


3Aptekarz 154 (132e) czerwiec 2019

MANUAŁ APTEKARSKI

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Hydrożele w preparatyce farmaceutycznej .... 6

Receptura okiem praktyka – część czwarta
mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska 
Recepturowe możliwości leczenia bólu ........... 11

W APTECE
mgr Aneta Styńska
Psychoterapia uzależnień związanych 

z substancjami psychoaktywnymi ................... 58

FORUM WYDARZEŃ

Projekty opieki farmaceutycznej w Polsce 
– bo pacjent jest dla Nas najważniejszy! ......... 82

HISTORIA FARMACJI  
– APTEKARSKIE TRADYCJE

mgr farm. Maria Pająk

Niezawodne medykamenty  
na wszelkie bóle zębów, zapisane  
w manuale z 1928 roku przez magistra 
farmacji Tadeusza Wyczesanego ....................... 66

W bieżącym numerze:

PANORAMA SAMORZĄDU

Samorządowy peryskop ....................................................... 73

BISAKTUALNOŚCI

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl ............................ 80

dr n. farm. Jarosław Filipek

Kwiecień 2019 
Polska ........................................................................................................ 88 

Maj 2019
Unia Europejska ................................................................................ 96 
Nowości na rynku .................................................................. 99

BAROMETR RYNKU APTECZNEGO

Rynek apteczny w maju 2019  
wyżej niż rok wcześniej (+13,3%), 
spadek względem kwietnia 2019 (-0,8%) ............. 86

WSZECHNICA APTEKARSKA
dr hab. n farm. Anna Oniszczuk
mgr farm. Kamila Kasprzak
Żywność funkcjonalna  

–  przegląd dodatków prozdrowotnych 
stosowanych do jej wytwarzania ........................16

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska 

Rola diety w chemioterapii ............................................... 21

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
Czy probiotyki mogą pomóc w regulowaniu 

zawartości żelaza we krwi? .......................................... 29

lek. med. Anna Guzek 
Profilaktyka tężca i wścieklizny ................................... 34

dr n. farm. Malwina Lachowicz
Suchość w jamie ustnej  

jako działanie niepożądane leków 
i jako objaw choroby ......................................................... 45

mgr farm. Olga Wronikowska
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska 
Prostaglandyny i ich analogi 

– grupa leków o zróżnicowanych 
wskazaniach do stosowania ..................................... 52

FELIETON REDAKCJI

Czas płynie .................................................................................................. 4

FARMACJA SZPITALNA

dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska 
Farmaceuci szpitalni – pacjentom. 

Warsztaty farmaceutyczne  
w Pabianicach? ........................................................................ 43 Test wiedzy Aptekarza Polskiego ....................... 102 



5

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 20194 Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

Felieton Redakcji

lansowanej diety. Wobec coraz powszechniej wystę-
pujących chorób cywilizacyjnych zasadne staje się 
poszukiwanie nowych form żywności, mogących poza 
podstawowym swoim celem wywierać dodatkowy, 
pozytywny wpływ na organizm. W zakresie żywności 
funkcjonalnej mieszczą się produkty poprawiające 
odporności organizmu, przeciwdziałające chorobom 
cywilizacyjnym (takim jak miażdżyca, nadciśnienie 
tętnicze, choroba wieńcowa, nowotwory, otyłość, 
cukrzyca), wspierające leczenie określonych scho-
rzeń, przyczyniające się do utrzymania dobrostanu 
fizycznego i psychicznego organizmu”.



	 Kanikuła	w pełni.	Korzystajcie	Państwo	„na	
maksa”	z	wakacyjnego	wypoczynku.	Życzymy	czytel-
nikom	wielu	przyjemnych	chwil	związanych	z	urlo-
pem,	urlopowymi	wyjazdami	i zajęciami.	Pamiętajcie	
także,	że	Aptekarz	Polski	 jest	pod	ręką	w każdym	
miejscu	 i	 o	 każdym	czasie.	Wystarczy	wyszukać	
w smartfonie,	laptopie	lub	komputerze	adres:	www.
aptekarzpolski.pl	 i	można	czytać.	Zachęcamy	do	
lektury	redagowanego	przez	nas	czasopisma.	■

Redakcja Aptekarza Polskiego

Czas płynie
Wiele	słów	padło	w	sprawie	ustawy	o	zawo-

dzie	farmaceuty.	Prawie	każda	z	wypowiedzi	na	ten	
temat,	nie	znamy	wszystkich,	dlatego	też	zdanie	to	
rozszerzamy	o	słowo	„prawie”,	cechowała	się	po-
dobną	wymową,	a	mianowicie	taką,	że	uchwalenie	
ustawy	 jest	pilnie	konieczne.	Pilnie	konieczne	są	
także	działania,	które	przyjęcie	tej	ustawy	powinny	
poprzedzać.	Co	stoi	na	przeszkodzie,	że	do	tej	pory	
Ministerstwo	Zdrowia	nie	skierowało	projektu	tej	
ustawy	przygotowanego	przez	zespół	ekspertów	
powołany	przez	Ministra	Zdrowia	na	 legislacyjne	
tory?	Czas	płynie	i	nic	się	nie	dzieje.	

