




3Aptekarz Polski,  107(85e) lipiec 2015

Felieton Redakcji W bieżącym numerze:

Felieton Redakcji 
O potrzebie dialogu ........................................................... 3

Felieton PRezesa 
O potrzebie dialogu ......................................................... 4

Manuał aptekarski

Czy postać i droga podania leku mają istotne 
znaczenie dla efektu terapii?  
Biodostępność witaminy D  ................................. 6

Zaburzenie stresowe pourazowe .............................. 8
Płynne postaci leku  

w renesansowym lecznictwie cz. III ............... 13

Rynek leków
Substancje aktywne stosowane  

w produktach kosmetycznych.  
Część II. Substancje wykorzystywane  
w preparatach przeznaczonych  
do pielęgnacji suchej skóry ................................ 17

wszechnica aPtekaRska

Po nitce do... kompresu ............................................. 21
Slow cooking ................................................................. 26
Odżywianie prozdrowotne. Cz. 7.  

Rola odżywiania w prewencji  
choroby nowotworowej ..................................... 31

w aPtece

Dopłynęliśmy, czyli rzecz  
o wystarczająco dobrych wyborach ................ 36

Muzealny kalejdoskoP
Wystawa o Ferdynandzie Karo w Muzeum Farmacji 

Oddział Muzeum Warszawy ............................... 40
Jubileusz 30-lecia Muzeum Farmacji  

im. mgr Antoniny Leśniewskiej,  
Oddział Muzeum Warszawy ............................... 42

BaRoMetR PhaRMaexPeRta

Czerwiec 2015: +3,66%,  
I półrocze 2015: + 7,04%% ................................. 44

Nowe rejestracje i Nowości Na ryNku ....................... 47

O potrzebie dialogu

22 lipca 2015 roku odbyło się spotkanie profesora Mariana 
Zembali, nowo powołanego ministra zdrowia z przedstawicielami 
Naczelnej Rady Aptekarskiej, którzy przedstawili ministrowi katalog 
pilnych działań legislacyjnych w celu kompleksowego unormowa-
nia bardzo istotnych – z punktu widzenia potrzeb pacjentów i osób 
wykonujących zawód farmaceuty – zagadnień, z którymi władze na-
czelne samorządu aptekarskiego zwracają się od dawna do rządu RP 
z prośbą o nadanie im legislacyjnego bytu. Katalog ten obejmuje 10 
najważniejszych postulatów, które zostały także spisane i przekazane 
listownie Panu Ministrowi. 

Czytelnicy Aptekarza Polskiego mają okazję dowiedzieć się 
o przebiegu spotkania z ministrem zdrowia, albowiem zostało ono opi-
sane przez dr Grzegorza Kucharewicza, prezesa Naczelnej Rady Apte-
karskiej w artykule „O potrzebie dialogu”. Jeden z wątków spotkania 
dotyczył ustawy scalającej w jednym akcie prawnym wszystkie prze-
pisy dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty, której projekt jest 
przygotowywany pod auspicjami Naczelnej Izby Aptekarskiej. Minister 
zdrowia wyraził duże zainteresowanie tym projektem i „poprosił przed-
stawicieli NIA o przedstawienie najważniejszych regulacji, które mają się 
znaleźć w przygotowywanym przez samorząd projekcie ustawy” .

25 października 2015 roku odbędą się wybory parlamentarne. 
Ilu wśród wyborców jest pacjentów? Na pewno niemało. Dlatego też, 
żelaznym tematem rozmów i spotkań przedwyborczych będą – moż-
na się tego spodziewać na sto procent – społeczne bolączki dotyczące 
ochrony zdrowia. Większość tych bolączek – w obszarze farmacji to 
na przykład nierówna dostępność do leków – można usunąć wyłącz-
nie na drodze legislacyjnej. Na progu kampanii parlamentarnej sa-
morząd aptekarski przedstawił głównym ugrupowaniom politycznym 
wachlarz spraw, które, żeby poprawiła się dostępność do leków i usług 
farmaceutycznych, wymagają reform, których realizacji „obywatele – 
pacjenci” oczekują od parlamentarzystów. – ”Zwróciłem się pisemnie 
do liderów największych partii deklarujących udział w tegorocznych 
wyborach parlamentarnych o uwzględnienie w ich programach wybor-
czych propozycji zgłaszanych od wielu lat przez Naczelną Izbę Aptekar-
ską” – informuje prezes Kucharewicz. 

Miejmy nadzieję, że właściwy dla kampanii przedwyborczej duch 
dialogu, o którym pisze dr Grzegorz Kucharewicz zakorzeni się w pol-
skim parlamencie, podobnie jak jest teraz w Ministerstwie Zdrowia. 

xxx

W Aptekarzu Polskim publikujemy plakat dotyczący jednej 
z wielkich imprez sportowych organizowanych przez samorząd ap-
tekarski. Chodzi o IV Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy, któ-
re odbędą się w dniach 3-6 września 2015 roku na jeziorze Niego-
cin (stanica wodna Wilkasy k/ Giżycka). Magister Roman Grzechnik, 
w jednej osobie prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie 
i komandor Klubu Żeglarskiego „Aptekarz”, zaprasza do udziału w re-
gatach wszystkich żeglarzy, aptekarzy i sympatyków żeglarstwa oraz 
sympatyków aptekarstwa. Termin zgłaszania uczestnictwa w regatach 
upływa 20 sierpnia. Pozostało jeszcze trochę czasu do namysłu. Ech 
Mazury!  ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. Redakcja. 
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Kilka tygodni temu zwróciłem się pisem-
nie do liderów największych partii deklarujących 
udział w tegorocznych wyborach parlamentarnych  
o uwzględnienie w ich programach wyborczych pro-
pozycji zgłaszanych od wielu lat przez Naczelną Izbę 
Aptekarską. Przypomniałem, że nie można zwlekać  
z podjęciem konkretnych działań w celu rozwiązania 
problemów dotykających polskich aptekarzy, które 
mają bezpośredni, negatywny wpływ na sytuację 
pacjentów korzystających z usług farmaceutycznych. 
Podkreśliłem, że najważniejsze postulaty samorzą-
du aptekarskiego dotyczą praw polskich pacjen-
tów, podstaw funkcjonowania aptek jako placówek 
ochrony zdrowia publicznego i zasad wykonywania 
zawodu farmaceuty. 

Postulaty te przedstawiliśmy również na lipco-
wym spotkaniu przedstawicieli Naczelnej Izby Apte-
karskiej z ministrem zdrowia prof. Marianem Zemba-
lą. Cieszymy się, że nowy minister zdrowia szybko 
i pozytywnie odpowiedział na propozycję rozmowy 
z reprezentantami NIA o problemach nurtujących 
środowisko aptekarskie. W czasie spotkania uzasad-
niliśmy potrzebę głębokiej reformy systemu usług 
farmaceutycznych, połączonej ze zmianą sposobu 
postrzegania spraw z zakresu farmacji oraz prob-
lematyki związanej z zaopatrywaniem pacjentów 
w leki. Wskazaliśmy też, że konieczne jest stworzenie 
systemu opieki farmaceutycznej, poprawiającej ja-
kość życia pacjenta i pozwalającej w pełni wykorzy-
stać specjalistyczną wiedzę i doświadczenie zawodo-
we farmaceutów jako profesjonalnych pracowników 
medycznych. Poinformowaliśmy ministra zdrowia, 
że trzeba pilnie wzmocnić pozycję apteki w syste-
mie ochrony zdrowia i zagwarantować niezależność 
farmaceuty jako osoby wykonującej zawód zaufania 
publicznego. Cel ten pozwala osiągnąć wprowadze-
nie do porządku prawnego zasady „apteka dla ap-
tekarza lub spółki aptekarzy”, która jest najlepszym 
gwarantem bezpiecznej dystrybucji leków, opartej 
na rzeczywistych potrzebach pacjentów i wiedzy far-
maceutów. Zastrzeżenie posiadania i prowadzenia 
apteki wyłącznie dla farmaceuty lub spółki apteka-
rzy gwarantuje, że podstawowy cel działania apteki 
zostanie należycie zrealizowany. 

Przedstawiliśmy ministrowi zdrowia argu-
menty uzasadniające konieczność wprowadzenia 
do porządku prawnego kryteriów demograficznych 
i geograficznych (liczba mieszkańców przypadają-

Dialog społeczny jest jednym z filarów demo-
kratycznego państwa prawa. Powinien się on 
toczyć nieustannie i nie tylko w formule prze-
widzianej w ustawie o Radzie Dialogu Społecz-
nego. Wielokrotnie w pismach kierowanych do 
najważniejszych polityków w naszym państwie 
wskazywałem na potrzebę prowadzenia dialogu 
z przedstawicielami samorządu aptekarskiego, 
podkreślając, że jest to najwłaściwsza droga do 
przedstawienia głównych postulatów środowi-
ska aptekarskiego, propozycji konkretnych roz-
wiązań prawnych, a także określenia strategicz-
nych kierunków rozwoju rynku farmaceutycz-
nego, polityki lekowej i systemu zaopatrywania 
pacjentów w leki. 

O potrzebie 
dialogu

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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ca na jedną aptekę i odległości między aptekami) 
przy wydawaniu zezwoleń na prowadzenie aptek. 
Podkreśliliśmy, że regulacje te pozwolą dostosować 
rozmieszczenie aptek do potrzeb pacjentów. W Pol-
sce są bowiem obszary o zbyt dużym zagęszczeniu 
aptek w stosunku do potrzeb pacjentów. Są jednak 
obszary, gdzie liczba aptek nie pokrywa zapotrze-
bowania na te placówki, powodując ograniczenie 
dostępu pacjenta do usług farmaceutycznych. Mini-
ster zdrowia poprosił przedstawicieli samorządu ap-
tekarskiego o przygotowanie założeń dotyczących 
opracowania mapy potrzeb usług farmaceutycznych 
i zaprezentowanie ich na konferencji „Polaków zdro-
wia portret własny 2015”. 

Przyjęliśmy zaproszenie ministra zdrowia. 
W debacie, która odbyła się 30 lipca 2015 r. w War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym, samorząd ap-
tekarski reprezentował wiceprezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej dr Marek Jędrzejczak. Wiceprezes NRA 
przypomniał, że obowiązująca ustawa o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych przewiduje sporządzanie dla obszaru 
każdego województwa Regionalnej Mapy Po-
trzeb Zdrowotnych (art. 95a). Ze względu na 
fakt, że mapa potrzeb zdrowotnych nie obe-
jmuje potrzeb pacjenta odnośnie jego dostę-
pu do usług farmaceutycznych, konieczne jest 
dokonanie zmian w obowiązujących przepi-
sach. W większości krajów Unii Europejskiej 
wprowadzone zostały mapy potrzeb zdrowot-
nych w zakresie dostępu pacjenta do produk-
tu leczniczego. Dwanaście krajów Wspólnoty 
wprowadziło tzw. mapy aptek (mapy potrzeb 
lekowych). Kryteria demograficzne i/lub geo-
graficzne obowiązują między innymi w Austrii, 
Belgii, Chorwacji, Estonii, Francji, Hiszpanii, 
Luksemburgu, Portugalii, Słowenii, we Wło-
szech i na Węgrzech. Wiceprezes NRA pod-
kreślił, że rynek apteczny może być regulowa-
ny przez państwo, na co wskazują orzeczenia 
Trybunału  Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
na przykład wyrok z 1 czerwca 2010 r. (sprawy 
o sygn. C-570/07 i C-571/07 ) wydany w związ-
ku z uregulowaniami obowiązującymi w Hi-
szpanii, a także wyrok z 14 lutego 2014 r. (spra-
wa o sygn. C-367/12). Z orzeczeń tych wynika, 
że kraje członkowskie Unii Europejskiej mogą 
wprowadzać do swojego porządku prawnego 
ograniczenia dotyczące otwierania aptek. Sa-
morząd aptekarski opracował projekt zmian 
w ustawie – Prawo farmaceutyczne i propo-
zycje konkretnych przepisów, które zostały 
przedstawione ministrowi zdrowia. 

Minister Marian Zembala z zainteresowaniem 
wysłuchał również informacji o prowadzonych przez 
samorząd aptekarski pracach nad projektem usta-
wy scalającej w jednym akcie prawnym wszystkie 
przepisy, które dotyczą wykonywania zawodu far-
maceuty. Minister zdrowia poprosił przedstawicie-
li NIA o przedstawienie najważniejszych regulacji, 
które mają się znaleźć w przygotowywanym przez 
samorząd projekcie ustawy. 

Naczelna Izba Aptekarska postrzegana jest 
jako podmiot odgrywający istotną rolę w debacie 
publicznej nad systemem ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwem zdrowotnym Polaków. Zależy nam 
na dobrej współpracy z Ministerstwem Zdrowia, 
inspekcją farmaceutyczną, uczelniami medycznymi 
i wieloma podmiotami funkcjonującymi w obsza-
rze ochrony zdrowia. W nasz głos z uwagą wsłu-
chują się posłowie i senatorowie. Cieszę się, że 
wśród tych, którzy chcą konstruktywnie rozmawiać  
z przedstawicielami NIA o najważniejszych spra-
wach środowiska aptekarskiego, jest minister zdro-
wia prof. Marian Zembala”. ■
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Losy leku w organizmie moż-
na analizować w aspek-
cie farmakodynamicznym, 

określającym wpływ leku na or-
ganizm oraz farmakokinetycz-
nym oceniającym wpływ orga-
nizmu na lek. Farmakokinetyka 
obejmuje pięć etapów: uwalnia-
nie (liberation), wchłanianie (ab-
sorption), dystrybucja (distribu-
tion), metabolizm (metabolism) 
oraz wydalanie (excretion), okre-
ślanych wspólnym skrótem LAD-
ME [3].  Uwalnianie jest najczęściej 
najwolniejszym etapem LADME 
i zazwyczaj najbardziej wpływa na 
stężenie leku w surowicy pacjen-
ta. Szybkość tego procesu zależy 
głównie od postaci leku oraz jego 
składu. Proces wchłaniania jest to 
etap w którym następuje przejście 
leku z miejsca podania do krąże-
nia ogólnego. W przypadku le-
ków doustnych należy pamiętać 
o tzw. efekcie pierwszego przej-
ścia, kiedy to lek zanim dostanie 
się do krwiobiegu musi przejść 
przez wątrobę. Ten etap ma klu-
czowe znaczenie w przypadku le-
ków podawanych doustnie, jako 

że narząd ten metabolizując lek 
może wpływać na efekt terapeu-
tyczny, poprzez znaczne zmniej-
szenie stężeń w surowicy pacjen-
ta [6]. Podobnie jak proces uwal-
niania także wchłanianie zależy 
głównie od postaci leku, a tak-
że drogi podania. Szybsze wchła-
nianie obserwuje się w przypad-
ku postaci płynnych, jako że uni-
kamy procesu rozpuszczenia leku, 
co jest elementem niezbędnym 
do jego wchłonięcia. W przypad-
ku wyboru drogi podania bardzo 
ważne znaczenie ma czas wystą-
pienia oczekiwanego efektu tera-
peutycznego, który będzie szyb-
ki w przypadku podania dożylne-
go czy też miejscowego. Wchła-
nianie leku jest jednak korzystniej-
sze w przypadku leków podawa-
nych doustnie, jako że proces ten 
jest wtedy znacznie wolniejszy, 
warunkuje znaczne dłuższe utrzy-
mywanie się stężeń terapeutycz-
nych, uzyskiwane są mniejsze wa-
hania stężeń we krwi, co w kon-
sekwencji minimalizuje osiąganie 
stężeń toksycznych [3, 6]. Etap 
biodostępności określa ułamek 

dawki substancji leczniczej, który 
dostaje się w formie aktywnej far-
makologicznie do krążenia ogól-
nego po podaniu pozanaczynio-
wym oraz szybkość z jaką ten pro-
ces zachodzi. Dystrybucja opisuje 
rozmieszczenie leku w narządach 
oraz tkankach, a etap ten zależy 
głównie od szybkości przepływu 
krwi przez tkanki (tzw. kompart-
ment), szybkość transportu przez 
błony biologiczne oraz stopień 
wiązania leku z białkami. Końco-
wymi etapami losu leku w orga-
nizmie są metabolizm i wydalanie. 
Pierwszy proces ma na celu unie-
czynnienie leku głównie w wątro-
bie. Ostatni etap, czyli wydalanie, 
odpowiada za usunięcie nieczyn-
nego farmakologicznie związ-
ku głównie przez nerki ale także 
z żółcią, śliną, z wydychanym po-
wietrzem czy też z potem [3].

Dane literaturowe wskazu-
ją, że stężenie 25-hydroksywita-
miny D (w skrócie 25(OH)D), któ-
ra jest markerem laboratoryj-
nym w ocenie poziomu witami-
ny D, powinno być wyższe niż 75 
nmol/L, co optymalizuje wchła-

Czy postać i droga 
podania leku mają istotne 
znaczenie dla efektu terapii? 
Biodostępność witaminy D.
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nianie wapnia, utrzymując odpo-
wiednią gęstość kości [4, 5]. Tok-
syczność witaminy D jest niezwy-
kle rzadka i w literaturze świa-
towej istnieje niewiele donie-
sień na ten temat [2]. Toksycz-
ność jest wtórnym wynikiem hi-
perkalcemii, do której mogłoby 
dojść w momencie przyjmowa-
nia przez osobę dorosłą dziennej 
dawki witaminy D ponad 10 000 
IU przez wiele miesięcy [2]. Wita-
mina D podawana jest głównie 
w formie doustnej. Wchłanianie 
podanej dawki zachodzi w 50-
80% w jelicie cienkim, a sam pro-
ces jest głównie zależny od żół-
ci oraz swoistych białek. Ostatnie 
badania sugerują, że proces ten 
prawdopodobnie nie jest zależ-
ny od obecności tłuszczy, a tak-
że od rodzaju diety [1]. Stwier-
dzono także brak zależności po-
między wchłanianiem a wiekiem 
pacjenta [1]. Ponadto, ergokal-
cyferol (witamina D2), główny 
składnik suplementów diety, jest 
wchłaniany w podobnym stop-
niu jak cholekalcyferol (witami-
na D3) [1, 4]. W kolejnym etapie 
dochodzi do transportu witami-
ny D do wątroby, gdzie metabo-
lizowana jest ona do kalcyfedio-
lu i za pomocą swoistych białek 
(a2-globulin) przenoszona jest do 
nerek. W części proksymalnej ka-
nalików nerkowych jest ona me-

tabolizowana do najbardziej ak-
tywnej postaci – kalcytriolu. Na-
leży pamiętać, że w nerce może 
także powstawać 24, 25-dihydro-
cholekalcyferol, pochodna o nie-
wielkiej aktywności metabolicz-
nej, powstająca przy wystarcza-
jącym stężeniu wapnia i aktyw-
nych metabolitów witaminy D 
[2]. Proces dystrybucji witaminy 
D zależny jest między innymi od 
masy ciała pacjenta; stwierdzo-
no ujemną korelację pomiędzy 
stężeniem witaminy D w surowi-
cy pacjenta a wskaźnikiem BMI 
do wartości 28 kg/m2 [5]. Zależ-
ne jest to głównie od ilości tkanki 
tłuszczowej, gdzie, oprócz wątro-
by, witamina ta ulega magazyno-
waniu. Ponadto, zaobserwowano 
zależność pomiędzy niskim po-
ziomem albumin a niedoborem 
witaminy D [5]. Metabolity wita-
miny D po sprzężeniu z kwasem 
glikuronowym, tauryną i glicyną, 
wydalane są z żółcią, a także nie-
wielkie ilości kalcytriolu wydalane 
są z moczem czy też z mlekiem 
karmiącej matki. Należy pamię-
tać o interakcjach pomiędzy wi-
taminą D a niektórymi lekami, ta-
kimi jak: fenytoina i barbiturany 
(obniżają skuteczność witaminy), 
diuretyki tiazydowe (zmniejszają 
wydalania wapnia), glikokortyko-
steroidy (znoszą działanie chole-
kalcyferolu), czy też glikozydy na-

sercowe, których działanie może 
być nasilane przez witaminę D.

W leczeniu niedoborów wi-
taminy D dawki powinny być tak 
dobrane, aby uzyskać poziom 
25(OH)D we krwi powyżej 75 
nmol/L. Zgodnie z rekomenda-
cjami, dzienne dawki witaminy D 
w leczeniu niedoborów powinny 
wahać się w granicach od 400 IU 
dla niemowląt do nawet 10 000 
IU dla osób bardzo otyłych [2]. ■

dr n. farm. Marek Juda, 
prof. dr hab. n. farm. Anna Malm

Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej z Pracownią 

Diagnostyki Mikrobiologicznej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
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Zaburzenie stresowe poura-
zowe (ang. Post-Traumatic 
Stress Disorder - PTSD), jest 

chorobą, która może mieć istotny 
wpływ na całe dalsze życie osoby 
nią dotkniętej. Szybkie wdroże-
nie odpowiedniego postępowa-

nia jest w stanie istotnie zreduko-
wać objawy choroby oraz popra-
wić funkcjonowanie chorych.

Problemy psychiczne zwią-
zane ze stresującymi przeżycia-
mi obserwowano i opisywano od 

wielu lat. Początkowo głównie 
w kontekście weteranów, którzy 
po doświadczeniach wojennych 
nie mogli odnaleźć swojego miej-
sca w społeczeństwie. PTSD może 
rozwijać się w następstwie wielu 
traumatycznych wydarzeń takich 
jak: napad, gwałt, tortury, porwa-
nie, przetrzymywanie w niewo-
li, uczestniczenie w wypadku sa-
mochodowym, katastrofie kolejo-
wej, lotniczej czy doświadczanie 
następstw katastrof naturalnych 
(np. powodzi czy trzęsienia ziemi). 

PTSD po raz pierwszy poja-
wiło się jako jednostka chorobo-
wa w opublikowanej w 1980 roku 
– trzeciej edycji amerykańskie kla-
syfikacji DSM (ang. Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disor-
ders) w rozdziale dotyczącym za-
burzeń lękowych. W obecnej kla-
syfikacji DSM 5, PTSD przeniesio-
no do nowego rozdziału, opisują-
cego zaburzenia będące następ-
stwem wydarzeń traumatycznych 
i stresu. 

Zaburzenie  
stresowe  

pourazowe 

W sytuacji, gdy doświadczamy traumatycznego wydarze-
nia, gdy nasze życie, zdrowie lub  życie kogoś bliskiego były 
poważnie zagrożone – przeżywamy wiele przykrych emocji. 
Bardzo często po takim zdarzeniu powracają bolesne wspo-
mnienia dotyczące wydarzenia, pojawia się uczucie napię-
cia, wzmożonej czujności czy kłopoty ze snem. Najczęściej te 
zjawiska stopniowo wyciszają się, nie utrudniając istotnie co-
dziennego funkcjonowania. Gdy jednak  nie ustępują, a wręcz 
z upływem czasu się nasilają, gdy zaczynamy unikać sytuacji, 
które przypominają wydarzenie (np. przestajemy jeździć sa-
mochodem, komunikacją publiczną), gdy przez wiele tygodni 
mamy trudności z utrzymaniem snu, a podczas nocnego od-
poczynku przeżywamy  koszmary senne - oznacza, że rozwi-
nęło się zaburzenie psychiczne, które wymaga uzyskania po-
mocy od specjalisty. 
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Objawy PTSD

Objawy zaburzenia streso-
wego pourazowego mogą roz-
winąć się zarówno u osoby, która 
bezpośrednio przeżyła trauma-
tyczne wydarzenie jak i u takiej, 
która była jedynie jego świad-
kiem. 

Objawy te można podzie-
lić na 4 grupy: a) natrętne wspo-
mnienia, b) unikanie, c) negatyw-
ne zmiany dotyczące myślenia 
i nastroju oraz d) zmiany reakcji 
emocjonalnych.

