


Błękitno-biały świat dookoła mnie...

***

Czas
pasjansa stawia w mroku
cicho płonie świeca
miękka ciemność wokół
czekam. 

Chciałabym wprawdzie znaleźć się wówczas pomiędzy sosnami lecz poufałość z nimi wymaga słów niepowszednich, dlatego 
szukam ...

Poszukiwanie słów

Tyle drobnych myśli koło mnie
gęsta mgła     
puste godziny odłamuję
suche gałązki orzecha,
czekam.
Szukam słów wśród słów
w liściach dzikiego wina
gniazd ptasich
w starej wierzby pochyleniu
w cichym krzyża zamodleniu
   słów szukam.

I jednak powracam do czystego błękitu ...

     Leżajsk – Bazylika

   Gdzie lipy szumią słowem odwiecznym
   gdzie organy grają biegnącym minutom
   gdzie w cieniu starego konfesjonału –
   wczoraj, dziś 
   jutro – w błękicie.

 Lidia Maria Czyż Fot. Dreamstime.com



ZACHOWUJEMY W PAMIĘCI

Rok 2009 mamy już za sobą. Rozpoczyna się kolejny rok, 
którego graficznym wyrazem są cztery cyfry –dwa, zero, jeden, zero. 
Dla wielu z nas przejście w nowy czas stanowi swoistą cezurę, która 
skłania do podsumowań tego, co wydarzyło się w starym roku. 

Redakcja Aptekarza Polskiego zachowuje w pamięci wyda-
rzenia, które są związane z działaniami samorządu aptekarskiego.  
Spośród wielu spraw podejmowanych w 2009 roku przez Naczelną 
Radę Aptekarską   wybieramy dwie, które rozwijają się po aptekar-
skiej myśli. Jeszcze nie tak dawno wydawać się mogło, że postulat 
samorządu aptekarskiego dotyczący wprowadzenia sztywnych cen 
zbytu i marż na leki refundowane jest przysłowiowym wołaniem na 
puszczy, którego nikt nie słucha. Intencje samorządu aptekarskiego 
związane z tym postulatem są czytelne – rynek dystrybucji leków nie 
może rozwijać się w sposób żywiołowy, gdyż w efekcie działań bizne-
sowych nastawionych na maksymalizację obrotu i zysku  dochodzi 
do sytuacji wykluczających znaczną grupę pacjentów z udziału w 
dostępie do taniego leczenia. Solidne argumenty samorządu apte-
karskiego przemawiające za wyeliminowaniem z rynku leków prze-
jawów wilczego kapitalizmu, który prowadzi deptania praw obywa-
telskich związanych z dostępem do leczenia na równych zasadach 
zyskały zrozumienie u wielu posłów i senatorów oraz w Minister-
stwie Zdrowia, które zapowiedziało wniesienie do Parlamentu  pro-
jektu  ustawy refundacyjnej, której treść będzie uwzględniać apte-
karskie postulaty. 

Druga sprawa dotyczy reklamy aptek i punktów aptecznych. 
Zdaniem samorządu aptekarskiego reklama aptek prowadzi do dez-
orientacji pacjentów i jest szkodliwa. Reklama prowadzona przez 
wielu właścicieli aptek nie współgra ze statusem apteki jako placów-
ki ochrony zdrowia i nie licuje z powagą zawodu farmaceuty. Nie 
wysechł jeszcze atrament pod wystąpieniem Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego do Ministra Zdrowia domagającym się uchwa-
lenia przepisów wprowadzających całkowity zakaz reklamy aptek  
i punktów aptecznych.  

Powyżej przywołane sprawy to zaledwie dwa przykłady 
działań Naczelnej Rady Aptekarskiej doprowadzonych do punktu, 
w którym nastąpiło ich przejęcie, jak przysłowiowej pałeczki, przez 
organy Państwa. Chciałoby się zawołać, brawo Naczelna Rado Ap-
tekarska za skuteczność. Jednak, nie oznacza to końca tych spraw, 
gdyż do uchwalenia prawa daleka droga. 

Ze względu na szczupłe ramy felietonu nie decydujemy się 
na podsumowanie minionego roku. Powrócimy do tego w oddziel-
nym materiale, gdyż dodatkowy powód do omówienia działań samo-
rządu aptekarskiego wynika z tego, że w grudniu 2009 roku upłynęła 
połowa aktualnej kadencji.  

Z okazji Nowego 2010 roku redakcja życzymy Czytelnikom 
Aptekarza Polskiego spełnienia marzeń oraz pogody ducha i szczęś-
cia w każdym dniu 2010 roku.
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Nie to najciężej wyznać, co w 
nas jest zbrodnicze, ale co wstyd-
liwe i śmieszne  
Jan Jakub Rousseau

Z racji wielowymiarowości 
zaproponowanego tematu, arty-
kuł ten chce pełnić wyłącznie rolę 
zaproszenia do refleksji nad za-
gadnieniem i nie uzurpuje sobie 
pretensji do pełnego wyczerpa-
nia tematu. Celem głównym jest 
uświadomienie czytelnikom, że 
relacja pomagania (w trudnych, 
intymnych problemach) rozpięta 
między farmaceutą, a pacjentem 
w równej mierze jest dla nich 
trudna. Jej ograniczenia wynikają 
z indywidualnego (tak przeżywa-
nego przez farmaceutę, jak i pa-
cjenta) pojęcia tego, co wstydli-
we – przestrzeń intymności., jak 
i inaczej doświadczanej zgody na 
to o czym mówić można swobod-
nie, a o czym nie – granice intym-
ności.

Aby relacja farmaceuta - 
pacjent, przebiegała jak najefek-
tywniej potrzebne jest uważne 
spojrzenie na obszar i granice 
intymności kontaktu. Ta wiedza 
w praktyce aptecznej pozwala 
farmaceucie tak modyfikować 
zachowania, aby dotrzeć do rea-
lizacji rzeczywistych potrzeb pa-
cjenta.

W tajemnicy każdego człowieka 
istnieje wewnętrzny krajobraz: z 
nietkniętymi równinami, z wąwo-
zami milczenia, z niedostępnymi 
górami, z ukrytymi ogrodami.
Antoine de Saint-Exupery
 

Stawiając w centrum uwa-
gi „wewnętrzny krajobraz” czło-
wieka i dotykając w ten sposób  
problemu intymności, napotyka-
my na drodze poznania pierw-
sze  trudność. Wynikają one z 
faktu złożoności zagadnienia. Z 
jednej strony intymne oznacza 
prywatne, zakryte, chronione i w 
związku z tym nie powinno być 
ujawnione, a z drugiej strony w 
przestrzeni apteki, w sytuacji kry-
zysu zdrowia ,o tym co prywatne 
, osłonięte , niedostępne powie-
dzieć należy. To rozdarcie między 
ty, co chciałoby się ukryć, a tym 
co wypowiedzieć należy przeja-
wia się wstydliwością. Farma-
ceuta w bezpośrednim kontakcie 
z  pacjentem spotyka się z jej ze-
wnętrznymi wyrazami. Jednym z 
najczęstszych (o charakterze psy-
chofizjologicznym) jest czerwie-
nienie się. Inne ,to ściszony głos, 
jego drżenie, niespokojne ruchy, 
spuszczone oczy. Te manifesto-
wane na zewnątrz zachowania 
nie są oderwaną rzeczywistością 
Są ściśle powiązane z wewnętrz-

nymi uczuciami pacjenta. Z tego 
powodu ,w tym  miejscu, warto 
zatrzymać się  nad zagadnieniem 
wspomnianej wstydliwości. Połą-
czenie uczuć z ich zewnętrznymi 
obrazami pozwala wkroczyć w 
klasyczną definicję wstydliwości. 
Już Arystoteles zwraca uwagę na 
wstydliwość jako wyraz umiaru, 
jako złoty środek między nad-
miernym poczuciem wstydu, a 
bezwstydem. Jeszcze dalej idą  
filozofowie – personaliści formu-
łując myśl, iż wstydliwość jest 
cecha konstytuującą człowieka. 
Wnioskują – wstydliwość wyjaś-
nia osobowy charakter człowie-
ka: zwierzęta odczuwają strach i 
lęk, ale nie są wstydliwe czy bez-
wstydne, zachowują się w sposób 
instynktowny. Byt ludzki, nato-
miast, jest osobowy i w nim poja-
wia się wstydliwość, wobec tych 
spraw, które zostają upublicznio-
ne, a powinny (w ocenie osoby) 
pozostać w sferze intymności. 

Farmaceuta w codziennej 
praktyce staje po wielokroć wobec 
pacjenta ,który przez zewnętrz-
ne objawy daje sygnał o swoich 
trudnych emocjach. Konfrontacja 
z niepokojem pacjenta nie jest 
łatwa. Nawet lata praktyki facho-
wo pomagającego aptekarza nie 
pozwalają wypracować jednego 
zawsze działającego modelu pra-

Przestrzeń i granice intymności – 
jak rozmawiać z pacjentem na tematy 

intymne?
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cy z pacjentem, który wstydzi się 
ujawnić własny problem. Dzieje 
się tak dlatego, iż każdy pacjent 
posiada wstydliwość jemu tylko 
właściwą Mimo tego, ze jest to 
obszar bardzo zindywidualizo-
wany to są podejmowane próby 
ustalenia co należy, do tego mó-
wiąc językiem An-
toine de Saint-Exu-
pery  „wewnętrz-
nego krajobrazu: z 
nietkniętymi równi-
nami, z wąwozami 
milczenia, z niedo-
stępnymi górami ,z 
ukrytymi ogroda-
mi”. 

B a d a n i a 
wskazują, że okre-
ślenie „wstydliwa 
choroba” znacznie 
rozszerzyło swój 
zakres. Początko-
wo odnosiło się 
wyłącznie do cho-
rób wenerycznych. 
Współczesny pa-
cjent tak myśli rów-
nież o chorobach 
odbytu, łuszczycy, 
w przypadku męż-
czyzn o chorobach 
narządów płcio-
wych, a  u kobiet 
wstydliwy obszar, 
to NTM ,czyli nie 
trzymanie moczu. 

Dla farma-
ceuty wiedza i 
wynikająca z niej postawa wo-
bec wstydliwych zachowań pa-
cjenta jest istotna w zawodowej 
praktyce. Od reakcji aptekarza 
zależy bowiem , czy pacjent po-
dejmie próbę ujawnienia swoich 
wstydliwych(w jego poczuciu) 
dolegliwości. 

Gdy podchodzi się do drzwi, ot-
wierają się automatycznie, gdy 
podchodzi się do człowieka, za-
myka się automatycznie.
 Cytowane wyżej powie-
dzenie na pewno nie sprawdza się 
we wszystkich spotkaniach z pa-
cjentem. Jeżeli nie sprawdza się 

powszechnie, to na pewno nie jest 
prawdziwe. Mimo to uczyńmy 
go punktem wyjścia do rozwa-
żań na temat granic intymności. 
Granic, których nie powinniśmy 
przekraczać w relacji z drugim 
człowiekiem. Dotyczy ,to w tej 
samej mierze spotkań zawodo-
wych, jak i prywatnych. Granica 

psychologiczna (na takiej będzie-
my skupiać uwagę) jest informa-
cją dla innych o osobistej odręb-
ności, o zgodzie na wejście na 
własny teren ,o tym czyje prawa 
są pierwsze a czasami również 
jest to informacja , jakie konse-
kwencje trzeba będzie ponieść  

jeśli granica zostanie 
przekroczona. Grani-
ca o której mówimy 
ma swój bardzo real-
ny wymiar. Jest nim 
odległość na jaką je-
steśmy w stanie do-
puścić drugiego czło-
wieka bez poczucia 
zagrożenia
 

Podpatrzone
…Apteka w 

centrum dużego 
miasta..Nowoczes-
ne wnętrze –otwarta 
przestrzeń. Między 
aptekarzem, a pacjen-
tem nie ma żadnych 
szklanych przegród. 
Elegancka kobieta w 
średnim wieku wcho-
dzi do środka. Ociąga 
się przed podejściem 
do kontuaru, za któ-
rym stoi farmaceu-
ta. Wyraźnie na coś 
czeka Rusza w stronę 
aptekarza, kiedy w 
aptece, jest już tylko 
jeden pacjent -obsłu-
giwany przez innego 

farmaceutę. Elegancka pacjentka 
cicho wypowiada swoją kwestie. 
Farmaceuta pochyla się do przodu 
(chce usłyszeć)Kobieta cofa się…. 
Teoretycznie i statystycznie mó-
wimy o granicach intymnych, 
osobistych, społecznych i pub-
licznych. Pierwsza nosząca mia-
no intymnej i wyraża się w od-
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ległości od 0-45cm.Ten obszar 
jest zarezerwowany wyłącznie 
dla najbliższych. Druga granica 
opisywana ,jako granica osobi-
sta, rozszerza pole od 45 cm do 
120cm.Na tę odległość jesteśmy 
gotowi dopuścić osoby dobrze 
znane i lubiane. Kolejna to tzw. 
granica społeczna (od 120 do 
360 cm)- dystans wprowadzany 
wobec nieznanych lub nowo po-
znanych osób. Ostatnia - granica 
publiczna- od 360 
cm -to przestrzeń, 
w której czujemy 
się komfortowo w 
przypadku więk-
szej grupy ludzi.

W perspek-
tywie przedsta-
wionych informa-
cji przyjrzyjmy 
się opisanemu 
powyżej „obraz-
kowi” z apteki. 
Fakt wycofania 
się pacjentki, po-
głębienie przez 
nią dystansu, dla 
uważnego far-
maceuty, niesie 
informację o bar-
dzo praktycznym wymiarze. Wy-
brzmiewają czytelne komunika-
ty o tym, czego pacjentka sobie 
życzy, czego nie chce, na co się 
godzi a na co nie. Od razu wiado-
mo, że odpowiedzenie na potrze-
by pacjentki będzie wymagało 
raczej „podążania za nią” niż wy-
chodzenia jej na przeciw. Jest to 
istotne przede wszystkim, dlate-
go, iż osoba, której granice zosta-
ły naruszone czuje się nieswojo, 
zaczyna szukać drogi ucieczki, 
czyli odsunięcia się na bezpiecz-
ną odległość. Można powiedzieć, 
że jej organizm reaguje tak, jakby 

została zaatakowana. W efekcie, 
zmienia się postrzeganie osoby 
„agresora” .Trudno być chętnym 
do współpracy z kimś , kto prze-
kracza nasze granice  i sprawia 
,że czujemy się niekomfortowo
 

Podpatrzone
 Samoobsługowa apteka 
w dużym centrum handlowym 
– żadnych barier – do farmaceu-
ty podchodzi pacjent, staje tak 

blisko, ze aptekarz odsuwa się o 
krok, pacjent idzie krok do przo-
du, aptekarz krok do tyłu…

Bronimy swoich granic nie-
świadomie. Jak widać zjawisko to 
dotyczy wszystkich. W kontakcie 
farmaceuta - pacjent tak jednego 
jak i drugiego podmiotu relacji. 
Psychologowie opisują dobrze 
ukształtowaną granice psycholo-
giczną obrazem półprzepuszczal-
nej błony. Dopuszcza ona istotne 
dla danej osoby bodźce emocjo-
nalne, a blokuje szkodliwe. Po-
jawia się zasadnicze pytanie, czy 
skoncentrowanie na własnych 

granicach, nie osłabi uważności na 
pacjenta?.Obserwacje wskazują, 
że wręcz przeciwnie. Prawidłowo 
ukształtowana granica jest wręcz 
niezbędnym składnikiem uważ-
ności. Jeżeli nie jest zakłócona to 
cała uwaga jest skoncentrowana 
na tym , aby udzielić pomocy i 
zrealizować istotne dla pacjenta 
potrzeby. Jeżeli natomiast ktoś 
narusza nasze osobiste granice, to 
podświadomie organizm koncen-

truje siły na obronie 
własnej przestrze-
ni, a nie na udzie-
laniu innym facho-
wego wsparcia.

 
Słowa mają naturę 
wiatru
(zasłyszane).