Podobne	pytanie	w	sprawie	losów	tej	usta-
wy	zadał	magister	Michał	Byliniak,	wiceprezes	Na-
czelnej	Rady	Aptekarskiej	i	prezes	Okręgowej	Rady	
Aptekarskiej	w	Warszawie,	pełniący	także	funkcję	
Prezydenta	PGEU:	–	„Po 5 miesiącach prac w zaciszu 
gabinetów myślę,  że warto zebrać się na odwagę 
i poinformować w końcu 37000 farmaceutów,  jakie 
plany ma Ministerstwo Zdrowia i KPRM odnośnie 
ustawy o zawodzie farmaceuty” – napisał	25	czerwca	
2019	roku	na	Twitterze	Michał	Byliniak.	

Ponad	trzy	lata	temu	pisaliśmy	we	wstępniaku	
do	Aptekarza	Polskiego	(AP	nr	15/93e),	–	„Zarządze-
nie Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu 
do spraw opracowania projektu ustawy o zawodzie 
farmaceuty przykuło uwagę farmaceutów. Wprawdzie 
jeszcze nic wielkiego się nie stało, ale środowisko ode-
brało to zarządzenie, jako wyraźny impuls do zmian, 
na które aptekarze czekają od bardzo dawna.

W czasach wszechobecnej gry rynkowej zawód 
aptekarza wymaga ochrony. Zagrożona jest autono-
mia zawodu. Ustawa o zawodzie farmaceuty musi 
stanowić wyraźną i niezależną od bytu samorządu 
aptekarskiego podporę dla każdego farmaceuty-
-aptekarza. Bez niej zawód zmieni swój charakter 
i zmarginalizuje się, ze stratą nie tylko dla aptekarzy, 
ale przede wszystkim dla pacjentów”.

Czas	płynie.	



Przeglądając	strony	 informacyjne	okręgo-
wych	 izb	aptekarskich	coraz	częściej	napotykamy	
na	informacje	związane	z	organizacją	i	przebiegiem	
rejonowych	 zebrań	 sprawozdawczo	wyborczych	
aptekarzy.	Zwieńczeniem	tych	zebrań	będą	zjazdy	
sprawozdawczo-wyborcze	aptekarzy	we	wszystkich	
okręgowych	izbach	aptekarskich,	a	w	następnej	ko-
lejności	VIII	Krajowy	Zjazd	Aptekarzy.	

Przed	samorządem	aptekarskim	stoją	liczne	
wyzwania.	Doktor	Piotr	Brukiewicz,	prezes	Rady	Ślą-
skiej	Izby	Aptekarskiej	napisał	do	członków	ŚIA	list,	
w	którym	wyzwania	te	tak	przedstawił:	–	„Tegoroczne 
trzy e-rewolucje, prace na ustawą o zawodzie farma-
ceuty, niedokończone prace zespołu ds. wdrożenia 
opieki farmaceutycznej, ciągłe omijanie przepisów 
antykoncentracyjnych, dotkliwy brak wielu leków, 
a także naruszanie zakazu reklamy aptek odbywające 
się często przy bezczynności organów państwa oraz 
udowadnianie politykom i instytucjom jak ważnym 
i niedocenionym elementem w systemie służby zdro-

wia jest apteka – to tylko nieliczne problemy, jakie 
stają przed nami w następnej kadencji”.

Redakcja	Aptekarza	Polskiego	będzie	infor-
mować	czytelników	o	przebiegu	 i	 rezultatach	sa-
morządowej	kampanii	sprawozdawczo-wyborczej.



Trzy	artykuły,	które	publikujemy	w	bieżącym	
numerze	Aptekarza	Polskiego	poświęcone	są	za-
gadnieniom	odżywiania.	Przedstawiamy	ich	tytuły,	
w	kolejności	jak	je	zaprezentowaliśmy:
1.	 „Żywność funkcjonalna. Przegląd dodatków 

prozdrowotnych stosowanych do jej wytwa-
rzania”	autorstwa	dr	hab.	n	farm.	Anny	Onisz-
czuk	i	mgr	farm.	Kamili	Kasprzak,

2.	 „Rola diety w chemioterapii”	autorstwa	mgr	
farm.	Aleksandry	Mroczkowskiej.

3.	 „Czy probiotyki mogą pomóc w regulowaniu 
zawartości żelaza we krwi?”	autorstwa	prof.	dr	
hab.	n.	med.	Ewy	Stachowskiej.

Niech	za	zachętę	do	przeczytania	tych	arty-
kułów	posłużą	słowa	wstępu	do	artykułu	poświęco-
nego	żywności	funkcjonalnej:	–	„Pierwszym etapem 
zapobiegania chorobom jest stosowanie dobrze zbi-

http://www.aptekarzpolski.pl
http://www.aptekarzpolski.pl
http://www.aptekarzpolski.pl/2019/06/czy-probiotyki-moga-pomoc-w-regulowaniu-zawartosci-zelaza-we-krwi/
http://www.aptekarzpolski.pl/2019/06/czy-probiotyki-moga-pomoc-w-regulowaniu-zawartosci-zelaza-we-krwi/
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Wśród	hydrożeli	najczęściej	stosowaną	po-
stacią	są	żele	hydrofilowe,	które	mają	
podłoże	 na	 bazie	 roztworu	 polimeru	

hydrofilowego	w	wodzie,	w	którym	umieszcza	się	
substancję	 leczniczą.	Gdy	żele	hydrofilowe	mają	
być	podawane	do	oka,	na	spojówkę	lub	na	brzegi	
powiek,	to	hydrożelowe	podłoże	można	wyjałowić	
nasyconą	parą	wodną.	Termin	żele	może	również	
odnosić	się	do	preparatów,	w	których	składniki	cie-
kłe	mają	charakter	lipofilowy	i	są	to	żele	hydrofo-
bowe	-	oleożele.