Natrętne wspomnienia

W grupie tej znajdują się ta-
kie objawy jak powracające, nie-
chciane wspomnienia dotyczące 
traumatycznego wydarzenia; po-
nowne przeżywanie traumatycz-
nego zdarzenia, jakby działo się 
ponownie (ang. flashbacks); przy-
kre sny dotyczące wydarzenia; 
czy przeżywanie emocjonalnego 
stresu oraz reakcji somatycznych 
z nim związanych w następstwie 
kontaktu z bodźcem przypomi-
nającym zdarzenie. Prowadzi to 
w konsekwencji do unikania tych 
sytuacji, które mogą przywoły-
wać trudne wspomnienia. 

Unikanie

Pacjenci mogą unikać my-
ślenia czy rozmowy na temat zda-
rzenia. Ponadto mogą wystrzegać 
się przebywania w  miejscach ko-
jarzących się z wydarzeniem, nie 
podejmować czynności przypo-
minających zdarzenie, czy nie 
spotykać się z konkretnymi ludź-
mi (bo spotkania z nimi przywo-
łują nieprzyjemne wspomnienia). 
Nieustanne, „ponowne” przeży-
wanie stresu związanego z trau-
matycznym zdarzeniem doprowa-

dza do negatywnych zmian doty-
czących myślenia i nastroju.

Negatywne zmiany dotyczące 
myślenia i nastroju 

Mogą pojawić się negatyw-
ne myśli dotyczące własnej osoby, 
niezdolność do odczuwania przy-
jemności (anhedonia), czy uczu-
cie emocjonalnego „odrętwienia”. 
Ponadto może występować utra-
ta zainteresowań, poczucie braku 
nadziei. Część chorych skarży się 
też na problemy z pamięcią (np. 
częściową niepamięć dotyczącą 
traumatycznego wydarzenia). Ne-
gatywne zmiany mogą prowadzić 
też do trudności w budowaniu bli-
skich relacji z innymi ludźmi. 

Zmiana reakcji emocjonalnych

U osób z PTSD często moż-
na zaobserwować nadmierną 
drażliwość, wybuchy złości czy 
agresji. Często osoby te nie czu-
ją się bezpiecznie, cały czas są 
przygotowane na kolejne zagro-
żenie. Może występować poczu-
cie winy, wstydu, co prowadzi do 
zachowań autodestruktywnych 
(np. spożywania nadmiernych ilo-
ści alkoholu, szybkiej jazdy samo-
chodem). Ponadto chorzy skarżą 
się na kłopoty ze snem i koncen-
tracją.

PTSD a inne zaburzenia 
psychiczne

Zaburzenie stresowe pourazo-
we często współistnieje z inny-
mi zaburzeniami, czy chorobami 
psychicznymi. Unikalnymi cecha-
mi tego zaburzenia są: przeżycie 
wydarzenia traumatycznego oraz 
ponowne doświadczanie go np. 
podczas snu (koszmary senne) 
lub żywych wspomnień. Wiele in-

nych objawów, takich jak poczu-
cie lęku, odrętwienia emocjonal-
nego, anhedonia, unikanie sytu-
acji w których może pojawić się 
lęk, występuje też w innych za-
burzeniach takich jak zespół lęku 
uogólnionego, zaburzenie panicz-
ne czy depresja. U części chorych, 
występują tylko pojedyncze ob-
jawy typowe dla PTSD, które jed-
nak nie spełniają kryteriów diag-
nostycznych dla tego zaburzenia. 
Mimo to mogą istotnie zaburzać 
funkcjonowanie dotkniętych tym 
problemem ludzi. 
 

Przyczyny PTSD

Zaburzenie stresowe po-
urazowe rozwija się u niektórych 
osób, które przeżyły, były świad-
kiem lub uczyły się o wydarzeniu 
niosącym za sobą ryzyko śmier-
ci, poważnego zagrożenia zdro-
wia czy nadużycia seksualnego. 
W poprzednich klasyfikacjach 
obecne było też wymaganie, aby 
osoba uczestnicząca w wydarze-
niu doświadczała poczucia inten-
sywnego lęku, grozy, przerażenia 
lub braku nadziei. W najnowszej 
klasyfikacji DSM V wymaganie to 
zostało usunięte.

Nadal nie jest jasne, dlacze-
go PTSD rozwija się tylko u nie-
których osób doświadczonych 
niezwykle stresującymi wydarze-
niami. Co więcej, osoba u której 
obecnie rozwinął się zespół ob-
jawów typowych dla PTSD, we 
wcześniejszym okresie życia, mo-
gła przeżyć wiele stresujących 
wydarzeń i nie zachorować na 
PTSD. Zaburzenie to jest praw-
dopodobnie spowodowane wie-
loma czynnikami, wśród których 
oprócz stresującego wydarzenia 
należy wymienić m.in.: obciążenie 
genetyczne (depresją, zaburze-
niami lękowymi), dotychczasowe ►
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doświadczenie życiowe (przykre 
doświadczenia o różnym charak-
terze i nasileniu, występujące od 
dzieciństwa), osobowość przed-
chorobową czy intensywność re-
akcji układu nerwowego na sytu-
acje stresowe.

Czynniki ryzyka PTSD

PTSD może wystąpić u lu-
dzi w każdym wieku i każdej płci, 
jest jednak wiele czynników, które 
wyraźnie zwiększają jego ryzyko. 
Można je podzielić na takie, któ-
re a) występują przed ekspozycją 
na stres, b) związane z rodzajem 
sytuacji stresowej oraz c) te, któ-
re występują po zdarzeniu i zwią-
zane są tak z jego następstwami 
jak i rodzajem pomocy, którą po-
szkodowany uzyskuje. 

Do czynników ryzyka pre-
dysponujących do wystąpienia 
PTSD, występujących przed eks-
pozycją na stres są:
•	 Płeć żeńska
•	 Niski iloraz inteligencji
•	 Wcześniejsze traumatyczne 

doświadczenia
•	 Obecność choroby psychicz-

nej
•	 Osobowość przedchorobowa
•	 Predyspozycje genetyczne

Ryzyko rozwoju PTSD roś-
nie w przypadku zdarzeń gdy:
•	 Występuje silny lęk przed 

śmiercią
•	 Zdarzenie związane jest 

z przemocą
•	 Uraz psychiczny ma bardzo 

duże nasilenie
•	 Oraz gdy dochodzi do uszko-

dzenia ciała
Do czynników ryzyka roz-

woju zaburzenia stresowego po-
urazowego, występujących po 
urazie należą:
•	 Szybka akcja serca

•	 Niewystarczające wsparcie 
społeczne

•	 Problemy finansowe
•	 Nasilenie bólu
•	 Przebywanie na oddziałach 

intensywnej opieki medycznej
•	 Uszkodzenie mózgu
•	 Rozwój ostrej reakcji na stres 

(zaburzenia podobnego do 
PTSD, występującego w pierw-
szym miesiącu po urazie)

•	 Niepełnosprawność
Zajmując się osobami po 

ciężkich doznaniach traumatycz-
nych nie mamy wpływu na pierw-
sze dwie grupy czynników ryzyka, 
możemy jednak zminimalizować 
ryzyko PTSD zapewniając odpo-
wiednią pomoc osobom potrze-
bującym. Należy zwrócić uwagę, 
że nieprawidłowym postępowa-
niem w tym okresie, można ry-
zyko wystąpienia zaburzenia po-
urazowego jatrogennie wyraźnie 
zwiększyć. Szczególnie istotne 
jest tu odpowiednie, skuteczne le-
czenie bólu oraz zapewnienie ko-
niecznego wsparcia społecznego.

Częstość występowania PTSD

Nie ma pełnej jasności jak 
często zaburzenie to występuje. 
W różnych krajach, w badaniach 
na ogólnych populacjach ryzyko 
wystąpienia PTSD podczas całe-
go życia szacowano od np. 1-2% 
w badaniach Australijskich do 
6-9% w pracach z Ameryki Pół-
nocnej. Rozbieżności te mogą wy-
nikać zarówno z różnic w doborze 
grup badanych, różnic metodolo-
gicznych, w tym nieidentycznych 
kryteriach rozpoznawania PTSD 
w różnych systemach klasyfika-
cyjnych. Częstość występowa-
nie PTSD w populacji osób, które 
przeżyły wydarzenie traumatycz-
ne waha się w różnych badaniach 
od 10 do 40%.

PTSD a ryzyko samobójstwa 

Badania pokazują, że oso-
by cierpiące na PTSD zmagają 
się z różnymi problemami w re-
lacjach międzyludzkich, proble-
mami rodzinnymi, pogorszeniem 
statusu finansowego, zaburzenia-
mi lub chorobami psychicznymi 
oraz niepełnosprawnością. Pro-
wadzi to do wyraźnego zwiększe-
nia ryzyka podjęcia próby samo-
bójczej. PTSD obarczone jest naj-
większym ryzykiem suicydalnym 
w grupie zaburzeń lękowych, na-
wet gdy uwzględni się w analizie 
statystycznej poprawki na obec-
ność innych chorób psychicznych. 
PTSD cechuje bardzo wysoka 
współchorobowość. Badania epi-
demiologiczne pokazują, że ryzy-
ko wystąpienia innego zaburzenia 
psychicznego dochodzi do 90%. 
Najczęściej mamy tu do czynie-
nia z zaburzeniem depresyjnym, 
używaniem szkodliwym lub uza-
leżnieniem od alkoholu (i innych 
substancji psychoaktywnych) oraz 
zaburzeniami lękowymi.

Postępowanie w PTSD

Aby rozpocząć prawidło-
we postępowanie z chorym, trze-
ba najpierw postawić prawidłową 
diagnozę. Może to nie być w przy-
padku PTSD łatwe. Chorzy często 
najpierw próbują leczyć się sami 
przy pomocy alkoholu oraz sto-
sując legalne lub nielegalne sub-
stancje psychoaktywne (dostępne 
w aptekach lub na czarnym ryn-
ku). Przychodząc do profesjonali-
sty często opowiadają o objawach 
depresji, lęku, nadużywaniu sub-
stancji psychoaktywnych, a ze-
branie informacji o wydarzeniach 
traumatycznych może być bardzo 
trudne. 

►
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Diagnoza PTSD

W Polsce diagnozę zabu-
rzenia stresowego pourazowego 
stawia się w oparciu o kryteria 10 
edycji Międzynarodowej Klasyfi-
kacji Chorób (ICD 10).
A. Pacjent był narażony na stre-

sujące wydarzenie lub sytuację 
(oddziałujące krótko- lub dłu-
gotrwale) o cechach wyjątkowo 
zagrażających lub katastroficz-
nych, które mogłoby spowo-
dować przenikliwe odczuwanie 
cierpienia u niemal każdego.

B. Występują uporczywe wspo-
mnienia lub „odżywanie” stre-
sora w postaci reminiscencji, 
„przebłysków” (ang. flashba-
cks), żywych wspomnień lub 
powracających snów, albo 
w postaci gorszego samopo-
czucia w sytuacji zetknięcia się 
z okolicznościami przypomi-
nającymi stresor lub związa-
nymi z nim.

C. Pacjent aktualnie unika lub 
preferuje unikanie okoliczno-
ści przypominających stresor 
lub związanych z nim, co nie 
występowało przed zetknię-
ciem się z działaniem stresora.

D. Występowanie któregokol-
wiek z następujących:

1. częściowa lub całkowita nie-
zdolność do odtworzenia 
pewnych ważnych okoliczno-
ści zetknięcia się ze stresorem,

2. uporczywie utrzymujące się 
objawy zwiększonej psycho-
logicznej wrażliwości i stanu 
wzbudzenia (nie występują-
ce przed ekspozycją na stre-
sor) w postaci którychkolwiek 
dwóch z poniższych: 

•	 trudności z zasypianiem 
i podtrzymaniem snu

•	 drażliwość lub wybuchy gniewu
•	 trudność koncentracji
•	 nadmierna czujność

•	 wzmożona reakcja zaskocze-
nia.

Wszystkie z kryteriów 2, 3 
i 4 zostały spełnione w ciągu 6 
miesięcy od stresującego wyda-
rzenia albo od zakończenia okre-
su oddziaływania stresora.

Odpowiednie leczenie po-
zwala odzyskać poczucie kontroli 
nad swoim własnym życiem, swo-
imi emocjami.

Podobnie jak w przypad-
ku innych zaburzeń psychicznych 
w leczeniu PTSD stosuje się psy-
choterapię, farmakoterapię oraz 
postępowanie łączące obie te 
metody lecznicze.

Psychoterapia w PTSD

Psychoterapia uznawana 
jest za terapię pierwszego rzutu 
w leczeniu PTSD, w badaniach kli-
nicznych niejednokrotnie jej sku-
teczność była wyższa niż farma-
koterapii. Przebadane są techniki 
terapii behawioralno-poznawczej 
(ang. Cognitive and Behavioural 
Therapy – CBT), przedłużona eks-
pozycja (ang. prolonged exposure 
therapy – PE), terapia odwraż-
liwiania za pomocą ruchu ga-
łek ocznych (ang . Eye Movement 
Desensitization and Reprocessing 
EMDR).

Problemem jest jednak ni-
ska dostępność wykwalifikowa-
nych terapeutów posiadających 
wystarczające kompetencje do 
posługiwania się tymi technikami, 
zwłaszcza, że nieprawidłowo pro-
wadzana interwencja kryzysowa, 
czy terapia może wręcz pogorszyć 
stan pacjenta

Farmakoterapia PTSD

W leczeniu chorych z PTSD 
wykorzystuje się preparaty z róż-
nych grup terapeutycznych. 

Lekami pierwszego rzutu 
są leki przeciwdepresyjne z gru-
py inhibitorów zwrotnego wy-
chwytu serotoniny (SSRI ang. 
Selective Serotonin Reuptake In-
hibitors) oraz serotoniny i no-
radrenaliny (SNRI – ang. Sero-
tonin Norepinephrine Reuptake 
Inhibitors). Odpowiednią reje-
strację w leczeniu PTSD posia-
dają tylko sertralina oraz paro-
ksetyna. Są jednak badania po-
twierdzające zasadność stoso-
wania innych leków SSRI i SNRI 
w tej grupie pacjentów, należy 
pamiętać, że jest to postępowa-
nie poza wskazaniem rejestra-
cyjnym (tzw. „off label”) 

Leki przeciwdepresyjne nie 
zawsze są w stanie złagodzić 
wszystkie objawy związanych  
z  PTSD np. trudności ze snem czy 
koszmary senne.

W tym przypadku pomoc-
ne może być zastosowanie prazo-
syny, trazodonu, leków nasennych 
a niekiedy atypowych leków prze-
ciwpsychotycznych. 

Skuteczność prazosyny, leku 
blokującemu receptory alpha ad-
renergiczne typu pierwszego, wy-
kazano w wielu badaniach w za-
kresie objawów takich jak kosz-
mary senne czy nadmierne wzbu-
dzenie. Najczęściej zalecane dawki 
mieszczą się w granicach od 2 do 
20 mg/dobę. 

Mniej danych dotyczy tra-
zodonu i tzw leków „Z” (ang „z” 
drugs) czyli zolpidemu, zopiklonu, 
zaleplonu. W codziennej praktyce 
potwierdzają jednak swoją war-
tość i są rekomendowane w prze-
wodnikach terapeutycznych.

 Szczególną ostrożność 
należy zachować przy stosowa-
niu neuroleptyków w celach na-
sennych. Leki te są bowiem czę-
sto nadużywane, ich skuteczność 
w PTSD ograniczona, a działania 

►
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niepożądane takie jak objawy po-
zapiramidowe, zmiany metabo-
liczne i podwyższone ryzyko in-
cydentów naczyniowych – bardzo 
poważne. Stosowanie neurolepty-
ków atypowych można rozważyć 
u chorych z dużą impulsywnoś-
cią, z towarzyszącą osobowością 
z pogranicza (typu „borderline”), 
u których wcześniejsze leczenie 
lekami SSRI nie przyniosło zada-
walających efektów.

Są badania wskazujące, że 
pomocne w leczeniu PTSD może 
być też stosowanie leków normo-
tymicznych (walproinianów, soli 
litu, lamotryginy). Leki te powin-
ny być rozważane jako postępo-
wanie 3 rzutu.

Podsumowanie

Zaburzenie stresowe po-
urazowe (PTSD) jest problemem 
powszechnym, który ma istotny 
wpływ na dotkniętych nim cho-
rych, ich rodziny oraz życie spo-
łeczności w której oni przebywa-
ją. Występowanie PTSD związane 
jest z podwyższonym ryzykiem 

samobójstwa oraz wielu zabu-
rzeń psychicznych w tym uzależ-
nienia a także pogorszenia sta-
tusu materialnego. Identyfikując 
i wpływając na różne czynniki ry-
zyka PTSD oraz skutecznie diag-
nozując osoby chore, będzie moż-
na zapewnić odpowiednią pomoc 
wielu ciężko dotkniętym przez los 
ludziom. ■

dr n. med. Marcin Wojtera
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i 

Zaburzeń Psychotycznych
Oddział Psychogeriatrii CSK IS  

UM w Łodzi
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Płynne 
postaci leku 
w renesansowym 
lecznictwie cz. III

Aquae

W XVI i XVII-wiecznej re-
cepturze postaci leku określeniem 
łacińskim Aquae nazywano wód-
kami. Ta forma leku bardzo często 
pojawia się w zielnikach z tamte-
go okresu, mogąc wprowadzać 
niezaznajomionego z ówczesną 
terminologią czytelnika w błąd, 
gdyż obecnie wódki to napoje 
alkoholowe. Lektura dawnych re-
ceptur szybko jednak rozwiewa te 
wątpliwości.

Wódki proste (Aquae sim-
plices) opisywane przez Marcina 
Siennika, Stefana Falimirza, Marci-
na z Urzędowa lub Szymona Syre-
niusza otrzymywano przez desty-
lację z parą wodną surowców ro-
ślinnych lub zwierzęcych. Była to 
jedna z powszechniejszych posta-
ci leku, przygotowywana nie tyl-
ko w aptekach, ale również w do-
mach, zwłaszcza szlacheckich. 
O fakcie tym wspomina nawet 
Szymon Syreniusz pisząc w „Ziel-
niku” wydanym w 1613 roku: tych 

czasów czynią wódkę albo distil-
latum nie tylko w aptekach, ale 
i nabożne białegłowki. Destylację 
można było przeprowadzić na 
kilka sposobów. W laboratoriach 
aptecznych do tego procesu wy-
korzystywano alembiki ustawio-
ne na specjalnie wybudowanych 
do tego celu paleniskach. Innym 
sposobem była destylacja z wy-
korzystaniem połączonych kolb 
szklanych zaopatrzonych w długie 
łukowato wygięte szyje. Świeży 
surowiec zalany wodą umieszcza-
no w jednej z kolb i wystawiano 
na działanie słońca. Druga kolba 
służyła jako odbieralnik desty-
latu. Jeśli dzień był pochmurny 
aparat destylacyjny składający 
się z kolb szklanych umieszcza-
no w ciepłym piecu chlebowym. 
Najczęściej surowcem wykorzy-
stywanym w procesie destylacji 
były rośliny olejkowe. Proces ten 
określano mianem „palenia wó-
dek”. W „Zielniku” Szymona Syre-
niusza odnajdujemy kilkadziesiąt 
przepisów na otrzymywanie tych 
preparatów, które miały służyć 

Leki płynne to niegdyś jedna z powszechniej stosowa-
nych form podawania substancji leczniczej. W poprzednich 
numerach „Aptekarza Polskiego” („Aptekarz Polski” 103/81 
marzec 2015, „Aptekarz Polski” 106/84 czerwiec 2015) przed-
stawione zostały: ekstrakty, odwary, napary, maceraty, wina  
i octy lecznicze oraz nalewki. W artykułach omówiono sposób 
przygotowywania, jak i właściwości wybranych leków płyn-
nych stosowanych w okresie renesansu. W niniejszej publikacji 
przedstawione zostaną: wódki (Aquae), soki (Succi) oraz syropy 
(Sirupi).
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►
aptekarzom jak i każdemu kto 
podejmował się samodzielnego 
leczenia. Przygotowanie wódki 
dobrej jakości wymagało zna-
jomości czasu zbioru surowca 
oraz zastosowania odpowiedniej 
techniki destylacji: Najlepszy i naj-
przystojniejszy czas do palenia tej 
wódki z kozłku, w maju, biorąc go 
ze wszystkim i drobno posiekaw-
szy oddestylować w balneum ma-
ris (…) do każdego pół garnca tej 
wódki przydać ośm łotów prochu 
suchego, tegoż korzenia kozłku 
i postawić z naczyniem w kotle 
przez dwadzieścia cztery godzi-
ny, potem znowu to przelutrować 
i długo na słońcu zonować – czy-
tamy w „Zielniku” Syreniusza. Pod 
każdą recepturą znajdują się rów-
nież wskazania do stosowania da-
nego destylatu. Kozłkowa wódka 
zalecana była w przypadku kasz-
lu, zatrzymaniu moczu oraz w za-
trzymaniu krwawienia miesięcz-
nego. Pomocna miała być również 
w przypadku owrzodzeń na cie-
le, a także w stanach zapalnych 
oczu pochodzącym od zbytniego 
upalenia słonecznego bądź gorą-
cej łaźnie albo z kurzawy, albo od 
ognia płomienistego gwałtownego 
albo od dymu – w tych przypad-
kach zalecane było przemywanie 
oczu wódką kozłkową.

Niektóre z wódek, jak na 
przykład lubczykowa, rzadziej 
były przygotowywane, czytamy 
u Szymona Syreniusza: Ta często 
w używaniu w innych stronach 
bywa u nas nie tak. W lipcu po-
spolicie bywa destylowana, któ-
rego czasu najlepiej się rozkwita, 
wszystko ziele drobno posiekać 
z kwieciem, z korzeniem, z liściem, 
z kłączem, a przez balneum maris 
przeciągnąć a po tym na słońcu 
wyozonować. Trudno powiedzieć, 
dlaczego destylat z lubczyku nie 
cieszył się powodzeniem w Pol-
sce, gdyż wskazania do stoso-
wania były rozliczne. Wódka ta 
podawana do wewnątrz miała za 

zadanie: uśmierzać „boleści ma-
ciczne po porodzeniu”, oczysz-
czać nerki z zalegających kamieni, 
regulować krwawienia miesięcz-
ne. Zalecano ją również do płu-
kania jamy ustnej w przypadku 
owrzodzeń i stanów zapalnych: 
w uściech, w gardle goi nią często 
usta płucząc i gargaryzując. Wód-
ka z lubczyka wskazana była tak-
że jako środek kosmetyczny: ciało 
piękne, gładkie i białe czyni, sinia-
łość i czerwoność z twarzy spędza 
(…) krosty i inne zmazy na twarzy 
ściera, także z innych części ciała.

Niektóre z przepisów przed-
stawione są w bardzo lakoniczny 
sposób, np. w przypadku wód-
ki z mięty: świeżą miętę posiekaj 
drobno z balneum maris distyllo-
wać czy lebiodki: wódka z lebiodki 
In balneo maris distillowana (…).

Wódki (Aquae) stosowano 
jako samodzielny lek, ale rów-
nież stanowiły one podstawę 
do przygotowania wódek złożo-
nych (Aquae compositae) poprzez 
zmieszanie kilku wódek prostych 
lub wódki prostej z innymi surow-
cami roślinnymi lub zwierzęcymi. 
Niektóre z receptur zalecały de-
stylację z wykorzystaniem wina 
– wówczas alembik umieszczany 
był na łaźni wodnej, a nie bezpo-
średnio na ogniu. Oprócz wody 
i wina rozpuszczalnikiem mogła 
być również gorzałka (Aqua vitae), 
która z czasem wyparła wodę 
i wino z procesu destylacji.

Pierwotne znaczenie słowa 
„wódka” obecnie zmieniło się i te 
postaci leku, które niegdyś takim 
mianem określano, obecnie nazy-
wane są wodami aromatycznymi 
(Aque aromaticae). Niestety pre-
paraty te straciły już znaczenie 
w lecznictwie. W recepturze ap-
tecznej niekiedy jeszcze spotkać 
możemy zalecenie wykonania 
wody miętowej (Menthae piperi-
tae aqua), która otrzymywana 
jest nie przez destylację surowca, 
a poprzez rozpuszczenie olejku 

w wodzie z użyciem substancji 
pomocniczych, jak np. talk. Sub-
stancje pomocnicze mają za zada-
nie przyspieszyć i zwiększyć roz-
puszczalność olejku eterycznego 
w wodzie.