 Zacytowane wyżej 
zdanie już na wstę-
pie uruchamia sze-
reg pytań. Jedno 
z pierwszych to,  
pytanie o rodzaj 
wiatru. Czy to de-
likatny zefir, czy 
huragan? I jeden 

i drugi, niezależnie 
od siły, wprowadza w ruch wy-
stępujące na jego drodze przed-
mioty. Wypowiadane słowo po-
siada tę sama cechę. Powoduje 
zmianę. W tym znaczeniu rozwa-
żania wokół rozmowy z chorym 
stanowią jeden z ważniejszych 
składników wiedzy o leczeniu w 
ogóle. Uznaje się. że brak rozmo-
wy, względnie rozmowa źle lub 
niedbale prowadzona może nega-
tywnie wpływać na proces zdro-
wienia pacjenta. Sprawa nabiera 
jeszcze mocniejszego znaczenia, 
jeżeli pacjent wstydzi się swojej 
choroby. Czy istnieje praktycz-
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ny, poręczny schemat efektyw-
nej rozmowy, schemat, którego 
zastosowanie zawsze przyniesie 
oczekiwany skutek? Czy można 
dokładnie ustalić, jaka powinna 
być „siła wiatru”, tak, aby na-
stąpił ruch, a „przedmiot” sto-
jący na drodze wiatru nie został 
zniszczony? Na tak postawione 
pytania nie można udzielić jedno-
znacznej odpowiedzi. Ponieważ 
nie ma uniwersalnych w tej ma-
terii rozwiązań, na ogół ich brak 
zastępujemy mądrością intui-
cyjną oraz doświadczeniem po-
tocznym. Istnieje jednak pewna 
generalna zasada, o której warto 
pamiętać rozmawiając z chorym. 
Rozmowa z pacjentem powinna 
być prowadzona jako rozmowa 
człowieka z człowiekiem, tyle, że 
pozostającym w stanie choroby. 
Postulat delikatności, wrażliwo-
ści, uwagi dla cudzych słów, jest 
w tym miejscu, tak samo istotny, 
jak w trakcie każdej prowadzo-
nej rozmowy. Oczywiście roz-
mowa z pacjentem nie może być 
prowadzona dla samej siebie. Z 
natury rzeczy, aptekarz większy 
ciężar gatunkowy przypisuje wa-
lorom instrumentalnym dialogu. 
Werbalny kontakt z pacjentem 
ma służyć, skutecznej akcji po-
magania. Jej celem jest maksy-
malne wykorzystanie wiedzy dla 
ulepszenia stanu chorego. Tak 
jest w odniesieniu do każdej gru-
py pacjentów, ale szczególnego 
znaczenia komunikacja werbalna 
nabiera w kontaktach z osobami 
cierpiącymi na „wstydliwe”(w 
ich ocenie) dolegliwości. Już na 
samym początku kontaktu ustala 
się podział ról. Jedna strona to 
aptekarz, który występuje w cha-
rakterze fachowca od pożądanej, 
oczekiwanej i skutecznej terapii. 
Druga strona to chory, osoba do-

tknięta chorobą ulokowaną na 
terytorium intymności. Jak zwró-
cono uwagę już wcześniej, to te-
rytorium jest najmocniej strzeżo-
ne. Analiza efektywności procesu 
poddawania się terapii pozwoliła 
psychologom stwierdzić, że nie-
zależnie od poziomu wiedzy fa-
chowej, zawodowej rzetelności 
wyższy stopień powodzenia uzy-
skują ci aptekarze (a także leka-
rze, pielęgniarki),którzy potrafią 
stworzyć klimat dobrej,pełnej 
zrozumienia rozmowy. Postawa 
aptekarza, z której emanuje po-
zytywna energia, tak w werbal-
nych, jak i pozawerbalnych ko-
munikatach pozwala pacjentowi 
podjąć decyzję o zmniejszeniu 
dystansu, o otwarciu granic i w 
konsekwencji o wpuszczeniu 
farmaceuty na swoje terytorium. 
Aptekarz prezentując postawę 
empatii wyrażaną zrozumieniem 
dla problemów pacjenta i akcep-
tując początkowa nieufność i dy-
stans ma szansę na nawiązanie 
efektywnego kontaktu. Umiejęt-
nością komunikacyjną, która w 
tej materii ma największe zasto-
sowanie jest zdolność aktywnego 
i proaktywnego słuchania. W roz-
mowie na tematy z strefy intym-
ności należy zawsze dać czas na 
wypowiedź i namysł. Zniecierpli-
wieniu należy powiedzieć – nie! 
Ważnym jest, aby pytania miały 
charakter otwarty, a pacjent nie 
czuł się osaczony. Nawet najbar-
dziej specyficzne problemy pa-
cjenta nie zwalniają aptekarza od 
dbałości o zachowanie struktury 
rozmowy, dzięki której uzyska 
niezbędne informacje i zainicjuje 
proces leczenia. W efektywnym 
pomaganiu niezbędny jest... po-
rządek Wyrażony w przestrzega-
nej strukturze rozmowy. Taką nie 
skomplikowaną i jednocześnie 

funkcjonalną strukturę rozmowy 
można przedstawić w punktach:
I. Nawiązanie kontaktu, stworze-
nie szczerej atmosfery, okazanie 
pacjentowi pełnej gotowości do 
zajęcia się jego sprawami.
II. Faza pozyskiwania informacji, 
a więc pytania o problemy, o kon-
tekst ich występowania, uwarun-
kowania.
III. Faza ostatnia, w której apte-
karz dokonuje parafrazy wypo-
wiedzi i przekazuje informacje 
pacjentowi o sposobie leczenia. 

 Spotkanie z pacjentem, 
którego problemy uaktywniają 
jego osobiste granice i dotykają 
choroby w centrum jego sfery in-
tymności, mobilizują farmaceutę 
do szczególnej uwagi i do wejścia 
na szczyty umiejętności komuni-
kacyjnych. 

Zamiast podsumowania
„Nic pożądańszego a nic trud-
niejszego na ziemi, jak prawdzi-
wa rozmowa”

Adam Mickiewicz

Ewa Sitko
wykładowca w programie Pharmassist

Piśmiennictwo 
Augustynek A (2008) Psycho-

logia. Jak ślimak piął się pod 
górę.. Diffin Warszawa 

Nęcki Z.(1996) Komunikacja mię-
dzyludzka. Kraków Wydaw-
nictwo Profesjonalne Szkoły 
Biznesu 

Stewart J. (2008) Mosty zamiast 
murów Podręcznik komuni-
kacji interpersonalnej PWN 
Warszawa. 

Dodziuk: Wstyd. Jak lepiej go 
rozumieć i nie pozwolić, żeby 
zatruwał nam życie. Warszawa: 
Instytut Psychologii Zdrowia 
Polskie Towarzystwo Psycho-
logiczne, 1999.
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Trudno byłoby w Polsce 
obecnie znaleźć farmaceutę, któ-
ry nie słyszał o opiece farma-
ceutycznej, szczególnie jeśli jest 
czynnym zawodowo aptekarzem, 
który aktywnie podnosi swoje 
kwalifikacje zawodowe podczas 
szkoleń ciągłych. Obecnie wśród 
programów szkoleń ciągłych za-
twierdzono kilka programów 
kursów obejmujących zarówno 
ogólne zagadnienia z zakresu 
opieki (kurs Podstawy Opieki 
Farmaceutycznej), jak i zasady 
prowadzenia opieki w wybra-
nych schorzeniach przewlekłych 
(np. astma i POChP, nadciśnie-
nie tętnicze czy cukrzyca). Od 
kilku już lat pisze się o opiece w 
czasopismach skierowanych do 
farmaceutów i organizuje konfe-
rencje dotyczącego tej problema-
tyki [1-11]. Jednak pomimo tych 
wielu słów, które powiedziano i 
napisano o opiece, pozostaje ona 
wciąż w praktyce zagadnieniem 
marginalnym. 

Pracownia Farmakoepi-
demiologii i Farmakoekonomi-
ki podjęła więc w tym roku, w 
ramach badania ankietowego, 
próbę uzyskania odpowiedzi na 
pytanie dlaczego tak się dzieje. 
Ogółem do 205 aptek ogólnodo-
stępnych z Krakowa i Wieliczki, 
co stanowi ok. 71% ogółu aptek 
w tym regionie i ok. 2% polskich 
aptek, przekazano 430 ankiet z 
prośbą o ich wypełnienie. 87,5% 

farmaceutów oddało wypełnione 
ankiety. W ankietach poproszono 
o zaznaczenie i uszeregowanie (w 
kolejności od najważniejszej do 
najmniej ważnej) trzech spośród 
podanych barier, które powodują, 
że farmaceuta obecnie nie pro-
wadzi opieki farmaceutycznej w 
swojej aptece. W ankiecie wy-
mieniono następujące bariery:

nie ma podstaw prawnych	
prowadzenie opieki nie jest 	
moim obowiązkiem
brakuje czasu na rozmowę z 	
pacjentem
w aptece nie ma miejsca do 	
swobodnej rozmowy z pacjen-
tem
jestem niedostatecznie przy-	
gotowany /a  merytoryczne
obawiam się przyjęcia odpo-	
wiedzialności za farmakotera-
pię pacjentów
obawiam się naruszenia kom-	
petencji lekarza
nie mam programu kompute-	
rowego do dokumentowania 
opieki
konieczność dokumentowania 	
procesu opieki
prowadzenie opieki nie jest 	
dodatkowo finansowane
z innych powodów, jakich...	

Farmaceuci najczęściej 
wskazywali „brak odpowiednie-
go miejsca do rozmowy z pacjen-
tem” (n=173, 15.3%), „brak cza-
su na rozmowę” (12.9%; n=146), 

„brak programu komputerowe-
go” (11.9%, n=135), przypisując 
im wagę, odpowiednio: 379, 354 
i 235 pkt [12].

Wymienione bariery na-
leżą do tych, których usunięcie 
wymaga zmian organizacyjnych 
w aptece. Żadne nakazy prawne 
ani wytyczne nie mogą zmusić 
farmaceutów do podjęcia prowa-
dzenia opieki farmaceutycznej. 
Zmiany organizacyjne w aptece 
muszą więc zmierzać w kierun-
ku dostosowania infrastruktury 
apteki do dłuższych spotkań z 
pacjentem (przygotowanie odpo-
wiedniego miejsca) oraz zmiany 
zakresu obowiązków poszcze-
gólnych pracowników, co da far-
maceucie czas na przygotowanie 
się do spotkań z pacjentem i ich 
prowadzenie. Ostatnia z barier, 
o której wspominali farmaceuci 
(brak programu komputerowego) 
została rozwiązana przez zespół 
Pracowni Farmakoepidemiolo-
gii i Farmakoekonomiki, który 
w ramach programu FONTiC 
przygotował i wdrożył aplikację 
internetową do dokumentowania 
opieki farmaceutycznej, aplikacja 
udostępniania jest nieodpłatnie 
wszystkim aptekarzom, którzy 
zgłaszają się do udziału w na-
szym programie naukowo-szko-
leniowym (więcej informacji na 
stronie www.font.edu.pl).

Pozostaje więc pytanie jak 
wiele aptek prowadzi obecnie 

Opieka farmaceutyczna 
– w opini aptekarzy
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opiekę farmaceutyczną zgodnie 
z jej, przyjętą w polskim prawie, 
definicją. Do pierwszego w Polsce 
projektu obejmujące wdrażanie 
opieki farmaceutycznej (program 
FONT – Farmaceutyczna Opie-
ka w Nadciśnieniu Tętniczym) 
w roku 2005 zgłosiło się ogó-
łem 55 aptek z Krakowa i okolic, 
projekt objął 95 farmaceutów. 
Apteki rozlosowano do grupy 
badanej (28 aptek i 44 farmaceu-
tów), której zadaniem było pro-
wadzenie opieki i kontrolnej (27 
aptek i 51 farmaceutów), których 
zadaniem było świadczenie stan-
dardowych usług 
farmaceutycznych. 
Farmaceuci z grupy 
badanej objęli opie-
ką 32 pacjentów, a 
farmaceuci z grupy 
kontrolnej włączyli 
do programu 56 pa-
cjentów. W ramach 
opieki farmaceu-
tycznej zadaniem 
farmaceutów było 
spotykanie się co 
najmniej raz w mie-
siącu (przez 12 mie-
sięcy) z każdym z 
zakwalifikowanych 
pacjentów. Podczas 
spotkań należało 
monitorować far-
makoterapię pa-
cjenta, w celu wykrycia i roz-
wiązania problemów lekowych. 
Pełne dane z programu, obejmu-
jące wymagana liczbę wizyt oraz 
wszystkie przewidziane w pro-
gramie dokumenty (ankiety, wy-
wiady) przekazało tylko 9 aptek 
w odniesieniu do 19 pacjentów. 
Pomimo małej grupy pacjentów 
wyniki programu potwierdziły, 
że stałe nadzorowanie farmako-
terapii pacjenta może przynieść 
pozytywne efekty, w postaci po-

prawy wskaźników klinicznych 
(ciśnienie tętnicze) oraz wiedzy 
pacjentów [13-14]. 

W programie FONTiC, któ-
ry jest kontynuacją poprzedniego 
projektu, zrezygnowano z grupy 
kontrolnej i podjęto decyzję o sta-
łym naborze aptek do projektu. W 
chwili wprowadzania programu 
informacje o możliwości dołą-
czenia do niego przekazano ma-
ilem do wszystkich farmaceutów 
korzystających z portalu e-duk@
cja. Po pierwszej informacji do 
programu zgłosiło się ok. 70 ap-
tek i ponad 90 zatrudnionych w 

nich farmaceutów. Każdy z apte-
karzy otrzymał maila z zasadami 
udziału w programie i poproszo-
ny został o odesłanie podpisanej 
przez właściciela lub kierownika 
apteki, zgody apteki na udział 
w programie. Po dopełnieniu 
tej formalności farmaceuci byli 
zapraszani do udziału w kursie 
internetowym prowadzonym za 
pośrednictwem portalu e-duk@
cja. Spośród wszystkich zapro-
szonych na kurs osób do grudnia 

2009 testy zaliczyło 20 osób, któ-
re uzyskały dostęp do bazy i mogą 
prowadzić opiekę. W tej chwili 
tego typu działania prowadzi do-
piero 3 farmaceutów, którzy obję-
li dotychczas opieką 6 pacjentów. 
To zbyt mała grupa by można 
było ocenić skuteczność tej for-
my usług farmaceutycznych.

Bardzo niewiele aptek pro-
wadzi w Polsce opiekę farmaceu-
tyczną zgodnie z jej definicją w 
ustawie o Izbach Aptekarskich 
[15], wiele jednak osób, z który-
mi spotykam się podczas szkoleń 
ciągłych wskazuje opiekę jako 

i s t o t n y 
e l e m e n t 
s w o j e j 
działalno-
ści zawo-
d o w e j , 
twierdząc 
że opieku-
ją się pa-
cjentami. 
O p i e k o -
wanie się 
pacjentem 
nie jest 
jednak tym 
samym co 
prowadze-
nie dla nie-
go opieki 
farmaceu-
t y c z n e j . 

Doradzanie pacjentowi, które w 
rzeczywistości jest postrzegane 
przez farmaceutów jako opieko-
wanie się pacjentem, jest tylko 
jednym z elementów procesu 
zwanego opieką farmaceutyczną. 
W ramach opieki, farmaceuta ma 
bowiem również obowiązek do-
brać pacjentowi odpowiedni lek 
OTC oraz przekazać mu wszyst-
kie niezbędne informacje, dzię-
ki którym lek będzie stosowany 
bezpiecznie. W procesie opieki 
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farmaceutycznej doradztwo far-
maceutyczne jest znacznie prost-
sze i szybsze niż w odniesieniu do 
przypadkowego pacjenta pojawia-
jącego się w aptece, farmaceuta 
posiada bowiem ogromny zasób 
informacji dotyczących pacjen-
ta, zna jego problemy zdrowotne, 
wie jakie leki stosuje przewlekle i 
zna jego zwyczaje w zakresie sto-
sowania się do zaleceń. Wszyst-
ko to w znacznym stopniu skraca 
czas wywiadu i zwiększa szansę 
wyboru najlepszego leku dla tego 
pacjenta. 