Budowa hydrożeli

Zdolność	 tworzenia	 żeli	wykazują	 głównie	
koloidy	wielkocząsteczkowe,	utworzone	w	wyniku	
solwatacji.	Żele,	w	których	ośrodkiem	dyspersyjnym	
jest	woda	noszą	nazwę	hydrożeli.	W	hydrożelach	
wytworzona	jest	trójwymiarowa	struktura	sieciowa	
zbudowana	 z	 łańcuchów	polimerowych,	 których	
przestrzenie	wypełnia	woda.	Sieć	przestrzenna	hy-
drożeli	 zależy	od	właściwości	fizykochemicznych	
polimeru	 i	może	przyjmować	strukturę	splątanej	
heliksy,	splątanych	zwojów	czy	strukturę	stosów.	
Sieciowa	struktura	jest	utrzymywana	dzięki	trwałym	
wiązaniom	kowalencyjnym	nie	ulegającym	rozkła-
dowi	bez	zniszczenia	całej	makrocząsteczki	tworząc	
typowe	hydrożele,	albo	dzięki	słabszym	wiązaniom	
wodorowym	lub	oddziaływaniom	sił	Van	der	Waalsa	
tworząc	żele	odwracalne.	

Skład hydrożeli

Podłoże	hydrożelowe	stanowi	woda	z	dodat-
kiem	glicerolu	lub	glikolu	propylenowego,	w	którym	
rozpuszczona	jest	substancja	żelująca.	Hydrożele	po	
aplikacji	na	skórę	szybko	wysychają,	a	w	związku	
z	tym	wysuszają	skórę.	Z	tego	powodu	stosuje	się	
dodatek	glicerolu	lub	glikolu	propylenowego	(około	
10%),	który	zapobiega	zbyt	szybkiemu	wysychaniu	
hydrożeli,	a	także	ułatwia	rozpuszczanie	polimeru.	
Często	w	składzie	hydrożeli	występuje	etanol	 lub	
izopropanol,	w	ilości	nawet	do	30%.	Dodaje	się	je	
w	celu	ułatwienia	rozpuszczania	substancji	leczniczej	

w	podłożu,	co	też	polepsza	wchłanianie	 leku.	Ze	
względu	na	dużą	zawartość	wody	hydrożele	są	po-
datne	na	rozwój	drobnoustrojów,	dlatego	powinny	
zawierać	substancje	konserwujące.	Ważnym	czynni-
kiem	jest	również	zapewnienie	odpowiedniego	pH	
hydrożelu,	ponieważ	zakłócenie	równowagi	kwaso-
wo-zasadowej	skóry	może	powodować	wystąpienie	
zakażeń	bakteryjnych	 lub	grzybiczych.	W	związku	
z	tym	należy	dobrać	takie	substancje	pomocnicze,	
które	umożliwią	uzyskanie	pH	hydrożelu	zbliżonego	
do	odczynu	fizjologicznego	skóry.	

Do	tworzenia	hydrożeli	stosowane	są	substan-
cje	żelujące	organiczne	lub	nieorganiczne.	Z	sub-
stancji	pochodzenia	organicznego	należy	wymienić:
• naturalne	-	agar,	tragakanta,	alginiany,	pektyny,	

dekstran;
• półsyntetyczne	-	pochodne	celulozy:	metylo-

celuloza	(MC),	karmeloza	sodowa,	hydroksye-
tyloceluloza	(HEC),	hypromeloza,	hydroksypro-
pyloceluloza;

• syntetyczne	-	usieciowany	polimer	kwasu	akry-
lowego	(karbomer);

oraz	pochodzenia	nieorganicznego:
• bentonit;
• krzemionka	koloidalna	(Aerosil).

Właściwości	 tworzenia	 żeli	 w	 roztworach	
wodnych	mają	też	gumy	spożywcze,	które	są	po-
wszechnie	stosowane	w	produkcji	żywności.	Gumy	
poprawiają	jakość	produktów	spożywczych	oraz	ich	
trwałość,	zapewniając	stabilność	w	czasie	przecho-
wywania.	W	preparatyce	farmaceutycznej	gumy	są	
używane	do	tworzenia	żeli,	ale	także	jako	dodatek	
do	matryc	tabletek,	które	pęcznieją	w	środowisku	
przewodu	 pokarmowego	 umożliwiając	 modyfi-
kację	uwalniania	 leku.	Należy	tu	wymienić	grupę	
polisacharydów	wyodrębnianych	z	roślin	morskich	
(alginiany,	karageniany),	z	roślin	 lądowych	(guma	
guar,	mączka	chleba	świętojańskiego),	a	także	uzy-
skiwanych	z	bakterii	hodowlanych	na	skalę	przemy-
słową	w	bioreaktorach	(guma	gellan,	ksantanowa,	
kurdlan).	Przykładowo	guma	gellan	jest	korzystna	ze	
względu	na	to,	że	posiada	w	cząsteczce	liczne	grupy	
acylowe,	co	sprawia	że	 jest	zdolna	do	tworzenia	
żeli	miękkich	i	elastycznych.	Występuje	możliwość	

Monografia farmakopealna FP XI opisuje hydrożele jako 

typ maści, których podłożem jest faza wodna żelowana za po-

mocą odpowiednich substancji, zwykle polimerów. Hydrożele 

mają zastosowanie w preparatach na skórę, błony śluzowe, do 

oka, doodbytniczo, w postaci 

opatrunków hydrożelowych 

oraz w nowoczesnych for-

mach leków do wstrzyki-

wań czy też żelujących kro-

plach do oczu. 