Poprzez rozcieranie olejku 
eterycznego z talkiem, uzysku-
je się zwiększenie powierzchni 
właściwej cząsteczek olejku, dzięki 
czemu łatwiej ulega on rozpusz-
czeniu. Olejek miętowy rozciera 
się w moździerzu z talkiem w pro-
porcjach 1:10, a następnie miesza 
z 1000 częściami przegotowanej 
i ostudzonej do 40-50̊C wody 
oczyszczonej. Po zmieszaniu 
z wodą wytrząsa się kilkukrotnie 
i przesącza przez bibułę.

 
Tę postać leku najlepiej 

przygotowywać ex tempore, ze 
względu na krótką trwałość. Mak-
symalny okres przechowywania 
to 3 miesiące w temperaturze po-
kojowej, w szczelnych naczyniach, 
chroniąc od światła. Preparaty 
tego typu podatne są na rozwój 
bakterii, a zbyt niska temperatura 
może powodować wytrącanie się 
olejku.

Succi

Soki roślinne (Succi) we-
dług współczesnej definicji, to 
przetwory otrzymywane w wy-
niku mechanicznego wyciśnięcia 
świeżych roślin bądź ich części. 
Ten zasadniczy sposób otrzy-
mywania soków jest niezmienny 
już od kilkuset lat. W „Zielniku” 
Szymona Syreniusza dowiedzieć 
możemy się o dwóch sposobach 
otrzymywania soków. Na przykła-
dzie soku z piołunu autor zaleca: 
piołun w moździerzach świeży 
tłuką, prasami prasują i wyciskają 
sok, który potem na węglistym og-
niu tak długo warzą aż jako syrop 
albo miód zgęstnieje. Drugi spo-
sób to otrzymywanie soków su-
chych: prasują go w prasach i na 
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słońcu jarkim albo w popiele go-
rącym, w naczyniu szklanym wy-
suszają go (…). Autor podaje rów-
nież w jakim czasie najkorzyst-
niej przeprowadzać ten proces: 
a najprzystojniejszy czas do tego 
majowy, bo w ten czas jego liście 
najpełniejsze jest soku, bo jeszcze 
nie wyrasta w kłącze. Jeszcze in-
nym sposobem jak pisze Syre-
niusz było pokrajanie i utłuczenie 
w moździerzu, a następnie zalanie 
wodą i moczenie przez 4-5 dni. Po 
tym należało roztwór odparować 
do połowy, przecedzić, a ziele 
piołunu dodatkowo wyciskano 
w prasach. Roztwory te mieszano 
ze sobą: po tym to wespół zlawszy 
aż do miodu zgęszczenia warzą 
i w naczyniu szklanym chowają.

Sok piołunowy podob-
nie jak samo ziele zalecany był 
w przypadku boleści żołądka, nie-
strawności. W zatrzymaniu krwa-
wienia miesięcznego u kobiet, 

„Zielnik” Syreniusza podawał: 
miesięczne czyszczenie paniom 
nadprzyrodzeni zastanowione roz-
budza, czopkiem albo węzełkiem 
w otwór łona tego soku puszczając.

Soki stosowane były nie tyl-
ko do użytku wewnętrznego. Jak 
podaje Syreniusz, w przypadku 
soku z kopru: częściej zwierzchow-
nie przychodzą te soki do potrzeb 
niźli do wnętrznych, więcej do le-
karstwów ocznych.

Obecnie na recepturze ap-
tecznej nie wytwarza się już so-
ków. Ale ta postać leku nie stra-
ciła na znaczeniu. W sprzedaży 
odręcznej w dalszym ciągu od-
grywają niemałe znaczenie, jak 
chociażby sok ze świeżych liści 
brzozy (Succus Betulae) zalecany 
w bakteryjnych zakażeniach dróg 
moczowych, sok ze świeżego ko-
rzenia łopianu (Succus Bardanae) 
stosowany w zaburzeniach prze-
miany materii czy bardzo często 

używany, jako preparat immuno-
stymulujący: sok ze świeżego ziela 
jeżówki (Succus Echinaceae). Soki 
te w celu zwiększenia ich trwało-
ści stabilizowane są etanolem.

Sirupi

Syropy – to również jedna 
z najstarszych postaci leku. W re-
cepturze renesansowej były to 
wyciągi otrzymywane przez goto-
wanie surowców roślinnych: z ziół, 
kwiatów, korzeni, nasion, owoców. 
Rozpuszczalnikiem najczęściej 
była woda, ale również wino czy 
ocet. Dodatek cukru lub najczęś-
ciej miodu był niewielki, a więc 
dawne syropy nie odznaczały się 
dobrą trwałością. Syropy poda-
wano jako lek prosty lub służyły 
do przygotowania leków złożo-
nych. Niekiedy przygotowywano 
również wieloskładnikowe syropy: 
weźmij lakrycjej, izopu, szałwiej, 
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rozmarynu, barnardinku, fig, ro-
dzynków, krochmalu - wszelkiego 
z nich ileć się zda. Podróżnika we-
spół z korzeniem – jednę garść. To 
społem warz w wodzie stokowej 
albo w studziennej przez całą go-
dzinę. Potym przecedź, a wygnieć 
czyście, przyłóżże ślazu wysokiego 
korzenia chędogiego, a utłuczone-
go miałko - 2 funty albo 3. Po tym 
warz 3 godziny, i więcej możesz, 
potym zaś przecedź, a ile onej ju-
chy będzie, tyle miodu przaśnego 
przyłóż. A gdy zaś tego powarzysz 
a obszumujesz, odejmij od ognia 
a przyłóż cynamonu świeżo utłu-
czonego 1 uncją, benzoinu 2 drag-
mie i trochę piżma moszkowego; 
wszystko miałko zmieszaj z oną 
juchą, a będziesz miał kosztow-
ny syrop, którego używając przez 
zimę - pijąc go rano i wieczór po 
dwie albo trzy łyżki zaraz ciepło - 
będziesz od kaszlu i nieżytu i inych 
chorób woleń. To jeden z bardziej 
złożonych przepisów na sok, po-
lecanych przez Marcina Siennika 
w „Herbarzu” z 1568 roku. Przy-
gotowywanie soków nie wymaga-
ło jednak skomplikowanych apa-
ratur, dlatego też możliwe było 
wykonanie ich również w warun-
kach domowych.

 O sposobach przyrządza-
nia tej postaci leku w aptekach 
dowiadujemy się z opisu Szymona 
Syreniusza: Syrop z piołunu bywa 
tym sposobem w Aptekach czynio-
ny: biorą pół funta piołunu Poni-
ckiego albo włoskiego abo górne-
go, róży czerwonej kwiecia cztery 
łoty, szpiki indyjskiej trzy kwinty 
soku pigw, wina starego przednie 
dobrego białego, po pół trzecia 
funta. To w garncu polewanym 
przez kilkanaście godzin moczyć, 
potym warzyć, przecedzić. Dru-
dzy soku tegoż piołunu pół trzecia 
funta przydają i przez czterdzieści 
godzin wespół to mocza, warzą do 
połowice, a przecedziwszy przykła-
dają dwa funta miodu odszumo-
wanego albo tak wiele cukru zno-

wu warzą do zageszczenia syropu. 
Drudzy po prostu tym sposobem 
czynią: biorą funt suchego piołunu 
i warzą we trzech kwaterach wody 
a w czwartej wina aż do wywrze-
nia trzeciej części, cedzą i do tego 
funt miodu odszumowanego przy-
dawszy znowu do zagęszczenia 
syropu warzą. Syrop piołunowy, 
pomocny był „zaziębionemu” żo-
łądkowi i wątrobie, pobudzał ape-
tyt oraz wstrzymywał biegunki.

Syropy, jak głoszą współ-
czesne definicje to preparaty wod-
ne, charakteryzujące się słodkim 
smakiem i lepką konsystencją, 
zawierające sacharozę w stężeniu 
co najmniej 45%. Syropy maskują 
nieprzyjemny często smak sub-
stancji leczniczych, ale jednocześ-
nie duże stężenia sacharozy mają 
działanie osłaniające, powlekają-
ce błony śluzowe. Na recepturze 
aptecznej, obecnie jedynym sy-
ropem, którego skład i proporcje 

znane są każdemu farmaceucie, 
jest syrop prosty (Sirupus Simplex).

Samodzielne przygotowy-
wanie leku w aptece jest zjawi-
skiem coraz rzadszym. Nie dyspo-
nujemy tak dużą ilością składni-
ków recepturowych ani tak złożo-
ną aparaturą, jak to miało kilkaset 
lat temu. Zmieniły się również su-
rowce – miejsce roślinnych, zajęły 
substancje chemiczne. Warto jed-
nak czasem zagłębić się w daw-
ne receptury, ich skomplikowany 
niekiedy skład i wykonanie. W ten 
sposób przypomnieć możemy so-
bie jak dużą rolę odgrywały su-
rowce naturalne, a wiedza o ich 
właściwościach, która spoczywała 
w rękach aptekarzy, uświadamia 
nam rangę naszego zawodu. ■

mgr farm. Joanna Typek

Piśmiennictwo u autorki
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Stygmatyzacja bardzo czę-
sto opiera się jedynie na 
stereotypach, lub wręcz 

mitach, które nie mają nic wspól-
nego z prawdą, i jest bardzo 
krzywdząca. Stosowanie kosme-
tyków jest również bardzo waż-
nym elementem w terapii lekami 
dermatologicznymi, ponieważ 
prawidłowa pielęgnacja zapobie-
ga wystąpieniu działań niepożą-
danych wywołanych przez silnie 
działające substancje farmakolo-

giczne, a w przypadku pojawie-
nia się skutków ubocznych, takich 
jak przesuszenie lub podrażnienie 
skóry, łagodzi ich nasilenie. 

Definicja skóry suchej

Skóra sucha (ang. xeroder-
ma, lub xerosis cutis) odznacza 
się nadmiernym złuszczaniem, 
szorstkością, zaczerwienieniem, 
tendencją do pękania naskórka, 
a pozbawiona odpowiedniej pie-

lęgnacji może prowadzić do mniej 
lub bardziej nasilonego świądu. 
Taka skóra jest bardzo podatna 
na działanie czynników zewnętrz-
nych (np. fizycznych, takich jak ni-
ska temperatura, promieniowanie 
słoneczne, ale również chemicz-
nych, jak na przykład detergenty), 
łatwo ją podrażnić, a wszelkie jej 
uszkodzenia mogą prowadzić do 
wtórnych infekcji bakteryjnych. 
Skóra sucha może być proble-
mem przejściowym, który nastą-

Jak już wspomniano w poprzednim artykule [1], produkty kosmetyczne, zgodnie z ich de-
finicją, są przeznaczone do pielęgnacji skóry. Co rozumiemy przez pielęgnację? Jest to działanie 
mające na celu zachowanie fizjologicznej funkcji skóry oraz jej prawidłowego wyglądu, ale rów-
nież szeroko pojęta profilaktyka, która zapobiega wystąpieniu niekorzystnych zmian w funkcjo-
nowaniu i w budowie skóry, które mogą prowadzić do zaburzenia jej fizjologii. Nie oznacza to 
oczywiście, że osoby, których skóra wykazuje jakiekolwiek zmiany patofizjologiczne, nie mogą 
używać kosmetyków. Wręcz przeciwnie, w przypadku takich konsumentów jest to szczególnie 
ważne, ponieważ stosowanie przez nie preparatów kosmetycznych pozwala na przywrócenie 
prawidłowej fizjologii skóry, zahamowanie zachodzących w niej procesów patofizjologicznych, 
a co za tym idzie, złagodzenie objawów, które bardzo często są niezwykle dokuczliwe i uciąż-
liwe dla pacjenta, nie tylko z powodu odczuć bólowych lub świądu, ale także dlatego, że wiele 
zmian skórnych jest doskonale widocznych dla otoczenia, co powoduje swoistą stygmatyzację 
osób, u których je zauważamy. 

►

Substancje aktywne stosowane w produktach 
kosmetycznych

Część II. Substancje 
wykorzystywane 
w preparatach 
przeznaczonych do 
pielęgnacji suchej skóry
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pił w wyniku działania niekorzyst-
nych czynników zewnętrznych, ale 
może też być stanem stałym, któ-
rego etiologia i patogeneza zależą 
od wielu czynników, również ge-
netycznych [2]. 

Substancje stosowane 
w pielęgnacji skóry suchej

1. Humektanty – są to substan-
cje higroskopijne, o charakte-
rze hydrofilowym, które wiążą 
cząsteczki wody, zatrzymując 
ją na powierzchni skóry, i dzię-
ki temu wykazują działanie na-
wilżające. Do tych substancji 
należą między innymi: 

•	 gliceryna (glicerol) – jest to 
związek należący do grupy 
alkoholi trójwodorotlenowych 
(trioli), bezbarwna, przezro-
czysta, gęsta ciecz. Gliceryna 
po aplikacji na skórę wykazuje 
właściwości nawilżające, rege-
neruje barierę skórną poprzez 
znaczące ograniczenie tran-
sepidermalnej utraty wody 
(ang. transepidermal water loss 
– TEWL), poprawia właściwości 
mechaniczne skóry, wykazuje 
również działanie łagodzące 
podrażnienia. Przypisuje jej 
się ponadto działanie przeciw-
bakteryjne, ułatwiające gojenie 
ran i chroniące przed promie-
niowaniem UV [3]. Powoduje 
zmiękczenie i zwiększa ela-
styczność wierzchnich warstw 
stratum corneum (warstwy ro-
gowej skóry), co ma korzystny 
wpływ na przebieg procesów 
biochemicznych zachodzących 
w głębszych warstwach skóry. 
Gliceryna normalizuje również 
procesy degradacji desmoso-
mów, ułatwiając prawidłowe 
złuszczanie [4]. 

•	 glikol propylenowy – należy 
do grupy alkoholi dwuwodo-

rotlenowych (dioli), ma postać 
bezbarwnej cieczy. Zwiększa 
zdolności warstwy rogowej 
naskórka do wiązania wody, co 
w konsekwencji prowadzi do 
zmiękczenia i uelastycznienia 
stratum corneum [4]. 

•	 peptydy – najczęściej sto-
sowane są hydrolizaty pro-
tein, głównie roślinnych, ale 
również peptydy o zmody-
fikowanych właściwościach, 
zwiększających ich powino-
wactwo do skóry. Substancje 
te poprawiają nawilżenie skóry 
poprzez zatrzymywanie wody 
na powierzchni naskórka – 
z uwagi na duże rozmiary nie 
wnikają do warstwy stratum 
corneum, mają jednak wysokie 
powinowactwo do powierzch-
ni skóry i dobre właściwości 
filmotwórcze [4]. 

•	 kwas hialuronowy – jest wiel-
kocząsteczkowym związkiem 
należącym do grupy glikoza-
minoglikanów (GAG), wystę-
pującym naturalnie w ludzkiej 
skórze. Substancja ta posiada 
wyjątkową zdolność do wiąza-
nia cząsteczek wody. Wykaza-
no, że miejscowa aplikacja na 
skórę kwasu hialuronowego 
poprawia poziom nawilżenia 
i ujędrnia skórę [5]. 

•	 substancje niskocząsteczkowe, 
składniki NMF (ang. Natural 
Moisturizing Factor) – są to 
substancje wchodzące w skład 
mieszaniny określanej jako 
naturalny czynnik nawilżający, 
zdefiniowanej w latach 50-tych 
XX wieku. Tworzą ją głów-
nie aminokwasy pochodzące 
z rozkładu enzymatycznego 
filagryny, jak również ich po-
chodne, sole kwasu pirogluta-
minowego, kwasu mlekowego 
oraz mocznik [6]. W praktyce 
w produktach kosmetycznych 

przeznaczonych do pielęgnacji 
suchej skóry najczęściej sto-
sowane są aminokwasy (np. 
arginina), mleczan sodu, 
sól sodowa kwasu pirolido-
nokarboksylowego (PCA-
-Na), jak również mocznik [4]. 
W przypadku tego ostatniego 
składnika jego działanie jest 
zależne od jego stężenia – 
w niższych koncentracjach 
(3–10%) działa nawilżająco, 
poprzez modyfikację struktu-
ry białek, osłaniając miejsce 
wiązania wody, dzięki czemu 
zwiększa się jej zawartość 
w warstwie rogowej naskórka. 
Prowadzi to do zmniejszenia 
TEWL wskutek zmniejszenia 
gradientu zawartości wody 
w naskórku w porównaniu 
ze skórą właściwą [7]. Innymi 
substancjami nawilżającymi, 
wchodzącymi w skład NMF, 
które można znaleźć w pre-
paratach kosmetycznych, są 
cukry proste (np. glukoza, 
fruktoza, ramnoza) [8].

 
2. Emolienty – głównie są to lipidy 

lub sterole, nawilżające skórę 
poprzez poprawę jej bariero-
wości, na drodze wypełniania 
przestrzeni między obumarły-
mi komórkami w warstwie ro-
gowej naskórka [9]. Substancje 
te można podzielić na dwie 
grupy:
2.1. Emolienty pochodzenia 

naturalnego – są to przede 
wszystkim oleje roślinne, 
zawierające nasycone oraz 
nienasycone kwasy tłusz-
czowe. Jednym z nich jest 
kwas linolowy, występują-
cy między innymi w oleju 
słonecznikowym (INCI: 
Helianthus annuus seed 
oil), z pestek winogron 
(INCI: Vitis winifera seed 

►
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oil) czy z kiełków pszeni-
cy (INCI: Triticum vulgare 
(wheat) germ oil). Związek 
ten poprawia barierę li-
pidową naskórka, chroni 
przed nadmierną utratą 
wody (TEWL) oraz normali-
zuje metabolizm skóry. Po-
nadto jest składnikiem błon 
komórkowych, a także jest 
wykorzystywany do produk-
cji cementu międzykomór-
kowego. Kwas γ-linolenowy, 
należący do grupy omega-6, 
występuje między inny-
mi w oleju z ogórecznika 
(INCI: Borago officinalis oil), 
czarnej porzeczki (INCI: 
Ribes nigrum (black currant) 
seed oil) oraz w oleju z wie-
siołka (INCI: Oenothera 
biennis (evening primose) 
seed oil), natomiast przed-
stawiciel kwasów omega-3, 
kwas α-linolenowy, jest 
obecny w oleju lnianym 
(INCI: Linum usitatissimum 
seed oil), z kiełków pszenicy, 
ale również w glonach i fi-
toplanktonie morskim. Nie-
nasycone kwasy tłuszczone 
(NNKT) obniżają TEWL, po-
prawiają stopień nawilżenia 
skóry, aktywizują procesy 
regeneracyjne uszkodzonej 
bariery lipidowej naskórka 
oraz niwelują stany zapalne 
i stabilizują metabolizm skó-
ry. Ponadto, pełnią funkcję 
receptorów pobudzających 
syntezę lipidów barierowych 
skóry oraz białek, które są 
prekursorami NMF [10]. 

2.2. Emolienty syntetyczne – są 
to różnorodne substan-
cje o charakterze lipido-
wym, które z uwagi na 
swoją budowę chemicz-
ną wykazują powinowa-
ctwo do warstwy rogo-

wej naskórka (charakter 
hydrofobowy). Ich zale-
tą jest większa trwałość 
chemiczna, co przekłada 
się na mniejsze ryzyko 
podrażnień i wystąpie-
nia reakcji alergicznych. 
Najczęściej stosowane 
substancje to między 
innymi trigliceryd kapry-
lowo-kaprynowy (INCI: 
Caprylic/Capric Triglice-
ride) [11], eter dikapry-
lowy (INCI: dicaprylyl 
ether), czy mirystynian 
izopropylu. 

2.3. Skwalen – związek o bu-
dowie terpenowej, pre-
kursor cholesterolu. Po 
raz pierwszy odkryto 
go w oleju z wątroby re-
kina, ale występuje też 
w wielu olejach roślin-
nych. Stanowi główny 
składnik nienasyconych 
lipidów występujących 
na powierzchni skóry 
ludzkiej. Jest też skład-
nikiem sebum, a oprócz 
działania nawilżającego 
skórę wykazuje również 
aktywność antyoksyda-
cyjną [12]. 

3. Substancje okluzyjne – związki 
tworzące film (nieprzepusz-
czalną barierę) na powierzchni 
skóry, który hamuje parowanie 
wody (TEWL) [13]. Wśród nich 
wyróżniamy między innymi 
parafinę ciekłą. Jest to mie-
szanina węglowodorów nasy-
conych, otrzymywana podczas 
procesu destylacji i oczysz-
czania ropy naftowej. W kos-
metyce surowiec ten wykorzy-
stywany jest od ponad 100 lat, 
szacuje się, że pierwsze użycie 
parafiny w celach pielęgnacyj-
nych nastąpiło ok. 1870–1880 

roku. Od tego czasu stoso-
wana jest w wielu produk-
tach, również dedykowanych 
dla małych dzieci. Z uwagi na 
prawie jednorodny skład che-
miczny (długie, proste łańcu-
chy węglowodorowe) parafina 
ciekła tworzy na powierzchni 
skóry film, swoistą „palisadę”, 
która hamuje parowanie wody 
z powierzchni skóry, co powo-
duje zmiękczenie i zwiększo-
ną hydratację komórek [14]. 
Do innych związków o dzia-
łaniu okluzyjnym, występują-
cych w preparatach kosme-
tycznych, zaliczamy lanolinę 
(rzadko stosowana z uwagi 
na charakterystyczny zapach 
oraz duże ryzyko wywołania 
reakcji alergicznej), wazelinę 
oraz związki silikonowe (np. 
dimetykon) [13]. 

Wśród substancji powszech-
nie stosowanych w preparatach 
kosmetycznych, które wykazują 
działanie kojące i regenerujące 
suchą skórę, a przez to zwiększają 
nawilżenie skóry, należy również 
wymienić: 
•	 pantenol (D-pantenol, dekso-

pantenol) – jest biologicznie 
aktywną pochodną alkoho-
lową kwasu pantotenowego, 
wchodzącą w skład witaminy 
B5. Po aplikacji na skórę, pan-
tenol jest metabolizowany 
do kwasu pantotenowego, 
składnika koenzymu A oraz 
innych związków niezbędnych 
do prawidłowego funkcjo-
nowania naskórka. Pantenol 
ułatwia gojenie ran, chroni 
skórę przed podrażnieniem, 
zwiększa nawilżenie skóry, po-
prawia funkcjonalność bariery 
skórnej [15]. Z uwagi na jego 
silne powinowactwo do ke-
ratyny, działa nawilżająco nie 
tylko jako składnik preparatów ►
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pozostających na skórze, ale 
również zmywalnych (tzw. 
rinse-off, np. żele do mycia 
ciała lub twarzy, szampony do 
włosów) [4]. 

•	 alantoina – jest heterocyklicz-
ną pochodną mocznika, nale-
ży do grupy ureidów. Wyka-
zuje działanie keratolityczne, 
co ułatwia usunięcie nadmiaru 
zrogowaciałego naskórka, ale 
również stymuluje podziały 
komórkowe i epitelizację, co 
przyspiesza odnowę uszko-
dzonego naskórka. Ponadto 
ma działanie nawilżające [16].

•	 witamina A – zwiększa pro-
liferację komórek skóry, co 
przyspiesza procesy jej od-
nowy i ułatwia jej regenerację 
[1]. Z tego powodu związek 
ten bardzo często występuje 
w preparatach dedykowanych 
do przesuszonej, łuszczącej 
się skóry, aby znormalizować 
zachodzące w niej procesy 
i przywrócić jej prawidłowy 
wygląd. 

•	 witamina E – dzięki silnym 
właściwościom antyoksyda-
cyjnym chroni lipidy występu-
jące w skórze przed degrada-
cją, co umożliwia utrzymanie 
prawidłowych funkcji skóry [1]. 