Ponieważ opieka farmaceu-
tyczna wciąż pozostaje dla więk-
szości aptek w sferze planów, a 
nie działań, pojawia się pytanie 
co rzeczywiście stoi na przeszko-
dzie w jej wprowadzaniu. Jakich 
narzędzi brakuje farmaceutom by 
mogli zacząć ją świadczyć dla 
swoich pacjentów? Jakie zmiany 
w prawie muszą się pojawić? I 
jakie zmiany w postrzeganiu za-
wodu i roli farmaceuty w syste-
mie zdrowotnym są konieczne? 
Odpowiedzi na te pytania muszą 
udzielić sobie sami zainteresowa-
ni prowadzeniem opieki farma-
ceuci, bo to oni będą prowadzić 
opiekę farmaceutyczną i oni mu-
szą być do niej przekonani. 

Wydaje się, że obecnie w 
Polsce wiele już zrobiono, aby 
ułatwić farmaceutom prowadze-
nie opieki. Wszystkie Wydziały 
Farmaceutyczne przyjęły pewien 
ujednolicony schemat naucza-
nia tych zagadnień. Pracownia 
Farmakoepidemiologii i Farma-
koekonomniki Wydziału Farma-
ceutycznego CM UJ przekazała 
nieodpłatnie, do celów dydak-
tycznych, wszystkim Wydziałom 
Farmaceutycznym w Polsce, apli-
kację do dokumentowania opieki 
farmaceutycznej, tę samą z której 

korzystają farmaceuci w progra-
mie FONTiC.  Prawie wszystkie 
jednostki szkolące farmaceutów 
oferują kursy z zakresu opieki 
farmaceutycznej. Odbywają się 
konferencje poświęcone tym za-
gadnieniom. Teraz tylko każdy 
z farmaceutów musi sam sobie 
odpowiedzieć na pytanie czy 
chce wprowadzić opiekę farma-
ceutyczną i kiedy chce to zrobić. 
Informacje jak i od czego zacząć 
łatwo znaleźć m.in. w Aptekarzu 
Polskim.

Wszystkie osoby, które 
chciałyby zgłosić się do udziału 
w programie FONTiC albo prag-
ną podzielić się swoimi uwagami 
dotyczącymi barier we wprowa-
dzaniu opieki farmaceutycznej do 
aptek proszę o kontakt: 
askowron@cm-uj.krakow.pl. 

dr n. farm. Agnieszka Skowron

Pracownia Farmakoepidemiologii i 
Farmakoekonomiki

Katedry Toksykologii 
Collegium  Medicum 

Uniwersytetu Jagiellońskiego
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Człowiek zasiedlający 
biosferę skazany jest na dziele-
nie swojej przestrzeni życiowej 
z innymi żyjącymi organizma-
mi. Wśród nich są sprzyjające 
ludziom, obojętne oraz takie, 
które wykształciły mechanizmy 
pozwalające wykorzystać orga-
nizm człowieka, jako swego ro-
dzaju pożywkę zabezpieczającą 
im komfort procesów życiowych. 
W grupie tych ostatnich, wszyscy 
doskonale potrafimy wymienić 
takie organizmy jak bakterie, pa-
sożyty, grzyby oraz wirusy. W se-
zonie jesienno-zimowym szcze-
gólna rola przypada wirusom od-
powiedzialnym za występowanie 
zakażeń dróg oddechowych, które 
łatwo szerzą się drogą kropelko-
wą w zagęszczonych skupiskach 
ludzkich. Szczególna rola, z racji 
długoletniej historii współistnie-
nia z populacją ludzką, czego od-
zwierciedleniem są liczne epide-
mie, przypada wirusom grypy.

Jak powszechnie wiado-
mo, wirusy w swojej budowie 
posiadają kwas nukleinowy oraz 
osłonkę białkową. W przypadku 
wirusa grypy, jest to kwas rybo-
nukleinowy (RNA) oraz bardzo 
ważne w epidemiologii, diagno-
styce i leczeniu, składniki osłonki 
białkowej: hemaglutynina oraz 
neuraminidaza. W grypie, podob-
nie jak w innych chorobach in-
fekcyjnych, istotnym problemem 
medycznym jest unieszkodliwie-
nie czynnika infekcyjnego, czy 
to w następstwie wyposażenia 
organizmu w stosowne mecha-

nizmy obronne wytworzone w 
następstwie szczepień, czy też w 
następstwie zastosowania odpo-
wiednich leków hamujących roz-
wój infekcji. W przypadku wirusa 
grypy, aktualnie należy brać pod 
uwagę dwie grupy leków: 

blokujących namnażanie się •	
wirusa – wymienić tu należy 
amantadany (amantadyna, ri-
mantadina) 
oraz leki blokujące aktywność •	
neuraminidazy wirusa grypy 
(oseltamiwir, zanamiwir)

W przypadku leków prze-
ciwwirusowych, podobnie jak w 
przypadku leków przeciwbakte-
ryjnych, problemem terapeutycz-
nym jest wszechpotężne zjawisko 
oporności, które jest skutkiem 
niezwykłej elastyczności gene-
tycznej patogenów.

Jak wiadomo wirus grypy 
charakteryzuje się dużą zmien-
nością genetyczną. Znajduje to 
odzwierciedlenie w sezonowości 
podtypów antygenowych tego 
wirusa, a także w zróżnicowanej 
jego podatności na działanie le-
ków przeciwwirusowych. 

Szczególne emocje o 
ostatnim okresie zakażeń grypo-
wych wywołuje pojawienie się 
wirusa grypy A/H1N1. W widocz-
ny sposób w ciągu jednego sezo-
nu utraciliśmy możliwość wyko-
rzystania leków przeciwgrypo-
wych z powodu nabytej oporno-
ści. Ostatniej zimy, krążący wo-
kół naszego globu szczep wirusa 
grypy A/H1N1 okazał się oporny 
na inhibitor neuraminidazy jakim 

jest oseltamiwir. Pojawienie się 
tego szczepu nie pod wpływem 
selekcyjnej presji używanych w 
terapii leków, jak to ma miejsce 
w przypadku lekoopornych bak-
terii, ale jako wynik naturalnych, 
spontanicznie pojawiającym się 
mutacji jest ogromnym zasko-
czeniem z naukowego punktu wi-
dzenia. Burzy to nasze proste by 
się wydawało, oparte na trzecim 
prawie Newtona (działanie wy-
wołuje reakcję przeciwdziałania) 
wyobrażenie o formule lekoopor-
ności i rzutuje na wyobrażenia o 
ochronie zdrowia.

Mechanizm oporności
Występująca w cząsteczce 

wirusa grypy neuraminidaza roz-
szczepia reszty kwasu sialowego 
w receptorze komórki zakażone-
go osobnika. Dzięki temu pojawia 
się w receptorze zdolność wiąza-
nia cząsteczek wirusa z komórką 
gospodarza, a po namnożeniu 
się wirusa umożliwia to dalsze 
rozprzestrzenianie się zakażenia 
na kolejne komórki gospodarza 
i rozwój infekcji w organizmie.  
Inhibitory neuraminidazy naśla-
dując naturalne substraty wiążą 
się z aktywnym miejscem enzy-
mu, zapobiegając tym samym 
rozszczepianiu receptorów ko-
mórek gospodarza, co zapobie-
ga zakażaniu nowych komórek 
i zatrzymuje rozprzestrzenianie 
się infekcji. Dwa licencjonowa-
ne inhibitory neuraminidazy za-
namiwir (Relenza) i oseltamiwir 
(Tamiflu) odznaczają się bardzo 

Niektóre problemy leczenia 
zakażeń grypowych
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niewielką toksycznością i dużą 
skutecznością w stosunku do 
wszystkich podtypów neurami-
nidazy, a ponadto wykazują, co 
jest niezwykle ważne,  aktywność 
przeciw wszystkim szczepom wi-
rusa grypy. 

Potencjalna możliwość 
szerszej oporności w stosunku do 
oseltamiwiru była oczekiwana i 
od kilku lat niepokojąca. Struktu-
ralna analiza neuraminidazy gry-
powej pozwalała przypuszczać, 
że oporność na oseltamiwir mo-
głaby być możliwa, a jej pojawie-
nie się odznacza 
się większym 
stopniem praw-
d o p o d o b i e ń -
stwa, niż opor-
ność na zanami-
wir. Ówcześnie 
jednak głów-
nym przedmio-
tem troski były 
działania kon-
centrujące się 
na ujawnianiu 
oporności pod 
wpływem se-
lekcyjnej presji 
leczniczego sto-
sowania leków, 
w mniejszym 
stopniu brano pod uwagę sku-
teczność naturalnych mutacji pro-
wadzących do powstania odmian 
wirusa niewrażliwego na osel-
tamiwir. U podłoża tego rodzaju 
przypuszczeń były dane kliniczne 
ostatnich kilku lat, gdzie obser-
wowano narastanie oporności na 
oseltamiwir wśród wirusów gry-
py A izolowanych od leczonych 
pacjentów, szczególnie dzieci. 
Pewne uspokojenie odnośnie kli-
nicznego znaczenia opornych na 
inhibitory neuraminidazy szcze-
pów grypy były oparte na prze-

konaniu, że takie wirusy mogły-
by być mniej zakaźne i z reguły 
powinny odznaczać się mniejszą 
skutecznością przenoszenia się 
wśród ludzi. Oczywiście był to 
niczym nieusprawiedliwiony 
czynnik samozadowolenia. H1N1 
wirus grypy charakteryzujący się 
mutacją nadającą oporność na 
oseltamiwir – jedną z najczęst-
szych mutacji obserwowanych 
od 2004 roku – zaczął krążyć po 
świecie.

Rozpatrując na poziomie 
molekularnym proces wiązania 

się cząsteczki oseltamiwiru (ale 
nie zanamiwiru!) z aktywnym 
miejscem enzymu, jakim jest 
neuraminidaza zaobserwowano, 
iż wymaga to zmiany miejsco-
wego ukształtowania powierzch-
ni enzymu prowadzącego do 
wytworzenia kieszonki do któ-
rej „wpada” cząsteczka leku. W 
efekcie neuraminidaza zostaje 
pobawiona aktywności – wirus 
ulega unieczynnieniu. 

Mutacja zapobiega wy-
tworzeniu takiej kieszonki i unie-
możliwia tym samym wiązanie 

oseltamiwiru – szczep wirusa sta-
je się oporny na ten lek – może 
„podjąć” patogenne działanie. 
Bardziej dokładnych danych do-
starcza nam analiza krystalicznej 
struktury. Wynika z niej, że wią-
zanie oseltamiwiru wymaga rota-
cji reszt glukozy w pozycji 276 
cząsteczki enzymu. Natomiast 
wiązanie kwasu sialowego (na-
turalny substrat) lub zanamiwi-
ru nie wymaga zmian w pozycji 
Glu276. Podstawienie His274Tyr 
w aktywnym miejscu neuramini-
dazy odpycha Glu276 od miejsca 

wiązania i 
rozrywa hy-
d r o f o b o w ą 
kieszeń, któ-
ra wymagana 
jest jedynie 
do wiązania 
oseltamiwiru, 
nie wymaga-
na jest nato-
miast do wią-
zania kwasu 
sialowego lub 
zanamiwiru. 
Obserwacja 
ta doskonale 
i precyzyj-
nie wyjaśnia 

brak krzyżowej 
oporności w przypadku omawia-
nych inhibitorów neuraminidazy 
– oseltamiwiru i zanamiwiru. 

Jednocześnie obserwacja 
ta wskazuje jak niewielka by się 
wydawało modyfikacja budowy 
cząsteczki wirusa – zamiana za-
ledwie jednego aminokwasu na 
powierzchni osłonki białkowej 
wirusa, może przekładać się na 
nieobliczalny skutek w postaci 
wzrostu śmiertelnego zagrożenia 
ogromnej liczby ludzi. Dziwne są 
niekiedy zjawiska przyrody.

H1N1 wirus zawierający 
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mutację His274Tyr warunkującą 
oporność na oseltamiwir rozpo-
wszechnił się początkowo w se-
zonie grypowym 2007 – 2008 w 
Stanach Zjednoczonych. Częstość 
izolowania tego wirusa wynosiła 
około 10%. W Europie była to 
częstość około 25%. Wyjątkiem 
okazała się Norwegia, gdzie od-
notowano zadziwiającą częstość 
około 70%. Te oporne wirusy 
grypy zdominowały sezon gry-
powy 2008 osiągając w Stanach 
Zjednoczonych dzisiaj 100%. 

Podobnie jak w przy-
padku, kiedy obserwowaliśmy 
pojawienie się pozaszpitalnego 
MRSA, jak wydaje się bez wi-
docznej prowokacji, zdarzenie 
opornych na oseltamiwir wiru-
sów grypy nie pojawia się jako 
rezultat prostej relacji odnoszącej 
się do nadużywania oseltamiwiru. 
Dla przykładu można przywołać 
wspomniany przykład Norwegi, 
jak wynika z innych danych 67% 
szczepów H1N1 w Norwegii jest 
opornych na oseltamiwir, pomi-
mo, że lek przeciwwirusowy nie 
jest tam stosowany. Podczas gdy 
w Japonii, która na głowę lud-
ności ma najwyższe na świecie 
zużycie oseltamiwiru, oporność 
wirusa H1N1 odnotowana jest tyl-
ko na poziomie 3%. Ponadto inne 
krążące szczepy grypy włącznie 
z konkurującym zimowym szcze-
pem H3N1 i późniejszym now-
szym wariantem szczepu H1N1 
pozostają całkowicie wrażliwe na 
oseltamiwir, dostarczając tym sa-
mym dalszych dowodów, że nad-
używanie leków przeciwwiruso-
wych nie zawsze musi doprowa-
dzić do gwałtownego narastania 
wysokiego poziomu oporności.

Przedstawioną wyżej 
sytuację łagodzi fakt, że te se-
zonowe, oporne na oseltamiwir 

szczepy wirusa grypy są wrażli-
we na zanamiwir i odznaczają się 
skłonnością do wywoływania ła-
godnych objawów chorobowych 
i mniejszej śmiertelności w po-
równaniu do szczepów H3N2. Jak-
kolwiek również i wirusy H1N1 
mogą być przyczyną poważnych 
powikłań. Jak wskazują dane po-
chodzące z Norwegii oporny wi-
rus z większym prawdopodobień-
stwem, w porównaniu z wirusem 
dzikim, wywołuje zapalenie płuc 
lub zapalenie zatok, chociaż dane 
te nie znajdują potwierdzenia w 
analizach statystycznych.

Czy jako populacja lu-
dzi możemy czuć się bezpieczni 
mimo dramatyzujących informa-
cji? Zaistniała sytuacja wskazuje, 
jak niezwykle ważnym elemen-
tem stosowania leków, którymi 
dzisiaj dysponujemy, jest stosow-
na ocena lekowrażliwości izolo-
wanych szczepów wirusa oraz 
odpowiedni doboru preparatów 
leczniczych, dla zapobiegania 
zjawisku oporności. Pojawiają się 
propozycje korzystania z goto-
wych rozwiązań, z pożytkiem za-
stosowanych w przypadku innych 
czynników infekcyjnych – stoso-
wanie kilku leków, co zmniejsza 
prawdopodobieństwo pojawiania 
się szczepów opornych.

Kolejnym krokiem jest 
poszukiwanie nowych leków. In-
teresujące są badania nad lekami 
działającymi docelowo na we-
wnątrzkomórkowy układ sygnali-
zacyjny komórki, czego efektem 
jest możliwość zablokowania re-
plikacji wirusa. Przeprowadzone 
badania wykazały przeciwwiru-
sową aktywność badanych czyn-
ników zarówno w warunkach in 
vitro oraz in vivo. Należy przy 
tym podkreślić, iż istniałoby w 
tym wypadku nikłe prawdopodo-

bieństwo powstawania wariantów 
opornych wirusa.

Bardzo zaawansowane są 
badania nad innymi lekami:

obok dożylnej postaci zanami-•	
wiru nie zatwierdzony jeszcze 
peramiwir (postać dożylna i 
domięśniowa), 
pochodna zanamiwiru o długo-•	
trwałym działaniu podawana 
drogą inhalacji (profilaktycz-
nie jeden raz w tygodniu), 
fudaza – substancja działająca •	
na kwas sialowy, niszcząc re-
ceptor dla wirusa grypy znaj-
dujący się na nabłonku dróg 
oddechowych uniemożliwia 
proces zakażenia,
cjanowiryna – działa na hema-•	
glutyninę i zapobiega wnika-
niu wirusa grypy, 
T-705 związek aktywny w sto-•	
sunku do opornych na inhibi-
tory neuraminidazy wirusów 
grypy oraz wirusów opornych 
na adamantynę. 