Hydrożele  

w preparatyce 

farmaceutycznej

►
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modyfikacji	cząsteczki	gumy	gellan	przez	kontrolę	
liczby	grup	acylowych,	co	pozwala	na	otrzymanie	
pochodnych	tworzących	żele	o	żądanej	twardości	
i	kruchości.	Ponadto	guma	gellan	tworzy	roztwory	
psudoplastyczne,	które	nie	są	wrażliwe	ani	na	ogrze-
wanie,	ani	na	zamrażanie	i	rozmrażanie.

Sporządzanie 

	W	hydrożelu	substancja	lecznicza	jest	rozpro-
szona	w	podłożu.	W	zależności	od	rozpuszczalności,	
jak	określa	FP	XI,	substancję	czynną	można	wpro-
wadzić	do	podłoża	przez:
• rozpuszczanie	składników	stałych	w	fazie	wod-

nej	przed	utworzeniem	hydrożelu	lub	mieszanie	
roztworu	substancji	czynnej	z	podłożem	hydro-
żelowym;

• ucieranie	substancji	 leczniczej	z	podłożem	hy-
drożelowym,	jeśli	jest	nierozpuszczalna	w	wodzie.
Właściwie	samo	podłoże	hydrożelowe	może	

wywierać	działanie	nawilżające	lub	ochronne	na	skó-
rę,	ale	najczęściej	jest	nośnikiem	substancji	leczni-
czej.	Umożliwia	nanoszenie	leku	na	skórę	oraz	dłuż-
sze	pozostawanie	w	miejscu	aplikacji,	jednocześnie	
mając	wpływ	na	wchłanianie	substancji.	

Sposób	wytwarzania	podłoża	hydrożelowego	
zależy	od	rodzaju	substancji	żelujących.	Hydrożele	
sporządza	się	w	wyniku	rozproszenia	(Aerosil,	ben-
tonit)	 lub	 rozproszenia	 i	 rozpuszczenia	 (koloidy	
hydrofilowe)	substancji	żelującej	na	zimno	lub	na	
gorąco	w	fazie	wodnej,	często	z	dodatkiem	glikolu	
propylenowego,	glicerolu.	

Stosowane	są	różne	techniki	 rozpuszczania	
polimeru	w	wodzie.	Polimer	może	zostać	podda-
ny	wstępnemu	pęcznieniu	w	wodzie	lub	zwilżeniu	
etanolem,	a	następnie	jest		rozpuszczany	w	wodzie.	
Polimer	w	postaci	substancji	stałej	może	być	też	roz-
puszczany	bezpośrednio	w	wodzie	przy	intensyw-
nym	mieszaniu	bagietką,	mieszadłem	magnetycz-
nym	lub	szybkoobrotowym.	Woda	do	rozpuszczania	
może	być	zimna,	o	temperaturze	pokojowej,	ciepła	
lub	wrząca.	Podczas	procesu	rozpuszczania	substan-
cji	żelującej	w	wodzie	lub	roztworze	wodnym	(z	gli-
cerolem	lub	glikolem	propylenowym)	najlepiej	poli-

mer	wsypywać	na	mieszający	się	roztwór	cieczy,	tak	
aby	nie	doszło	do	zbrylenia	się	substancji.	Ważne	
jest	również,	aby	podczas	mieszania	nie	wprowadzić	
zbyt	dużo	powietrza,	gdyż	może	to	przyspieszać	
rozkład	substancji	leczniczej.	

W	celu	uzyskania	odpowiedniej	konsystencji	
hydrożelu	sporządza	się	roztwory	o	różnym	stężeniu	
polimeru,	zależnym	od	jego	rodzaju	oraz	lepkości.	
Zbyt	twarda	konsystencja	hydrożelu	utrudnia	jego	
rozsmarowywanie,	natomiast	zbyt	miękka	przyczy-
nia	się	do	spływania	preparatu	ze	skóry.	

Nierozpuszczalne	substancje	 lecznicze	nale-
ży	rozdrobnić	w	moździerzu	najlepiej	przy	użyciu	
substancji	lewigującej	–	glicerolu,	a	następnie	doda-
wać	porcjami	gotowe	podłoże	hydrożelowe.	Można	
także	rozdrobnioną	substancję	 leczniczą	zawiesić	
w	podłożu	podczas	 jego	przygotowania	stosując	
mieszadło	szybkoobrotowe.	

