuszą Twoją
wątrobę do gromadzenia dużej
ilości tłuszczu…
Czy zdarza
się Panu pić
alkohol?

Nie zbyt
wiele…
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2005

To nie jest wina wątroby,
ale stłuszczenie może
spowodować zapalenie

Jeszcze
jedną
kolejkę?

Nie
dawaj
tego
dziecku!

0

202

Ale ja czuje
się dobrze,
nic mnie nie
boli.

Nie ma żadnych
oczywistych objawów
takich jak zmiany
skórne czy ból.

Marskość wątroby

Już
wystarczy
Janie.

Rak wątroby

2015

2020

2010

Wiele rzeczy
może doprowadzić
do tego samego
skutku.
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Niezdrowa dieta, brak
aktywności fizycznej,
nadmierne spożywanie
alkoholu…

Zatem to
nie jest choroba,
którą możesz
złapać tak jak
grypę?

Alkoholowe stłuszczenie
wątroby

Niealkoholowe stłuszczenie
wątroby

so

by

…

Wirus zapalenia
wątroby

na
Jedna

Czasami stłuszczenie wątroby
następuje także po zarażeniu się
wirusem zapalenia wątroby, ale w
większości przypadków zależy to
od naszych niezdrowych nawyków

STŁUSZCZONA
WĄTROBA
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Jeśli źle się odżywiamy, pijemy zbyt
dużo alkoholu I nie wykonujemy
ćwiczeń fizycznych to nasza wątroba
pracuje ponad miarę I ostatecznie
jest wyczerpana… ulega uszkodzeniom
i otłuszcza się.

Nie przestaje nagle
pracować, ale jeśli
o nią nie zadbamy
jej stan będzie się
pogarszał…

ZDROWA WĄTROBA

Tak było
ze mną…Zostało
u mnie zdiagnozowane
stłuszczenie wątroby.
Niealkoholowe
stłuszczenie wątroby,
ponieważ nigdy nie piłem
alkoholu. Lekarz w skrócie
nazwał to NAFLD. Prawdopodobnie
mam zapalenie wątroby, które
pojawia się jako następne,
zaraz przed marskością
watroby.
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Może to ma
podłoże genetyczne?
I jest przekazywane z
rodziców na dzieci.

Właśnie o to
zapytałem…ale lekarz
powiedział, że to tylko częściowo
zależy od genów. Największy wpływ
mają jednak nasze złe nawyki
żywieniowe oraz brak aktywności
fizycznej. I w przeciwieństwie do
naszych genów możemy to
kontrolować.

Alkohol to mogę
zrozumieć. Wiele moich
znajomych pije alkohol I mają
problemy z wątrobą…ale żeby
jedzenie było szkodliwe
dla wątroby…

Nie chodzi tu o
jedzenie samo w sobie,
ale o jego nadmiar lub o
niewłaściwy rodzaj jedzenia.
Generalnie nie jest zdrowo
kiedy jemy więcej niż
zużywamy energ.
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To może spowodować wzrost masy
ciała. Wystarczy podzielić masę
ciała przez kwadrat wzrostu by
wiedzieć czy mamy nadwagę.
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Jeśli
doprowadzimy
do nadwagi, nasze
magazyny tłuszczu
wypełniają się…

Nie dają rady przechowywać
takiego nadmiaru tłuszczu…I
wtedy tłuszcz przedostaje
się do krwi…

I to właśnie
biedna wątroba
musi sobie z tym
poradzić.

Wątroba działa jak filtr, który
wyłapuje tłuszcz z krwi I
przechowuje go. I właśnie w taki
sposób staje się stłuszczona.

Jej intencją
jest pomoc, ale w
takiej sytuacji sama
ostatecznie cierpi…
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I czasem nawet to
poświęcenie może nie
być wystarczające…
Prawdziwy problem
występuje wtedy kiedy mamy
we krwi nadmiar substancji
odżywczych takich jak cukry
i tłuszcze, które nie zostają
zużyte I uszkadzają nasze
narządy…

Tłuszcz we krwi
może blokować tętnice I
powodować miażdzycę oraz
problemy z sercem. Natomiast
cukier prowadzi do cukrzycy
typu 2.

Cukrzycy?
Moja ciocia
Alicja na to
choruje…

Czy
stłuszczenie
wątroby prowadzi
do cukrzycy?