Tak więc, nie musimy się 
czuć bezbronni wobec wirusów 
grypy.

prof. dr hab. med. 
Eugeniusz Małafiej

Zakład Mikrobiologii Klinicznej
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
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Problem związany z zabu-
rzeniami erekcji i osłabieniem 
popędu seksualnego dotyczy lub 
będzie dotyczył sporego odsetka 
mężczyzn osiągających wiek bal-
zakowski. Nie dziwi więc duża 
popularność i związana z nią 
wielkość (bardzo duża) sprzeda-
ży tego typu preparatów

Skład tych preparatów, do-
stępnych bez recepty oparty jest 
głównie o składniki pochodzenia 
naturalnego.

Jedną z roślin, która stanowi 
podstawę kompozycji owych spe-
cyfików jest buzdyganek ziem-
ny (Tribulum terrestris, rodzina 
parolistowate 
Z y g o p h y l -
laceae), który 
jest afrodyzja-
kiem znanym 
na Bałkanach, 
Chinach i In-
diach, gdzie 
od wieków 
był stosowa-
ny w medycy-
nie ludowej w 
leczeniu dys-
funkcji seksu-
alnych. Swe 
cenne właści-
wości leczni-
cze roślina ta 
zawdzięcza 
substancjom 
czynnym ja-
kimi są sapo-

niny steroidowe, reprezentowa-
ne przez tigogeninę, gitogenine, 
diosgeninę, chlorogeninę oraz 
ruskogeninę.

Związki te wykazując podo-
bieństwo strukturalne do ludzkich 
hormonów steroidowych, wpły-
wają na poziom endogennego 
testosteronu. Ekstrakty z buzdy-
ganka ziemnego stymulują przy-
sadkę do zwiększonej produkcji 
hormonów, powodują też zwięk-
szoną produkcję testosteronu co 
jest wynikiem działania na jądra. 
Badania dowiodły, że suplemen-
tacja preparatów zawierających 
w swym składzie ekstrakty otrzy-
mane z Tribulus terrestris podno-

si o 70% poziom gonadotropiny 
LH odpowiedzialnej za stymu-
lację syntezy testosteronu oraz  
o ponad 40% poziom wolnego,  
a więc aktywnego testosteronu.

Zmiany dotyczące zwięk-
szenia poziomu hormonów płcio-
wych powodują wyraźny wzrost 
poziomu libido oraz poprawę re-
aktywności erekcyjnej.

Badania kliniczne doty-
czące preparatu, zawierającego 
w składzie m.in. wyciąg z Tribu-
lus terrestris przeprowadzone na 
212 pacjentach z hipolibidemią, 
wykazały, że po 30 dniach kura-
cji 85% badanych deklarowało 

By nic nie stało na przeszkodzie…
Panowie z problemami związanymi z czasem spędzanym najczęściej w łóżku (a nie chodzi o 

problemy związane z zaburzeniami snu) mogą znaleźć w aptece szereg preparatów, które mają po-
móc w rozwiązaniu owych problemów.
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wzrost poziomu libido, a po 60 
dniach efekt ten odczuwało 94% 
badanych. 

Zwiększona produkcja na-
turalnego testosteronu w orga-
nizmie wpływa na zwiększenie 
tempa przyrostu masy mięśnio-
wej, co jest efektem usprawnienia 
metabolizmu w kierunku spalania 
tkanki tłuszczowej i nasilenia pro-
cesów syntezy białek. Poprawie 
ulega także wydolność fizyczna 
oraz funkcjonowanie wielu orga-
nów wewnętrznych. Takie efekty 
„uboczne”, bo głównym efektem 
jest zwiększenie satysfakcji z ży-
cia seksualnego, są jak najbar-
dziej pożądane. 

Tribulus terrestris jest zali-
czany przez niektórych badaczy 
do roślin adaptogennych, poma-
gających w zwalczaniu nieko-
rzystnych zamian fizjologicznych 
powodowanych przez stres.

Buzdyganek ziemny po-
maga także w innym typowo mę-
skim schorzeniu. Aktywne skład-
niki, oprócz wymienionych już 
saponin steroidowych, także po-
chodne indolu i związki fenolowe 
hamują aktywność 5-α-reduktazy, 
enzymu biorącego udział w prze-
mianie testosterony do dihydo-
testosteronu (DHT), który jest 
odpowiedzialny m.in. za przerost 
gruczołu krokowego (prostaty) 
oraz za powstawanie nowotworu 
tego tak ważnego dla mężczyzn 
organu.

Bardzo korzystną cechą 
preparatów zawierających ak-
tywne składniki Tribulus terre-
stris  jest fakt, że podnoszą one 
poziom hormonów u  pacjentów 
z obniżonym poziomem testo-
steronu, w odróżnieniu od pa-

cjentów z normalnym jego po-
ziomem, gdzie nie następowała 
nadprodukcja. Czyli wzrost te-
stosteronu ogranicza fizjologia. 
    Zastosowanie preparatów za-
wierających buzdyganek ziemny 
nabiera szczególnego znaczenia 
w przypadku mężczyzn w wieku 
średnim i podeszłym. Jak wiado-
mo u mężczyzn wkraczających w 
wiek średni (powyżej 35 roku ży-
cia) poziom testosteronu znacz-
nie się obniża się. Pomimo, że ten 
niekorzystny proces ten rozpo-
czyna się już w wieku 18-19 lat, 
jego skutki dotykają drastycznie 
niektórych panów, którzy zbliżają 
się do 40-tki. W efekcie dochodzi 
do obniżenia syntezy białek mięś-
niowych, spowolnionej odnowy 
glikogenu i fosfokreatyny, a tak-
że nasilonego działania hormo-
nów o działaniu katabolicznym 
(głównie kortyzolu). W efekcie 
spadku aktywności hormonalnej, 
u mężczyzn obserwuje się spadek 
siły i masy mięśniowej, osłabie-
nie kondycji oraz wzrost ilości 
tkanki tłuszczowej. Spadek syn-
tezy testosteronu i wzrost aktyw-
ności kortyzolu może także pro-
wadzić do zaburzeń na osi przy-
sadka - gonady i w konsekwencji 
zmniejszenia lub utraty libido, 
impotencji i zaburzeń w produk-
cji spermy. 

Często w preparatach sto-
sowanych w zaburzeniach erekcji 
wyciągom z Tribulus terrestris to-
warzyszy aminokwas L-arginina.

Aminokwas ten zwiększa 
bowiem stężenie tlenku azotu 
(NO) we krwi, który uaktywnia 
cyklaze guanozynową enzym, 
przekształcający trójfosforan gua-
nozyny (GTP) w cykliczny mo-
nofosforan guanozyny (cGMP). 
Ten ostatni związek uruchamia 

kaskadę przemian, której efektem 
jest rozluźnienie mięsni gładkich 
i napływ krwi do ciał jamistych 
co zapewnia erekcję.

Niedobór tlenku azotu pro-
wadzi więc do osłabienia doznań 
seksualnych i obniżenia libido.

Uzupełnieniem opisanych 
powyżej składników aktywnych 
w preparatach zwiększających 
libido i znoszących zaburzenia 
erekcji są często rośliny o właś-
ciwościach adaptogennych takie 
jak żeń-szeń (Panax ginseng) czy 
cytryniec chiński (Schisandra 
chinensis).

Istnieją też preparaty za-
wierające kompozycję kilkunastu 
ekstraktów z roślin o wielokie-
runkowym działaniu. 

mgr farm. Jarosław Widelski

Katedra i Zakład Farmakognozji
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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  Do zakażeń dochodzi, 
mimo że układ moczowy wyposa-
żony jest w szereg mechanizmów 
obronnych, do których zalicza się: 
prawidłowe opróżnianie pęcherza 
moczowego oraz złuszczanie się 
komórek nabłonka przej-
ściowego, dzięki czemu 
następuje mechaniczne 
usuwanie drobnoustrojów 
przez strumień moczu; 
szczelność ujść pęche-
rzowych moczowodów; 
kwaśny odczyn moczu, 
hamujący namnażanie 
większości bakterii; inte-
gralność nabłonka pokry-
tego warstwą śluzu; obec-
ność fizjologicznej flory 
bakteryjnej przy ujściu 
cewki moczowej; obec-
ność wydzielniczych im-
munoglobulin klasy IgA. 
Współdziałanie tych sił 
zapewnia utrzymanie mo-
czu, gromadzącego się w 
pęcherzu moczowymk, w 
stanie jałowym lub zbli-
żonym do jałowego.
 Czynniki sprzy-
jające ZUM. Wśród czynników 
sprzyjających rozwojowi zaka-

żeń układu moczowego związa-
nych z drobnoustrojami istotną 
rolę odgrywa występowanie ad-
hezyn np. fimbrii, ułatwiających 
adhezję bakterii do nabłonka 
dróg moczowych, co zapobiega 

spłukiwaniu bakterii w czasie 
mikcji. Hemolizyny bakteryjne 

powodują uszkodzenie komórek 
nabłonkowych, a ureaza wytwa-
rzana przez bakterie odpowiada 
za alkalizację moczu. Istotną rolę 
odgrywa też wytwarzanie przez 
drobnoustroje substancji o ak-

tywności antyfagocytarnej, 
czy otoczek, chroniących 
bakterie przed fagocyto-
zą; zdolność przetrwania 
wewnątrz fagocytów; jak 
również inaktywacja prze-
ciwciał wydzielniczych.  
Zdolność zasiedlania na-
błonka dróg moczowych, 
czy biomateriałów, z któ-
rych wykonane są cewniki 
urologiczne, zwiększa się 
gdy drobnoustroje potrafią 
tworzyć biofilm. 

 Ze strony organizmu czło-
wieka do istotnych czynni-
ków zwiększających ryzy-
ko występowania zakażeń 
układu moczowego należy 
zaliczyć wszelkie stany 
związane z  utrudnionym 
odpływem moczu. Często 
są one związane z anoma-

liami anatomicznymi nerek i 
dróg moczowych tj. kamica ne-
rek, nowotwory, choroby stercza 

„Piekący problem” 
– zakażenia układu moczowego

 Zakażenia układu moczowego (ZUM) stanowią różnorodne stany chorobowe spowodowane 
obecnością drobnoustrojów w drogach moczowych (tj. pęcherzu moczowym, moczowodach, nerkach 
i/lub gruczole krokowym), niezależnie od tego czy przebiegają objawowo czy bezobjawowo. Przez 
lata za główny czynnik rozwoju zakażeń uważano właściwości bakterii, a w szczególności ich uro-
patogenność (powinowactwo do układu moczowego), zjadliwość oraz zdolność adhezji (przyleganie 
do nabłonka dróg moczowych). Obecnie zdecydowanie istotniejszą rolę w rozwoju infekcji układu 
moczowego przypisuje się ustrojowi gospodarza. 
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czy przerost gruczołu krokowego, 
zwężenie zastawki cewki moczo-
wej, ciąża. Zakażenia mogą też 
występować u osób z zaburzenia-
mi czynności pęcherza moczowe-
go (np. w wyniku urazu rdzenia) 
czy refluksem pęcherzowo-mo-
czowodowo-nerkowym. Do grup 
ryzyka częstszego występowa-
nia zakażeń układu moczowego 
należą też osoby: nadużywające 
leków przeciwbólowych; podda-
jące się antykoncepcji hormonal-
nej; z zaburzeniami przemiany 
materii (cukrzyca, dna, hiperkal-
cemia, hipokalemia); z cewni-
kiem założonym na stałe. Infek-
cje takie częściej rozwijają się u 
osób o dużej aktywności seksual-
nej czy w stanach związanych z 
małą diurezą przy utracie płynów 
ustrojowych. 
  Drogi zakażania. Do 
układu moczowego drobnoustro-
je mogą docierać różnymi droga-
mi: wstępującą (przez cewkę mo-
czową), krwiopochodną, przez 
ciągłość procesu zapalnego (z 

sąsiadujących narządów i ukła-
dów) oraz bardzo rzadko - drogą 
limfatyczną. Przy czym należy 
zaznaczyć, że najważniejsze zna-
czenie, zwłaszcza u kobiet, ma 
droga wstępująca, poprzedzona 
kolonizacją ujścia cewki moczo-
wej przez drobnoustroje natural-
nej mikroflory jelit. 
 Epidemiologia. Zakaże-
nia układu moczowego stanowią 
najczęstszą postać zakażeń szpi-
talnych (40-50% zakażeń szpital-
nych), a do istotnych czynników 
ryzyka sprzyjających tym infek-
cjom u pacjentów hospitalizowa-
nych zalicza się: cewnikowanie, 
cystoskopię, wytwarzanie krętni-
czego pęcherza moczowego, za-
burzenia funkcji nerek. Nie nale-
ży jednak zapominać, że infekcje 
te stanowią drugie w kolejności 
występowania (po zakażeniach 
dróg oddechowych) schorzenie 
leczone ambulatoryjnie (10-20% 
zakażeń pozaszpitalnych). Wśród 
dorosłych leczonych przeważają 
kobiety, które chorują 3-4 razy 

częściej niż mężczyźni. Wg sta-
tystyk co druga kobieta zapada 
raz w życiu na zapalenie pęcherza 
moczowego, co ma ścisły związek 
z budową anatomiczną. Sąsiedz-
two krótkiej cewki moczowej z 
ujściem pochwy i odbytem spra-
wia, że penetracja drobnoustro-
jów zasiedlających cewkę moczo-
wą drogą wstępującą do pęcherza 
jest znacznie łatwiejsza u kobiet i 
zdarza się np. podczas kichania, 
kaszlu lub stosunku płciowego. 
Istotny czynnik rozwoju ZUM 
stanowi ciąża, doprowadzająca 
do zastoju moczu, zwłaszcza mię-
dzy 9. a 17. tygodniem. Liczba 
mężczyzn leczonych z powodu 
infekcji dróg moczowych wzrasta 
wraz z wiekiem, co ściśle wiąże 
się ze wzrostem częstości wystę-
powania przerost gruczołu kroko-
wego. Wśród małych dzieci (do 1 
roku życia) na zakażenia układu 
moczowego częściej zapada-
ją chłopcy, ze względu na wady 
rozwojowe układu moczowego, 
które predysponują do infekcji.

Patogen ZUM nabyte poza szpitalem i/lub 
osoby uprzednio zdrowe

ZUM nabyte w szpitalu i/lub osoby z 
upośledzoną odpornością

Bakterie Gram(-) Escherichia coli, Klebsiella sp., 
Proteus sp.

Escherichia coli, Klebsiella sp., 
Proteus sp., Pseudomona sp., 
Enterobacter sp., Serratia sp., 
Citrobacter sp., Salmonella sp.

Bakterie Gram(+) Staphylococcus saprophiticus Staphylococcus epidermidis, 
Enterococcus sp., Lactobacillus sp., 
Streptococcus agalactiae 

Prątki Mycobacterium tuberculosis, prątki 
atypowe

Mykoplazmy 

Chlamydie 

Chlamydia trachomatis Ureaplasma hominis 

Grzyby Candida sp., Aspergillus sp., 
Cryptococcus sp.

Wirusy Herpeswirusy Cytomegalowirus, Adenowirusy, 
Herpeswirusy 

Tabela Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego.