Interakcje

Przed	 przygotowaniem	 hydrożelu	 należy	
zwrócić	uwagę,	czy	nie	wystąpią	niepożądane	inter-
akcje	pomiędzy	polimerem	a	substancja	leczniczą,	
co	może	wpływać	na	skuteczność	leczniczą	prepa-
ratu.	Wykazano,	że	obecność	karbopoli	może	przy-
spieszać	uwalnianie	substancji	o	charakterze	słabych	
kwasów,	poprzez	wzrost	ich	aktywności	termodyna-
micznej,	a	także	może	spowalniać	uwalnianie	leków	
o	charakterze	słabych	zasad.	Żele	z	karbomerem	są	
bardzo	często	stosowanym	podłożem	maściowym,	
lecz	wykazują	niezgodność	z	substancjami	o	cha-
rakterze	kwasów.	Karmeloza	sodu	ma	słaby	odczyn	
zasadowy,	co	może	przyczyniać	się	do	hydrolizy	
substancji	leczniczych.	

Podłoża hydrożelowe organiczne

Żel z hydroksyetylocelulozy
HEC								 	 			 2,5	
Glycerolum				 	 10,0	
Aqua							 	 	 ad	100,0	

Wodę	zmieszać	z	glicerolem	i	ogrzać	do	około	
800C.	Następnie	przy	intensywnym	mieszaniu	por-
cjami	wsypywać	HEC	i	powoli	ochładzać.

Żel z karbomeru
Carbomer																			 	 	 0,5	
10%	Sol.	Natrii	hydroxidum				 	 1,0	
Isopropanol																 	 	 25,0	
Aqua																	 	 				 						ad	100,0	

Na	powierzchnię	wody	należy	wsypać	kar-
bomer	 i	 mieszać	 do	 rozpuszczenia	 za	 pomocą	
mieszadła	szybkoobrotowego.	Powstały	kwasowy	
roztwór	o	pH	około	3	zobojętnić	do	pH	6-9	za	po-
mocą	NaOH	(jak	w	przepisie),	albo	można	użyć	trie-
tanoloaminy	lub	trometamolu.	Doprowadzenie	do	
odpowiedniego	pH	jest	konieczne,	ponieważ	wtedy	
następuje	żelowanie	na	skutek	dysocjacji	grup	kar-
boksylowych	i	relaksacji	łańcuchów	polimeru.	

Maść z metylocelulozą
Methylcellulosum									 	 3,1
Glycerolum																 	 5,0
Phenylhydrargyri	nitras							 0,01
Aqua																		 	 	 ad	50,0

Gorącą	wodę	należy	zmieszać	z	glicerolem.	Do	
2/3	tej	mieszaniny	dodać	metylocelulozę	i	zmieszać.	
W	pozostałej	 ilości	 roztworu	wodnego	rozpuścić	
środek	konserwujący	i	całość	wymieszać,	pozostawić	
do	ochłodzenia.

Maść glicerolowa FP VI
Tritici	amylum															 	 10,0
Glycerolum																		 	 90,0
Ethanolum	760	g/L													 1,0
Methylis	parahydroxybenzoas				 0,2
Aqua	purificata															 	 15,0

Skrobię	pszeniczną	należy	zmieszać	z	wodą	
i	ogrzewać	na	 łaźni	wodnej.	Mieszając,	dodawać	
porcjami	glicerol	aż	do	utworzenia	jednolitej	prze-
świecającej	masy.	Ochłodzić	i	wymieszać	z	etanolo-
wym	roztworem	hydroksybenzoesanu	metylu.	Maść	
jest	obecnie	rzadko	stosowana.

Podłoża hydrożelowe nieorganiczne

Żel z bentonitem
Bentonitum						 				 	 5,0
Aqua											 	 	 ad	100,0

Bentonit	dodawać	porcjami	do	
80	gramów	gorącej	wody.	Po	doda-
niu	każdej	kolejnej	porcji	odczekać,	
nie	mieszając,	aż	do	całkowitego	zwil-
żenia.	Pozostawić	do	odstania	na	24	h.	
Wymieszać	do	utworzenia	jednolitego	
żelu,	dodać	pozostałą	ilość	wody	i	wy-
mieszać.	

►

►
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Przykłady żeli z substancją leczniczą

Żel z ichtamolem
Ichtammolum	 	 6,0	
Methylcellulosum											 4,0	
Glycerolum															 20,0	
Aqua																	 	 ad	100,0

Metylocelulozę	 rozproszyć	na	powierzchni	
gorącej	wody	o	temperaturze	około	800C	i	mieszać	
do	całkowitego	nawilżenia	metylocelulozy	przez	
około	15	minut,	po	czym	oziębić.	Do	otrzymanego	
żelu	wprowadzić	ichtiol	wymieszany	z	glicerolem.	

Żel bentonitowy z siarką
Sulfur	praecypitatum						 3,0	
Bentonitum													 8,0	
Glycerolum													 10,0	
Aqua															 	 ad	50,0	

Bentonit	rozetrzeć	z	glicerolem,	dodać	wodę,	
wymieszać	 i	pozostawić	do	 spęcznienia	na	kilka	
godzin.	W	moździerzu	 rozetrzeć	siarkę	z	częścią	
otrzymanego	żelu,	a	następnie	wymieszać	z	resztą	
podłoża.	