Spokojnie
Grzegorzu,
po kolei…
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Jeśli jedna rzecz prowadzi do
drugiej to lepiej weź się za siebie!
Mogę Cię zapewnić, że chorowanie
na cukrzyce nie jest zabawne…

Zatem
jak myślisz?
Co powiiśmy
teraz
zrobić?

Jeść
mniej? Iść
pobiegać?
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Tak,
wiesz, ja wiem o tej
stłuszczonej wątrobie
już od jakiegoś
czasu…
Ale przeraża
mnie świadomość,
że Wiktoria też
może zapaść na tą
samą chorobę!

Dokładnie!
Zacząć lepiej się
odżywiać I ćwiczyć więcej.
Ale musimy być
konsekwentni…
Jestem
już zmęczony
tym ciągłym
zrzucaniem
wagi…

Ja też mogę
na to zachorować,
tato?

NiE!

Musisz mieć plan,
działać krok po kroku,
unikać przeforsowania I
nigdy się nie poawać! Kiedy
się dowiedziałam, że mam
cukrzycę też musiałam
przez to przejść! Zobaczysz,
że Ci się uda!

Wychodzę.
Sprawujcie
się dobrze!

Nadal tak
siedzicie?

W taki sposób to
nie zadziała! Musicie się
ruszać. To nie wymaga wiele.
Zacznijcie od porządkowania
domu, podlewania roślin,
mycia naczyń!

Ok, to jak?
Bierzemy się
do roboty?

Zróbmy
to tato!
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Tydzień później
Spacer to łatwy I tani
sposób. Pięć kilometrów
dzieie może zdziałać
cuda!

Dobra
robota!
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Na szczęście
zatrzymałaś
rower!

Zobaczymy
jak długo nam
dziś to zajmie
Wiki.

To dlatego, że
przyzwyczajamy
organizm. im więcej
ćwiczymy tym lepszą
mamy kondycję!
W ten sposób
spalamy więcej
energ.

Jest łatwiej
każdego dnia tato!
Męczę się coraz
mniej.

I jeśli nie
podjadamy I spożywamy
jedzenie mniej kalorycznie
to jeszcze lepiej!

Czy mogę
Ci pomóc w
przygotowani
u kolacji?

Oczywiście!
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Chodźmy
na zakupy!

Czy możemy
przygotować
lazanię ciociu
Alicjo?

To nie jest
zbyt odpowiednie
jedzenie dla osoby
z cukrzyą…

Wiesz Wiki to
nie chodzi tylko o ilość
jedzenia, ale także o jego
jakość. Jedne produkty są
zdrowsze od iych…

Na przykład
warzywa mają dużo
wiatmin, antyoksydantów
I błoika.
Błoik syci nas
szybciej I powoduje,
że czujemy się mniej
głodni.
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Mają też niską
zawartość cukrów oraz kilka
zdrowych wielonasyconych
tłuszczów takich jak
omega-3!

Ojejku,
te nazwy są bardzo
dziwne…

Nazwy nie
są takie ważne, ale
dobrze jest wiedzieć,
że te tłuszcze
znajdują się również
w orzechach I
nasionach.

Mięso zawiera iy
rodzaj tłuszczów,
tłuszcze nasycone. One
nie są takie dobre…
Ale białe
mięso drobiowe zawiera
znacznie mniej tłuszczu
niż mięso czerwone, takie
jak na przykład wołowina
czy wieprzowina.

Oraz w tłustych
rybach jak łosoś. Kwas
omega-3 pomaga zmniejszyć
zapalenie wątroby I obniżyć
cholesterol we krwi,
utrzymując nasze serce
w zdrowiu.
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To właśnie
dlatego warto jeść mniej
mięsa lub wybierać białe
mięso.
Ostatecznie chodzi o to
by dieta była jak najbardziej
zbliżona do diety
śródziemnomorskiej.
A to ciociu?
Uwielbiam
pieczonego
kurczaka!

Nie Wiki…
To jest mrożony,
smażony gotowiec I
zawiera niewłaściwe
rodzaje
tłuszczów…

Och, jaka
szkoda…
Czy
mamy już
wszystko?

Ciężko
byłoby wyobrazić
sobie gorszą
opcję

Wszystko
było pyszne
Wiki!

Mógłbym
zjeść więcej…

Cicho
bądź!
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Tak!

Tydzień później
Jak tam
dzisiejsza
przejażdżka?