– 18 –

Manuał aptekarski

 Czynniki etiologiczne. 
Najczęstszymi czynnikami etio-
logicznymi zakażeń dróg moczo-
wych są bakterie, zdecydowanie 
rzadziej grzyby, wirusy i pasoży-
ty. Wykaz drobnoustrojów odpo-
wiedzialnych za infekcje układu 
moczowego w populacji poza-
szpitalej i u osób hospitalizowa-
nych przedstawia Tabela.
 Coraz częściej obserwu-
je się występowanie tzw. atypo-
wych zakażeń układu moczowe-
go, wywoływanych przez bak-
terie reprezentujące następujące 
gatunki: Chlamydia trachomatis, 
Mycoplasma pneumoniae, My-
coplasma hominis, Ureaplasma 
urealyticum. Infekcje te są prze-
noszone głównie drogą kontak-
tów seksualnych, rzadko do zaka-
żenia dochodzi na basenie lub na 
skutek korzystania ze wspólnych 
ręczników, gąbek. Tego typu in-
fekcje najczęściej mają przebieg 
bezobjawowy (80%); przebieg 
objawowy manifestuje się w po-
staci ostrego zespołu cewkowego 
z objawami dyzurycznymi, leu-
kocyturią, ropomoczem. U męż-
czyzn może wystąpić wyciek z 
cewki moczowej, a niezależnie od 
płci również ból przy mikcji i/lub 
podczas stosunku. W przypadku 
tego typu zakażeń charaktery-
styczne jest, że wynik posiewu 
moczu jest jałowy. Należy mieć 
świadomość, że na rozpowszech-
nienie zakażeń atypowych w 
znaczącym stopniu wpływa duża 
zakaźność patogenów, ich niewy-
krywalność w podstawowym ba-
daniu bakteriologicznym moczu 
(ze względu na niewielką dostęp-
ność metod diagnostycznych), 
często bezobjawowy przebieg 
oraz niska świadomość społecz-
na. Stany przewlekłych zakażeń 
atypowych układu moczowego 

mogą prowadzić do wielu poważ-
nych powikłań tj. bezpłodność, 
poronienie, przedwczesny poród, 
reaktywne zapalenie stawów (ze-
spół Reitera), zapalenie okołową-
trobowe. 
 Bakterie a kamica ner-
kowa. Kamica nerkowa sprzyja 
rozwojowi zakażenia dróg mo-
czowych i odwrotnie – zakażenie 
w drogach moczowych sprzyja 
rozwojowi kamicy. Kamienie 
struwitowe (odlewowe; fosforan 
amonowo-magnezowy i węglan 
apatytu) stanowią mniej niż 5% 
wszystkich kamieni, ale są przy-
czyną uporczywej, nawracającej 
kamicy. Powstają w przypadku 
zakażenia dróg moczowych bak-
teriami ureazo-dodatnimi, czyli 
rozkładającymi mocznik do amo-
niaku (Proteus sp., Pseudomonas 
sp., Klebsiella sp., Enterococcus 
faecalis). Obecność drobnoustro-
jów we wnętrzu konkrementu ma 
miejsce u ok. połowy chorych na 
kamicę przy czym nie zawsze to-
warzyszy temu znamienny bakte-
riomocz. Zakażone konkrementy 
występują częściej u kobiet niż u 
mężczyzn.
 Odkrycie Helicobacter 
pylori i opracowanie schema-
tów leczenia zmieniło spojrzenie 
na chorobę wrzodową żołądka i 
dwunastnicy. Analogiczną bakte-
rię stwierdzono w układzie mo-
czowym osób chorujących na na-
wrotową kamicę moczową. Jest 
to Gram-ujemna bakteria atypo-
wa tzw. nanobakteria, o bardzo 
małych rozmiarach (<0.5 µm), 
widoczna tylko w mikroskopie 
skaningowym. Charakteryzuje się 
opornością na aminoglikozydy i 
penicyliny oraz na wysoką tem-
peraturę. Wykazano, że to właśnie 
ona inicjuje powstawanie złogów 
przez produkcję apatytów; znaj-

dowana jest w jądrach krystaliza-
cji kamieni moczowych.
 W kontekście kamicy ner-
kowej nie należy jednak kojarzyć 
bakterii tylko ze szkodliwym od-
działywaniem na organizm czło-
wieka. Niewykluczone, że po-
dawanie pacjentom cierpiącym 
z powodu kamieni nerkowych 
probiotyków z bakteriami Oxa-
lobacter formigenes zmniejszy 
ryzyko nawrotów choroby. Te 
beztlenowe bakterie naturalnie 
bytujące w przewodzie pokarmo-
wym niektórych ludzi, potrafią 
metabolizować szczawiany, czyli 
główny składnik kamieni nerko-
wych. Wyniki badań wskazują, że 
obecność tych bakterii może ob-
niżyć ryzyko wystąpienia kamicy 
nerkowej nawet o 70%. Ponadto, 
enzymy degradujące szczawiany 
stwierdzono też u innych bakterii 
bytujących w przewodzie pokar-
mowym (Bifidobacterium lactis). 

dr n. farm. Renata Łoś

Katedra i Zakład Mikrobiologii 
Farmaceutycznej z Pracownią 

Diagnostyki Mikrobiologicznej, 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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„Diagnostyka bakteriologiczna” pod red. E. 
M. Szewczyk, Wydawnictwo naukowe 
PWN, Warszawa 2006.

Kupilas A.: Zakażenia układu moczowego. 
Przegląd Urologiczny 7, 4, 2006.

Sieniawska M.: Nawracające zakażenia ukła-
du moczowego. Medycyna Praktyczna, 
Pediatria 4, 2000.

Cornelius J.G. i wsp.: Colonization with 
Oxalobacter formigenes for the regula-
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Farmakologia leczenia nikotynizmu

Skutki działania nikotyny  
na organizm ludzki
Nikotyna jest substancją 

uzależniającą, działającą w me-
chanizmie pobudzenia szlaku 
mezolimbicznego. Końcowym 
ogniwem szlaku jest uwolnienie 
dopaminy uruchamiającej układ 
nagrody. Alkaloid ten to neuro-
modulator wzmacniający impul-
sy zwane przeciekami, które w 
warunkach fizjologicznych są 
niewystarczające do aktywacji 
komórek postsynaptycznych. Je-
śli w receptorze  nikotynowym 
(nAChR) występuje podjednost-
ka a7 wówczas stymulacja niko-
tyną zwiększa częstość i amplitu-
dę mini-wyładowań, co skutkuje 
uwolnieniem zmagazynowanego 
wapnia i wygenerowaniem im-
pulsu nerwowego. Nikotyna wy-
zwala więc odczucie zadowole-
nia i wykazuje wymienione dalej, 
inne działania receptorowe. Małe 
dawki nikotyny inicjują drżenia 
mięśniowe, większe powodują 
drgawki. Stymulacja chemore-
ceptorów kłębków szyjnych i 
aortalnych jest przyczyną przy-
śpieszenia oddechu. Małe dawki 
pobudzające receptory obwodo-
wego układu nerwowego powo-
dują tachykardię, zwiększenie 
pojemności wyrzutowej serca i 
podniesienie ciśnienia tętniczego. 
Nikotyna wpływa na wydzielanie 
endogennych związków regulu-
jących metabolizm organizmu. 
Stymuluje uwalnianie amin ka-
techolowych (adrenalina i nora-
drenalina) oraz hormonu antydiu-
retycznego. Zmniejsza stężenie 
wolnych kwasów tłuszczowych 
we krwi. Na układ pokarmowy 

działa stymulująco, co objawia 
się pobudzeniem perystaltyki 
ściany przewodu pokarmowego 
i nasileniem wydzielania soku 
żołądkowego. Mogą pojawić się 
nudności, wymioty, zwiększone 
wydzielanie śliny, a nawet bie-
gunka. Tolerancja w stosunku do 
działania obwodowego wytwarza 
się w krótkim czasie.

Objawy abstynencji 
i zatrucie nikotyną

Uzależnienie od nikotyny to 
zależność fizyczna. Po odstawie-
niu pojawiają się objawy ośrod-
kowe i somatyczne. Głód nikoty-
nowy manifestuje się zwiększoną 
drażliwością, zaburzeniami, snu, 
uwagi, agresją. Obniża się nastrój. 
Nikotyna już w kilka sekund po 
wypaleniu papierosa przedosta-
je się przez barierę płuca-krew 
i dociera do mózgu powodując 
uwolnienie dopaminy. Fizyczne 
objawy odstawienne utrzymują 
się około 2-3 tygodnie. Toksycz-
ne stężenie nikotyny we krwi 
daje poczucie splątania, lekkości, 
zmianę percepcji, światłowstręt, 
uczucie oderwania. Mogą być 
obecne halucynacje, wymioty, 
nadprodukcja śliny, zimne poty. 
Następuje utrata przytomności, 
spadek ciśnienia tętniczego nie-
wydolność oddechowa pocho-
dzenia ośrodkowego i porażenia 
mięśni oddechowych. Nikotyna 
w sposób trwały blokuje recep-
tory nikotynowe (N-acetylocho-
linowe, ale o budowie odmien-
nej od tych zlokalizowanych w 
płytce nerwowo- mięśniowej) w 
komórkach nerwowych i zaburza 
ich metabolizm. W przypadku 

zatrucia wskazane jest sprowoko-
wanie wymiotów, bądź płukanie 
żołądka zawiesiną z węglem ak-
tywowanym. Należy sprawdzać 
oddech, a w przypadku drgawek 
zastosować środki przeciwdrgaw-
kowe.

Farmakoterapia uzależnienia
Pobudzanie neuronalnych 

receptorów nikotynowych pro-
wadzi do szybkiego zmniejszenie 
ich wrażliwości (desensytyzacja) 
i zwiększenia zapotrzebowania 
na nikotynę. Obecnie praktykuje 
się dwie strategie leczenia uza-
leżnienia nikotynowego. Suple-
mentację czystą nikotyną w celu 
złagodzenia objawów odstawien-
nych i zmniejszenia ekspozycji na 
substancje dymu papierosowego 
oraz blokowanie działań recepto-
rowych nikotyny.

Nikotynowa terapia zastęp-
cza (NTZ) umożliwia utrzymanie 
niskiego poziomu nikotyny w 
organizmie, który wystarcza do 
częściowego wysycenia recepto-
rów. Wszystkie formy NTZ zale-
cane są jako terapia pierwszego 
rzutu. 

Systemy transdermalne
Występują w trzech daw-

kach: - 114 mg, uwalniający 21 
mg nikotyny w ciągu 24 godzin; 
- 78 mg, uwalniający 14 mg niko-
tyny w ciągu 24 godzin; - 36 mg, 
uwalniający 7 mg nikotyny w cią-
gu 24 godzin.

Plastry stosuje się w sy-
stemie dziennym (16h) lub cało-
dobowym (24h). Zaletą nocnej 
przerwy w stymulacji receptorów 
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jest ich resensytyzacja i nasile-
nie działania kolejnych dawek. 
Plastry nocne powinny stosować 
osoby sięgające po papierosa za-
raz po przebudzeniu, gdyż zapew-
nia to lepszą kontrolę objawów 
odstawiennych. Po zaprzestaniu 
palenia tytoniu plastry stosuje się 
w schemacie trzystopniowym: 
Stopień 1-21 mg/ 24 godz. przez 
6 tygodni, Stopień 2-14 mg/ 24 
godz. przez 2 tygodnie, Stopień 
3-7 mg/ 24 godz. przez 2 tygo-
dnie. Osobom palącym nie więcej 
niż 10 papierosów w ciągu doby, 
dawkę nikotyny zmniejsza się w 
2 etapach począwszy od stopnia 2 
trwającego 6 tygodni. Plastry ni-
kotynowe przeciwwskazane są u 
pacjentów z nadwrażliwością na 
miejscowo podaną nikotynę oraz 
u osób ze świeżym zawałem ser-
ca, z niestabilną dławicą piersio-
wą, dławicą Prinzmetala, ciężką 
arytmią i po niedawno przebytym 
udarze niedokrwiennym mózgu. 
Nikotyna podawana w plastrach 
może wpływać na działanie le-
ków regulujących ciśnienie krwi, 
leków przeciwastmatycznych 
oraz leków działających ośrodko-
wo. Głównym, oprócz zaburzeń 
snu, działaniem niepożądanym 
może być wysypka, świąd, za-
czerwienienie i pieczenie skóry. 
W większości przypadków reak-
cje miejscowe są łagodne i ustę-
pują po zdjęciu plastra. 

Gumy nikotynowe
Produkowane są w daw-

kach 2 i 4 mg. Odpowiednio 
stosowana guma 2mg pozwala 
na osiągniecie 30% stężenia ni-
kotyny wchłanianej przez płuca, 
natomiast guma 4mg zapewnia 
60% tego stężenia. Zwykle kura-
cję zaczyna się od większych da-
wek, co dotyczy zwłaszcza osób 
wypalających ponad 25 papiero-
sów dziennie, bądź sięgających 

po pierwszego papierosa zaraz 
po przebudzeniu. Gumy należy 
stosować przez 6-12 tygodni żu-
jąc jedną co 1-2 godziny i pamię-
tając o sposobie żucia. W chwili 
poczucia mrowienia gumę należy 
umieścić pod językiem, albo po-
między językiem, a dziąsłem, a 
w chwili zaprzestania mrowienia 
ponownie rozgryźć. Gumę stosu-
je się nie dłużej niż 30 minut, po 
upływie tego czasu jej wartość te-
rapeutyczna spada do zera, gdyż 
nie zawiera już nikotyny. Al-
ternatywa dla systematycznego 
stosowania gum nikotynowych 
jest podawanie ich okazjonalnie, 
w momencie poczucia chęci za-
palenia papierosa. Należy mieć 
jednak świadomość, że efekty 
działania nikotyny uwolnionej z 
gumy odczuwa się dopiero po 15 
minutach, podczas gdy nikoty-
na wchłaniana przez płuca dzia-
ła już po 10 sekundach. Kurację 
gumami kończy się, gdy dawka 
zostanie zmniejszona do 1-2 gum 
na dobę. Większość zgłaszanych 
działań niepożądanych związa-
nych ze stosowaniem gum wy-
stępuje w ciągu pierwszych 3-4 
tygodni po rozpoczęciu leczenia. 
Podczas pierwszych dni stosowa-
nia najczęściej zgłaszanymi dzia-
łaniami niepożądanymi są po-
drażnienia gardła oraz zwiększo-
ne wydzielanie śliny. Nadmierne 
połykanie uwolnionej nikotyny 
może początkowo powodować 
czkawkę i podrażnienie błony 
śluzowej żołądka. Guma do żucia 
może przyklejać się, a w rzad-
kich przypadkach spowodować 
uszkodzenie protezy dentystycz-
nej. W następstwie stosowania 
NTZ może być wymagana zmia-
na dawkowania niektórych przyj-
mowanych leków. W przypadku 
przyjmowania leków przeciwde-
presyjnych, stosowanych w schi-
zofrenii, przeciwastmatycznych, 

stosowanych w przewlekłej ob-
turacyjnej chorobie płuc i stanach 
zapalnych oskrzeli), niektórych 
leków stosowanych w chorobie 
Alzheimera i Parkinsona, oraz le-
ków stosowanych m.in. w często-
skurczu, napadowym migotaniu 
przedsionków, zaburzeniach ryt-
mu serca), należy skonsultować 
się z lekarzem przed zastosowa-
niem gum z  nikotyną.

Pastylki do ssania
Podobnie jak w przypadku 

gum, przed ustaleniem dawkowa-
nia należy ustalić stopień uzależ-
nienia. Pastylki nikotynowe do 
ssania 2 mg są odpowiednie dla 
osób, które wypalają pierwszego 
papierosa po upływie przynaj-
mniej 30 minut po przebudze-
niu. Dawka 4 mg przeznaczona 
jest dla tych, którzy pierwszego 
papierosa wypalają wcześniej. 
Podczas kuracji pastylkami nie 
następuje redukcja zażywanej 
dawki, ale jedynie zmniejszenie 
częstości przyjmowania. Pastyl-
kę należy umieścić w ustach i od 
czasu do czasu przemieszczać ją 
z jednej strony jamy ustnej do 
drugiej aż do rozpuszczenia. Pod-
czas stosowania nie należy jeść 
ani pić. Pastylka rozpuszcza się 
zwykle po 20-30 minutach. Nie 
należy stosować dwóch pastylek 
jednocześnie.  Minimum trwania 
kuracji to 6 tygodni według sche-
matu: 1-6 tydzień – jedna pastyl-
kę co 1-2 godziny, 7-9 tydzień 
- jedna pastylkę co 2-4 godziny, 
10-12 tydzień – jedna pastyl-
kę co 4-8 godzin. W przypadku 
utrzymywania się chęci palenia 
przez kolejne 12 tygodni można 
zażywać 1-2 pastylki dziennie, 
nie przekraczając 24 tygodni. Do 
typowych przeciwwskazań na-
leżną nadciśnienie tętnicze, cho-
roba wrzodowa żołądka, ciężkie 
zaburzenia czynności nerek lub 
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wątroby, nadczynność tarczycy, 
cukrzyca, schorzenia układu ser-
cowo-naczyniowego oraz ciężkie 
schorzenia naczyń obwodowych. 
Działania niepożądane są podob-
ne jak podczas stosowania gum 
nikotynowych.