Zastosowanie hydrożeli

Miejscowo na skórę, błony śluzowe

Hydrożele	 należą	 do	 chętnie	 stosowanych	
postaci	leków	i	są	dobrze	akceptowane	ze	względu	
na	 łatwe	nanoszenie,	brak	poczucia	tłustości,	nie	
brudzą	ubrań,	pościeli,	 są	 łatwo	zmywalne	z	po-
wierzchni	skóry,	dobrze	przylegają	do	skóry,	szyb-
ko	się	wchłaniają	nie	pozostawiając	tłustej	warstwy.	
Obecność	wody	zapewnia	uczucie	chłodzenia,	ale	
sprzyja	też	wysuszeniu	skóry.	Efekt	ten	może	być	
zniwelowany	przez	dodatek	substancji	pomocni-
czych,	np.	glicerolu.	Jednak	pomimo	to,	hydrożele	
nie	powinny	być	stosowane	na	skórę	przesuszoną	
i	szorstką.	

Stosowanie	 podłóż	 hydrofilowych	 zamiast	
lipofilowych	 jest	 korzystne	 w	 przypadku	 wielu	
schorzeń.	Zaleca	się	stosowanie	hydrożeli	na	skórę	
w	ostrych	stanach	zapalnych,	w	przypadku	nieto-
lerancji	podłóż	 lipofilowych,	a	także	w	chorobach	
skóry	owłosionej	oraz	u	osób	ze	skórą	posiadającą	
skłonność	do	przetłuszczania	się	 i	 trądziku.	Nie-
które	hydrożele	aplikowane	na	skórę	wysychając	
pozostawiają	rodzaj	błonki,	co	może	wydawać	się	
niekorzystne.	Efekt	ten	nie	występuje	po	zastosowa-
niu	żelu	z	karbomeru.	Hydrożele	mają	właściwości	
bioadhezyjne,	dlatego	wskazane	są	do	aplikacji	na	
błony	śluzowe	nosa,	jamy	ustnej	czy	oka.	Uwalnianie	
substancji	czynnej	 jest	zwykle	szybsze	z	podłoża	
hydrofilowego	niż	lipofilowego,	co	wykazano	m.	in.	
dla	 indometacyny,	kwasu	mefenamowego,	kwasu	
salicylowego	czy	siarczanu	neomycyny.	Jednak	sto-
sowanie	niektórych	polimerów,	np.	gumy	gellan	
może	powodować	uzyskanie	hydrożelu,	z	którego	
substancja	lecznicza,	np.	diklofenak	sodowy	uwalnia	
się	nawet	do	8	godzin.	

Do	stosowania	miejscowego	są	przeznaczo-
ne	opatrunki	hydrożelowe.	Mogą	mieć	postać	żeli,	
które	wyciska	się	na	ranę	i	przykrywa	opatrunkiem	
wtórnym	lub	mogą	mieć	postać	plastra	o	właściwoś-
ciach	adhezyjnych.	Opatrunki	hydrożelowe	zbudo-
wane	są	z	naturalnych	lub	syntetycznych	polimerów	
hydrofilowych	oraz	wody	w	ilości	nawet	do	90%.	
Ich	zdolność	pochłaniania	wysięku	jest	ograniczo-
na.	Opatrunki	te	dzięki	obecności	wody	utrzymują	
wilgotne	środowisko	rany,	co	wspomaga	procesy	
jego	gojenia	 i	ułatwia	zmiękczenie	suchej	 tkanki	
martwiczej.	Opatrunki	hydrożelowe	są	stosowane	
na	oparzenia,	odleżyny	i	do	leczenia	ran	z	niewielką	
ilością	wysięku.

Do oczu

Hydrożele	przeznaczone	do	podawania	na	
brzegi	powiek	lub	do	oka	są	formą	leku	o	zwiększo-
nej	lepkości.	Aplikacja	hydrożeli	zapewnia	dłuższy	
czas	kontaktu	 leku	z	powierzchnią	oka	 i większą	
biodostępność	substancji	czynnej.	W	przeciwień-
stwie	do	maści	do	oczu	hydrożele	łatwo	mieszają	

się	z	płynem	łzowym	i wywołują	mniejsze	zakłócenia	
widzenia	pacjenta,	dlatego	mogą	być	stosowane	
w ciągu	dnia.	W	hydrożelach	do	oczu	stosuje	się	te	
same	polimery	jak	do	kropli	o	zwiększonej	lepkości,	
ale	w wyższych	stężeniach.	

Nowoczesną	formą	leku	są	krople	do	oczu	że-
lujące	in vivo	sporządzane	na	bazie	polimerów.	Sto-
sowane	są	polimery,	których	roztwory	mają	zdolność	
do	zmiany	konsystencji	pod	wpływem	podwyższenia	
temperatury,	zmiany	odczynu,	aktywności	jonowej	
oraz	pod	wpływem	enzymów.	Produkt	leczniczy	ma	
postać	roztworu	kropli	do	oczu,	które	po	wprowa-
dzeniu	na	powierzchnię	gałki	ocznej	przekształcają	
się	w żel,	w wyniku	sieciowania	polimeru.	Przykła-
dem	takich	polimerów	jest	guma	gellan	czy	guma	
ksantanowa.	W	przypadku	zastosowania	roztworu	
z	gumą	gellan	następuje	sieciowanie	polimeru	pod	
wpływem	kationów	-	jonów	sodu	znajdujących	się	
w płynie	łzowym.	