Super! Nigdy
wcześniej nie
pojechaliśmy tak
daleko I tak
szybko!

Napij
się trochę
mojego
napoju

Jestem
głodna!

Janie! Mam już dość
powtarzania Ci, że to
jest pełne chem I
cukru…

Ona
potrzebuje
energ ale
nie takiego
rodzaju!

Spójrz w
lustro. Czy chcesz
aby Twoja wnuczka
miała problemy
zdrowotne?

Coż za
przesada…
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Ale to nie
jest jedzenie
ciociu Alicjo! To
jest napój!
Czy
jest dla mnie
nieodpowiedni?

Nie Wiki, ale ma
za dużo cukru. Nasza
wątroba przemienia
nadmiar cukru w
tłuszcz.

Posiada
zbyt wiele
tłuszczy?

Dlatego
wychodzi na to
samo!

Cukier
Tłuszcz

Nie powiiśmy obciążać naszej
wątroby. Lepiej nie nadużywać
pokarmów I napojów z wysoką
zawartością cukru…Mogą one
spowodować stłuszczenie
naszej wątroby.
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Dlatego nie
powiam jeść
Ale możemy
na przykład użyć makaronu albo
lazan. ryżu pełnoziarnistego. Jest
Nie każdy pokarm, który zawiera dużo
cukru jest słodki. Produkty bogate
w skrobię takie jak makaron, ryż czy
ziemniaki też zawierają dużo cukru.

znacznie zdrowszy I zawiera
więcej błoika, który zostaje
w naszych jelitach wpływając
dobroczyie na wiele
procesów, zamiast trafiać
do wątroby I się w niej
odkładać.
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Tydzień później

Super.
Nauczyłam się tak
dużo rzeczy od cioci
Alicji I taty!
Mamo!!

Naprawdę?

Kochanie!
Jak się
masz?

Cóż za wspaniły
posiłek! Zupełnie iy od
tego jaki spożywamy
w domu
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Ta…

To
wszystko
jest częścią
planu!

Pamietaj, że będziemy
musieli kontynuować
wprowadzone zmiany
nawet kiedy wakacje się

Jakiego
planu?

Zmiany
naszego
stylu życia!
Chodźmy na
spacer, a Wiki
Ci wszystko
wytłumaczy…

Straciłaś
trochę na wadze
Kochanie. Dobra
robota!

ok!

Moje BMi
wygląda
lepiej!

Jeszcze
niezupełnie wiem jak
powio u mnie wyglądać,
ale czuje się
lepiej…
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Spójrz Wiki, to jest
dla Ciebie. Troszczenie
się o ie rzeczy uczy nas
jak zadbać o samych
siebie.

idziemy?

Ty też
powinieneś
Tato..

Ta…
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Spróbuj dziadku!
To łatwe…Chcę
żebyś żył jeszcze
wiele lat…

Dziękuję za
wspólnie spędzone
wakacje Alicjo! Do
zobaczenia
niebawem!

Teraz już
tylko musisz
tak trzymać

Przyszedł Pan
na coroczne
USG, prawda?

Zgadza
się Pani
doktor!

Moja ciocia mi
pomogła ta, która
ma cukrzycę
typu 2

Bardzo dobrze.
Stracił Pan na wadze
przez co wątroba
ma się lepiej…

Tak, pamiętam.
Cukrzyca typu 2 oraz
niealkoholowa stłuszczeniowa choroba
wątroby to różne schorzenia o podobnych
przyczynach. Pierwsza dotyczy dysfunkcji
trzustki, a druga wątroby.
Problem w obydwu przypadkach
dotyczy insulinporności. Kiedy
zaczynamy chorować insulina
przestaje działać,a organizm nie
chce już dłuzej magazynować
energ.

Proszę,
to może pomóc
zrozumieć ten
mechanizm…
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insulina
jest tym co
przyjmują
cukrzycy…

Jedni biorą,
ii nie. To
zależy od
rodzaju
cukrzycy…

Sprawdźmy
czy uda nam się
to zrozumieć…

Mózg

W trakcie długej podróży przez
układ pokarmowy, jedzenie jest
przekształcane w składniki
odżywcze…są one wchłaniane do krwi
i rozprowadzane po całym ciele.