Inhalatory nikotynowe
Inhalatory za-

projektowane są w ten 
sposób, by wielkością i 
kształtem przypomina-
ły papieros. Pojedynczy 
inhalator składa się z 
plastikowego ustnika i 
wymienialnego wkładu. 
Podobieństwo do papie-
rosa to szczególnie waż-
ne dla osób  uzależnio-
nych behawioralnie, któ-
re z zapalenia papierosa 
czynią rytuał. Doustna 
aplikacja nikotyny na 
zasadzie porwania czą-
steczek substancji przez 
prąd powietrza imituje 
wrażenia doznawane 
podczas palenia, mimo 
iż nikotyna nie dostaje 
się do płuc, lecz zostaje 
wchłonięta przez ślu-
zówkę jamy ustnej. Po-
jedyncza dawka (jeden 
wkład) uwalnia przecięt-
nie 1,5-2 mg nikotyny, 
co daje stężenie porów-
nywalne do osiągniętego 
po zastosowaniu gumy 
w dawce 2 mg. Dziesięć 
wdechów w przybliże-
niu odpowiada jednemu 
wdechowi dymu papierosowego. 
Rekomendowane jest zużywanie 
od 6 do 16 wkładów dziennie 
przez okres nie dłuższy niż 24 
tygodnie. Po inhalator wskazane 
jest sięgać zawsze w przypadku 
chęci zapalenia papierosa. Ku-
rację prowadzi się zmniejszając 
dawki przyjmowanej nikotyny 

poprzez zmniejszenie częstości 
dawkowania. Technika inhalacji 
nie jest ważna. Płytkie wdycha-
nie (podobnie jak przy paleniu 
fajki) lub głęboka inhalacja (po-
dobna do palenia papierosów) 
dają podobne stężenia nikotyny 
w surowicy, przy założeniu, że 
taka sama ilość powietrza była 

wciągana przez korek wkładu. 
Czas trwania pojedynczej inha-
lacji powinien wynosić 20 minut. 
Ilość nikotyny uwalnianej z inha-
latora zależy od temperatury, im 
niższa temperatura, tym dłuższa 
inhalacja. Otwarty wkład nale-
ży zużyć w ciągu 12 godzin. Do 
przeciwwskazań do stosowania 

należy zaliczyć nadwrażliwość 
na mentol oraz nikotynę, jak rów-
nież niedawno przebyty zawał 
serca, niestabilną dławicę, cięż-
kie arytmie oraz ostrą fazę udaru 
mózgowego. Podczas stosowania 
inhalatorów część palaczy sto-
sujących uskarża się na miejsco-
we podrażnienia błony śluzowej 

gardła oraz na niewiel-
ki kaszel, ale objawy 
te zwykle ustępują po 
pewnym czasie.

Tabletki 
podjęzykowe
Ta forma NTZ to 

dosyć nowy preparat na 
polskim rynku. Pastylki 
są niewielki i pozwa-
lają w dyskretny spo-
sób złagodzić objawy 
abstynenci. Zawierają 
2 lub 4 mg nikotyny 
wchłaniającej się przez 
błonę śluzową jamy 
ustnej. Umieszczona 
pod językiem tabletka 
rozpuszcza się przez 
około 30 minut, przez 
ten czas nie należy jeść 
ani pić. Po ustaleniu 
dawki należy stosować 
od 8 do 12 tabletki na 
dobę. Osoby, które nie 
zaprzestały palenia po 
zastosowaniu tabletek 
2 mg powinny rozpo-
cząć leczenie tabletka-
mi 4 mg Po odstawie-
niu papierosów leczeni 

trwa przynajmniej trzy 
miesiące. Początkowo stosuje się 
tabletkę co 1-2 godziny, a leczenie 
kończy się, gdy dawka zostanie 
zmniejszona do 1-2 tabletek na 
dobę. Osoby, które nie odstawiły 
papierosów stosują tabletki w celu 
zmniejszenia ilości wypalanych 
papierosów. Tabletki zażywa się 
w czasie pomiędzy wypalanymi 
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papierosami, w momencie poja-
wienia się chęci sięgnięcia po na-
stępnego. Do głównych objawów 
niepożądanych należy podrażnie-
nie jamy ustnej i gardła, a w dal-
szej kolejności należy wymienić: 
bóle, zawroty głowy, nudności, 
zgagę, uczucie suchości i gorąca 
w jamie ustnej, zapalenie śluzów-
ki nosa. Mniej częstsze jest koła-
tanie serca i przejściowe migota-
nie przedsionków.

Elektroniczne papierosy
E-papieros to najnowsza 

forma inhalatora służąca do po-
dawania nikotyny. Urządzenie nie 
jest  zarejestrowane jako produkt 
leczniczy, a jego produkcja  nie 
podlega żadnym obostrzeniom 
prawnym. E-papieros ma kształt 
i wymiary zwykłego papierosa. 
Ustnik zawiera wymienny wkład 
wypełniony płynem, w którym 
znajduje się nikotyna (0,4% do 
3,6%), glikol propylenowy, glice-
ryna i opcjonalnie dodatki sma-
kowe lub aromatyczne. Podczas 
inhalowania się przez użytkow-
nika, mikroprocesor przez prze-
łącznik podciśnieniowy wykrywa 
przepływ powietrza i aktywuje 
zasilanie do tzw. atomizera. Ato-
mizer wprowadza mikroskopijne 
kropelki płynu do przepływają-
cego powietrza przez podgrzanie 
płynu do temperatury 150-180°C. 
Tworzy to parę, która jest inhalo-
wana przez użytkownika. Glikol 
propylenowy powoduje, że płyn 
zamienia się w mgiełkę przypo-
minającą dym tytoniowy, doda-
tek gliceryny zwiększa ten efekt. 
W niektórych modelach e-papie-
rosów mikroprocesor aktywuje 
również znajdującą się na końcu 
urządzenia pomarańczową (lub 
innego koloru) diodę LED, co 
symuluje żarzenie się papierosa. 
Podczas badań porównawczych 
prowadzonych przez Bullen Ch. 

min, w Clinical Trials Research 
Unit and Auckland Tobacco Con-
trol Research Centre, Uniwersytet 
Auckland, Auckland, Nowa Ze-
landia, okazało się, że papierosy 
elektroniczne są dobrze tolerowa-
ne i wywołują mniej negatywnych 
wrażeń niż inhalator. Dostarczają 
też nikotynę szybciej (19.4 min.) 
niż inhalator (30 min.), ale oczy-
wiście wolniej niż zwykły papie-
ros (14.3 min.).

W przypadkach, gdy psy-
choterapia i NTZ nie odnoszą 
oczekiwanych rezultatów do le-
czenia włącza się preparaty od-
działujące na ośrodkowy układ 
nerwowy i wpływające na obja-
wy abstynencyjne. Wykorzystuje 
się działanie pobudzania recep-
torów, bądź też jednoczesnego 
pobudzania i blokowania recep-
torów, co pozwala uniknąć ob-
jawów odstawiennych i efektów 
nagradzających wywoływanych 
przez nikotynę. Do terapii lecze-
nia nikotynizmu włącza się leki 
przeciwdepresyjne, zwiększa-
jące w mózgu stężenie dopami-
ny oraz leki hamujące działanie 
neuronów odpowiedzialnych za 
efekty abstynencji nikotynowej. 
Wszystkie leki o wspomnianych 
mechanizmach działania należy 
stosować po konsultacji i pod 
kontrolą lekarza.

Cytyzyna
Działanie na receptory ni-

kotynowe N-cholinergiczne wy-
kazuje cytyzyna. Jest to alkaloid 
chinolizydynowy składający się z 
pierścienia chinolizydyny skon-
densowanego z piperydyną, natu-
ralnie występuje w nasionach Cy-
tisus laburnum. Cytyzyna pobu-
dza, a następnie poraża zwoje we-
getatywnego układu nerwowego. 
Powoduje odruchowe wzmożenie 
czynności oddechowej (podobnie 

jak lobelina) oraz jest odpowie-
dzialna za stymulację wydzielania 
adrenaliny z rdzenia nadnerczy i 
wzrost ciśnienia krwi. Cytyzyna 
konkurując z nikotyną o recep-
tory N-cholinergiczne wypiera z 
nich nikotynę. Pozwala to na uzy-
skanie stopniowego zmniejszenia 
zależności organizmu od nikoty-
ny i odzwyczajenie się od palenia 
tytoniu bez objawów abstynen-
cji. Należy zachować ostrożność 
przy stosowaniu preparatu za-
wierającego cytyzynę, gdyż jego 
przedawkowanie wywołuje takie 
objawy jak: nudności, wymioty, 
przyspieszenie czynności serca, 
podwyższenie ciśnienia tętnicze-
go krwi, zaburzenia oddychania. 
W takiej sytuacji należy postę-
pować podobnie jak po zatruciu 
nikotyną, (płukanie żołądka, w 
przypadku pobudzenia środki 
uspokajające lub obniżające ciś-
nienie krwi). Kuracja cytyzyną 
polega na przyjmowaniu przez 
pierwsze trzy dni po 1 tabletce 
co 2 godziny (6 tabletek dzien-
nie), stopniowo zmniejszając 
liczbę wypalanych papierosów. 
Co kilka dni zmniejsza się ilość 
tabletek przyjmowanych w cią-
gu dnia, w piątym dniu leczenia 
należy definitywnie zrezygnować 
z palenia papierosów. Od 21 do 
25 dnia należy przyjmować 1-2 
tabletki dziennie. Terapię można 
powtórzyć po 4-5 miesiącach. W 
przypadku pojawienia się działań 
niepożądanych (mających obja-
wy zatrucia) należy zmniejszyć 
dzienną dawkę cytyzyny. Pacjen-
ci z chorobą wrzodowa powinni 
zachować szczególną ostrożność. 
Do bezwzględnych przeciwwska-
zań leczenia cytyzyną należą: 
miażdżyca tętnic, guz chromo-
chłonny nadnerczy, ciężka nie-
wydolność układu sercowo-na-
czyniowego oraz zaawansowane 
nadciśnienie. Podczas terapii nie 
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należy pić alkoholu i stosować le-
ków przeciwgruźliczych. 

 
Wareniklina

Związek jest częściowym 
agonisto-antagonistą receptorów 
nikotynowych. Działanie waren-
kiliny polega na pobudzaniu re-
ceptorów, a tym samym znosze-
niu efektów odstawiennych oraz 
blokowaniu tych samych recepto-
rów, co powoduje zahamowanie 
działań nagradzających odczu-
wanych po uwolnieniu dopaminy. 
Wareniklina wiąże się z recepto-
rami N-acetylocholinergicznymi 
typu α4β2. Preparat zawierają-
cy warenkilinę jest stosunkowo 
niedługo na rynku i brakuj jesz-
cze doświadczenia klinicznego 
w stosowaniu preparatu u osób 
z różnymi schorzeniami, dlate-
go należy zachować ostrożność 
podczas jego stosowania. Do naj-
częstszych działaś niepożądanych 
zalicza się: bezsenność, ból gło-

wy, nudności, wymioty, zaparcia 
biegunkę, zaburzenia smaku oraz 
niestrawność. Należy pamiętać o 
interakcjach zachodzących u pa-
cjentów stosujących warenkilinę 
i teofilinę oraz warenkilinę i war-
farynę, gdyż może być konieczna 
zmiana dawkowania ze względu 
na zmianę szybkości metaboli-
zmu tych leków. Warekiliny nie 
należy podawać łącznie z cyme-
tydyną u pacjentów z ciężkimi 
zaburzeniami czynności nerek. 
Kurację warenkiliną rozpoczyna 
się 1-2 tyg. przed planowanym 
terminem zaprzestania palenia 
papierosów. Przez pierwsze 3 dni 
należy przyjmować 0,5 mg raz 
dziennie, przez następne 3 dni 0,5 
mg 2 razy dziennie. Od 8. dnia 
przyjmuje się 1 mg 2 razy dzien-
nie. Kuracja trwa 12 tyg. W przy-
padku pacjentów, którym udało 
się zaprzestać palenia tytoniu w 
ciągu 12 tyg., można rozważyć 
zastosowanie dodatkowo 12-ty-

godniowego okresu leczenia w 
dawce 1 mg 2 razy dziennie. U pa-
cjentów, którzy nie tolerują dzia-
łań niepożądanych można czaso-
wo lub stale zmniejszyć dawkę 
do 0,5 mg 2 razy dziennie. 

Bupropion
Bupropion to związek na-

leżący do selektywnych inhibi-
torów neuronalnego wychwytu 
katecholamin (noradrenaliny i 
dopaminy). Wykazuje jedynie 
nieznaczny wpływ na wychwyt 
zwrotny serotoniny. Mechanizm 
działania w leczeniu nikotynizmu 
jest związany z pobudzeniem szla-
ków neuronalnych (mechanizm 
noradrenergiczny i dopaminer-
giczny), pewne znaczenie może 
mieć też wpływ leku na receptory 
nikotynowe. Bupropion metabo-
lizowany jest do trzech aktyw-
nych związków (hydroksybupro-
pion i aminoalkoholowe izomery 
- treohydrobupropion i erytrohy-
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drobupropion). Działanie bupro-
pionu objawia się zmniejszeniem 
objawów odstawiennych po za-
przestaniu palenia papierosów. 
Kurację rozpoczyna się jeszcze w 
okresie aktywnego palenia, dwa 
tygodnie przed zaprzestaniem. 
Dawka początkowa wynosi 150 
mg na dobę, rano przez 3 kolejne 
dni, od 4. dnia przyjmuje się 150 
mg rano i 150 mg po południu 
(należy zachować co najmniej 
8-godzinną przerwę między ko-
lejnymi dawkami). Maksymalna 
dawka jednorazowa wynosi 150 
mg, a maksymalna dawka dobo-
wa - 300 mg. Do bezwzględnych 
przeciwwskazań do stosowania 
zależy zaliczyć napady drgawek, 
bulimię, anoreksję, leczenie inhi-
bitorami MAO i ciężką marskość 
wątroby. Należy pamiętać, iż 
bupropion jest metabolizowany 
przez cytochrom P-450, co może 
wpływać na metabolizm wielu 
jednocześnie przyjmowanych le-
ków. W przypadku łączenia bu-
propionu z lekami adrenolitycz-
nymi, przeciwarytmiczymi klasy 
1C, selektywnymi inhibitorami 
wychwytu zwrotnego serotoniny, 
trójpierścieniowymi lekami prze-
ciwdepresyjnymi, lekami neuro-
leptycznymi leczenie powinno 
być rozpoczynane od najmniej-
szych dawek. Do działań niepo-
żądanych występujących podczas 
terapii bupropionem zalicza się: 
gorączkę, osłabienie, tachykar-
dię, hipotonię ortostatyczną, na-
pady padaczkowe, bezsenność, 
drżenie, zaburzenia koncentracji 
i inne.