Do wstrzykiwań

Jeszcze	bardzo	rzadko	spotykaną	formą	leku	
jest	hydrożel	do	wstrzykiwań.	Wstrzyknięcie	sub-

stancji	leczniczej	zawartej	w nośniku	hydrożelowym	
ma	zapewniać	przedłużone	działanie	leku	na	skutek	
spowolnionej	dyfuzji	oraz	dłuższego	pozostawania	
żelu	w miejscu	wstrzyknięcia.	Przewidywany	jest	roz-
wój	tej	technologii	w kierunku	żeli	tworzących	się	in 
situ,	to	znaczy	po	wstrzyknięciu.	Przykładowo	roz-
twory	poloksameru	są	termowrażliwe	 i mają	niską	
lepkość	w temperaturze	pokojowej,	natomiast	żelują	
pod	wpływem	temperatury	ciała.	Po	wstrzyknięciu	
utworzy	się	żel,	z	którego	substancja	lecznicza	może	
być	uwalniana	przez	dłuższy	czas.	■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

email: regina.kasperek@umlub.pl

Piśmiennictwo:
[1]	Farmakopea	Polska	XI.	Urząd	Rejestracji	Produktów	Leczniczych,	Wy-

robów	Medycznych	i	Produktów	Biobójczych	PTF,	Warszawa	2017.
[2]	Sznitowska	M.	(red.)	Farmacja	stosowana.	Technologia	postaci	leku.	

Wydawnictwo	Lekarskie	PZWL,	Warszawa	2017.
[3]	 Jachowicz	R.	 (red.)	Receptura	apteczna.	Wydawnictwo	Lekarskie	

PZWL,	Warszawa	2015.
[4]	Sosnowska	K.	Hydrożele	jako	nowoczesna	postać	leku.	Gazeta	Far-

maceutyczna	2,	34-36,	2009.
[5]	Orczykowska	M.	i	wsp.	Wpływ	gumy	gellan	na	właściwości	reolo-

giczne	roztworów	skrobi	o	różnym	pochodzeniu	botanicznym.	Inż.	
Ap.	Chem.	50,	1,	31-32,	2011.

[6]	Mohammed	H.M.	et	al.:	Gellan	gum	fluid	gels	for	topical	admini-
stration	of	diclofenac.	Int.	J.	Pharm.	515,	535-542,	2016.

►
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Ból	 (w szczególności	 ostry)	 pełni	
w organizmie	funkcję	ostrzegawczą	–	in-
formuje	o	zagrożeniu	chorobą	 lub	 jest	
jej	objawem.	To	najczęściej	występujący	
objaw	w medycynie	–	szacuje	się,	że	pod-
czas	80	procent	wszystkich	wizyt	 lekar-
skich	rozpoznawana	jest	jakaś	forma	bólu.	
Z	kolei	ból	przewlekły,	którego	przyczynę	
ciężko	znaleźć,	 to	często	 jedyny	objaw	
zaburzeń	psychologicznych,	choć	ciągle	
niedostatecznie	z	nimi	kojarzony.	

Ból	bywa	określany	mianem	piątego	parame-
tru	życiowego. Percepcja	bólu	odbywa	się	na naj-
wyższym	poziomie	ośrodkowego	układu	nerwowego	
(kora	mózgowa),	a proces	 ten	może	być	modu-
lowany	przez	różne	czynniki.	Do	najistotniejszych	
zalicza	się:

•	 koncentrację	(skupienie	uwagi	na jakiejś	ab-
sorbującej	czynności	blokuje	uświadomienie	
bodźca	bólowego);

•	 przekonania	(wyolbrzymianie	i uczucie	bez-
radności	zwykle	nasilają	dolegliwości	bólowe);

•	 emocje	(pozytywne	emocje	np.	w czasie	słu-
chania	dobrej	muzyki,	przebywania	w miłym	
towarzystwie,	powodują,	że	ból	 jest	mniej	
dokuczliwy;	 odwrotny	 jest	wpływ	emocji	
negatywnych	-	lęk,	niepokój,	strach,	gniew	
-	obniżają	próg	odczuwania	bólu).	[2]

Receptura	dysponuje	substancjami	przeciwbó-
lowymi	działającymi	przez	ośrodkowy	układ	nerwo-
wy	oraz	działającymi	miejscowo.	W	przeważającej	
części	leki	recepturowe	są	lekami	działającymi	obja-
wowo.	Mogą	one	jednak	mieć	działanie	zasadnicze	
jak	w przypadku	tzw.	„krakowskiej”	mieszanki	prze-
ciwbólowej,	która	stosowana	w Szpitalu	Uniwersy-
teckim	w Krakowie	na oddziałach	onkologicznym,	
hematologicznym	czy	paliatywnym,	okazywała	się	
najskuteczniejszym	preparatem	uśmierzającym	ból,	
po	nieskutecznym	stosowaniu	wielu	nowoczesnych	
środków.