Układ krążenia

Płu

ca

Część z nich jest od razu
wykorzystywana do wytworzenia energ,
ale tak samo jak my przechowujemy
jedzenie w szafkach lub w lodówce, tak
samo nasze ciało przechowuje trochę
cukru I tłuszczu ze spożytego jedzenia
do wykorzystania w późniejszym czasie.
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Jelita

Poziom cukru

Trzustka
Wyposażona w detektory cukru
trzustka jako pierwsza wykrywa
ogrome ilości węglowodanów
krążących we krwi. Wysyła więc
insulinę by obniżyła ich poziom.

Przechow

ywanie

Prz

Przechowywanie
Pod wpływem insuliny,
substancje odżywcze zostają
odesłane do przechowania,
każde w odpowiednie miejsce.
Cukry do mięśni,
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P

...tłuszcz do tkanki
tłuszczowej ...

Mięśnie
Tkanka
tłuszczowa
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Wątroba

oraz po trochu obu do
wątroby. Te narządy zbierają
i zbierają substancje
odżywcze, dopóki ich poziom
nie wróci do normy we krwi.
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Dzięki insulinie
nie potrzebujemy jeść cały czas,
możemy też spać odpoczywając w
spokoju.

Mózg

Trzustka
Mózg I ie tkanki
nieprzerwanie potrzebują
składników odżywczych z
krwi by móc pracować.

Mięśnie
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Poziom cukru

Tkanka
tłuszczowa

Poziom cukru

Kiedy poziom składników
odżywczych we krwi się obniży,
tkanka tłuszczowa I wątroba
uzupełniają poziom tych
substancji. Nigdy więc nie
wyczerpuje nam się energia!

Wątroba
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Natomiast tak jak my możemy wyrzucić
jedzenie kiedy kupimy lub ugotujemy go
za dużo, tak jeśli jemy za dużo, to nasze
narządy nie mogą sobie poradzić z
przechowywaniem nadmiaru składników
odżywczych…
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ie
JESTEŚMY
JUŻ
GRUBE!
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Ostatecznie, zupełnie pełne I
zrezygnowane decydują się nie
przechowywać już wiecej! Zupełnie
tak jakby strajkowały, zaczynają
odmawiać poleceniom insuliny.

DOSYĆ
TŁUSZCZU!

To nazywa się
insulinpornością I
może spowodować wiele
problemów…

Poziom cukru
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Jelita
Poziom cukru
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Nie tylko odmawiają
przechowywania składników
odżywczych ze spożywanego
jedzenia, ale spędzają całe
dnie przerzucając cukry I
tłuszcze do krwi…

Mięśnie
Tkanka
tłuszczowa
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Nieważne jak bardzo
stara się insulina, krew
pozostaje pełna cukrów
I tłuszczów…

Wątroba
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Nadmiar tłuszczów
we krwi może powodować
miażdżycę, utrudniając przepływ
krwi I zwiększając ryzyko
zawału serca...

Niealkoholowe stłuszczenie
wątroby (NAFL)

Serce
Rak wątroby

Niealkoholowe
stłuszczeniowe zapalenie
wątroby (NASH)

Wątroba próbując
przefiltrować nadmiar
tłuszczów może stać się
stłuszczona co może
skończyć się marskością…
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Marskość
wątroby

Poziom cukru

Natomiast nadmiar cukru
może przeciążyć trzustkę
prowadząc do cukrzycy typu 2.

Poziom cukru

Trzustka

Możliwe,
że I ja też mam
stłuszczoną
wątrobę?

A jeśli Wy oboje
nadal będziecie tak
dobrze postępować to
nigdy nie będziecie
mieć cukrzycy.

Hura!

Może powiam to
sprawdzić…Już
zmieniłam moje nawyki
żywieniowe z powodu
cukrzycy, więc
przynajmniej jestem
na dobrej drodze!
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Biografie postaci

Alicja

ma 70 lat i jest młodszą siostrą Jana. Jest na
emeryturze i ma dom w którym lubi gościć rodzinę w
trakcie wakacji. Alicja choruje na cukrzycę typu 2. Chorobę
w której trzustka nie wytwarza wystarczającej ilości insuliny
do odpowiedniej regulacji poziomu cukru krążącego we krwi
(glikemia). W wyniku tej choroby Alicja musi przyjmować
zastrzyki z insuliny i musi bardzo uważać na swoją dietę i styl
życia. Przez lata dowiedziała się, jakie produkty spożywcze
powodują niebezpiecznie wysoki wzrost glikemii i że ćwiczenia
fizyczne poprawiają jej samopoczucie, ponieważ pomagają
obniżyć uporczywie wysoki poziom cukru we krwi. Jako
ekspert w utrzymaniu tej równowagi, Alicja ma teraz obszerną
wiedzę i może udzielać wielu przydatnych wskazówek innym
osobom w ich drodze do zmiany stylu życia.
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Jan ma 75 lat i jest ojcem Grzegorza. U Jana wiele lat temu