Klonidyna
Klonidyna jest agonistą au-

toreceptorów α2, który hamuje 
aktywność neuronów noradrener-
gicznych struktur związanych z 
niektórymi objawami abstynencji 
nikotynowej. Klonidyna zmniej-

sza nadmierne pobudzenie neu-
ronów jądra miejsca sinawego 
(locus coeruleus). Nadmierne po-
budzenie tych struktur występuje 
w zespole abstynencyjnym, co 
może mieć kluczowe znaczenie 
w leczeniu uzależnienia od niko-
tyny. Klonidyna dobrze sprawdza 
się u palących kobiet – ze wzglę-
du na większą skuteczność oraz 
u pacjentów z nadciśnieniem – 
jednocześnie wykorzystuje się jej 
działanie hipotensyjne. Lek ten 
jest zalecany do stosowania jako 
terapia drugiego rzutu, ze wzglę-
du na znaczne działania niepo-
żądane oraz wymaganą kontrolę 
lekarza. Działanie ośrodkowe 
klonidyny prowadzi do nadmier-
nej senności, uczucia znużenia i 
zmęczenia oraz charakterystycz-
nej suchości jamy ustnej. Podczas 
stosowania klonodyny (tabletki 
lub plastry) dochodzi do kompen-
sacyjnych zmian receptorowych, 
dlatego też kurację rozpoczyna 
się od małych dawek i stopniowo 
się je zwiększa. Przy kończeniu 
stosowania leku należy odstawiać 
go powoli, nie doprowadzając do 
wystąpienia objawów recepto-
rowych związanych z odstawie-
niem klonidyny. Leczenie prowa-
dzi się prze 3-10 tygodni lub do 
ustąpienia objawów abstynencji 
nikotynowej.  
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Odkrycia mechanizmów 
molekularnych powstawania i 
rozwoju nowotworów pozwalają 
na bardziej skuteczne działania 
profilaktyczne, diagnostyczne 
oraz lecznicze. Strategie leczenia 
nowotworów wychodzą ze zrozu-
mienia biologii nowotworu oraz 
z danych empirycznych dotyczą-
cych skuteczności różnych metod 
leczniczych, ale także zależą od 
rodzaju nowotworu jego wrażli-
wości na dana metodę i stopnia 
jej rozwoju. 

Obecnie medycyna dyspo-
nuje kilkoma sposobami lecze-
nia, które stosuje się w walce z 
chorobą nowotworową. Wiele 
z nich jest bardzo skutecznych, 
inne mniej jednak wszystkie one 
dają szansę na wyleczenie. Do 
najważniejszych zaliczamy: chi-
rurgię, radioterapię, chemiote-
rapię oraz leczenie biologiczne, 
które ma za zadanie nie tylko od-
działywać na komórkę nowotwo-
rową, ale także zwiększać odpor-
ności przeciw guzowi, hamować 
sygnały pobudzające, wzmacniać 
sygnały hamujące oraz wpływać 
na środowisko guza np. unaczy-
nienie (angiogeneza). Nowoczes-
ne leczenie nowotworów polega 
na kojarzeniu poszczególnych 
metod oraz w miarę możliwości 
stosowaniu ich precyzyjnie na 
określone cele. 

W ostatnich kilku latach 
nastąpił znaczny postęp w nauce, 
technologii oraz metodach lecze-
nia nowotworów. Wprowadzenie 
wieloośrodkowych, randomizo-
wanych, kontrolowanych badań 
klinicznych umożliwia precyzyj-
ne opracowywanie nowych stra-
tegii leczenia, które są wartością 
nie tylko dla praktyki lekarskiej, 
ale przede wszystkim dla chorych 
i zagrożonych rakiem. 

Obecnie stosowane metody 
leczenia nowotworów takie jak 
chirurgia, radioterapia, chemio-
terapia, immunoterapia i hormo-
noterapia będą uzupełniane lub 
zastępowane metodami wypraco-
wanymi w laboratoriach. Między 

innymi prowadzone są badania 
nad wrażliwością i opornością 
nowotworów na radioterapię oraz 
nad zindywidualizowaniem che-
mioterapii. Przykładami nowo 
stosowanych leków w prakty-
ce klinicznej to m.in. Herceptin, 
przeciwciało działające na recep-
tor HER2; stosowany w leczeniu 
raka piersi, Gleevec inhibitor ki-
nazy Brc/Abl wykorzystywany z 
dużym powodzeniem w leczeniu 
mięsaków przewodu pokarmo-
wego. 

Metody leczenia nowotworów:
Leczenie €	 chirurgiczne (rady-
kalne bądź cytoredukcyjne) 
ma charakter miejscowy i to-

Radiologia i leczenie chirurgiczne
Nowotwory są największym wyzwaniem dla ludzkości i jednocześnie największym zagroże-

niem, ze względu na fakt, iż co czwarty mieszkaniec świata umiera na nowotwór. Postępy w naukach 
podstawowych, badaniach klinicznych umożliwiają opracowywanie coraz skuteczniejszych strategii 
leczenia nowotworów.

ZASADY LECZENIA NOWOTWORÓW.
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warzyszy mu uraz okołoope-
racyjny. Organizm człowieka, 
a szczególnie układ immuno-
logiczny musi sobie poradzić 
z chorobą, ale również niejed-
nokrotnie z potężnym urazem. 
W celu uzyskania jak najlep-
szego rezultatu leczniczego, 
mając na uwadze jakość życia 
chorego lekarz posługuje się 
w określonych przypadkach 
technikami specjalnymi, w 
tym: elektrochirurgią, krio-
chirurgią, chirurgią laserową, 
radiochirurgią, fotochirurgią, 
bądź technikami naczynio-
wymi (infuzja, perfuzja, em-
bolizacja).
Radioterapia€	  metoda lecze-
nia miejscowego promienio-
wrażliwych nowotworów. Na 
ogół chorzy wykazują dobrą 
tolerancje na ten rodzaj lecze-
nia. 
Chemioterapia€	  nowotworów 
jest metodą leczenia systemo-
wego. Dostosowuje się ją do 
rodzaju i stopnia zaawanso-
wania nowotworu. Chemiote-
rapia niesie ze sobą poważne 
ograniczenia, istnieje duże 
ryzyko wystąpienia groźnych 
dla życia powikłań i objawów 
ubocznych. Nie wszystkie no-
wotwory są wrażliwe na che-
mioterapię. Osiągnięto dobre 
wyniki w leczeniu ziarnicy 
złośliwej, ostrej białaczki, ale 
nadal mizerne rezultaty osią-
gamy w leczeniu raka płuc, 
piersi, prostaty i przewodu 
pokarmowego.
Immunoterapia€	  to metoda, 
która polega na pobudzaniu 
mechanizmów obronnych 
chorego. Słabością immuno-
terapii jest niemożność znisz-
czenia dużej liczby komórek 
nowotworowych. Przykła-

dem pobudzania swoistych i 
nieswoistych mechanizmów 
układu odpornościowego jest 
wykorzystanie]. immunotera-
pii genowej w leczeniu czer-
niaka złośliwego.
Hormonoterapia€	  nowotwo-
rów ma ograniczone zastoso-
wanie tylko do nowotworów 
hormonozależnych (np. rak 
piersi). Podawanie hormonów 
może być w chorobie nowo-
tworowej wykorzystywane w 
przypadku nadmiernego lub 
nieprawidłowego ich wydzie-
lania oraz w ramach leczenie 
wspomagającego. 
Leczenie skojarzone€	  za po-
mocą metod biologicznych i 
cytotoksycznych wzbudza co-
raz większe zainteresowania. 
Biochemioterapia daje coraz 
częściej lepszą reakcje na le-
czenie. Przykładem może być 
zastosowanie IL-2, IFN alfa i 
5-FU w leczeniu raka nerki.

Przyszłe strategie leczenia no-
wotworów będą wielokierun-
kowe. Dzięki poznaniu cech 
genetycznych nowotworu bę-
dzie można precyzyjnie określić 
wskazania do leczenia chirur-
gicznego, radioterapii, chemio-
terapii i leczenia biologicznego. 
Optymalnie będzie można koja-
rzyć poszczególne metody, wspo-
magając leczenie zasadnicze np. 
hipertermią, przeszczepianiem 
szpiku lub terapią genową. 

RADIOTERAPIA

Radioterapia jest jedną z 
głównych metod leczenia no-
wotworów. W skojarzeniu z chi-
rurgią i chemioterapią wpływa 
na uzyskanie lepszych wyników 
leczniczych, często umożliwiając 
zmniejszenie obszaru radykalne-

go zabiegu chirurgicznego.
Odkrycie przez Wilhelma 

Roentgena promieniowania X 
pozwoliło na rozwój radioterapii, 
jednej z najważniejszych metod 
leczenia nowotworów. 

Wykorzystywane w lecze-
niu promieniowanie elektromag-
netyczne obejmuje promienie 
Roentgena i promienie gamma 
powstające w jądrach izotopów, 
naturalnych pierwiastkach i apa-
ratach wytwarzających odpo-
wiedni rodzaj promieniowania 
oraz promieniowanie cząstkowe: 
elektrony, neutrony, protony alfa, 
ujemne mezony pi oraz ciężkie 
jony węgla, neonu i argonu. 

Radioterapia wykorzystuje 
promieniowanie jonizujące, któ-
re powoduje zmiany w tkance 
zarówno prawidłowej jak i no-
wotworowej. W wyniku promie-
niowania woda ulega radiolizie, 
a to prowadzi do powstania wol-
nych rodników hydroksylowych, 
nadtlenku wodoru czy wodoru. 
Związki te uszkadzają i niszczą 
aminokwasy, kwasy nukleinowe 
oraz enzymy zawarte w komór-
kach co prowadzi do śmierci ko-
mórki. Najbardziej podatne na 
działanie promieniowania są ko-
mórki nowotworowe w okresie 
podziału komórkowego co jest 
spowodowane gorszą sprawnoś-
cią mechanizmów naprawczych 
eliminujących uszkodzenia po-
promienne w komórce. 

Całkowitą dawkę promie-
niowania niszczącą komórki no-
wotworowe podaje się w wielu 
seansach (to tzw. dawki frakcjo-
nowane), żeby jak najbardziej 
ochronić te zdrowe. Przed roz-
poczęciem właściwych naświet-
lań wykonuje się tzw. symulację, 
czyli oznacza na ciele obszar, jaki 
będzie poddany napromienianiu. 
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Ponadto określa się miejsca, które 
należy osłonić przed szkodliwym 
działaniem promieniowania. W 
tym celu wykonuje się specjalne 
osłony, np. chroniące część płuc, 
zdrowy fragment twarzy itp.

Ogólna dawka napromie-
nienia uzależniona jest od wiel-
kości, usytuowania, rodzaju no-
wotworu oraz ogólnego stanu 
zdrowia pacjenta oraz stosowa-
nych równolegle innych form 
terapii. Każda sesja trwa 1–5 mi-
nut, a nad jej przebiegiem czuwa 
radioterapeuta. W czasie zabiegu 
nie wolno się ruszać, ale nie trze-
ba wstrzymywać oddechu.
Podział radioterapii w zależności 
od używanej energii:

Radioterapia konwencjonalna •	
(60-400 keV). Promieniowa-
nie małoprzenikliwe, płytkie, 
miękkie, graniczne, wyłącznie 
promieniowanie X. Do lecze-
nia nowotworów skóry.
Radioterapia megawoltowa •	
(1,25-25 MeV) 

Promieniowanie gammo a, 
generowane przez kobalt 
60 (linie o energii 1,17 i 
1,33 MeV). 
Promieniowanie o X o wyso-
kiej energii generowane w 
przyśpieszaczu liniowym. 
(4-25 MeV) 
Elektrono y (6-22 MeV) 

W związku z ogromnym postę-
pem technicznym, jaki dokonał 
się w zeszłym stuleciu i obserwo-
wany jest do dziś, radioterapeuci 
dysponują różnymi wysokoener-
getycznymi źródłami promienio-
wania jonizującego, urządzeniami 
do trójwymiarowego planowania 
leczenia, tzw. symulatorami oraz 
nowymi metodami dozymetrii i 
dynamicznego napromieniania 
pacjentów. Do walki z komórkami 

rakowymi obecnie rzadko wyko-
rzystuje się promienie RTG, radu 
czy kobaltu, częściej zaś promie-
niowanie generowane przez tzw. 
przyśpieszacze liniowe.

Parametry promieniowania istot-
ne z punktu widzenia radiotera-
pii:

Dawka promieniowania1. 
Liniowe przekazywanie ener-2. 
gii (LET)
Głębokość wnikania zależna 3. 
od rodzaju promieniowania

Podział radioterapii w zależności 
od umiejscowienia źródła pro-
mieniowania:

Brachyterapia  1. 
(curieterapia) 

Metoda polegająca na umiesz-
czeniu źródeł promieniowania do 
guza nowotworowego lub do jam 
ciała. Najczęściej stosuje się izo-
topy generujące promieniowanie 
o wyższej energii (cez 137; ko-
balt 60 i inne izotopy promienio-
twórcze) w leczenie nowotworów 
jamy ustnej, macicy, prącia. Istot-
ny jest dobór pierwiastka pro-
mieniotwórczego i prawidłowe 
rozmieszczenie jego ognisk. Za-
pewnia to jednorodną i wysoką 
dawkę promieniowania w guzie, 
przy ochronie zdrowych tkanek 
otaczających. 
Przed seansem naświetlania do 
organizmu wprowadza się (w 
znieczuleniu ogólnym lub miej-
scowym) w zajęte przez nowo-
twór miejsce, np. gruczoł pier-
siowy czy prostatę, lub też w 
sam guz cienkie plastikowe apli-
katory. Następnie na kilka minut 
napełnia się je materiałem radio-
aktywnym, a po napromienieniu 
usuwa się go. Same aplikatory, by 
uniknąć ponownego znieczulania 

chorego, zostają w ciele przez 
kilka dni. Tę metodę leczenia 
proponuje się chorym z przerzu-
tami. Zaletą brachyterapii jest to, 
że na skórze nie pojawia się wca-
le (lub występuje tylko niewielki) 
odczyn popromienny, co zdecy-
dowanie przyśpiesza całkowite 
wygojenie się skóry. 
Wskazania do stosowania bra-
chyterapii:
1.  leczenie nowotworów złośli-
wych, 
2.  leczenie innych chorób: 

a) układu krążenia: stenozy 
„de novo”, restenozy tętnic 
obwodowych oraz tętnic 
wieńcowych, 

b) choroba Rendu – Oslera, 
c) nadczynność tarczycy, 
d) czerwienica prawdziwa, 

trombocytoza, 
e) choróby gałki ocznej – pro-

filaktyka rozrostu naczyń 
po transplantacji rogówki.

Formy stosowania brachyterapii: 
1) jako samodzielne leczenie ra-

dykalne, 
2) jako część skojarzonego lecze-

nia radykalnego razem z chi-
rurgią i/lub teleterapią, 

3) jako samodzielne leczenie pa-
liatywne, 

4) jako część skojarzonego lecze-
nia paliatywnego razem z chi-
rurgią i/lub teleterapią, 

5) jako brachyterapia ratunkowa.

Podział brachyterapii ze względu 
na sposób umieszczenia izotopu:
1. śródtkankowa - leczenie no-

wotworów jamy ustnej, gar-
dła, skóry, cewki moczowej, 
pęcherza moczowego, gruczo-
łu krokowego, sutka, mózgu, 
mięsaków 

2. śródjamowa – leczenie nowo-
tworów szyjki macicy, trzonu 
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macicy, oskrzeli, tchawicy, 
przełyku, dróg żółciowych, 
skóry. Do metody tej zalicza 
się także podawanie izotopu 
jodu125 doustnie w niektórych 
postaciach raka tarczycy, izo-
topu złota98 dopęcherzowo w 
raku pęcherza moczowego. 

Podział brachyterapii ze względu 
na czas pozostawania źródeł:  
1. stała (permanentna) -  np. 
izotop złota98 – w leczeniu raka 
pęcherza, jod125 - w leczeniu raka 
tarczycy, raka prostaty, guzów 
mózgu, paladium103, radon222

2. czasowa - pozostałe izotopy.

Telegammaterapia2.  
Polega na napromieniowaniu or-
ganizmu z zewnątrz, z pewnej 
odległości. W teleradioterapii ob-
szar zmiany nowotworowej na-
świetlany jest wiązką elektronów 
lub promieni X o bardzo wysokiej 
energii. Do tego celu stosuje się 
tzw. liniowe akceleratory biome-
dyczne, które nadają elektronom 
wysokie energie, a w końcowej 
fazie formują wiązkę nadając jej 
kształt zbliżony do kształtu leczo-
nego obszaru. Telegammatera-
pia stosowana jest zazwyczaj do 
napromieniania zmian powierz-
chownie położonych (rak sutka, 
tkanek miękkich) oraz nowotwo-
rów głębiej położonych (rak płu-
ca, nerki, pęcherza moczowego). 
Odmianą teleradioterapii jest 
radioterapia typu boost (napro-
mienianie na odległość), czyli 
jednorazowe lub wielokrotne na-
promienienie miejsca po usunię-
tym guzie znacznie większą (o 10 
Gy, Grey – jednostka dawki po-
chłoniętej przez 1 kg masy ciała) 
dawką promieni. Metoda ta sto-
sowana jest w przypadku agre-
sywnych postaci raka lub np. gdy 
przy zabiegu oszczędzającym 

pierś usunięto za mało zdrowych 
tkanek wokół guzka.