Podsumowując, można za-
uważyć, jak duża liczba substancji 
jest wykorzystywana do pielęg-
nacji suchej skóry. Świadczy to 
dobitnie o tym, jak istotny jest to 
problem, i jak wielu osób on doty-
ka. Należy również podkreślić, że 
opisane powyżej związki działają 
w oparciu o różne mechanizmy, 
co pokazuje, jak złożoną struktu-
rą jest skóra i jak wiele procesów 
zaangażowanych jest w utrzyma-
nie jej prawidłowej homeostazy. 
Ponadto należy pamiętać, że aby 
uzyskać maksymalny efekt nawil-

żenia skóry, oprócz doboru właś-
ciwych preparatów, zawierających 
odpowiednie substancje, ważne 
jest również prawidłowe ich sto-
sowanie. Do mycia przesuszonej 
skóry nie należy stosować silnych 
detergentów i mydeł, ale emolien-
tów, które nie pozbawiają skóry 
naturalnego płaszcza lipidowe-
go. Natomiast bezpośrednio po 
kąpieli należy zastosować prepa-
rat odnawiający barierę ochronną 
skóry w postaci balsamu, lotionu 
lub mleczka. Im bardziej sucha 
skóra, tym częściej należy apliko-
wać kosmetyki nawilżające (nawet 
kilka razy dziennie).  ■

dr farm. Maria Żebrowska, 
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Zadania opatrunku zmienia-
ją się w trakcie poszczegól-
nych faz gojenia się rany. 

W fazie oczyszczania najważniej-
sze jest zahamowanie krwawie-
nia, pochłanianie wydzieliny oraz 
wytworzenie bariery dla wnika-
nia drobnoustrojów. Jest to fa-
za w której najczęściej korzysta 
się z opatrunków tradycyjnych. 
Faza ziarninowania i naskórko-
wania wymaga nie tylko ochro-
ny świeżej tkanki, ale też utrzy-
mania odpowiedniej wilgotności 

środowiska rany stąd wskazania 
do stosowania opatrunków spe-
cjalistycznych, atraumatycznych, 
stymulujących działanie fibrobla-
stów i kondycjonujących brzeg 
rany. Wskazaniami do suchej te-
rapii rany pozostają rany poope-
racyjne, drobne rany powierzch-
niowe lub o silnym wysięku, nie-
które rany zainfekowane.

Uniwersalnym i powszech-
nie stosowanym, niskonakłado-
wym środkiem opatrunkowym  

są kompresy. W zależności od po-
trzeby stosuje się kompresy jało-
we i niejałowe. Przydatność opa-
trunków sterylnych jest oczywi-
sta na salach operacyjnych, na 
oddziałach do bezpośredniego 
kontaktu z raną, przy udzielaniu 
pierwszej pomocy. Nie umniejsza 
to jednak roli kompresów nieste-
rylnych, które oczywiście spełnia-
jąc określone dla nich normy, sto-
sowane są  na szeroką skalę  jako 
materiał pomocniczy. W prakty-
ce używane są też do pierwszego 
oczyszczania zabrudzonych ob-
szarów skóry, sączących się ran, 
opatrywania krwawień jako wtór-
ny opatrunek chłonny, przy opa-
trywaniu ran szytych lub jako ma-
teriał nośny dla środka dezynfe-
kującego czy też opatrunku maś-
ciowego w fazie ziarninowania 
i epitalizacji.

 
Najpopularniejszym mate-

riałem opatrunkowym jest bia-
ła tkanina o właściwościach hi-
groskopijnych, czyli gaza. Gaza to 

Po nitce... 

...do kompresu

Tradycyjne środki opatrunkowe są najstarszymi i najpowszech-
niej stosowanymi materiałami medycznymi. Rozwój medycy-
ny i postęp technologiczny doprowadziły do tego, że grupa 
środków opatrunkowych uległa znacznemu zwiększeniu. Sto-
sowanie jednak opatrunków w ich pierwotnej formie nie stra-
ciło całkiem na znaczeniu. Produkowane z surowców spełnia-
jących wymagania jakości medycznej, używane są z założenia 
do tamowania krwi, opatrywania ran, zabezpieczania przed 
zainfekowaniem, wszędzie tam gdzie inne materiały mogłyby 
się przyklejać do rany lub poparzonej skóry.

►
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materiał miękki, łatwo dopasowu-
jący się kształtem do powierzch-
ni rany. Jej spoisty charakter za-
pobiega zostawaniu włókien w ra-
nie. Jest wysoko przepuszczalna 
dla pary wodnej i gazów, co mo-
że jednak prowadzić do nadmier-
nego wysychania i „przysychania” 
do rany. Zmiana opatrunku mo-
że być wówczas bolesna i wiązać 
się z naruszeniem nowo powsta-
łej tkanki. Należy pamiętać, że ga-
za nie chroni przed przenikaniem 
drobnoustrojów, a szybko się bru-
dząc wymusza częste zmiany opa-
trunków. Do jej zamocowania na 
ranie konieczne jest użycie przy-
lepca, bandaża bądź opaski.

Gaza jest otrzymywana 
z włókien bawełnianych (Tela gos-
sypii), wiskozowych (Tela cellulo-
si) lub ich mieszaniny (Tela gos-
sypii et cellulosi). Według norm 
farmakopealnych, ta bawełnia-
na może zawierać nieliczne błę-
dy tkackie, ślady cząstek owocni 
i łupiny  nasiennej. Technologia 
produkcji gazy obejmuje snucie 
przędzy, krochmalenie i powleka-
nie przędzy, tkanie gazy, suszenie 
oraz obróbkę chemiczną. Kolejne 
etapy to warzenie w sodzie kau-
stycznej, płukanie, bielenie, płu-
kanie po bieleniu oraz suszenie 
połączone ze zwijaniem. Susze-
nie suchym gorącym powietrzem 
zmniejsza ilość ewentualnych za-
nieczyszczeń drobnoustrojami.

Tkanie gazy polega na 
przekładaniu, przy użyciu krosna, 
dwóch układów przędzy zwanych 
kolejno wątkiem i osnową. Odpo-
wiednio napiętą osnowę przepla-
ta się pod kątem prostym poje-
dynczą nitką zwaną wątkiem. Na-
prężenie osnowy i wątku jest róż-
ne podczas procesu tkackiego, 
przędza musi wykazywać zatem 

Na podstawie Farmakopei 
(FP VI) rozróżniamy 8 rodzajów 
gazy bawełnianej higroskopijnej 
w zależności od liczby nitek przy-
padających na 1cm2, wytrzyma-
łości nitek wątku i osnowy oraz 
masy – 13, „lekka” i „ciężka”, 17, 
18, 20, 22, 24a i 24b. Farmakopea 
Europejska umieszcza jeszcze ga-
zę 12 nitkową. Czas tonięcia ga-
zy nie dłuższy niż 10s jest właś-
ciwością fizyczną warunkującą jej 
dobrą higroskopijność.

Do każdego wyrobu z ga-
zy może być trwale dołączona 
nitka nasączona siarczanem ba-
ru, wplatana w czasie  produk-
cji, pozwalająca w razie potrze-
by zlokalizować materiał za po-
mocą promieni rentgenowskich 
lub ultrasonografu. Przykłado-
wo, gdy podczas zabiegu nastę-
puje otwarcie jamy otrzewnej, nie 
wolno używać gazików, a jedy-
nie policzonych serwet brzusz-
nych z oznaczeniem widocznym  
na zdjęciach RTG lub tamponów 
na chwytakach. Niektóre gazo-
we serwety operacyjne posia-
dają dodatkową tasiemkę, która 
umożliwia mocowanie ich poza 
polem operacyjnym.

 
Drugim, po gazie, podsta-

wowym materiałem stosowa-
nym do wytwarzania opatrun-
ków  są włókniny. Produkowane 
są bezpośrednio z luźnych włó-
kien syntetycznych (polipropyle-
nowych, poliestrowych, poliami-
dowych) technikami innymi niż 
tkackie, głównie poprzez skleja-
nie i sprasowywanie włókien pod 
wpływem nacisku i ciepła, cza-
sem z użyciem mas termopla-
stycznych. W efekcie układ przę-
dzy lub nici nie jest uporządko-
wany, a jego przycinanie nie po-
woduje wysuwania się nitek. 

odpowiednią sprężystość i wy-
trzymałość. Wytrzymałość na ze-
rwanie, mierzona siłą niezbęd-
ną do zerwania próbki szeroko-
ści 5cm, jest rodzajem miernika 
„starzenia się gazy”. Produkowa-
na jest w dużych zwojach, stoso-
wana najczęściej w postaci kom-
presów wielowarstwowych, ser-
wet operacyjnych, bandaży, tam-
ponów i tupferów. Włókna gazy 
charakteryzują się silnym skrę-
tem, co zabezpiecza wysuwaniu 
się luźnych nitek.

Gaza wybielana, bez uży-
cia chloru, za pomocą nadtlen-
ku wodoru, zachowuje swój ko-
lor również po sterylizacji. Bar-
wienie gazy jest niedopuszczal-
ne ze względu na potencjalnie 
rakotwórcze działanie barwni-
ków, wypłukuje się je rozpusz-
czalnikami organicznymi. W go-
towej gazie dopuszczalna zawar-
tość  substancji rozpuszczalnych 
w wodzie oraz dopuszczalna za-
wartość substancji rozpuszczal-
nych w eterze nie może być więk-
sza niż 0,50%.

Gaza, nawet niesterylna 
musi spełniać normy czystości 
mikrobiologicznej zawartej w Far-
makopei i nie może zawierać bak-
terii z rodzaju Staphylococcus au-
reus, Pseudomonas aeruginosa 
oraz rodziny Enterobacteriaceae. 
Dla ułatwienia procesu technolo-
gicznego jakim jest tkanie gazy 
stosuje się skrobię. Jej obecność 
w gotowym produkcie jest jed-
nak niepożądana, gdyż stanowić 
może pożywkę dla bakterii. Skro-
bię wykrywa się roztworami jo-
du. Gazę sterylizuje się termicz-
nie w autoklawie w temperaturze 
121ºC przez 20 minut. Po steryli-
zacji może być stosowana bezpo-
średnio na ranę.

►
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Im większy TEX tym przędza 
jest grubsza.

•	 masa kompresu wyrażona 
w gramach świadczy o jako-
ści kompresu;

•	 wymiar kompresu – określa 
powierzchnię użytkową goto-
wego kompresu;

•	 powierzchnia wykroju kom-
presu w cm – oznacza po-
wierzchnię gazy w kompresie;

•	 minimalne podwinięcie brze-
gów kompresu – zapobiega 
wysuwaniu się luźnych nitek  
z kompresu;

•	 chłonność kompresu – mówi 
o ilości płynu w gramach po-
chłoniętego przez jeden kom-
pres.

Na chłonność składają się 
wielkość kompresu, jego ma-
sa, wykrój i liczba nitek, grubość 
przędzy. Generalnie wzrost wyżej 
wymienionych parametrów wa-
runkuje większą chłonność, a co 
za tym idzie większą efektyw-
ność kosztową stosowanych opa-
trunków.

 
 Możliwa jest prośba o do-

łączenie do przetargu dokumen-
tów potwierdzających zgodność 
oferowanego wyrobu medyczne-
go z wymaganiami zasadniczymi 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 
maja 2010 o wyrobach medycz-
nych (Dz.U. Nr 107, poz.679) opar-
tej na dyrektywie unijnej 90/385.  

Potwierdzenie  
przynależności do danej  

klasy wyrobów medycznych

Prawo określa normy i stan-
dardy w zakresie bezpieczeństwa 
stosowania sprzętu medycznego 
wobec pacjenta, personelu me-
dycznego i osób trzecich. W Pol-
sce obowiązują w tym względzie 

Włóknina ma dość dużą odpor-
ność na przetarcie i rozciąganie  
w kierunku równoległym do 
układu włókien, nie jest jed-
nak tak wytrzymała jak gaza. Ja-
ko materiał bardzo miękki zna-
lazła szerokie zastosowanie nie 
tylko jako kompresy, ale również 
do produkcji opatrunków specja-
listycznych, obłożeń operacyj-
nych, odzieży ochronnej jedno-
razowej.

Kompresy chłonne wyko-
nane są z połączenia gazy i wa-
ty celulozowej lub włókniny me-
dycznej, co pozwala optymalnie 
wykorzystać właściwości każdego 
z produktów i uzyskać efekt więk-
szej chłonności. Warstwa chłonna 
absorbuje i zapobiega przenika-
niu wydzieliny. Generalnie włókni-
na ma na tyle wyższą higroskopij-
ność, że możemy pod tym wzglę-
dem postawić znak równości po-
między kompresem 4 warstwo-
wym włókninowym i 8 warstwo-
wym z gazy. Kompresy wysoko-
chłonne pomiędzy zewnętrznymi 
warstwami włókniny mają pulpę 
celulozową, co jeszcze lepiej pre-
dysponuje je do ran mocno sączą-
cych.

Przygotowując przetarg na 
materiały opatrunkowe, a szcze-
gólnie kompresy, warto zawró-
cić uwagę na dodatkowe aspekty, 
które pozwolą uzyskać towar speł-
niający wszystkie nasze wymaga-
nia. Parametry możliwe do okre-
ślenia w specyfikacji i w większości 
stosunkowo łatwe do weryfikacji  
w momencie kiedy mamy dostęp 
do próbek to:
•	 liczba nitek – określa gęstość 

gazy;
•	 grubość przędzy – masa 1000m 

przędzy wyrażona w gramach, 
której jednostką jest TEX.  

dwojakie regulacje. Krajowe roz-
wiązania państw członkowskich 
Unii Europejskiej, w tym Polski po-
wstały na bazie pierwowzoru hi-
storycznie wcześniejszych regu-
lacji unijnych. Dyrektywa 93/42  
wprowadza zasady klasyfika-
cji wszystkich wyrobów medycz-
nych. Na jej bazie opierają się pol-
skie regulacje w sprawie klasyfika-
cji wyrobów medycznych. W ce-
lu określenia przynależności wy-
robu brany jest pod uwagę czas 
kontaktu wyrobu z człowiekiem, 
stopień inwazyjności oraz obec-
ność składników potencjalnie nie-
bezpiecznych dla pacjenta. Ze-
stawienie tych czynników pozwa-
la określić klasę. Im wyższa klasa 
tym większa inwazyjność wyrobu.  

Przykładowo zgodnie z roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
w sprawie sposobu klasyfikacji 
wyrobów medycznych z dnia 05 
listopada 2010r. (Dz.U. 2010 nr 
215 poz. 1416 ) wyroby medycz-
ne typu tradycyjnych opatrunków 
należą do grupy nieinwazyjnych 
wyrobów medycznych w kontak-
cie ze skórą, gdy są:
•	 przeznaczone jako bariera 

mechaniczna do ucisku, lub 
absorpcji wysięku – klasa I;

•	 używane przy zranieniach 
z naruszeniem skóry właści-
wej, mogących goić się tyl-
ko przez ziarninowanie – kla-
sa IIb;

•	 inne niż wymienione w litera-
turze w punktach a i b, włą-
czając w to wyroby medyczne 
stosowane dla zapewnienia 
odpowiedniego mikrośrodo-
wiska rany – klasa IIa.

Istotnym elementem jeżeli 
chodzi o opatrunki jest też opa-
kowanie. Farmakopea narzuca 
obowiązek przechowywania ich ►
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w pomieszczeniach suchych i za-
bezpieczając przed zanieczysz-
czeniami. Producenci oferują 
opatrunki zarówno w opakowa-
niach papierowych, typu folia pa-
pier jak i foliowych.

W przypadku produktów 
sterylnych wykorzystywanych na 
bloku operacyjnym zaletą jest 
obecność naklejek z datą waż-
ności, serią i kodem na opako-
waniu, które można wykorzystać  
do potwierdzenia w dokumenta-
cji medycznej.

Inne materiały  
opatrunkowe z gazy

Tupfery (słowo z języ-
ka niemieckiego oznaczające po 
prostu wacik) wykonane są z ga-
zy bawełnianej, bielonej bezchlo-
rowo. Stosowane są w stanie nie-
rozwiniętym do odsączania ran 
i płynów ustrojowych podczas 

zabiegów operacyjnych, tamowa-
nia krwawień, oczyszczania ran  
i skóry oraz przy dezynfekcji du-
żych powierzchni skóry. Mo-
gą być sterylizowne parą wod-
ną, tlenkiem etylenu lub radiacyj-
nie. Produkowane bez nitki kon-
trastującej lub z nitką zwiniętą  
w strukturę tupferu albo z  prze-
dłużoną nitką RTG. Ze względu 
na ich kształt i sposób złożenia 
gazy wyróżniamy następujące ty-
py tupferów:

•	 tupfer A – kula
•	 tupfer B – fasola
•	 tupfer C – sączek
•	 tupfer D – rożek
•	 tupfer E – kaptur
•	 tupfer G – groszek 

 Jako ciekawostkę moż-
na podać fakt, że tupferek moż-
na złożyć samodzielnie z kawał-
ka gazy. Najpierw wycinamy kwa-
dracik z gazy i składamy go na 
pół wzdłuż przekątnej. Następnie 

krzyżujemy końce zakładając je-
den na drugi najlepiej na palcach 
lewej ręki. Końce skręcamy ra-
ze, a wolny róg rozdzielamy i wy-
wijamy całość na drugą stronę. 
Ręcznie robiony tupfer gotowy.

 
Setony są to kilkuwarstwo-

we paski gazy ślimakowato zwi-
nięte, charakteryzujące się dużą 
chłonnością, ze względu na dużą 
powierzchnię gazy, z której są zro-
bione. Są dobrym materiałem ab-
sorbującym płyny z miejsc trud-
no dostępnych, dlatego szcze-
gólną popularnością cieszą się  
w laryngologii. Produkowane są 
zarówno niesterylne jak i wyja-
łowione. Mogą być zaopatrzone 
w nitkę kontrastującą.

Tampony cechują się ma-
łym rozmiarem i dużą chłonnoś-
cią. Zaopatrzone są w troki for-
mujące ich kształt i ułatwiające 
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usunięcie z pola zabiegowego.  
Jest to ściśle upakowany kawałek 
gazy lub gaza owijająca włókni-
nowy lub watowy wkład chłonny.

 
Kompresy gazowe z roz-

cięciem w kształcie litery Y słu-
żą do opatrywania ujścia różnego 
rodzaju drenów, cewników i rurek 
trachostomijnych.

 
Opatrunki oczne składają 

się z gazy owijającej wkład chłon-
ny, uformowany w kształt dopaso-
wany do oczodołu. Im bardziej są-
cząca się rana tym wymagany jest 
kompres o większej chłonności.

Kompresy oczne  służące do 
przesłonięcia oka po zabiegach  
okulistycznych, składają się głów-
nie z miękkiej włókniny. Owalny 
kształt ułatwia dopasowanie do 
kształtu twarzy. Jedne i drugie wy-
magają umocowania przylepcem 
lub siatką opatrunkową.

Kiedy wysięk po zabiegu jest 
niewielki możliwe jest zastosowa-
nie samoprzylepnych, pokrytych 
klejem akrylowym opatrunków 
ocznych o anatomicznym kształ-
cie. Z jednej strony wkład chłon-
ny pokryty jest siateczką z poliety-
lenu i zapobiega przywieraniu do 
rany, z drugiej mikropory włókni-
ny warunkują paroprzepuszczal-
ność i umożliwiają wymianę gazo-
wą. Producent deklaruje hipoaler-
giczność produktu i oferuje różne 
rozmiary i kolory włókniny i wkła-
du chłonnego.

Podczas leczenia zeza u dzie-
ci stosuje się też opatrunki oklu-
zyjne do zaklejania zdrowego oka. 
Dobrze dobrane nie podrażniają, 
pozwalają na swobodne mruga-
nie i ruchy gałki ocznej, nie wywo-
łują łzawienia i nie przeszkadzają 
w noszeniu okularów.

Szczególnie trudne i wyma-
gające wiedzy poszerzonej o spo-
soby leczenia za pomocą opatrun-
ków specjalistycznych, jest zaopa-
trywanie ran przewlekłych. Przy 
miejscowym leczeniu ran opatrun-
ki są głównym narzędziem zapew-
niającym kontrolę wysięku. Tym 
samym dobór odpowiedniego 
opatrunku jest bardzo istotny dla 
prawidłowego przebiegu gojenia 
się rany. Ważne jest by regularnie 
sprawdzać skuteczność stosowa-
nych opatrunków i w razie potrze-
by modyfikować schemat prowa-
dzonego leczenia. ■

mgr farm. Agata Luboińska
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Najprościej rzecz ujmując 
– slow cooking polega na długo-
trwającym przyrządzaniu wielo-
składnikowych posiłków w niskiej 
temperaturze w zakresie 70 – 
90°C w naczyniu zwanym wolno-
warem (ang. slow cooker). Meto-
dą tą można przyrządzić prawie 
każdy posiłek, gotowany, duszo-
ny, pieczony, począwszy od zup, 
pieczeni, całych obiadowych dań, 
deserów, sosów czy też zapie-
kanek. Również w naszym kraju 
z roku na rok ten styl przygoto-
wywania posiłków staje się coraz  
popularniejszy, w szczególności 
wśród miłośników zdrowego go-
towania, jednak wciąż daleko nam 
do trendów zachodnich, gdzie, jak 
wynika z danych statystycznych 
opublikowanych w Consumer Re-
ports, blisko 80% amerykańskich 
gospodarstw domowych w 2012 
roku posiadało już jedno lub wię-
cej naczyń do wolnego gotowa-
nia. Długie przygotowywanie dań 

nie jest wymysłem technologicz-
nym XXI wieku, ludzie od dawna 
czerpali korzyści (często też nie 
mając innego wyjścia) z tak przy-
gotowywanego jedzenia, a wolne 
gotowanie, trwające wiele godzin 
przyrządzanie strawy, duszenie 
nad ogniem czy też zakopywanie 
w popiele znane było od wielu 
wieków, szkopuł w tym, że wów-
czas należało nieustannie kontro-
lować proces przygotowywania, 
mieszać, doglądać, podlewać wo-
dą, „stać nad potrawami”, aby się 
nie przypaliły i by nadawały się 
do konsumpcji. Dzięki zastosowa-
niu wolnowarów dostrzegalna jest 
jedna, lecz jakże znacząca różni-
ca, w porównaniu do tradycyjnych 
metod – potrawy „przygotowują 
się same”.

Pierwowzorem wolnowa-
rów, jak podają niektóre źródła, 
były głębokie, niskie, szerokie, 
zwykle wykonane z ceramiki na-
czynia używane do gotowania 

Slow cooking, czyli 
tzw. wolne gotowanie 
(znane także jako Crock-Pot, 

zarejestrowany znak towa-

rowy, stosowany w Stanach 

Zjednoczonych, Kanadzie, 

Australii i Nowej Zelandii) jest 

metodą przygotowywania 

posiłków. Niektórzy twier-

dzą, iż jest to innowacyjny 

sposób na życie. Specjaliści, 

naukowcy i szefowie najlep-

szych kuchni z całego świa-

ta przewidują natomiast, że 

powolne gotowanie będzie 

jednym z najszybciej rozwi-

jających się stylów gotowania 

tego stulecia. 

Slow

cooking
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fasoli (tzw. Beanpot). Konstrukcja 
„beanpotów”, czyli stosunkowo 
wąskie wejście minimalizujące 
straty ciepła i pary wodnej oraz 
głęboka, szeroka, grubościenna 
misa ceramiczna ułatwiała długie, 
powolne gotowanie, dość często 
nad otwartym ogniem, na poligo-
nie lub też w kominku.