zdiagnozowano alkoholowe stłuszczenie wątroby na podstawie
wyników badań krwi, które wskazywały na uszkodzenie wątroby.
Był zszokowany tym, że został nazwany alkoholikiem ponieważ
wypijał czasem więcej niż dwa drinki dziennie i zalecenia doktora
o zasprzestaniu spożywania alkoholu przyjął ze sceptyzmem.
Zignorował również zalecenia lekarskie dotyczące poprawy jego
diety oraz rozpoczęcia aktywności fizycznej. Z biegiem czasu
jego wątroba pokryła się zwłóknieniami i teraz Jan cierpi na
marskość wątroby. Tym razem powaga lekarza przypomniała
mu o kilku dawnych znajomych, którzy zmarli z powodu
marskości wątroby. Tym jednak co naprawdę go przeraziło było
uświadomienie sobie, że nie jest w stanie ograniczyć spożywania
alkoholu. Zawstydzony swoimi niepowodzeniami, Jan stał
się obojętny i wyrzekł się zmian przez co nieumyślnie stał się
barierą do zmian również dla innych osób.
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Grzegorz ma 40 lat i jest synem Jana i ojcem Wiktorii.

U Grzegorza niedawno zdiagnozowano niealkoholowe
stłuszczenie wątroby. Zauważył, że od kilku lat przybiera na
wadze, ale nigdy nie przyszło mu do głowy, że jego dieta i brak
aktywności fizycznej mają wpływ na jego wątrobę. Po tym, jak
lekarz wyjaśnił mu ryzyko związane ze stłuszczeniem wątroby,
próbował trochę schudnąć, aby zapobiec rozwojowi marskości
wątroby, cukrzycy typu 2 oraz chorobom układu krążenia takim
jak zawał serca. Jednak tak naprawdę wziął sobie to wszystko do
serca po zdiagnozowaniu nadwagi u Wiktorii, kiedy zdał sobie
sprawę z tego jaki przykład daje swojej córce. Zmotywowany do
przezwyciężenia swojej niechęci po poprzednich nieudanych
próbach, Grzegorz postanowił nauczyć się jak zrównoważyć
swoją dietę i wyrobić dobre nawyki uprawiania aktywności
fizycznej. Celem było odtłuszczenie swojej wątroby i zadbanie
o rozwój zdrowego stylu życia w swojej rodzinie. Grzegorz ma
nadzieję, że ciocia Alicja mu w tym pomoże.
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Wiktoria ma 6 lat i jest córką Grzegorza. Dla Wiktorii