Radioterapia metabo-3. 
liczna (izotopowa) 

Jest to metoda polegająca na do-
żylnym podaniu izotopów pro-
mieniotwórczych stosowana naj-
częściej w leczeniu raka pęche-
rzykowego tarczycy oraz czer-
wienicy prawdziwej. 

Leczenie promieniami można 
prowadzić jako:
a) Leczenie radykalne ma na 

celu zniszczenie komórek no-
wotworowych w ognisku pier-
wotnym i w przerzutach do re-
gionalnych węzłów chłonnych. 
Napromienianie radykalne 
stosuje się: w niezaawansowa-
nych rakach, tam gdzie zabieg 
chirurgiczny może powodo-
wać znaczne okaleczenie lub 
upośledzenie funkcji (np. rak 
policzka czy struny głoso-
wej); po nieradykalnym zabie-
gu chirurgicznym; kiedy za-
awansowanie nowotworu nie 
pozwala na podjęcie leczenia 
chirurgicznego. Najczęściej 
stosuje się je w leczeniu ziar-
nicy złośliwej, chłoniakach 
nieziarniczych, nowotworach 
głowy i szyi. 

b) Leczenie paliatywne mające 
na celu zatrzymanie miejsco-
wego rozwoju choroby i uzy-
skanie remisji lub też zmniej-
szenie dokuczliwych objawów 
jak ból czy obrzęk. Odpowied-
nio prowadzone leczenie palia-
tywne może znacznie popra-
wić stan chorego, a w niektó-
rych przypadkach umożliwić 
leczenie radykalne.

Przygotowanie pacjenta oraz pla-
nu leczenia:
1. Badania diagnostyczne - zdję-

cia rtg, tomografia komputero-
wa, rezonans NMR, mammo-
grafia, ultrasonografia, angio-
grafia, 

2. Implantacja aplikatorów, 
3. Weryfikacja umiejscowienia 

aplikatorów – zdjęcia rtg na 
aparacie  IBU (Intergrated 
Brachytherapy Unit), plano-
wanie leczenia przy pomocy 
TK, NMR, 

4. Przesłanie obrazów siecią 
komputerową do jednego z sy-
stemów obliczeniowych, 

5. Rekonstrukcja obszaru leczone-
go z aplikatorami przy pomo-
cy systemu obliczeniowego, 

6. Planowanie leczenia: określenie 
obszaru leczonego (GTV, CTV, 
PTV, Treated Volume, Irradia-
ted Volume), określenie plano-
wanej dawki frakcyjnej, całko-
witej, punktu referencyjnego, 
liczba frakcji, rozkładu daw-
ki w narządach krytycznych, 

7. Akceptacja planu leczenia, 
8. Przesłanie planu leczenia sie-

cią komputerową do aparatu 
do brachyterapii, 

9. Leczenie.

Powikłania po radioterapii
Radioterapia jest bezpiecz-

ną metodą leczenia chorób no-
wotworowych, ale w trakcie na-
świetlań mogą dokuczać nieprzy-
jemne dolegliwości, np. kaszel, 
pocenie się, podwyższona tem-
peratura lub nieznany dotąd ból. 
Może pojawić się ogólne zmę-
czenie, brak apetytu, zmiana lub 
utrata smaku. Odpowiednie leki 
albo dieta mogą je zlikwidować 
lub znacznie złagodzić. Dolegli-
wości są przejściowe i znikają po 
naświetlaniach. 

W czasie napromieniania 
w najbardziej widoczny sposób 
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cierpi skóra. Po kilku seansach 
łuszczy się, staje się sucha, mało 
sprężysta, podatna na urazy i 
otarcia. Dzieje się tak, ponieważ 
promieniowanie pozbawia ją gru-
czołów łojowych, potowych oraz 
włosków. Na osłabionej skórze 
pojawiają się rozszerzone na-
czynka krwionośne. Aby ułatwić 
skórze odnowę i przyśpieszyć 
procesy naprawcze, niezwykle 
ważna jest staranna pielęgnacja, 
najlepiej przy użyciu kosmety-
ków opracowanych specjalnie 
do skóry po radioterapii. Reak-
cje skórne osiągają apogeum w 
ostatnim tygodniu naświetlania i 
w pierwszym tygodniu po zakoń-
czeniu radioterapii.

Powikłania po radioterapii 
zależą między innymi od właści-
wej techniki stosowania leczenia 
oraz od osobniczej wrażliwości 
chorego na promieniowanie jo-
nizujące. Do najczęściej wystę-
pujących powikłań wczesnych 
należą:

popromienne zapalenie skóry, 	

popromienne zapalenie błon 	

śluzowych; 
zapalenie płuc, 	

popromienne zapalenia prze-	

łyku, żołądka, jelit 
popromienne uszkodzenie ser-	

ca 
Osierdzie jest najczęstszym 

obszarem wczesnych zmian po-
promiennych. Ostre zapalenie 
zwykle pojawia się kilka tygodni 
po leczeniu. Objawia się gorącz-
ką, tachykardią, bólem w klatce 
piersiowej i wysiękiem w worku 
osierdziowym. W obrazie rentge-
nowskim klatki piersiowej można 
zaobserwować powiększenie wy-
miarów serca.

Powikłania te występują w 
różnym w różnym czasie po i w 
trakcie radioterapii jednak właś-

ciwe zabezpieczenie chorego w 
trakcie naświetlań może znacz-
nie polepszyć sytuację chorych i 
zmniejszyć ryzyko wystąpienia 
tego rodzaju powikłań.

Innym rodzajem powikłań 
są te, które ujawniają się w czasie 
odległym od naświetlań. Stwier-
dzono że radioterapia jest czyn-
nikiem kancerogennym i może 
wpływać na zapadalność na no-
wotwory krwi (np. białaczka), 
lub innych narządów (rak piersi, 
ślinianek, tarczycy, jelita grube-
go, żołądka, wątroby, płuca, jaj-
nika i skóry). Do tego typu no-
wotworów może dojść nawet po 
zastosowaniu niewielkich dawek 
promieniowania jonizującego. 
Czas od ekspozycji do ujawnienia 
się nowotworu wynosi średnio 20 
lat, natomiast w przypadku biała-
czek może być o połowę krótszy. 
Kolejnym późnym powikłanie 
popromiennym są nowotwo-
ry wtórne (np. rak odbytnicy, 
pęcherza moczowego, trzonu 
macicy, mięsakach kości). No-
wotwory wtórne występują w 
tkankach i narządach, w których 
podana dawka promieniowania 
była duża. Częstym powikłaniem 
radioterapii jest także niekontro-
lowany rozrost tkanki łącznej i 
zwłóknienia np. ściany jelita lub 
pęcherza moczowego powodują-
ce pogorszenie funkcji zajętych 
narządów.

Do późnych powikłań po-
promiennych należy także efekt 
teratogenny w wyniku narażenia 
płodu nawet na bardzo małe daw-
ki promieniowania jonizującego.

CHIRURGIA

Leczenie chirurgiczne jest 
najstarszą metodą leczenia nowo-
tworów; pierwsze próby przepro-

wadzania operacji chirurgicznych 
nowotworów podejmowano już 
w starożytności. Jednak operacji 
dokonywano dopiero wtedy, gdy 
nowotwór dawał wyraźne ob-
jawy i utrudniał życie chorego. 
Dopiero w połowie XX wieku le-
czenie operacyjne zaczęto stoso-
wać w walce z nowotworami we 
wczesnych stadiach, co znacznie 
zwiększyło szanse na wyleczenie.  

Obecnie obowiązują następujące 
zasady chirurgicznego leczenia 
nowotworów: 
- dążenie do operowania w bar-

dzo wczesnym stadium choro-
by, gdy nie wystąpiły jeszcze 
objawy uogólnienia procesu 
nowotworowego;

 - operowanie doszczętne, czyli 
usuwanie zmiany nowotworo-
wej wraz z marginesem tkanek 
zdrowych lub całym zajętym 
narządem; 

- w przypadkach koniecznych 
usuwanie węzłów chłonnych 
leżących w sąsiedztwie guza.  

Decyzję o rodzaju operacji 
podejmuje się na podstawie ba-
dań mikroskopowych wycinka 
pobranego ze zmiany chorobo-
wej, materiału uzyskanego przez 
nakłucie guza lub tkanki pobranej 
podczas operacji. 

Zasady chirurgicznego leczenia 
nowotworów:

Pierwotna operacja doszczętna 	
daje więcej szans wyleczenia 
aniżeli reoperacja po zabiegu 
niedoszczętnym
Wybór techniki operacyjnej 	
wymaga precyzyjnego rozpo-
znania przed operacją, ustale-
nia planu zabiegu i odpowied-
niej taktyki operacyjnej
Zabieg skuteczny musi być 	
dostatecznie radykalny, stoso-
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wanie zabiegów oszczędzają-
cych wymaga dużej rozwagi i 
umiejętności.

Prawidłowym postępowa-
niem w zapobieganiu przerzutom 
jest operowanie we wczesnym 
okresie choroby z zachowaniem 
środków ostrożności ograniczają-
cych możliwość rozsiewu nowo-
tworu.

Leczenie chirurgiczne 
może mieć zastosowanie jako te-
rapia radykal-
na (prowadzi 
do całkowitego 
wyleczenia), 
p a l i a t y w n a 
(prowadzi do 
zmniejszenia 
masy guza lub 
poprawien ia 
jakości życia 
chorego) oraz 
jako terapia re-
konstrukcyjna.

Operacje ra-
dykalne 

Celem tego 
typu operacji 
jest usunięcie 
n o w o t w o r u 
w całości. Ope-
rację radykalną przeprowadza się 
najczęściej we wczesnym stadium 
rozwoju nowotworu, w którym 
nie ma jeszcze przerzutów w wę-
złach chłonnych oraz przerzutów 
odległych. Jest to tzw. wycięcie 
miejscowe. Operacja blokowa 
polega na wycięciu chorej tkan-
ki wraz z regionalnymi węzłami 
chłonnymi. Stosuje się ją najczęś-
ciej w leczeniu raka sutka, żołąd-
ka, jelita grubego, nowotworach 
głowy i szyi.

Operacje paliatywne 
Przeprowadza się je w kilku przy-
padkach: 
1. Operacje cytoredukcyjne po-

legają na zmniejszeniu masy 
guza w celu umożliwienia 
skuteczniejszego leczenia ra-
dioterapią albo chemioterapią. 
Operacje te najczęściej stoso-
wane są w leczeniu nowotwo-
rów jajnika, odbytnicy.

2. Operacje przerzutów polegają 
na usunięciu zajętych węzłów 
chłonnych pachy, pachwiny, 

szyi i okolicy zaotrzewnej. 
Niektóre przerzuty, np. do 
płuc, mózgu, wątroby, moż-
na leczyć operacyjnie dopie-
ro po usunięciu zmiany pier-
wotnej. Najczęściej chirur-
giczne usuwanie przerzutów 
jest kojarzone z radioterapią. 
3. Operacje przeprowadza-
ne w celu przedłużenia życia 
chorego i zmniejszenia jego 
cierpień przeprowadza się 
w zaawansowanej chorobie 
nowotworowej.

Może to być np. tracheoto-
mia przy raku krtani lub tarczycy, 
stworzenie przetoki moczowo-
dowej czy żołądkowej, nakłucie 
jam ciała (czyli np. punkcja płynu 
zgromadzonego w jamie brzusz-
nej przy raku jajnika) itp. 
Operacje rekonstrukcyjne Ich 
celem jest poprawa jakości ży-
cia chorego, zminimalizowanie 
skutków okaleczeń doznanych 
w trakcie przebiegu i leczenia 
choroby nowotworowej. W ten 
sposób odtwarza się ubytki tkanek 

twarzy, jamy 
ustnej, piersi. 
Stosuje się za-
równo prote-
zy z tworzyw 
sz tucznych, 
własne tkanki 
chorego, jak 
i specjalne 
u rządzen ia , 
np. elektro-
niczne krtanie 
czy sprzęt sto-
mijny służący 
do zaopatry-
wania przetok 
brzusznych. 
P o w i k ł a n i a 
po operacjach 
c h i r u rg i c z -

nych stosowa-
nych w leczeniu nowotworów są 
takie same, jak w przypadku in-
nych operacji.

Obok technik klasycznych stoso-
wane są także: 
Elektrochirurgia - Technika 

polegająca na niszczeniu cho-
rych tkanek przy użyciu elek-
trody połączonej ze źródłem 
prądu o wysokiej częstotli-
wości. Najczęściej stosowana 
w leczeniu niewielkich zmian 
powierzchniowych, np. broda-
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wek na skórze.
Kriochirurgia -  Technika wy-

korzystująca niszczące dzia-
łanie niskiej temperatury, przy 
użyciu tak zwanej kriosondy, 
oziębianej ciekłym azotem do 
temperatury -180° C. Kriochi-
rurgia stosowana jest najczęś-
ciej w leczeniu niewielkich, 
powierzchniowych zmian, 
zwłaszcza na błonach śluzo-
wych. Obecnie znajduje zasto-
sowanie nie tylko w leczeniu 
nowotworów skóry, ale rów-
nież w leczeniu paliatywnym 
nowotworów wątroby, płuc, 
przełyku oraz gruczołu kroko-
wego.

Chirurgia laserowa - Technika 
wykorzystująca źródło wy-
sokiej temperatury, w której 
zabieg przeprowadza się spe-
cjalnym nożem laserowym. 
W przypadku każdej z wy-
mienionych powyżej technik, 
w których używa się wysokiej 
bądź niskiej temperatury, za-
biegów raczej nie przepro-
wadza się w eksponowanych 
miejscach na skórze, np. na 
twarzy czy dłoniach. Technik 
takich jak elektro- czy krio-
chirurgia używa się raczej do 
przeprowadzania operacji na 
błonach śluzowych czy w ob-
rębie jamy brzusznej. 

Chirurgia endoskopowa - Po-
lega na operowaniu wewnątrz 
jam ciała poprzez wprowa-
dzenie endoskopu. Pozwala 
na usuwanie części lub całych 
narządów bez konieczności 
otwierania jamy brzusznej 
lub klatki piersiowej. Dzięki 
używaniu aparatów do zamy-
kania naczyń i wykonywania 
mechanicznych szwów - sta-
plerów zakres stosowania ope-
racji endoskopowych ciągle 

się rozszerza. Technika ta sto-
sowana jest najczęściej w le-
czeniu nowotworów przewo-
du pokarmowego, usuwania 
zmian przednowotworowych, 
nowotworów we wczesnych 
stadiach oraz w leczeniu palia-
tywnym.

Leczenie chirurgiczne bywa 
uzupełniane tzw. terapią adju-
wantową. Polega ona na uzupeł-
niającej radioterapii i chemiotera-
pii. Dotyczy ona zwłaszcza tych 
przypadków, w których stopień 
zaawansowania guza pierwotne-
go był na tyle duży, że istnieje 
poważne ryzyko obecności dotąd 
nieujawnionych mikroprzerzu-
tów w węzłach chłonnych lub na-
rządach odległych.
Przyczyny ewentualnych niepo-
wodzeń leczenia chirurgicznego
* lokalizacja nowotworu i są-

siedztwo ważnych dla życia 
struktur ograniczające do-
szczętność operacji

* wznowa w miejscu operowa-
nym spowodowana wszcze-
pieniem nowotworu lub nie-
wystarczającym marginesem 
tkanek zdrowych /przejście 
przez naciek/

* wieloogniskowe powstawanie 
nowotworu

* nie wyleczenie ogniska pier-
wotnego - rak szczęki, glejaki 
śródczaszkowe, rak tylnej czę-
ści języka

* współistnienie z nowotworem 
ciężkich zaburzeń wewnątrz-
ustrojowych
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