Za początek ery wolnowa-
rów uważa się jednak lata 40-te 
XX wieku, kiedy to Irving Naxon, 
niezwykle kreatywny wynalazca 
(mający na swoim koncie ponad 
200 patentów), otrzymał patent 
na urządzenie do wolnego goto-
wania zintegrowane z naczyniem 
– garnkiem, mieszczące się w obu-
dowie zawierającej element grzej-
ny, pozwalający na równomierną 
dystrybucję ciepła. Do konstrukcji 
takowego przenośnego naczy-
nia, według twórcy, skłoniły go 
opowieści babki – pochodzącej 
z Litwy. Tamara Kaslovski Na-
chumsohn zapoznała go ze spo-
sobem przyrządzania tradycyjnej 
potrawy kuchni żydowskiej – czu-
lentu – bardzo wolno gotowanego 
gulaszu na bazie fasoli. Potrawę 
tę zgodnie ze starymi przepisa-
mi gotowano przez cały dzień. 
W związku z tym, że w szabat nie 
wolno było wykonywać żadnej 
pracy, gulasz więc przygotowy-
wano przed jego rozpoczęciem, 
przed zachodem słońca w piątek 
niesiono do miejscowej piekarni, 
gdzie do sobotniego wieczora du-
sił się w powoli stygnącym piecu 
chlebowym. Wolnowar Naxona, 
wówczas nazwany – Naxon Bea-
nery – trafił na rynek w 1950 roku. 
Następnie w 1970 roku Firma The 
Rival Company przejęła przed-
siębiorstwo Naxon i powtórnie, 
z udoskonaleniami (m. in. zain-
stalowaną wyjmowaną, wygodną 
misą ceramiczną) wprowadziła do 
sprzedaży wolnowary pod nazwą 

„Crock-Pot”. Urządzenia te rozpo-
wszechniły się w USA podczas lat 
siedemdziesiątych, kiedy to klimat 
kulturowy doprowadził do tego, 
że wiele kobiet zaczęło pracować 
poza domem. Oferowane garn-
ki pozornie pozwalały zachować 
równowagę - kobiety mogły pra-
cować cały dzień i równocześnie 
mieć gotową gorącą kolację dla 
swojej rodziny. Niewielki kryzys 
w popularności wolnego goto-
wania zauważalny był w końcu 
lat 80-tych XX wieku, kiedy to na 
rynku pojawiła się kuchenka mi-
krofalowa, jednak szybko nastąpił 
zwrot – i obecnie notuje się duży 
wzrost zainteresowania opisy-
waną formą przyrządzania posił-
ków. W tym palmę pierwszeństwa 
w wielu zachodnich domostwach 
dzierży właśnie współczesny wol-
nowar. Naczynie do powolnego 
gotowania jest zaprojektowane 
w taki sposób, że podczas goto-
wania nic się w nim nie przypali 
ani nie wykipi, nie wymaga przy-
słowiowego „stania przy garach”, 
mieszania, dolewania, pilnowa-
nia, a na dodatek potrawy można 

przyrządzać bez wody i tłuszczu. 
Standardowy wolnowar złożony 
jest z dwóch głównych elemen-
tów, głębokiej misy ceramicznej 
(często zwanej garnkiem) i obu-
dowy. Najistotniejszą część sta-
nowi misa, czyli wkład z pokry-
wą (w zależności od producenta 
– szklaną, żeliwną czy kamienną), 
gdzie przygotowywana jest po-
trawa. Sam materiał budulcowy 
z jakiego wykonane jest naczynie 
determinuje czas zachowania cie-
pła (wolniejsze stygnięcie potraw) 
i nieprzypalanie się potraw. Misę 
można wyciągnąć z urządzenia 
i postawić bezpośrednio na stół – 
serwując gotowe jedzenie. Więk-
szość naczyń ma obecnie kształt 
owalny, zdaje się to być lepszym 
rozwiązaniem dla większości go-
towanych kawałków potrawy. 
Zasada działania wolnowaru jest 
bardzo prosta. Elementy grzew-
cze znajdujące się w obudowie 
rozgrzewają misę. Gruba skorupa 
ceramiki czy też kamienia rów-
nomiernie rozprowadza ciepło 
i ogrzewa składniki dania. Dzieje 
się dokładnie to, co w rzymskim 

Naczynie do powolnego gotowania  

jest zaprojektowane w taki sposób,  

że podczas gotowania nic się w nim  

nie przypali ani nie wykipi, nie wymaga 

przysłowiowego „stania przy garach”, 

mieszania, dolewania, pilnowania,  

a na dodatek potrawy można przyrządzać  

bez wody i tłuszczu.
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garnku wstawionym do piekar-
nika. Z reguły moc wolnowaru 
waha się pomiędzy 200 – 250W, 
a temperatura pracy nie przekra-
cza 93˚C. Urządzenia opcjonalnie 
wyposażone są w termostat po-
zwalający na pracę w trybie niskiej 
mocy (tryb „low”), dużej mocy 
(tryb „high”) i podtrzymywania 
temperatury potrawy (tryb „keep 
warm”).

Ostatnio, w szczególności 
od roku 2005 na rynku pojawia-
ją się coraz to nowe ulepszenia 
powolnych kuchenek, których 
celem jest jeszcze większa wygo-
da konsumentów. Nowe wkłady 
ceramiczne można myć w zmy-
warce, co czyni je jeszcze bardziej 
komfortowymi dla zapracowa-
nych rodzin. Wykorzystując idee 
popularnych obiadów na wynos, 
wielu producentów wolnowarów 
oferuje takie naczynia, które za-
wierają gumowe uszczelki i me-
chanizmy blokujące, utrzymujące 
pokrywę szczelnie zamkniętą, za-
bezpieczającą przed wylaniem się 
jedzenia z misy (garnka) podczas 
potencjalnego transportu. Ostat-
nie nowości to także wyświetlacze 
cyfrowe, wiele ustawień, podwój-
ne tarcze, które pozwalają użyt-
kownikowi na ustawienie zarów-
no czasu gotowania jak i poziomu 
ciepła, programowalne liczniki czy 
czasomierze (włączające grzanie, 
gdy zbliża się czas gotowania). 
Innowacją w konstrukcji naczyń 
służących do wolnego gotowa-
nia jest także wprowadzenie sy-
stemu Hook-up, pozwalającego 
na połączenie kilku wolnowarów 
tworzących pewnego rodzaju li-
nię produkcyjną potraw, z prze-
znaczeniem do gotowania więcej 
niż jednego rodzaju dania. Eks-
perymentem technologicznym 
jest także wbudowanie w obu-
dowę Wi-Fi, czyniąc naczynie 

całkowicie monitorowalnym na 
odległość. Oferowane garnki są 
w różnych kolorach, rozmiarach, 
o różnorakiej objętości i stylowo 
zaprojektowane, co zwiększa ich 
uniwersalność, dostępność i funk-
cjonalność.

Dlaczego wolne gotowanie 
w XXI wieku jest tak popularne? 
Po pierwsze, obecny styl życia 
mieszkańców naszej planety, 
głównie w krajach rozwiniętych 
wielce się zmienił w ostatnim stu-
leciu. Ludzie żyją szybko, ciężko 
i dług pracują, mają mało czasu 
na życie, przez co niewiele go zo-
staje także na gotowanie. Z tego 
też względu poprzez wykorzysta-
nie metody slow cooking można 
włączyć potrawę jednogarnkową 
przed wyjściem do pracy, a po 
przyjściu już gotowy, smaczny 
obiad zaserwować domownikom. 
Można również włączyć garnek 
wieczorem, a rano mieć ciepłe 
śniadanie – na przykład wspaniałą 
owsiankę. Co istotne dla zabiega-
nych - im miej garnków, patelni, 
przypalonych naczyń – tym mniej 
zmywania, co także przekłada się 
na zaoszczędzony czas. Podczas 
letnich upałów przygotowując 
dania w wolnowarze nie trzeba 
nagrzewać palników, ani piekar-
nika, w kuchni nie jest tak bar-
dzo gorąco. Rozpatrując wolne 
gotowanie z punktu widzenia 
ekologii należy zaznaczyć fakt, 
że wolnowary zużywają znacznie 
mniej energii niż konwencjonalny 
piekarnik elektryczny. Ceramicz-
na misa po osiągnięciu zadanej 
temperatury na utrzymanie jej na 
tym poziomie nie potrzebuje już 
tak dużo energii. Jak zaznaczają 
fachowcy i dietetycy, korzystanie 
z techniki wolnego przygotowy-
wania posiłków zmniejsza spoży-
cie niezdrowej, wysoko przetwo-
rzonej żywności, przez co obniża 

się ilość dostarczanego do orga-
nizmu sodu, tłuszczów i pustych 
kalorii. Na dodatek ten sposób 
gotowania jest sprzymierzeńcem 
osób dbających o zdrowie, linię, 
diabetyków, gdyż duszone dania, 
bez dodatku tłuszczu, zawierają 
zdecydowanie mniej kalorii niż ich 
smażone odpowiedniki. Kolejnym 
aspektem przemawiającym za ko-
rzystaniem z wolnowaru jest sam 
fakt kontroli – w przypadku sa-
modzielnie przyrządzanych dań, 
gotujący dynamicznie wpływa 
na profil odżywczy podawanego 
posiłku, co więcej - odpowiednio 
manipulując ilością półproduktów 
np. dodając więcej warzyw – mo-
że sam go kreować. Część użyt-
kowników podkreśla także aspekt 
ekonomiczny wolnego gotowania. 
Jednym z argumentów jakich uży-
wają, jest możliwość zastosowania 
tańszego rodzaju mięsa - niedro-
gie kawałki mięsa z tkanką łączną 
doskonale nadają się do długo-
trwałego duszenia w wolnowarze, 
a takowe gulasze są smaczniejsze 
niżeli te, powstałe przy tradycyj-
nym gotowaniu przy zastoso-
waniu droższych półproduktów. 
Przygotowane w wolnowarze 
mięso będzie i tak soczyste i kru-
che, gdyż w temperaturze 55˚C 
zawarty w nim kolagen przybiera 
galaretowatą konsystencję, więc 
pieczone w szczelnie zamkniętym 
naczyniu, w stałej, niskiej tempe-
raturze przez kilka godzin mięso 
będzie zmiękczone, wilgotne i za-
trzyma swoje wartości odżywcze. 
Przyrządzanie np. mięsa z kością 
dostarcza naszemu organizmowi 
kolagenu, żelatyny, glukozamino-
glikanów i minerałów, takich jak 
wapń, potas, żelazo, magnez i fo-
sforan.

Wykazano także, że wolne 
gotowanie mięsa może prowadzić 
do powstania zmniejszonych ilości 

►
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związków uszkadzających komór-
ki zwanych AGEs (z ang. advanced 
glycation end products - zaawan-
sowanych produktów glikacji), 
odpowiedzialnych za zwiększenie 
stresu oksydacyjnego i zapalenia.

Udowodniono, że wolne go-
towanie może zwiększyć biodo-
stępność niektórych składników 
odżywczych, takich jak likopen, 
będący silnym antyoksydantem. 
Staje się bardziej dostępny z wol-
no gotowanych w niskiej tempe-
raturze pomidorów (gotowanie 
rozbija ściany komórek pomido-
rów, uwalniając więcej likopenu). 
Podobnie jest z innym przeciwu-
tleniaczem – luteiną (znajdującą 
się m. in. w szpinaku czy kukury-
dzy). Wykazano, że luteina i ze-
aksantyna występują w większej 
ilości w produktach przetworzo-
nych termicznie w wolnowarze, 
niż w surowych warzywach.

Garnki z przeznaczeniem 
do wolnego gotowania można 
także uznać za bardziej bezpiecz-
ne niżeli kuchenki czy piece gazo-
we, ze względu na niższe tempe-
ratury pracy, jednak wciąż zawie-
rają dość dużą ilość pożywienia 
o temperaturze bliskiej wrzeniu 
– z tego też względu należy rów-
nież uważać, żeby nie doszło do 
oparzenia w przypadku wycieku.

W wolnym gotowaniu dla 
osób sceptycznie podchodzących 
do takiego sposobu przygotowy-
wania posiłków,  jedną z najwięk-
szych wad jest „mdły smak” je-
dzenia. Powodem tego może być 
kondensacja pary w zamkniętej 
powierzchni. Woda kapie z po-
wrotem do posiłku przez cały 
dzień, rozcieńczając przyprawy 
i aromaty. W szczególności doty-
czy to sytuacji podczas gotowania 
mocno uwodnionych warzyw. Ko-
lejnym problemem dostrzeganym 
przez niektórych użytkowników 

jest przytłaczający smak pozosta-
jący po użyciu świeżych przypraw 
i ziół jak np. cynamonu, tymianku. 
Mogą się one stać zbyt skoncen-
trowane i intensywne podczas 
gotowania, więc należy doda-
wać je na samym końcu. Podob-
nie niektóre warzywa, produkty 
mleczne i owoce morza duszone 
zbyt długo tracą smak i konsy-
stencję, więc jeśli przepis wymaga 
włączenia ich pod koniec proce-
su, należy postępować zgodnie 
ze wskazówkami. W niektórych 
źródłach odnajdziemy informa-
cję, że wolne gotowanie prowa-
dzi do dużych strat substancji 
odżywczych, np. podczas spo-
rządzania posiłku w wolnowarze 
udowodniono dużą stratę ami-
nokwasu lizyny w porównaniu do 
innych metod gotowania. Obawy 
przeciwników wolnego gotowa-
nia oscylują również wokół strat 
składników śladowych i witamin 
ze względu na długotrwałe dzia-
łanie niskich temperatur, które 
nie prowadzi do szybkiej denatu-
racji enzymów odpowiedzialnych 
za rozkład tych wartościowych 
substancji, takich, które w suro-
wym warzywie nie są aktywne, 
a ich aktywacja nastę-
puje dopiero po 
przecięciu tkanek 
– w tym przypadku 
krojonych na eta-
pie przygotowania 
produktów przed 
wrzuceniem do 
wolnowaru. Mimo, 
że gotowanie w ni-
skiej temperaturze 
(w trybie „low”) jak 
podają źródła jest 
pewne, jednak ze 
względu na bezpie-
czeństwo mikrobiologicz-
ne, na przykład amerykański 
Departament Rolnictwa zaleca 

podczas pierwszej godziny go-
towanie na wysokich ustawie-
niach (high). Przy przygotowy-
waniu niektórych posiłków np. 
tych z użyciem fasoli, należy mieć 
na uwadze, że jej surowe ziarna 
(w szczególności fasoli czerwonej, 
ale również białej) zawierają fito-
hemaglutyinę – toksyczny zwią-
zek. Zatrucie jest zwykle wywoła-
ne spożyciem surowego, namo-
czonego ziarna. Może je wywołać 
konsumpcja nawet kilku fasolek. 
Stwierdzono kilka przypadków 
zatrucia właśnie po spożyciu po-
traw przygotowanych metodą 
wolnego gotowania, gdzie da-
nie nie zostało w całej objętości 
podgrzane do temperatury od-
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powiedniej dla dezaktywacji opi-
sywanej glikoproteiny. Dlatego 
też zaleca się moczenie ziaren, 
wypłukanie, a kolejno gotowanie 
przez 10 minut zanim wrzucimy je 
do wolnowaru, lub też – używanie 
po prostu fasoli z puszki.

Kolejnym zarzutem wobec 
wolnego gotowania, jest fakt, że 
w wolnowarze nie można przygo-
tować jednej małej porcji. Oczy-
wiście zależy to od tego, jaką 
misę posiadamy. Jeśli zakupiony 
został duży garnek dla całej ro-
dziny, to nie ma możliwości ugo-
towania tylko dla jednej osoby, bo 
wyłącznie ona ma chęć na jakieś 
danie. Należy pamiętać również, 
że w czasie gotowania misa wol-
nowaru powinna być zawsze wy-
pełniona co najmniej w połowie, 
lecz nie więcej niż w dwóch trze-
cich całkowitej objętości. Wtedy 
gotowana potrawa osiąga opty-
malną temperaturę.

Trzeba zwracać także bacz-
ną uwagę na jakość używanego 
naczynia. W obecnym momen-
cie na rynku dostępna jest masa 
pseudo slow cookerów, przezna-
czonych do wolnego gotowania, 
jednak czasami w tych z niższej 
półki cenowej – garnki kamion-
kowe mogą pękać, często bywają 
również uciążliwe do czyszczenia. 
Ekstremalne temperatury mogą 
prowadzić do uszkodzenia ka-
mionki, więc nie należy mrozić 
misy lub wystawiać jej na bezpo-
średnie działanie źródeł ciepła. 
Ponadto, nigdy nie można stawiać 
gorącego garnka – wkładu na 
zimnym blacie, ponieważ w taki 
sposób łatwo uszkodzić ten ele-
ment wolnowaru.

Teflon, którym pokryte 
jest wnętrze niektórych mis mo-
że złuszczać się po jakimś czasie 

używania, przez to można zupeł-
nie nieświadomie wraz z pysznym 
jedzeniem konsumować poten-
cjalnie niebezpieczne chemikalia. 
Pamiętać należy także o tym, że 
wolnowar służy wyłącznie do go-
towania – nigdy do dogrzewania. 
Wszelkie resztki potraw powinny 
być przechowywane w lodówce 
w płytkich pojemnikach, a aby 
je podgrzać trzeba koniecznie 
użyć innej metody gotowania 
(kuchenka gazowa czy mikrofa-
lowa). Ze względu na długi czas 
gotowania niektórzy doszukują 
się także problemów związanych 
z przerwami w zasilaniu podczas 
nieobecności kucharza, co mo-
że prowadzić w konsekwencji do 
spożywania niekompletnie ugoto-
wanego posiłku.

Podsumowując – w coraz to 
bardziej pędzącym świecie, każ-
demu z nas często zdarzają się 
chwile, kiedy chcielibyśmy zwol-
nić. Z minuty na minutę wszyst-
ko zdaje się być coraz to bardziej 
skomplikowane. I właśnie w takich 
sytuacjach wolne gotowanie mo-
że być tym czymś, co ułatwi prze-
prawę przez codzienność. Odpo-
wiednie naczynie, prawidłowo 
dobrane produkty – ot przepis na 
proste, smaczne danie. Samo go-
towanie w wolnowarze wymaga 
jednak pewnej wiedzy i doświad-
czenia. Istotna jest mianowicie 
kolejność dodawania składników, 
wielkość cząstek, sposób i prawid-
łowy moment zastosowania od-
powiednich aromatów, dodatków 
i przypraw. Jednak zakup naczy-
nia slow cooker powinien zmobili-
zować również jego właściciela do 
zagłębiania się w tajniki wolnego 
gotowania – obecnie na naszym 
rynku jest już wiele pozycji litera-

turowych z dobrymi przepisami, 
z których można korzystać. Każdy 
również może poeksperymento-
wać, poszukać własnych smaków, 
aromatów, najodpowiedniejszych 
dla indywidualnego podniebie-
nia, spełniających wymagania 
odżywcze i zdrowotne – poczuć 
się przez chwilę mistrzem kuchni 
– tworząc wykwintne jednodanio-
we „cudo kulinarne”. ■

mgr Michał Stawarczyk
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ODŻYWIANIE 

PROZDROWOTNE

cz. 7.

Już bardzo dawno temu zauwa-
żono pozytywny wpływ właś-
ciwej diety na stan zdrowia. 

W ostatnich latach znacznie 
wzrosła intensywność badań nad 
poszukiwaniem związków bioak-
tywnych w produktach spożyw-

czych, zdolnych do hamowania 
procesu nowotworowego.

Według danych Świato-
wej Organizacji Zdrowia, około 
40% nowotworów jest związa-
nych z czynnikami żywieniowymi. 
Okazało się, że czynniki żywienio-

we są częstszą przyczyną zacho-
rowań na raka niż palenie tytoniu. 

Związek między sposobem 
odżywiania się i powstawaniem 
nowotworów jest bardzo złożony. 
Składa się na to wiele czynników, 
ale decydującym jest ilość i zestaw 
spożywanych pokarmów oraz styl 
życia. Także nasze geny zmieniają 
sposób, w jaki pożywienie oddzia-
łuje na organizm. 

Według obecnego sta-
nu wiedzy, przeciwnowotworo-
we działanie składników żywno-
ści polega przede wszystkim na 
ochronie DNA przed tworzeniem 
się kancerogennych adduktów 
w wyniku modyfikacji cyklu ko-
mórkowego, pobudzaniu apopto-

Rola odżywiania w prewencji 
choroby nowotworowej

Niewłaściwy sposób odżywiania jest drugim po paleniu ty-
toniu elementem naszego codziennego życia, mającym duży 
wpływ na ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Pomi-
mo, że nie ma diety o właściwościach leczniczych, coraz więcej 
wiadomo o sposobie odżywiania, które ma duży potencjał by 
chronić przed rakiem a także wpływać na spowolnienie po-
stępu choroby lub złagodzenie jej przebiegu.

►
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zy oraz hamowaniu angiogenezy. 
Odżywianie wykazuje też bardzo 
istotny wpływ na funkcjonowanie 
układu immunologicznego.
 

Powstawanie nowotworu 
i etapy karcynogenezy

Proces nowotworowy jest 
zjawiskiem długotrwałym i wie-
lostopniowym a każda tkanka, 
której komórki są zdolne do po-
działów, może być punktem wyj-
ścia dla nowotworu. Przekształce-
nie zdrowej komórki w komórkę 
nowotworową nazywa się trans-
formacją. Mechanizm transforma-
cji nowotworowej nie jest jeszcze 
dokładnie poznany. Istnieją dwie 
główne hipotezy, starające się 
wyjaśnić to zjawisko: teoria gene-
tyczna i epigenetyczna.

Teoria genetyczna zakłada, 
że każda komórka posiada geny 
odpowiedzialne za zdolność do 
podziału. Są to tak zwane onkoge-
ny komórkowe. Geny te są aktyw-
ne w okresie zarodkowym, kiedy 
to odpowiadają za wzrost organi-
zmu. Natomiast w ustroju już doj-
rzałym w większości są nieaktyw-
ne i nazywają się wtedy protoon-
kogenami. Protoonkogeny mogą 
ulec aktywacji i zapoczątkować 
transformację nowotworową. Aby 
jednak doszło do rozwoju nowo-
tworu, nie wystarczy aktywacja 
jednego protoonkogenu przez za-
działanie jednego czynnika draż-
niącego. Proces ten jest o wiele 
bardziej skomplikowany, wieloeta-
powy i obejmujący wiele proto-
onkogenów. Mechanizmów akty-
wujących znanych jest wiele. Osta-
tecznym efektem ich działania jest 
powstanie komórek ze zmienio-
nym aparatem genetycznym, któ-
ry ma zapisane cechy nowotwo-
ru. Dzieląc się, komórki przeka-
zują je następnym pokoleniom. 

 Według teorii epigenetycz-
nej nowotwór powstaje w wyni-
ku nieprawidłowego różnicowa-
nia się komórek. Istotą rzeczy nie 
jest tu zmiana w materiale ge-
netycznym komórki, ale utrwa-
lenie się nieprawidłowej ekspre-
sji, manifestacji genów. Wykaza-
no, że za proces wzrostu i różni-
cowania komórek odpowiadają 
pewne receptory powierzchnio-
we. Różne czynniki zewnętrzne, 
działające na wspomniane re-
ceptory, mogą zaburzać procesy 
podziałów komórkowych i w ten 
sposób doprowadzić do powsta-
nia transformacji nowotworowej. 
Obecnie uważa się, że niektó-
re nowotwory powstają na dro-
dze mechanizmów genetycznych 
a inne epigenetycznych. Niewy-
kluczona jest możliwość, że oby-
dwa te mechanizmy współdziałają 
ze sobą w złożonym procesie kar-
cynogenezy.

Znany już jest przebieg 
procesu powstawania nowotwo-
ru. Składają się na niego trzy eta-
py: inicjacja, promocja i progresja. 
W pierwszym z nich, inicjacji, 
czynnik mutagenny (genotok-
syczny), działając na zdrową ko-
mórkę, powoduje uszkodzenia jej 
DNA, czyli mutację. Czynnikiem 
tym najczęściej są wolne rodniki. 
Jeżeli zaatakowana komórka ma 
zdolność do podziałów, to wy-
wołana mutacja się utrwala i jest 
przekazywana następnym poko-
leniom komórek. Taka zmutowana 
komórka nazywa się zainicjowaną. 
Jedną z ważniejszych cech różni-
cujących komórkę prawidłową od 
zainicjowanej jest to, że komórki 
zainicjowane charakteryzują się 
zaburzonymi zdolnościami przy-
legania do otaczających komó-
rek. Ta ich właściwość we wczes-
nym okresie rozwoju nowotworu 
umożliwia im przekroczenie na-

turalnych barier pomiędzy tkan-
kami, a w późniejszym może uła-
twiać powstawanie przerzutów. 
W tej fazie rozwoju zatrzymanie 
procesu tworzenia nowotworu 
jest jeszcze możliwe i tak też się 
dzieje w większości przypadków.