wszytsko jest nowe. Dopiero odkrywa co lubi, a czego nie, a
to ostatecznie stanie się jej nawykami i stylem życia. Uwielbia
swoich rodziców i dziadka Jana oraz wszystko co z nimi robi.
Mama każe jej jeść warzywa i uczęszczać na lekcje pływania,
ale kiedy jest pod opieką taty wtedy zamawiają fast food i
grają w gry wideo. Podczas ostatniej wizyty u pediatry lekarz
powiedział, że dziewczynka jest troche za ciężka, co wywołało
wielką kłótnie pomiędzy rodzicami. W czasie wakacji Wiki
nauczy się jak ważna jest zdrowa dieta i aktywny styl życia
dla utrzymania prawidłowej wagi, ale także dla dobrej
kondycji wątroby, trzustki oraz serca. Wkrótce dowie się, że
to co wydawało się jej nieapetycznym posiłkiem i przykrym
obowiązkiem wykonywania ćwiczeń fizycznych, okaże się
przyjemnym doświadczeniem, które ukształtuje zdrowe
nawyki na całe życie.
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Ten komiks jest wynikiem zespołowego przedsięwzięcia akademickiego możliwego do
osiągnięcia dzięki skutecznej komunikacji naukowej rozumianej jako obowiązkowy
wysiłek wymagany od wszystkich zaangażowanych badaczy biomedycznych. Komiks
ma na celu podniesienie świadomości na temat niealkoholowego stłuszczenia wątroby
oraz promowanie zdrowego stylu życia wśród ogółu społeczeństwa,
Koncepcja, projekt oraz wykonanie komiksu jest rezultatem współpracy naukowców
biomedycyny, ilustratorów oraz pacjentów z chorobami metabolicznymi. W wyniku
działań Portugalskiego Stowarzyszenia Diabetologicznego (APDP)1 specjalistyczna
wiedza naukowa została dostosowana na potrzeby popularyzacji i jej szerzenia wsród
pacjentów z cukrzycą typu 2. Narracja oraz ilustracje komiksu zostały odpowiednio
zaprojektowane i dobrane tak aby łączyły wyniki badań empirycznych z zasadami
angażowania odbiorcy, perswazji, fabuły, promocji zdrowia oraz modeli zmiany
zachowania.
Komiks powstał w ramach projektu FOIE GRAS (ID 722619), europejskiego konsorcjum
finansowanego z unijnego programu Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie
Actions (MSCA) koordynowanego przez Center for Neuroscience and Cell Biology
(CNC) na Uniwersytecie w Coimbrze w Portugalii. Oprócz najnowocześniejszych
badań mających na celu lepsze zrozumienie patofizjologii i leczenia niealkoholowego
stłuszczenia wątroby, projekt FOIE GRAS jest głęboko zaangażowany w działania
informacyjne i popularyzatorskie.

Po wieloletnim zaangażowaniu CNC w komunikację naukową i tworzenie komiksów
naukowych, projekt ten zrodził się zainspirowany pracami doktorskimi dwóch
studentów programu doktoranckiego w dziedzinie biologii eksperymentalnej i
biomedycyny, prowadzonego w Institute for Interdisciplinary Research of the University
of Coimbra (IIIUC). Tymi dwoma studentami byli Mireia Alemany i Pages (FOIE
GRAS early-stage researcher) oraz Rui Tavares (holder of a PhD scholarship from
FCT- SFRH/BD/136900/2018), przy wsparciu doświadczonego naukowca i eksperta w
dziedzinie komiksów Joao Ramalho-Santos, który jest profesorem na Wydziale Nauk
Przyrodniczych, a także przy dodatkowym wsparciu Anabela Marisa Azul naukowca
CNC.

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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Wsparcie instytucjonalne

Czy wiesz jak istotna jest dla Ciebie Twoja wątroba?
Czy wiesz jak wiele ważnych rzeczy robi dla nas, utrzymując nas w zdrowiu oraz przy życiu?
Czy wiedziałeś, że Twoje nawyki żywieniowe mogą mieć wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie twojej wątroby?
A także, że siedziący tryb życia może zaszkodzić wątrobie?
Prawdopodobnie nie zdajesz sobie sprawy z tego, że co czwarta osoba na świecie cierpi na
niealkoholową stłuszczeniową chorobę wątroby, która może latami przebiegać bezobjawowo
i skutkować wieloma poważnymi uszkodzeniami wątroby, marskością lub nawet rakiem
wątroby.
Czy jesteś jedną z takich osób?
Nadmierne gromadzenie się tłuszczu w wątrobie jest spowodowane niezdrową dietą i
siedzącym trybem życia. Czy jesteś w grupie ryzyka?
Niemniej jednak choroba ta może Ciebie dotyczyć mimo, że nie masz nadwagi. Osoby otyłe,
ale także osoby z cukrzycą typu 2 są bardziej narażone na ryzyko rozwoju niealkoholowej
stłuszczeniowej choroby wątroby.
Jak więc możemy temu zaradzić?
Poznaj lepiej swoją wątrobę czytając ten komiks i dowiedź się jak leczyć oraz zapobiegać tej
chorobie wątroby.
Pomyśl o swojej wątrobie następnym razem jak będziesz sięgać po jedzenie i niezapominaj o
prowadzeniu aktywnego trybu życia dla Twojego zdrowia i Twojego dobrego samopoczucia.
Zdrowa wątroba przy długim życiu Cię zachowa!

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z Programu Ramowego Unii Europejskiej na badania naukowe oraz programu przeznaczonego
na innowacje Horizon 2020 w ramach umowy grantowej Marie Skłodowska-Curie numer 722619. Ten komiks odzwierciedla jedynie
pogląd autorów, a komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w nim zawartych.