W drugim etapie, zwanym 
promocją, zainicjowana komórka 
przechodzi wiele kolejnych muta-
cji, aż staje się typową komórką 
nowotworową. 

 Ostatnim etapem jest pro-
gresja. Dochodzi do niej, gdy or-
ganizm z jakichś względów jest 
osłabiony. Wtedy to następu-
je wzrost komórek nowotworo-
wych, który przeważnie przebie-
ga niepowstrzymanie i jest nieod-
wracalny. Dopiero w tym okresie 
możliwe jest kliniczne rozpozna-
nie choroby, ponieważ pojawiają 
się jej pierwsze objawy. 

 Biologicznie aktywne skład-
niki żywności mogą przeciwdzia-
łać czynnikom genotoksycznym 
oraz wpływać na wszystkie etapy 
procesu karcynogenezy: inicjację, 
promocję i progresję.

 Na etapie inicjacji i promo-
cji nowotworów związki bioaktyw-
ne mogą działać przez: 
• wiązanie mutagenów i zapo-

bieganie wnikaniu ich do ko-
mórek, 

• hamowanie metabolicznej ak-
tywacji promutagenów, czy-
li hamowanie enzymów cyto-
chromu p-450 oraz wzmaganie 
detoksykacji mutagenów przez 
indukcję enzymów II fazy, 

• unieczynnianie wolnych rod-
ników i przez to likwidację 
stresu oksydacyjnego, 

• hamowanie replikacji DNA 
i proliferacji komórek, 

• nasilanie procesów naprawy 
uszkodzeń DNA, 

• kierowanie zmienionych ko-
mórek na drogę apoptozy. 

►
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Na etapie progresji nowo-
tworu związki bioaktywne po-
żywienia mogą działać przede 
wszystkim poprzez indukcję różni-
cowania komórek. Istotne też jest 
ich działanie proapoptotyczne, ak-
tywność cytotoksyczna i cytosta-
tyczna w stosunku do nowotworu, 
działanie antyoksydacyjne, hamu-
jące angiogenezę oraz regulujący 
układ immunologiczny. Niektóre 
mechanizmy działania związków 
chemioprewencyjnych, np. neu-
tralizacja wolnych rodników czy 
hamowanie proliferacji komórek, 
odgrywają istotną rolę na różnych 
etapach karcinogenezy. 

Główne zalecenia diety 
antyrakowej

 Dieta powinna zapewnić 
organizmowi niezbędne do pra-
widłowego funkcjonowania skład-
niki odżywcze jak białka, tłuszcze, 
węglowodany, witaminy oraz mi-
nerały. Składniki te dostarczają 
energii, pozwalają utrzymać pra-
widłowość tkankową i zwalczać 
infekcje. Okazało się, że spożywa-
nie posiłków to jednak zdecydo-
wanie więcej niż tylko dostarcze-
nie pożywienia, gdyż wiele skład-
ników diety posiada m. in. własno-
ści hamujące promocję i progresję 
nowotworów. Do tych składników 
zalicza się głównie błonnik pokar-
mowy, probiotyki i prebiotyki, ge-
nisteinę, kurkuminę, kwas foliowy, 
β-karoten, witaminy A, D, E, anto-
cyjany, fitoestrogeny, związki fe-
nolowe (monofenole, polifenole, 
flawonoidy i flawony), organiczne 
związki siarki (allilowe pochodne 
siarki, glukozynolany, izotiocyja-
niany, indole) oraz biopierwiastki 
(m.in. wapń, selen, bor, cynk).

 Istnieje już znaczna ilość 
dobrze udokumentowanych prac 
naukowych, prezentujących po-

wiązania pomiędzy sposobem od-
żywiania a zapadalnością na cho-
roby nowotworowe. 

Dotychczas najlepiej udo-
wodniono związek sposobu od-
żywiania się z powstawaniem jed-
nego z najbardziej złośliwych no-
wotworów jakim jest rak żołądka. 
Spadek zachorowalności na ten 
nowotwór przypada na okres, 
w którym znaczna część Polaków 
zmieniła dietę na bardziej korzyst-
ną dla zdrowia. Porównując rok 
1960 i 2005 daje się zauważyć, że 
spożycie owoców zwiększyło się 
w naszym kraju aż 2,5-krotnie, 
a warzyw o 41 proc. Z kolei spoży-
cie soli, która jest jednym z głów-
nych czynników ryzyka raka żo-
łądka, w latach 1999-2011 spadło 
o 26 proc. Szkodliwe działanie soli 
polega na tym, że zmniejsza ona 
grubość pełniącej rolę ochron-
ną śluzówki żołądka, ułatwiając 
zagnieżdżanie się w niej bakte-
rii Helicobacter pylori, która jest 
głównym karcinogenem dla tego 
narządu. W związku z tym zale-
ca się, żeby dzienne spożycie soli 
nie przekraczało 5 g. Wykazano, 
że gdy spożycie sięga 6-8 g to 
ryzyko raka żołądka wzrasta o 41 
proc., a dzienne spożycie soli po-
wyżej 8 g zwiększa ryzyko nowo-
tworu żołądka aż o 68 proc. 

 Poza rakiem żołądka, no-
wotworem o dużej częstości wy-
stępowania w naszej populacji, 
zarówno wśród kobiet jak i męż-
czyzn, jest rak jelita grubego. Wy-
kazano, że szczególnie dieta za-
wierająca owoce i warzywa działa 
korzystnie w prewencji tego no-
wotworu. Toteż należy jeść warzy-
wa i owoce bogate w karotenoi-
dy i flawonoidy, takie jak marchew, 
burak, cukinia, dynia, kabaczek, 
ziemniaki, morele, pomidory, 
mango, czerwone grejpfruty a ge-
neralnie wszystkie owoce i warzy-

wa o zabarwieniu: pomarańczo-
wym, czerwonym, żółtym i zielo-
nym, gdyż zawarte w nich związki 
pomagają chronić komórki orga-
nizmu przed działaniem wolnych 
rodników. Ważna jest częstotli-
wość spożywania warzyw i owo-
ców. Gdy sięgamy po nie od jed-
nego do trzech razy dziennie, ry-
zyko zachorowania na nowotwory 
zmniejsza się o 14 proc. Spożywa-
nie ich trzy do pięciu razy dziennie 
sprawia, że spada ono o 29 proc. 
a pięć-siedem razy – o 36 proc. 
Jeśli zaś chodzi o ilość, to spoży-
cie 50 g warzyw dziennie zmniej-
sza ryzyko zachorowania na raka 
o 19 proc. Jeśli mamy do wyboru 
jedzenie warzyw i owoców w po-
staci surowej lub gotowanej, to 
należy je jeść na surowo. Należy 
unikać odgrzewania gotowanej 
żywności.

Także diety z dużą ilością 
ryb, a z ograniczoną ilością czer-
wonego mięsa mogą działać prze-
ciw nowotworom jelita grubego. 
Z ryb najlepsze są sardele, małe 
makrele i sardynki. Należy nato-
miast unikać dużych ryb drapież-
nych np. tuńczyka, ze względu na 
znaczne zanieczyszczenie ich or-
ganizmów ołowiem. Pamiętajmy, 
że ryby mrożone stopniowo tracą 
zawartość kwasów omega-3.

W ramach profilaktyki anty-
rakowej szczególnie należy ogra-
niczyć spożycie żywności trakto-
wanej azotynami i azotanami (czy-
li peklowanej) jak szynka, bekon, 
kiełbasa itp., gdyż związki te są 
uznane za jedne z najsilniejszych 
karcynogenów. Wykazano też, że 
spożywanie potraw wędzonych 
i grillowanych może podwyższać 
prawdopodobieństwo zapadnię-
cia na niektóre typy nowotworów. 

 W rozwoju raka jelita gru-
bego dużą rolę odgrywa szlak 
sygnalizacyjny Wnt (tworzony ►
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przez szereg białek odpowie-
dzialnych za podziały komórko-
we). W przypadku ponad 85 proc. 
pacjentów z rakiem jelita grube-
go zaobserwowano występowa-
nie hiperaktywności tego szlaku. 
Okazało się, że flawonoid geniste-
ina, występujący w soi, hamuje tę 
nadaktywność i zmniejsza pro-
liferację komórek nowotworo-
wych u pacjentów z rakiem jelita 
grubego. Z kolei kwasy tłuszczo-
we, znajdujące się w śrucie sojo-
wej hamują rozwój raka okrężni-
cy, wątroby i płuc. Śruta zawiera 
wysokie stężenie kwasu oleinowe-
go, należącego do grupy jedno-
nienasyconych kwasów tłuszczo-
wych omega-9. Także peptydy so-
jowe znacząco hamują rozrost ko-
mórek nowotworowych raka jelita 
grubego, raka wątroby oraz raka 
płuca. Wynika z tego, że niektó-
re odmiany soi mogą być wyko-
rzystane jako nutraceutyki (środki 
spożywcze łączące w sobie warto-
ści żywieniowe i właściwości środ-
ków farmaceutycznych), pomaga-
jące w naturalny sposób zahamo-
wać rozrost co najmniej kilku ty-
pów raka u ludzi.

 Prawidłowo zestawiona 
dieta antynowotworowa powin-
na dostarczać organizmowi od-
powiednie ilości witamin, zwłasz-
cza A, D i E. Wykazano, że wystę-
pująca głównie w w nabiale i ole-
ju z wątroby dorsza witamina A, 
hamuje wzrost guzów prosta-
ty. Witamina D pomaga w zapo-
bieganiu powstania wielu nowo-
tworów, toteż konieczna jest do 
jej tworzenia rozsądna ekspozy-
cja na promienie słoneczne. Wyli-
czono, że dwadzieścia minut prze-
bywania na słońcu w południe za-
pewnia organizmowi od 8 000 do  
10 000 j. Należy jednak unikać 
nadmiaru słońca ze względu na 
możliwość wywołania groźne-

go raka skóry – czerniaka. Wiele 
źródeł zaleca osobom dorosłym 
przyjmowanie tysiąca jednostek 
witaminy D w miesiącach jesien-
nych i zimowych a przez cały rok 
ludziom po sześćdziesiątym pią-
tym roku życia.

 Układając dietę antyrako-
wą należy nie zapominać o za-
pewnieniu w niej wystarczającej 
ilości biopierwiastków. Mniej po-
pularnym, ale wykazującym zna-
czące działanie chemoprewen-
cyjne jest bor (B). W organizmie 
człowieka odgrywa on znaczącą 
rolę w gospodarce mineralnej, li-
pidowej i hormonalnej. Źród-
łem tego pierwiastka w diecie są 
owoce (suszone śliwki, winogro-
na, jabłka, czereśnie) i warzywa 
(brokuły, zielona fasola, ziemnia-
ki). Obserwacje przeprowadzo-
ne z udziałem 95 chorych i 8720 
zdrowych osób pokazały, że spo-
żywanie większej ilości tego bio-
pierwiastka (np. w postaci tab-
letek 10 mg B/24 h), pozwala na 
obniżenie ryzyka rozwoju nowo-
tworu nawet o 64%. U mężczyzn, 
którzy przyjmowali przez 4 tygo-
dnie bor w w/w dawce, poziom te-
stosteronu nie zmienił się znaczą-
co, natomiast stężenie estradiolu 
w osoczu krwi wzrosło z 52,0 do 
74,0 μmol/l. Zmiana ta dobrze ro-
kuje np. w prewencji zachorowa-
nia na raka prostaty.

Związki boru hamują rów-
nież proces angiogenezy przez 
udział w zapobieganiu two-
rzenia nowych odgałęzień na-
czyń krwionośnych, dzięki któ-
rym tkanki guza zaopatrywane 
są w tlen i substancje odżywcze. 
Dobrze rozwinięta sieć naczyń 
umożliwia komórkom nowotwo-
rowym wnikanie do krwiobiegu, 
ich transport i tworzenie przerzu-
tów. Także selen (Se) jest biopier-
wiastkiem o potwierdzonym na-

ukowo działaniu antynowotworo-
wym. Szczególnie dużo, i dobrze 
przyswajalnego selenu, zawierają 
orzechy brazylijskie. Zalecana jest 
ich konsumpcja w ilości jeden lub 
dwa każdego dnia. Znaczne ilości 
selenu zawierają warzywa i zboża 
uprawiane organicznie. Występu-
je on również w mięsie ryb i sko-
rupiaków.

 Należy zdawać sobie spra-
wę z tego, że nie wszystkie bio-
pierwiastki mają działanie antyno-
wotworowe. Unikać należy suple-
mentów miedzi (Cu) gdyż stymu-
luje ona wytwarzanie nowych na-
czyń krwionośnych (angiogenezę), 
co wspomaga rozwój komórek 
nowotworowych. Działalność ta 
jest blokowana przez odpowied-
nią podaż cynku (Zn). W prewen-
cji zachorowania na raka nie jest 
także wskazane przyjmowanie 
tabletek z żelazem (Fe) i spoży-
wanie żywności z dodatkiem że-
laza. Wykazano, że niski poziom 
żelaza we krwi pomaga chronić 
przed rakiem, jak również przed 
infekcjami bakteryjnymi. Z tych 
względów należy unikać wszelkich 
konserw w metalowych puszkach, 
gdyż mogą one zawierać nie tylko 
spore ilości żelaza, ale także pew-
ne ilości ołowiu (Pb).

 Niedocenianym składni-
kiem diety są grzyby, pomimo 
że wykazano ich działanie prze-
ciwnowotworowe. Posiadają one 
wysoką aktywność przeciwutle-
niającą, a w badaniach in vitro 
stwierdzono hamujące działanie 
ekstraktów z grzybów na komór-
ki m.in. raka piersi, szyjki macicy 
i jelita grubego. Działanie cyto-
toksyczne na komórki nowotwo-
rowe przypisywane jest głównie 
zawartym w grzybach proteogli-
kanom i glikopeptydom. Grzybem 
o takich cennych własnościach jest 
popularny boczniak, który można 

►
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dodawać do zup, piec na ruszcie 
albo smażyć z warzywami. 

 Zielona herbata ma od ty-
sięcy lat ugruntowaną pozycję 
w dietetyce. Współczesne bada-
nia epidemiologiczne i laborato-
ryjne potwierdziły słuszność tego 
stanowiska i wykazały, że posiada 
ona także właściwości przeciwno-
wotworowe, ale pod warunkiem 
właściwego jej zaparzania. Sposo-
bów zaparzania jest kilka, ale jeśli 
zależy nam na zachowaniu jak naj-
większej ilości związków aktyw-
nych, to należy zalewać ją wodą 
o temp. około 70oC na 10 minut 
i zaraz wypijać. 

 Jednym z ważniejszych za-
leceń dietetycznych jest dbałość 
o prawidłową wagę ciała. Licz-
ne badania wykazały, że otyłość 
zwiększa ryzyko rozwinięcia się 
wielu nowotworów, głównie pier-
si, prostaty, jelita, śluzówki macicy, 
pęcherzyka żółciowego, trzustki 
i nerek.

PODSUMOWANIE

 W ostatnim dziesięcioleciu 
zmieniło się podejście do roli, jaką 
w kształtowaniu zdrowia człowie-
ka odgrywa żywność. Spowodo-
wało to spadek zachorowalności 
na niektóre nowotwory, głów-
nie takie jak rak żołądka, wątro-
by, trzustki i przełyku. Jak na ra-
zie nie udało się w naszym kraju 
zmniejszyć zapadalności na raka 
jelita grubego, który również 
mocno wiązany jest ze sposobem 
odżywiania. Zmniejszyło się jed-
nak tempo, w jakim wzrasta za-
chorowalność na ten typ nowo-
tworu. W ostatnich latach jest ono 
wyraźnie mniejsze i jest to rów-
nież zasługa zmiany sposobu od-
żywiania. 

 Układając swą dietę 
prozdrowotną należy przyjąć za-
sadę, by jeść wszystko, ale we 
właściwych proporcjach, tzn. jad-
łospis powinien być w pierwszym 
rzędzie prawidłowo zbilansowa-
ny pod względem energetycz-
nym, uwzględniający nasze fak-
tyczne zapotrzebowanie. Zwykle 
korekta diety powinna dotyczyć 
zmniejszenia spożycia tłuszczów 
zwierzęcych oraz cukrów pro-
stych, gdyż głównie te produkty 
zwiększają ryzyko powstania oty-
łości, która z kolei podnosi ryzyko 
zachowania na różne nowotwory. 
Należy pamiętać, że przeciwno-
wotworowe działanie wykazuje 
dieta bogata w warzywa i owo-
ce. Nie należy natomiast ulegać 
modom na nadmierne jedzenie 
składników, które w danej chwili 
są uważane, za wykazujące wyjąt-
kowe właściwości przeciwnowo-
tworowe. Nie jest też dobrym roz-
wiązaniem zastępowanie różno-
rodnej, zbilansowanej diety wita-
minowo-mineralnymi suplemen-
tami. W co najmniej kilku wiary-
godnych badaniach stwierdzono, 
że wysokie dawki tych preparatów 
nie tylko nie pomagają, ale wręcz 
mogą szkodzić, zwiększając ryzy-
ko rozwoju choroby nowotworo-
wej. Wynika to z tego, że niektóre 

suplementy zawierają dużą ilość 
różnych substancji dodatkowych 
o słabo poznanym wpływie na or-
ganizm człowieka. 

Więcej szczegółów, zwią-
zanych z prawidłowym odżywia-
niem, zawarte jest w cyklu mo-
ich artykułów p.t. „Odżywianie 
prozdrowotne”, które publikowa-
ne są od kilku miesięcy na łamach 
APTEKARZA POLSKIEGO.  ■

 dr n. przyr., mgr farm.  
Karol Adamkowski
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(Ewa Sitko) Pani Magdo, kolej-
ny temat naszej rozmowy 
zrodził się, jak zwykle, z… 
okruchów otaczającej rze-
czywistości. Używam tego 
sformułowania, bo chodzi 
o drobne, mało istotne rze-
czy (a może tylko pozornie 
mało istotne): coś przeczy-
tam, co usłyszę i rodzą się 
pytania. Do odpowiedzi na 
nie chciałbym się przybli-
żyć, rozmawiając z Panią. 

Okruch pierwszy: 
Przeczytałam artykuł w Ap-
tekarzu Polskim: „Zawo-
dowej dorosłości nadszedł 
czas”, a w nim między in-
nymi: „[…] Tak więc z jednej 
strony otaczająca rzeczy-
wistość prawna, a z drugiej 
konfrontacja wiedzy teore-
tycznej wyniesionej ze stu-
diów z praktyką zawodową. 
Jest to bardzo istotny aspekt 
nie tylko dla tych młodych 
ludzi, ale również sprawa, 

która implikuje postrzeganie 
całego środowiska farma-
ceutycznego i farmaceutów,  
a także w jakimś sensie sta-
nowi o tożsamości zawodu 
farmaceuty – aptekarza […]”.

Okruch drugi: Spot-
kanie towarzyskie. Jeden 
z uczestników dzieli się 
wrażeniami z wycieczki do 
Izraela. Jedno spośród wie-
lu wypowiedzianych wspo-
mnień – „Widziałem obraz: 
łódź przy brzegu, opuszczo-
ny żagiel, ułożone wiosła, 
spokojnie siedzący rybacy 
i podpis – Dopłynęliśmy.” 

Między tymi dwo-
ma „okruchami” zaistniała 
przestrzeń do refleksji nad 
zasadami, jakimi powinien 
kierować się młody farma-
ceuta, aby mieć poczucie, 
że te zasady pozwolą mu 
być zawodowo w jak naj-
lepszej kondycji, rozwijać 
się i dążyć do spełnienia?

(Magdalena Bucior) Oczywi-
ście rodzi się pytanie, co 
kryje się w poczuciu „Do-
płynąłem”. Czy oznacza to 
świadomość zakończenia 
zawodowej drogi, poczu-
cie dobrze wypełnionego 
obowiązku, czas spokojnej 
emerytury? Czy raczej, i od-
noszę wrażenie, że to do-
precyzowanie będzie Pani 
bliższe, w tym przypadku – 
poczucie „umoszczenia się”, 
odnalezienia pomysłu na 
siebie, pewnej skrystalizo-
wanej wizji, która jest pod-
powiedzią co do dalszych 
życiowych kroków.

(E) Z całą pewnością poczucie 
„Dopłynąłem” i w jednym, 
i drugim rozumieniu ma 
wiele odcieni i każdy jest 
wart omówienia. Chciała-
bym jednak, aby nasza roz-
mowa dotyczyła wąskiego 
aspektu zagadnienia, które 

Dopłynęliśmy,  

czyli rzecz 
o wystarczająco 
dobrych wyborach
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jeszcze raz doprecyzuję: jak 
postępować, aby wypraco-
wać w sobie to poczucie 
zadowolenia, spełnienia, 
które można opisać jako 
poczucie dopłynięcia – nie 
tyle do końcowego portu, 
co na szerokie, ale spokoj-
ne wody?

(M) Myślę, że w doprecyzowaniu 
owego poczucia warto wes-
przeć się między innymi ba-
daniami dotyczącymi me-
chanizmów podejmowania 
decyzji. W naszej rozmowie 
chciałabym odnieść się do 
spostrzeżeń amerykańskie-
go profesora psychologii – 
Barry égo Schwartza [1]. Ba-
dane przez niego mechani-
zmy ujawniają się i w decy-
zjach błahych, na przykład 
podczas zakupów, i w decy-
zjach niezwykle poważnych, 
na przykład dotyczących 
wyboru uczelni, życiowego 
partnera, zawodowej ścież-
ki. Barry Schwartz mocno 
akcentuje, że „rzeczy wy-
starczająco dobre napraw-
dę takimi są”.

(E) W którym momencie teo-
ria Schwartza może nieść 
wartościowe przesłanie dla 
młodego farmaceuty?

(M) Profesor poprzez swoje ba-
dania pokazuje, jak nega-
tywną moc niosą ze sobą 
mnożące się wręcz w nie-
skończoność możliwości 
wyboru. Oczywiście ich za-
istnienie jest wynikiem bo-
gacenia się społeczeństw 
oraz zwielokrotnienia tem-
pa i kanałów przepływu in-
formacji. W mnogości wy-
borów trudno jest dokonać 

tego, który dawałby nam 
poczucie, że wybraliśmy 
dobrze. Zawsze będziemy 
odczuwać niepokój, że nie 
analizowaliśmy zbyt głębo-
ko, że nie zastanowiliśmy 
się zbyt dobrze, że w wy-
niku podjętej decyzji wy-
bór idealny przemknął nam 
koło nosa. Wskutek tego 
odwlekamy czas podjęcia 
decyzji, trzymamy wszyst-
kie drzwi otwarte, nie mo-
żemy zdecydować się, któ-
rą drogą konsekwentnie 
podążać, a którą zamknąć. 
Barry Schwartz wprowadza 
pojęcie wystarczająco do-
brego wyboru, zachęca do 
tego, aby w tym zakresie 
zostać satysfakcjonistą. Sa-
tysfakcjonista zgadza się na 
to, co wystarczająco dobre, 
nie szuka w nieskończo-
ność, nie bombarduje siebie 
nadmiarem informacji. 

(E) W dzisiejszych czasach, w mo-
im przekonaniu, poczucie 
odnalezienia swojego za-
wodowego „miejsca na zie-
mi” nie jest w modzie. Koja-
rzy się ze stagnacją, zgodą 
na marazm, brakiem moty-
wacji do ciągłego doskona-
lenia się. Wyzwaniem nie 
lada staje się więc zachęce-
nie do odrzucania nadmiaru 
wyborów i uczynienie z tej 
skłonności filozofii życiowej.

 
(M) Tak. To z pewnością mało po-

pularna teza, ale to nie zna-
czy, że nie warto się nią za-
jąć. Upowszechnienie myśli, 
że czasami „więcej oznacza 
mniej” i „lepsze jest wro-
giem dobrego” warte jest, 
w moim przekonaniu, wy-
siłku. Nie wyklucza takie-

go myślenia o rzeczy także 
fakt, iż na rynku pracy zróż-
nicowania ofert, o którym 
moglibyśmy napisać, że jest 
przytłaczające, po prostu 
nie ma. Ważne jest bowiem 
to, w jaki sposób przeży-
wamy dokonanie wyboru. 
Satysfakcjonista jest otwar-
ty na podjęcie ostatecznej 
decyzji, nie zamartwia się 
tym, że być może powi-
nien szukać jeszcze dłużej 
i jeszcze dalej. Maksymali-
sta ( jego przeciwieństwo), 
nawet jeżeli nie ma luksusu 
szukania pracy marzeń, i tak 
jest w swoich preferencjach 
sparaliżowany. Nie potrafi 
cieszyć się z wyboru, któ-
rego dokonał, frustruje się 
przekonaniem, że wkra-
czając na wybraną ścieżkę, 
oddala się od opcji ideal-
nej. Nie umie zrezygnować 
z pewnych działań na rzecz 
tych wiodących. Pielęgnu-
je w sobie przekonanie, że 
wszystkie ścieżki powin-
ny być wciąż aktywne, bo 
nigdy nie wiadomo, która 
może się przydać. 

(E) Wspomniała pani, że mechani-
zmy podejmowania decyzji 
są takie same i w przypadku 
wyboru kierunku studiów, 
i wyboru uczelni, i wreszcie 
drogi zawodowej. Wygląda 
na to, że w teorii Barry´ego 
Schwartza możemy znaleźć 
odniesienie także do po-
czucia satysfakcjonującego 
życia w ogóle. Swego czasu 
głośno mówiło się o „wy-
starczająco dobrym rodzi-
cu” jako cennej alternaty-
wie dla rodzica w gruncie 
rzeczy niekompetentnego 
z powodu przytłaczającego 
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poczucia winy, że nie jest 
rodzicem idealnym. W teo-
rii Schwartza znajduję od-
niesienie do wystarczająco 
dobrego życia, jako życia 
przepełnionego względ-
nym spokojem, wolnego 
od nadmiernego porów-
nywania się z innymi i roz-
trząsania, co zaprzepaści-
liśmy wraz z odrzuceniem 
innych ścieżek. Życia prze-
pełnionego raczej wdzięcz-
nością za to, co dobre wraz  
z wyborem naszej drogi 
nam się przytrafiło. Myślę 
w tym miejscu o młodym 
farmaceucie wkraczającym 
na zawodową ścieżkę. Do-
strzeżenie wartości, waż-
ności tego, czego w danym 
momencie doświadczam, 
ma budujący, rozwijający 
charakter.

(M) Bardzo często prezentowana 
jest postawa niepodejmo-
wania działań lub szybkie-
go ich zaniechania, bo coś 
lub sama osoba wydaje się 
nie wystarczająco dobre 
lub dobra. W języku co-
dziennych wypowiedzi po-
jawiają się określenia „Mu-
szę być najlepszy/a”, „Jeżeli 
nie robię czegoś idealnie, 
nie jestem perfekcyjna, to 
nie warto się sprawą zaj-
mować”. Podobnie, jeśli 
krytycznie oceniane jest 
miejsce pracy, to niski jest 
poziom zaangażowania.  
A przecież podejmowanie 
działań nie powinno być 
ograniczone tym, co ze-
wnętrzne, lecz wyrastać 
z tego, co wewnętrzne. 
Ustawiczne poruszanie się, 
użyję filozoficznego języka, 
między kategoriami porów-

nywalności: lepszości czy 
gorszości bardzo to po-
ruszanie ogranicza. Warto 
pamiętać o wszystkich ka-
tegoriach, a wiec również 
równowartości i równo-
rzędności. [2]

(E) Refleksja nad własną filozofią 
działania powinna zakładać, 
iż dużo lepiej jest robić coś, 
niż nie robić nic, bo to blo-
kuje ustawiczne przeświad-
czenie niedoskonałości.

(M) W Pani rozważaniu na temat 
tego, że dużo lepiej jest ro-
bić cokolwiek, popełniać 
błędy, czasami robić krok 
wstecz, ale mimo wszystko 
podejmować aktywności 
odnajduję zachęcanie do 
tzw. przekraczania strefy 
komfortu. [3] Kryje się pod 
tym odwaga w podejmo-
waniu nieszablonowych 
działań, odwaga myślenia, 
wreszcie twórczego podej-
ścia do zadań. 

(E) Czy jednak nie dotykamy tutaj 
sprzeczności: z jednej strony 
rozmawiamy o radości, pły-
nącej z tego, czego w da-
nej chwili doświadczamy,  
z drugiej o rzutowaniu po-
za ten obszar, o odwadze 
w przekraczaniu go? 

(M) To, czy rzeczywistość nas 
ogranicza, w jakiejś części 
zależy od nas. Zachęcamy 
do takiego spojrzenia na „tu 
i teraz”, które jest pytaniem 
o szanse, a nie o ogranicze-
nia. Nasza uważność nie po-
winna być umniejszana sta-
nowiskiem, które zajmuje-
my, nie powinna być zatruta 
goryczą. Jest przydatna na 

każdym szczeblu farma-
ceutycznej kariery. Co waż-
niejsze, pierwsze lata nowej 
pracy mogą być bezcennym 
czasem zdobywania wiedzy 
na temat lokalnego otocze-
nia, jego potrzeb, jego po-
tencjału. Czasem, w którym  
z niestępioną wrażliwością 
możemy prawdziwie po-
znać, jakie działania, jakie 
inicjatywy są tutaj potrzeb-
ne, jakich oddanych sprawie 
sojuszników możemy pozy-
skać. Jeszcze raz wracamy 
do problemu krytycznego 
oceniania miejsca pracy. 
Jeżeli to zawodowe „tu i te-
raz” potraktujemy z zaan-
gażowaniem, z uważnością, 
jako szansę, a nie „zdławie-
nie”, to wypracujemy w so-
bie wewnętrzny spokój, 
satysfakcję i zyskamy czas 
na zdobycie doświadczeń, 
przydatnych na kolejnych 
etapach działania. „Wystar-
czająco dobry wybór” nie 
ogranicza nas w rozwoju, 
raczej pokazuje, że to wy-
brane miejsce może być 
i ostateczną przystanią, 
i dobrą przestrzenią do roz-
ważenia, co jeszcze chciał-
bym w życiu robić, i miej-
scem, w którym zdobędzie-
my ważne umiejętności. 

(E) W świecie, który tak dyna-
micznie się zmienia, znacze-
nie ma uważność na to, co 
dzieje się dookoła, realizacja 
nie tyle projektów na coraz 
wyższym stopniu, co pro-
jektów coraz ciekawszych, 
na przykład dla różnych 
organizacji, odczytywanie 
świata nie tyle poprzez za-
dzieranie głowy do góry, co 
raczej uważne rozglądnie 
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się na boki. To troska o roz-
wój nie tylko konkretnych 
umiejętności, poszerzania 
wiedzy fachowej, ale także 
kształtowanie kompetencji 
takich jak: obecność, uwaga, 
jasność umysłu, elastycz-
ność, gotowość do zgod-
nego z sobą i własną misją 
zawodową wykorzystywa-
nia różnych okazji. 

Myślę, że dla zdro-
wia psychicznego i fizycz-
nego burty zawodowego  
i prywatnego życia dobrze 
byłoby oflagować następu-
jącymi przekonaniami:
Wystarczająco dobrą oka-

zją jest troska o pacjenta 

nawet wtedy, gdy spo-
tykam go na krótko, bo 
miejsce pracy w moich 
planach życiowych nie 
jest przeżywane jako 
docelowe.

Wystarczająco dobrą jest 
najrzetelniejsza praca 
i współpraca, niż obno-
szenie się ze swoim nie-
zadowoleniem, bo apte-
ka „nie taka”, a właściciel, 
kierownik „nie po mojej 
myśli”.

Wystarczająco dobre jest 
posiadanie pracy, niż jej 
brak w związku z prze-
konaniem, że to, co jest, 
jest za mało atrakcyjne.

Wystarczająco dobre jest 
wykorzystanie własnej 
wiedzy, choćby w naj-
bardziej powszednich 
okolicznościach, niż od-
kładanie tego na później, 
kiedy znajdzie się w na-
szej ocenie, odbiorca 
wart zaangażowania. ■

Ewa Sitko
Magdalena Bucior

1. Schwartz B. „Paradoks wyboru. Dlacze-
go więcej oznacza mniej ” Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2013

2. Rabinowicz W. „Relacje wartości”, Uni-
wersytet w Lund, źródło: internet

3. Santorski J., Konkel M., Le Guern B. „Pry-
musom dziękujemy. Nowe spojrzenie 
na życie i karierę” Jacek Santorski &Co 
Agencja Wydawnicza, Warszawa 2007
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Dnia 11.06.2015 roku miał 
miejsce wernisaż nowej 
wystawy czasowej w Mu-

zeum Farmacji, Oddziale Muzeum 
Warszawy, której autorkami są 
dr hab. Iwona Arabas prof. PAN 
i kustosz Magdalena Ciepłowska. 
Wystawa, której pełen tytuł brzmi 
„Dziedzictwo kulturowe warszaw-
skiego farmaceuty Ferdynanda 
Karo na tle inwentaryzacji świata”, 
ma na celu zaprezentowanie sze-

rokiej publiczności zasług tego ba-
dacza, oraz wpisanie jego nazwi-
ska do grona odkrywców, których 
pasja przyczyniła się do poznania 
świata wraz z jego różnorodnością 
przyrodniczą i kulturową.

Ferdynand Karo był farma-
ceutą, który znaczną część życia 
poświęcił swojej ogromnej pasji, 
jaką była florystyka. Żył w latach 
1845-1927. Przez szereg lat pro-
wadził apteki w różnych rejonach 

Polski. Odkąd w 1887 roku po raz 
pierwszy wyjechał na Syberię, aby 
objąć kierownictwo apteki w Ir-
kucku, przez kolejne ćwierć wie-
ku wyjeżdżał tam jeszcze kilkuk-
rotnie. Łącznie spędził na Syberii 
blisko 20 lat, pracując w aptekach 
wojskowych w Irkucku, Nerczyń-
sku, Błagowieszczeńsku i Zejskiej 
Przystani. Przez cały ten czas 
wytrwale badał miejscową florę, 
zbierał okazy rosnących tam ro-

Wystawa 
o Ferdynandzie Karo 
w Muzeum Farmacji

Oddział Muzeum 
Warszawy
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a jednak jego osoba wciąż pozo-
staje nieznana, chociaż powinna 
być równie mocno doceniona.

Ekspozycji towarzyszy kata-
log, w którym oprócz rozszerzo-
nej części merytorycznej wystawy, 
prezentowane są również foto-
grafie kart zielnikowych odkry-
tych przez Ferdynanda Karo ro-
ślin, które znajdują się w zbiorach 
Zielnika Wydziału Biologii UW.

Wystawa została dofinan-
sowana przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jest 
ona objęta patronatem honoro-
wym Prezydenta m.st. Warszawy, 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, a także Ambasado-
ra Republiki Czeskiej i Ambasa-
dora Węgier.

Podczas uroczystości jej 
otwarcia swoją obecnością za-
szczycili nas: Przedstawiciel Am-
basady Węgier, Zsombor Zeöld, 
Zastępca Dyrektora Departa-
mentu Dziedzictwa Kulturowe-
go Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, dr Piotr 
Szpakowski, Stołeczny Konser-
wator Zabytków, Piotr Brabander, 
Prezes Stowarzyszenia Muzeal-
ników Polskich – Oddziału Ma-
zowieckiego, Halina Czubaszek, 
Prezes Stowarzyszenia Szpitala 
Ujazdowskiego, Krzysztof Króli-
kowski, a także przedstawiciele 
Polskiego Towarzystwa Farma-
ceutycznego, Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej, Okręgowej Izby Apte-
karskiej, Polskiej Akademii Nauk, 
Muzeum Ziemi PAN, Archiwum 
PAN, oraz wielu innych znamieni-
tych gości.

Wystawę w Muzeum Far-
macji będzie można zwiedzać do 
10 grudnia 2015 roku. ■

Magdalena Ciepłowska
Muzeum Farmacji im. mgr Antoniny 

Leśniewskiej, Oddział Muzeum Warszawy

ślin, tworzył karty zielnikowe. Wy-
syłał je następnie do zaprzyjaźnio-
nych botaników – głównie Josefa 
Freyna z Pragi i Lajosa Richtera 
z Budapesztu, którzy następnie 
oznaczali jego zbiory i ogłasza-
li je w najważniejszych europej-
skich czasopismach botanicznych. 
Łącznie Ferdynand Karo przysłał 
z Syberii około 80 000 kart ziel-
nikowych, które trafiły do czoło-
wych ośrodków botanicznych na 
całym świecie. W ogromnej więk-
szości z nich znajdują się one do 
dnia dzisiejszego, gdzie stanowią 
cenny materiał do badań.

Kilkanaście spośród tych 
kart zostało zaprezentowanych 
na wystawie. W specjalnie wybu-
dowanych na tę potrzebę gab-
lotach pokazano je jako doku-
mentacja działalności naukowej 
bohatera wystawy, ale także jako 
swoiste dzieło sztuki, bowiem 

karty zielnikowe poza wartością 
naukową, mają również ogromną 
wartość estetyczną i w czasach, 
kiedy żył Karo niejednokrotnie 
traktowano je jako sztukę. Przy-
kładem osoby, która tworzyła 
piękne, artystyczne kompozycje 
z suszonych kwiatów była cho-
ciażby Eliza Orzeszkowa.

Wśród zebranych przez Fer-
dynanda Karo roślin znalazło się 
też kilkanaście nowych, niezna-
nych wcześniej gatunków. Kilku 
z nich nadano na jego cześć na-
zwę „Karoi”.

Postać głównego bohatera 
została zaprezentowana na tle in-
nych ważnych dla historii opisy-
wania świata badaczy, takich jak 
Kolumb, czy von Humboldt. Ich 
wkład w poznanie naszej planety 
jest powszechnie znany i wydaje 
się niepodważalny. Wkład Ferdy-
nanda Karo również był ogromny, 
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21 kwietnia 2015 roku od-
było się uroczyste spotkanie 
z okazji jubileuszu 30-lecia istnie-
nia Muzeum Farmacji. W uroczy-
stości uczestniczyli przedstawicie-
le środowiska farmaceutycznego, 
jak również liczne grono muzeal-
ników i pracowników naukowych. 
Wśród gości znaleźli się między 
innymi: dr Lucyna Samborska - 
prezes Okręgowej Podkarpackiej 
Rady Aptekarskiej,  Lidia Czyż 
– Przewodnicząca Sekcji Histo-
rii Farmacji PTFarm, dr Grzegorz 
Kucharewicz - Prezes Naczelnej 
Rady Aptekarskiej, dr Marek Ję-
drzejczak, wiceprezes NRA, mgr 
Alina Fornal wiceprezes NRA 
i prezes Okręgowej Izby Apte-
karskiej w Warszawie, Waldemar 
Firek - dyrektor biura Okręgowej 
Izby Aptekarskiej, prof. Agnieszka 
Pietrosiuk - prodziekan Wydziału 
Farmaceutycznego oraz prof. Zbi-
gniew Wójcik z Komitetu Historii 
Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Jako pierwsi głos zabrali 
założyciele Muzeum – Kazimierz 
Radecki, Wiesław Tadeusiak oraz 
Mariusz Chomicki. Wspominali 
oni historyczne chwile, opowia-
dali o przyczynach i okolicznoś-
ciach, w jakich instytucja ta po-
wstała. Z kolei Ewa Nekanda-Tep-
ka, dyrektor Muzeum Warszawy, 

instytucji chroniącej pod swoimi 
skrzydłami Muzeum Farmacji już 
od 15 lat, opowiedziała o sukce-
sach, planach na przyszłość oraz 
o roli, jaką Muzeum pełni wśród 
innych tego typu instytucji w Pol-
sce. Z przemówień tych wyłonił 
się obraz instytucji niezwykłej, fa-
scynującej, skutecznie wypełnia-
jącej lukę zarówno w historycz-
nej, jak i w przyrodniczej edukacji 
Warszawiaków.

Korzystając z doniosłości 
chwili, wręczono również wy-
różnienia „ambasador farmacji”. 
Odznaczeni zostali Jolanta i Kazi-
mierz Radecki. Dyrekcja Muzeum 
otrzymała dyplom z gratulacjami 

od redaktora Wiktora Szukiela 
z „Czasopisma Aptekarskiego”.

Po zakończeniu części ofi-
cjalnej goście zostali zaprosze-
ni na lampkę szampana, której 
towarzyszył występ tenora przy 
akompaniamencie fortepianu. Na-
stępnie po poczęstunku wniesio-
no uroczysty tort, który symbo-
licznie pokroiły dyrektor Muzeum 
Warszawy, Ewa Nekanda-Trepka 
oraz kierownik Muzeum Farmacji, 
Iwona Arabas.

Muzeum farmacji zosta-
ło założone w 1985 roku, pod 
skrzydłami Przedsiębiorstwa Za-
opatrzenia Farmaceutycznego 
„CEFARM”. Początkowo mieściło 

Jubileusz 30-lecia Muzeum Farmacji 
im. mgr Antoniny Leśniewskiej, 

Oddział Muzeum Warszawy

Na zdjęciu: prof. Iwona Arabas, dr Marek Jędrzejczak, dr Grzegorz Kucharewicz,  
mgr farm. Alina Fornal. 
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ono się przy ul. Marszałkowskiej 
72 w Warszawie, w lokalu, w któ-
rym dawniej funkcjonowała ap-
teka należąca do mgr Antoniny 
Leśniewskiej. Z tego względu, 
jak również z uwagi na ogromne 
zasługi dla rozwoju aptekarstwa, 
patronką Muzeum została właśnie 
Leśniewska.

W roku 1996 Muzeum zo-
stało przeniesione na ul. Skiernie-
wicką 16/20, do gmachu należą-
cego do CEFARMu. Kiedy w 2002 
roku CEFARM został sprywatyzo-
wany, rozpoczęła się walka o prze-
trwanie. Przez pewien czas, wobec 
braku instytucji, która mogłaby 
przejąć Muzeum, wisiała nad nim 
groźba likwidacji. Staraniem wielu 
osób zaangażowanych w ochronę 
Muzeum i jego zbiorów, po kilku 
miesiącach udało się włączyć je 
jako oddział w strukturę Muze-
um Historycznego m.st. Warsza-
wy. Szczególnie przyczynili się do 
tego kierownik Muzeum Farmacji, 
Iwona Arabas, dyrektor Teatru na 
Woli im. Tadeusza Łomnickiego, 
Bogdan Augustyniak, oraz ów-
czesny dyrektor Muzeum Histo-
rycznego m.st. Warszawy, prof. 
Janusz Durko.

Konsekwencją wyodręb-
nienia Muzeum ze struktury CE-
FARMu była konieczność prze-
niesienia go do innej lokalizacji. 
Nastąpiło to ostatecznie na wios-
nę 2006 roku, kiedy na cele wy-
stawiennicze udało się pozyskać 
lokal przy ul. Piwnej 31/33, w któ-
rym mieści się ono do tej pory.

Wśród zbiorów Muzeum 
znajdują się przede wszystkim 
dwa komplety przedwojennych 
mebli aptecznych. Jeden kom-
plet, za pomocą którego odtwo-
rzono na wystawie aptekę z okre-
su dwudziestolecia międzywo-
jennego pochodzi z Wołomina. 
Drugi komplet stanowią meble 

pochodzące z przełomu XIX/XX 
wieku, z apteki mgra Klawe, która 
mieściła się przy pl. Aleksandra 
10 (obecny pl. Trzech Krzyży). Są 
to jedyne meble apteczne, które 
w stolicy przetrwały okres wojny.

Unikatową na skalę euro-
pejską jest stała wystawa Pt. „Ap-
teczki i leki japońskich wędrow-
nych aptekarzy”. Na tej części 
ekspozycji prezentowane są eks-
ponaty poświęcone tradycyjne-
mu lecznictwu japońskiemu, oraz 
funkcjonującemu w Japonii od 
wieków oryginalnemu systemowi 
dystrybucji leków.

Muzeum posiada również 
bogatą kolekcję utensyliów ap-
tecznych, rozmaitych opakowań 
na leki, szkła aptecznego, a tak-
że liczne materiały archiwalne 
dotyczące warszawskich aptek, 
farmaceutów a także przemysłu 
farmaceutycznego.

W bibliotece muzealnej 
zgromadzono około 3500 wydaw-
nictw zwartych o tematyce farma-
ceutyczne-medycznej, w tym 7 
starodruków i blisko 100 książek 
XIX-wiecznych. Najcenniejszy-
mi prezentowanymi na wystawie 
książkami są dwa zielniki renesan-

sowe – Syreniusz i Dioskuridesa 
z XVII-XVIII wieku Do najciekaw-
szych pozycji należy również zbiór 
farmakopei polskich, rosyjskich, 
niemieckich, francuskich, angiel-
skich oraz amerykańskich, a także 
polskie i niemieckie podręczniki 
farmaceutyczne.

W Muzeum regularnie or-
ganizowane są również wystawy 
czasowe, których szeroki zakres 
tematyczny umożliwia dotarcie 
do dużej liczby zwiedzających 
i daje im szansę na poznanie nie-
znanych faktów dotyczących hi-
storii farmacji i nauk pokrewnych.

Ważną częścią działalności 
Muzeum jest również działalność 
edukacyjna. Co roku placówka 
odwiedzana jest przez dużą ilość 
grup zorganizowanych w różnym 
wieku, które mają możliwość za-
poznania się z bogatą ofertą edu-
kacyjną.

Ważną datą w życiu Muze-
um będzie rok 2016, na który pla-
nowana jest gruntowna rearan-
żacja wystawy stałej. Muzeum 
w nowej odsłonie będzie można 
zwiedzać na wiosnę 2016 roku. ■

Magdalena Ciepłowska

Na zdjęciu: Krojenie tortu przez prof. Iwonę Arabas i Ewę Nekanda-Trepka 
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2014

Rynek apteczny w czerwcu 2015 r. zanoto-
wał sprzedaż na poziomie 2 354 mln PLN. Jest 
to o 83 mln PLN (+3,66%) więcej niż w ana-
logicznym okresie ubiegłego roku. Nato-
miast w porównaniu do maja 2015 r. wartość 
sprzedaży zwiększyła się o prawie 8 mln PLN  
(+0,34%). 

Czerwiec 2015: + 3,66%

I półrocze 2015: + 7,04% 

Czerwiec utrzymał trend wzrostowy rynku 
względem analogicznego okresu ub. r. 

Wartość sprzedaży rynku aptecznego za 
pierwsze półrocze br. była o 983,7 mln PLN wyższa 
od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięcz-
ny wzrost wyniósł 163,9 mln PLN). Rynek apteczny 
osiągnął wzrost w tym okresie o 7,04%. 

Statystyczna apteka

W czerwcu 2015 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 163,5 tys. PLN. Wartość 
sprzedaży statystycznej apteki była na tym samy 
poziomie, co w czerwcu 2014 r. Względem maja 
2015 r. wzrosła natomiast o 1,0 tys. PLN (+0,62%).

Po sześciu miesiącach roku średniomiesięcz-
ny wzrost wartości sprzedaży statystycznej apteki 
wyniósł 2,27% wobec takiego samego okresu ub. r. 
Analogicznie dla całego rynku wzrost ten wyniósł 
7,04%. 

Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptekach w czerwcu 2015 r. wyniosła 17,10 PLN.
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niższa niż w czerwcu ubiegłego roku (50,15 zł). 
Względem poprzedniego miesiąca (48,95 zł) war-
tość ta wzrosła o 1,53%. Średnia wartość sprzedaży 
na pacjenta za okres od stycznia do czerwca 2015 r. 
była wyższa o 4,91% wobec analogicznego okresu 
2014 r. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w czerwcu br. wyniósł 30,58%. Wskaźnik 
ten był taki sam jak w maju 2015 r. Udział pacjenta 
w dopłacie do leków refundowanych był o 4,46 pp 
większy niż w analogicznym miesiącu 2014 roku.  
W czerwcu pacjenci wydali na leki refundowane 
283,7 mln PLN, tj. o 8,5 mln PLN więcej niż miesiąc 
wcześniej oraz o 60,6 mln PLN więcej niż w czerwcu 
2014 r. 

W czerwcu pacjenci zapłacili 72,65% z 2 354 
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzeda-
ży w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja 
ze strony Państwa). Względem maja 2015 r. udział 
ten spadł o 0,73 pp, a wartościowo wydatki pacjen-
tów zmniejszyły się wobec poprzedniego miesią-
ca o 11,46 mln PLN. W czerwcu pacjenci wydali na 
wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach 
ponad 1 710 mln PLN. To prawie o 70,0 mln PLN 
więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. Udział pa-
cjentów w zapłacie za leki był o 0,42 pp wyższy od 
udziału z czerwca 2014 r. 

►

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2014

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

W porównaniu do czerwca 2014 r. cena wzro-
sła o 3,80%, a wobec poprzedniego miesiąca bie-
żącego roku zmniejszyła się o 0,12%. Od początku 
obecnego roku średnia cena dla statystycznej apte-
ki wzrosła o 3,75% wobec średniej ceny za pierwsze 
półrocze ubiegłego roku.

Marża apteczna była o 0,63 pp niższa od marży 
z czerwca 2014 r. Względem maja br. wzrosła o 0,40 
pp. Średnia marża w okresie od stycznia do czerw-
ca br. była na poziomie 26,00%, tj. o 1,54 pp mniej 
od marży za analogiczny okres 2014 r. W przypadku 
marży aptecznej utrzymuje się trend, iż w każdym 
dotychczasowym miesiącu br. marża apteczna była 
niższa od marży w analogicznym miesiącu ub. r.

Pacjent

W czerwcu 2015 r. statystyczną aptekę odwie-
dziło średnio 3 290 pacjentów. To o 0,92% więcej 
niż w analogicznym okresie ub. r. Liczba pacjentów 
była jednak niższa niż przed miesiącem o 0,90%. 
Średnia za pierwsze półrocze bieżącego roku to  
3 443 pacjentów na miesiąc. Była ona niższa o 2,50% 
od średniej liczby pacjentów odwiedzających apteki 
w analogicznym okresie ub. r. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w czerwcu 49,70 zł i była o 0,91% 
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Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2014

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2014

►

Prognoza

Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecz-
nego na koniec 2015 roku wyniesie (prognoza) pra-
wie 30,0 mld PLN i będzie wyższa o 5,1% wzglę-
dem wyniku jaki osiągnął rynek w 2014 r. Natomiast 
przewidywana wartość refundacji leków na koniec 
2015 r. wyniesie blisko 8,0 mld PLN, tj. o 4,8% więcej 
niż wartość refundacji za poprzedni rok.

Prognozowana ilość pacjentów jaka odwiedzi 
statystyczną aptekę rocznie to 41 726. Będzie ich 
o 0,1% mniej niż w ub. r. Średnio (prognoza) w ap-
tece pacjent wyda podczas jednej transakcji 49,79 
PLN (+1,8%), a za jedno opakowanie zapłaci 16,72 
PLN, tj. o 1,3% więcej niż ubiegłym roku. 

Prognozowana marża apteczna wyniesie na 
koniec roku 26,79% i będzie na tym samy poziomie, 
co w roku 2014.  ■
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►

Nowe rejestracje – UE – CZERWIEC 2015

B – Krew i uKład Krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrze-
powe; B01AF – Bezpośrednie inhibitory 
czynnika Xa

Edoxaban: Lixiana (Daiichi Sankyo) jest wska-
zany w zapobieganiu udarom mózgu i zatoro-
wości systemowej u dorosłych pacjentów z nie-
zastawkowym migotaniem przedsionków, z co 
najmniej jednym czynnikiem ryzyka, takim jak 
zastoinowa niewydolność serca, nadciśnienie 
tętnicze, wiek ≥75 lat, cukrzyca, przebyty udar 
mózgu lub przemijający napad niedokrwienny. 
Ponadto w leczeniu zakrzepicy żył głębokich 
i zatorowości płucnej oraz zapobieganiu nawro-
towej zakrzepicy żył głębokich i zatorowości 
płucnej u dorosłych (niestabilni hemodynamicz-
nie pacjenci z zatorowością płucną).
Edoksaban jest wysoce wybiórczym, bezpo-
średnim i odwracalnym inhibitorem czynnika 
Xa, proteazy serynowej umiejscowionej na 
końcu wspólnego szlaku kaskady krzepnięcia. 
Edoksaban hamuje aktywność wolnego czyn-
nika Xa oraz protrombinazy. Hamowanie ak-
tywności czynnika Xa w kaskadzie krzepnięcia 
zmniejsza ilość powstającej trombiny, wydłuża 
czas krzepnięcia oraz zmniejsza ryzyko po-
wstawania zakrzepów.

J – LeKi przeciwzaKaźne działające 
ogóLnie

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki 
wirusowe; J07BM - Szczepionki przeciw wi-

rusowi brodawczaka ludzkiego; J07BM03 
- Szczepionki przeciw wirusowi brodawcza-
ka ludzkiego (podtypy 6, 11, 16, 18, 31, 33, 
45, 52, 58) [klasa będzie obowiązywać od 
roku 2016]

Papillomavirus vaccinum: Gardasil 9 (Sanofi 
Pasteur MSD) jest wskazana do czynnego 
uodparniania osób w wieku od 9 lat przeciw 
następującym chorobom wywoływanym przez 
wirusa HPV: zmiany przednowotworowe oraz 
rak szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu, 
wywoływane przez szczepionkowe typy HPV; 
brodawki narządów płciowych (kłykcin koń-
czystych) wywoływane przez określone typy 
wirusa HPV.
Gardasil 9 jest zawierającą adiuwant, niezakaź-
ną, rekombinowaną, 9–walentną szczepionką 
otrzymaną z wysokooczyszczonych, wirusopo-
dobnych cząsteczek (ang. VLPs, virus-like par-
ticles) głównego białka L1 kapsydu tych samych 
czterech typów wirusa HPV (6, 11, 16, 18), które 
są zawarte w szczepionce qHPV Gardasil lub 
Silgard, oraz pięciu dodatkowych typów wirusa 
HPV (31, 33, 45, 52, 58). Wykorzystano w niej 
ten sam adiuwant, amorficzny hydroksyfosfora-
nosiarczan glinu, co w szczepionce 4-walentnej 
(qHPV). Wirusopodobne cząsteczki nie mają 
zdolności zakażania komórek, namnażania się 
ani wywoływania choroby. Uważa się, że sku-
teczność szczepionek opartych na L1 VLP jest 
związana z rozwojem humoralnej odpowiedzi 
immunologicznej.

W czerwcu 2015 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała  
11 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych 
do stosowania u ludzi. Dotyczą one 3 nowych substancji czynnych (edoksaban, niwo-
lumab, szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego typu 6, 11, 16, 18, 31, 
33, 45, 52, 58) oraz 4 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie lub zareje-
strowanych. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji 

czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu 
Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji 
Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).
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►
Na podstawie badań epidemiologicznych 
oczekuje się, że szczepionka Gardasil 9 chroni 
przed typami wirusa HPV, które powodują oko-
ło: 90% przypadków raka szyjki macicy, ponad 
95% przypadków raka gruczołowego in situ 
(ang. AIS, adenocarcinoma in situ), 75–85% 
przypadków śródnabłonkowej neoplazji szyjki 
macicy dużego stopnia (CIN 2/3), 85–90% 
przypadków raka sromu, 90– 95% przypad-
ków śródnabłonkowej neoplazji sromu dużego 
stopnia (VIN 2/3), 80–85% przypadków raka 
pochwy, 75–85% przypadków śródnabłonkowej 
neoplazji pochwy dużego stopnia (VaIN 2/3), 
90–95% przypadków raka odbytnicy, 85–90% 
przypadków śródnabłonkowej neoplazji odbytu 
dużego stopnia (AIN2/3) związanych z za-
każeniem HPV i 90% przypadków brodawek 
narządów płciowych.
Wskazanie do stosowania szczepionki Gardasil 
9 opiera się na: równoważnej immunogenności 
szczepionki Gardasil 9 ze szczepionką qHPV 
wobec wirusa HPV typu 6, 11, 16 i 18 u dziew-
cząt i kobiet w wieku 9 do 26 lat - pozwala to 
oszacować, że skuteczność szczepionki Gar-
dasil 9 przeciwko utrzymującemu się zakażeniu 
i chorobie związanej z zakażeniem wirusem 
HPV typu 6, 11, 16 lub 18 jest porównywalna do 
obserwowanej w przypadku szczepionki qHPV; 
wykazaniu skuteczności wobec utrzymującego 
się zakażenia i choroby związanej z zakaże-
niem wirusem HPV typu 31, 33, 45, 52 i 58 
u dziewcząt i kobiet w wieku 16 do 26 lat; wyka-
zaniu równoważnej immunogenności przeciw-
ko typom wirusa HPV zawartym w szczepionce 
Gardasil 9 u chłopców i dziewcząt w wieku 
9 do 15 lat oraz mężczyzn w wieku 16 do 26 
lat w porównaniu z dziewczętami i kobietami 
w wieku 16 do 26 lat.

L – LeKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X 
– Inne leki przeciwnowotworowe; L01XC 
– Przeciwciała monoklonalne

Nivolumab: Opdivo (Bristol-Myers Squibb) 
w monoterapii jest wskazany do leczenia za-
awansowanego czerniaka (nieoperacyjnego lub 
przerzutowego) u dorosłych.

Niwolumab jest ludzkim przeciwciałem mono-
klonalnym (HuMAb), z klasy immunoglobulin 
G4 (IgG4), które wiąże się z receptorem za-
programowanej śmierci-1 (PD-1) i blokuje jego 
oddziaływanie z ligandami PD-L1 i PD-L2 (PD-
L = ang. programmed death-ligand, białko ko-
dowane przez gen CD274). Receptor PD-1 jest 
ujemnym regulatorem aktywności limfocytów 
T i wykazano, że uczestniczy w kontroli odpo-
wiedzi immunologicznej ze strony limfocytów T. 
Przyłączenie się do receptora PD-1 ligandów 
PD-L1 i PD-L2, które są obecne na komórkach 
prezentujących przeciwciała i mogą ulegać 
ekspresji w komórkach nowotworów lub w in-
nych komórkach występujących w mikrośrodo-
wisku guza, powoduje zahamowanie proliferacji 
limfocytów T oraz wydzielania cytokin. Niwo-
lumab nasila odpowiedź limfocytów T, w tym 
odpowiedzi przeciwnowotworowe, poprzez 
zablokowanie przyłączania się ligandów PD-L1 
i PD-L2 do receptora PD-1. W modelach myszy 
syngenicznych (o identycznym materiale gene-
tycznym) zablokowanie aktywności receptora 
PD-1 powodowało zmniejszenie wzrostu guza. 
Niwolumab jest wytwarzany przez komórki 
jajnika chomika chińskiego z wykorzystaniem 
technologii rekombinacji DNA.

n – uKład nerwowy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; 
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe

Pregabalin: Pregabalin Sandoz, Pregabalin 
Sandoz GmbH, Pregabalin Mylan (Generics) 
i Pregabalin Mylan Pharma (Generics) to od-
powiednio 4., 5., 6. i 7. zarejestrowana marka 
pregabaliny. Do sprzedaży wprowadzono 
preparat Lyrica (Pfizer). Nie pojawiły się jesz-
cze na rynku preparaty Pregabalin Pfizer oraz 
zarejestrowany w Polsce także w czerwcu 2015 
Pragiola (Krka).
Preparaty Pregabalin Sandoz GmbH i Pregaba-
lin Mylan są wskazane: w leczeniu skojarzonym 
napadów padaczkowych częściowych u doro-
słych, które są lub nie są wtórnie uogólnione; 
w leczeniu uogólnionych zaburzeń lękowych 
(Generalised Anxiety Disorder – GAD) u osób 
dorosłych.
Preparaty Pregabalin Sandoz i Pregabalin 
Mylan Pharma są wskazane: w leczeniu bólu 
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►

neuropatycznego pochodzenia obwodowego 
i ośrodkowego u osób dorosłych; w leczeniu 
skojarzonym napadów padaczkowych częścio-
wych u dorosłych, które są lub nie są wtórnie 
uogólnione; w leczeniu uogólnionych zaburzeń 
lękowych (Generalised Anxiety Disorder – GAD) 
u osób dorosłych.
Pregabalina to pochodna kwasu gamma-amino-
masłowego [GABA: kwas(S)-3-(aminometylo)-5-
-metyloheksanowy]. Pregabalina wiąże się 
z pomocniczą podjednostką (białko α2-δ) ot-
wieranego poprzez zmianę napięcia błonowego 
kanału wapniowego w ośrodkowym układzie 
nerwowym.

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki 
neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neu-
roleptyczne

Aripiprazole: Aripiprazole Zentiva i Aripiprazole 
Pharmathen to odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana 
marka arypiprazolu. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki: Abilify (Otsuka; lek oryginalny) w postaci 
iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz postaci 
doustnych, od września 2014 Abilify Maintena 
w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu 
oraz od kwietnia 2015 Aryzalera (Krka). Także 
w czerwcu 2015 zarejestrowano w Polsce Aribit 
(Medana Pharma).
Aripiprazole Zentiva i Aripiprazole Pharmathen 
są wskazane: do leczenia schizofrenii u doro-
słych i u młodzieży w wieku 15 lat i starszej; 
w leczeniu epizodów maniakalnych o nasileniu 
umiarkowanym do ciężkiego w przebiegu zabu-
rzenia afektywnego dwubiegunowego typu I oraz 
w zapobieganiu nowym epizodom maniakalnym 
u dorosłych, u których występują głównie 
epizody maniakalne i którzy odpowiadają na 
leczenie arypiprazolem; w leczeniu epizodów 
maniakalnych o nasileniu umiarkowanym do 
ciężkiego w przebiegu zaburzenia afektywnego 
dwubiegunowego typu I u młodzieży w wieku 13 
lat i starszej, w leczeniu trwającym do 12 tygodni.
Uważa się, że skuteczność arypiprazolu 
w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego 
dwubiegunowego typu I jest związana ze sko-
jarzonym działaniem częściowo agonistycznym 
wobec receptora dopaminowego D2 i receptora 
serotoninowego 5-HT1a oraz z działaniem 
antagonistycznym wobec receptora serotonino-
wego 5-HT2a. W warunkach in vitro arypiprazol 
wykazuje silne powinowactwo do receptorów 

dopaminowych D2 i D3, serotoninowych 5HT1a 
i 5HT2a oraz umiarkowane powinowactwo do 
receptorów dopaminowych D4, serotoninowych 
5HT2c i 5HT7, a także adrenergicznych alfa-1 
i histaminowych H1. Arypiprazol wykazuje także 
umiarkowane powinowactwo do miejsc wychwy-
tu zwrotnego serotoniny, nie wykazuje natomiast 
istotnego powinowactwa do cholinergicznych 
receptorów musk77arynowych. Interakcje 
z receptorami innymi niż podtypy receptorów 
dopaminowych i serotoninowych pozwalają 
na wyjaśnienie niektórych innych właściwości 
klinicznych arypiprazolu. Lek podawany doustnie 
w dawkach od 0,5 mg do 30 mg raz na dobę 
przez 2 tygodnie zdrowym ochotnikom powoduje 
zależne od dawki zmniejszenie wiązania raklo-
prydu znakowanego 11C, ligandu receptora D2/
D3, w jądrze ogoniastym i skorupie, co można 
wykryć za pomocą pozytronowej tomografii 
emisyjnej.

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki 
przeciwdepresyjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne

Duloxetine: Duloxetine Mylan (Generics) to 
5. zarejestrowany preparat duloksetyny ze 
wskazaniami przeciwdepresyjnymi. Wcześniej 
w ramach centralnej procedury unijnej zareje-
strowano 4 leki: Cymbalta (Eli Lilly), Duloksety-
na Lilly (Eli Lilly), Dulsevia (Krka) i Xeristar (Eli 
Lilly). Na rynek w Polsce wprowadzono preparat 
Cymbalta.
Duloxetine Mylan (Generics) jest wskazany 
w leczeniu dużych zaburzeń depresyjnych, 
leczeniu bólu w obwodowej neuropatii cukrzy-
cowej oraz leczeniu zaburzeń lękowych uogól-
nionych u osób dorosłych. Duloksetyna jest 
inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny (5-
HT) i noradrenaliny (NA). Słabo hamuje zwrotny 
wychwyt dopaminy, nie wykazując istotnego 
powinowactwa do receptorów histaminowych, 
dopaminergicznych, cholinergicznych i adre-
nergicznych. Duloksetyna zależnie od dawki 
powoduje zwiększenie zewnątrzkomórkowego 
stężenia serotoniny i noradrenaliny w różnych 
obszarach mózgu u zwierząt. Duloksetyna 
powodowała normalizację progu bólowego 
w badaniach przedklinicznych z wykorzysta-
niem różnych modeli bólu neuropatycznego 
i bólu wywołanego procesem zapalnym oraz 
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►zmniejszała nasilenie zachowań związanych 
z bólem w modelu ciągłego bólu. Uważa się, że 
mechanizm hamowania bólu przez duloksetynę 
polega na zwiększeniu aktywności zstępują-
cych szlaków hamowania bólu w ośrodkowym 
układzie nerwowym.
Uwaga: WHO dla duloksetyny przewiduje tylko 
jedną klasę N06AX, chociaż wskazania obejmu-
ją także inne jednostki chorobowe. W ramach 
centralnej rejestracji unijnej zarejestrowano 2 
preparaty duloksetyny przeznaczone do lecze-
nia kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu 
(WNM): Ariclaim i Yentreve (oba: Eli Lilly), ale 
żaden z nich nie pojawił się jeszcze na rynku 
w Polsce.

V – preparaty różne
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze; 
V10X – Inne radiofarmaceutyki lecznicze; 
V10XX – Różne radiofarmaceutyki leczni-
cze

Lutetium [177Lu] chloride: Lumark prekursor 
radiofarmaceutyczny, roztwór (IDB Radiophar-
macy) to 2. rejestracja preparatu do znakowania 
izotopem lutetu 177Lu. Preparat jest przeznaczo-
ny wyłącznie do radioznakowania cząstek noś-
nych, specjalnie opracowanych i dopuszczo-
nych do stosowania dla celów znakowania przy 

pomocy tego radionuklidu. Nieprzeznaczony do 
bezpośredniego podawania pacjentom.
Wcześniej zarejestrowano w Polsce preparat 
LutaPol (Narodowe Centrum Badań Jądro-
wych).

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Euro-
pejskiej:
•	 decyzja z 25 VI 2015 dotycząca wycofania, 

na wniosek posiadacza z 29 V 2015, pozwo-
lenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u ludzi Rasilamlo 
(Novartis Europharm), zarejestrowanego 
14 IV 2011 – substancje czynne: aliskiren + 
amlodypina, klasa C09XA53;

•	 z unijnego Rejestru został skreślony lek 
sierocy Kolbam (Retrophin Europe; preparat 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cholic 
acid FGK) – substancja czynna: kwas cholo-
wy, klasa A05AA.

2015-07-28

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC 
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for hu-
man use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-
niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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►

nowości na rynKu – czerwiec 2015

W czerwcu 2015 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 21 nowych 
marek produktów leczniczych:

Klasa 
atc/wHo

nazwa 
międzynarodowa

nazwa handlowa 
(marka)

podmiot 
odpowiedzialny

obszar i data 
1. rejestracji

A10BD15 Metformin + 
dapagliflozin

Xigduo AstraZeneca UE 01.2014

C07AB Nebivolol ivineb Bioton PL 08.2010 Nebivas*, 
zm. 11.2014 Ivineb

G03AA11 Norgestimate + 
ethinylestradiol

elin Polpharma PL 05.2013 
Norgestimate / 
Ethinylestradiol 
Famycare, zm. 02.2015 
Elin

G04BD Tolterodine tolterodine accord Accord 
Healthcare

PL 03.2010

H02AB Hydrocortisone Hydrocortisonum-SF Sun-Farm PL 04.2015

L01BC Cytarabine cytarabine Kabi Fresenius Kabi PL 11.2012

L01XE Dabrafenib tafinlar Novartis 
Europharm

UE 08.2013

L01XX Olaparib Lynparza AstraZeneca UE 12.2014

L03AA Filgrastim grastofil Apotex UE 10.2013

L04AA Teriflunomide aubagio Sanofi-Aventis UE 08.2013

M01AE Ibuprofen + 
phenylephrine

Modafen grip Zentiva PL 12.2013

M05BA Ibandronic acid nucodran Lekam PL 11.2011

M05BA Zoledronic acid zerlinda Actavis PL 04.2014

N02AB Fentanyl Vellofent Angelini PL 07.2013

N02AX Tramadol tramadol Vitabalans Vitabalans PL 11.2012

N06AB Escitalopram escitalopram 
Bluefish

Bluefish PL 07.2014
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a – przewód poKarMowy 
i MetaBoLizM

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wy-
łączeniem insulin; A10BD – Preparaty 
złożone doustnych leków obniżających 
poziom glukozy we krwi; A10BD15 – Met-
formina i dapagliflozyna

c – uKład Sercowo-naczyniowy
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adre-

nergiczne; C07AB – Selektywne leki blo-
kujące receptory b-adrenergiczne

g – uKład Moczowo-płciowy 
i HorMony płciowe

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03A 
- Hormonalne środki antykoncepcyjne 
działające ogólnie; G03AA – Progesto-
geny i estrogeny, preparaty jednofazowe; 
G03AA11 – Norgestymat i etinylestradiol

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologicz-
ne; G04BD – Leki stosowane w często-
moczu i nietrzymaniu moczu

H – LeKi HorMonaLne działające 
ogóLnie, z wyłączenieM HorMonów 

płciowycH i inSuLin
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; H02A 

- Kortykosteroidy działające ogólnie, leki 
proste; H02AB – Glukokortykoidy

L – LeKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 

L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi 
pirymidyny
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

L03/L03A – Środki pobudzające układ odpor-
nościowy; L03AA – Czynniki pobudzające 
wzrost kolonii komórkowych

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościo-
wy; L04AA – Selektywne leki hamujące 
układ odpornościowy

N06DA Donepezil donepesan Pro.Med.CS PL 12.2013 Donepezil 
Hameln, zm. 01.2015 
Donepesan

R01AD Mometasone 
furoate

Momester Polpharma PL 10.2014

R05CA Eucalypti 
aetheroleum

nasirus forte Phytopharm 
Klęka

PL 12.2009 Inhalyptus 
forte*, zm. 11.2014 
Nasirus forte

S01CA Dexamethasone 
+ neomycin + 
polymyxin B

primadex Polfa Warszawa PL 12.2014

S01EC Brinzolamide Brinzolamide Sandoz Sandoz PL 08.2014

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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►

M – uKład Mięśniowo-SzKieLetowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreu-

matyczne; M01A – Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 
M01AE – Pochodne kwasu propionowe-
go; M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach

M05 – Leki stosowane w chorobach kości; 
M05B – Leki wpływające na strukturę i mi-
neralizację kości; M05BA - Bifosfoniany

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;

N02AB – Pochodne fenylopiperydyny
N02AX – Inne opioidy

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AB – 
Selektywne inhibitory zwrotnego wychwy-
tu serotoniny
N06D – Leki przeciw otępieniu starczemu; 
N06DA – Leki blokujące cholinoesterazę

R – uKład oddecHowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 

R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AD - Kortykosteroidy

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przezię-
bieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wy-

łączeniem preparatów złożonych zawie-
rających środki przeciwkaszlowe; R05CA 
– Leki wykrztuśne

S – narządy zMySłów
S01 – Leki oftalmologiczne; 

S01C – Połączenia leków przeciwzapal-
nych z przeciwinfekcyjnymi; S01CA – Po-
łączenia kortykosteroidów z lekami prze-
ciwinfekcyjnymi
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające 
źrenice; S01EC – Inhibitory anhydrazy 
węglanowej

2015-07-29

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology 
(“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2015”, Oslo 2014; “ATC 
Index with DDDs 2015”, Oslo 2014), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie od stycznia 2015 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i 
szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 
Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne 
wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje 
porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów 
leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for 
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IMS Health
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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