Rp.:
Belladonnae	tinct.	 	 4,5
Codeini	phosphatis	 	 0,85
Pyralgini		 	 	 20,0
Valerianae	tinc.	 	 	 40,0
Neospasmini	 	 	 50,0
Aquae		 	 	 	 ad	250,0
M.f.	mixt.	
D.S.:	15	ml	2-3	x	dziennie

Rp.:
50%	Sol.	Metamizoli	natrici		 100,0
M.	f.	sol.	
D.S.:	2	ml 2	x	dziennie

Rp.:
Metamizoli	natrici		 		 0,75
Massae	supp.		 	 	 q.s.
M.f.	supp.	anal.			 	 D.t.d.	No	12
D.S.:	3	x	dziennie	czopek

Rp.:
Papaverini	hydrochloridi	 0,04
Metamizoli	natrici		 	 0,5
Massae	supp.		 	 	 q.s.
M.f.	supp.	anal.			 	 D.t.d.	No	10	
D.S.:	3	x	dziennie	założyć	czopek

Rp.:
Ketoprofeni		 		 	 0,1
Massae	supp.		 	 	 q.s.	
M.f.	supp.	anal.	 	 	 D.t.d.	No	12
D.S.:	Na	noc	założyć	czopek

Działanie	przeciwbólowe	ogólne	w receptu-
rze	jest	dość	ograniczone,	ze	względu	na nieliczne	
substancje	„pro	receptura”	mające	takie	właściwości.	
Wymienić	tu	można	jeszcze	chlorowodorek	morfiny,	
sporządzany	w postaci	roztworów	do	picia	i niezwy-
kle	rzadko	w postaci	czopków.

 
Rp.:
Morphini	hydrochloridi			 0,02
Atropini	sulfatis			 	 0,0005
Cacao	olei		 	 	 q.s.
M.f.	supp.	anal.			 	 D.t.d.	No	10
D.S.:	1	czopek na noc

Recepturowe 
możliwości 
leczenia bólu

Receptura okiem praktyka – część czwarta

„Cierpienia nie da się opowiedzieć  

– nie ma smaku, barwy ani kształtu. 

 Jest tylko ciężarem, który nosi się w każdej komórce ciała.”

Hanna Kowalewska „Kapelusz z zielonymi jaszczurkami”

Ból (łac. dolor; gr. algos, odyne) – zgodnie	z	definicją	Mię-
dzynarodowego	Towarzystwa	Badania	Bólu	jest	nieprzyjemnym,	
subiektywnym	doznaniem	czuciowym	i	emocjonalnym	powią-
zanym	z	rzeczywistym	lub	potencjalnym	uszkodzeniem	tkanek.	
Choć	definicja	bólu	wydaje	się	prosta,	w	rzeczywistości	 jest	on	
złożonym	zjawiskiem	fizjologicznym	–	ma	ogromny	wpływ	na	
codzienne	funkcjonowania	pacjenta	i	jest	wyzwaniem	dla	lekarzy	
zajmujących	się	leczeniem	bólu.	 ►

https://www.zamyslenie.pl/autor/Kowalewska-Hanna/
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Rp.:
Ketoprofeni		 	 	 2,0-5,0
Pentravani		 	 	 ad	100,0
M.f.	cremor	CHRONIĆ	SKÓRĘ	 
PRZED	SŁOŃCEM	!*

Rp.:
Ketoprofeni		 	 	 2,0	-	5,0
Lekobaza	Lux		 	 	 ad	100,0
M.f.	cremor	CHRONIĆ	SKÓRĘ	 
PRZED	SŁOŃCEM	!*

*) Ze względu na fotouczulające działanie ketoprofenu, należy zakrywać 
miejsca aplikacji w trakcie leczenia i do 2 tygodni po jego zakończeniu 
– nawet w dni pochmurne.

Czopki przeciw hemoroidom

Rp.:
Benzocaini	0,2
Neomycini	0,01
Zinci	oxydi	
Bismuthi	subgallatis	aa	0,3
Vit.	A+D3	gutt.	No.3
Massae	supp.	q.s.
M.f.	supp.	anal.	D.t.d.	No	12

mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska 
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie

Piśmiennictwo:
1.	 Farmakopea	Polska	XI.	Urząd	Rejestracji	Produktów	Lecz-

niczych,	Wyrobów	Medycznych	 i	Produktów	Biobójczych,	
Warszawa	2017.

2.	 „Czym	 jest	ból?	Klasyfikacja,	pomiar	 i	odczuwanie	bólu”,	
Marszałek	M.	apteline.pl	https://apteline.pl/artykuly/czym-
-jest-bol-klasyfikacja-pomiar-i-odczuwanie-bolu/	15.10.2018.

Obecnie	chlorowodorek	morfiny	wykorzystuje	
się	do	miejscowego	leczenia	bólu	przy	bardzo	trud-
no	gojących	się	ranach	(pochodzenia	cukrzycowe-
go,	onkologicznego).	Wykonywany	jest	jako	1%	żel	
z	morfiną	na 4%	kleiku	z	metylocelulozy.	W	chwili	
obecnej	przy	braku	dostępności	metylocelulozy	do	
receptury	(trwa	rejestracja)	można	wykorzystać	jako	
nośnik	półstałe	podłoże	recepturowe	głęboko	pene-
trujące	Pentravan.	Badania	mikroskopowe	wykazują,	
że	miałko	sproszkowany	chlorowodorek	morfiny	
w ilości	1%	ulega	całkowitemu	rozpuszczeniu	w wo-
dzie	zawartej	w podłożu	Pentravan.	

Obraz mikroskopowy chlorowodorku morfiny na Pentravanie.

Receptura	ma	spore	możliwości	miejscowego	
leczenia	bólu,	który	towarzyszy	różnym	schorzeniom	
-	uwzględniając	także	świąd,	którego	odczucie	przez	
chorego	-	w niektórych	przypadkach	klinicznych	-	
jest	porównywalne	z	bólami	onkologicznymi	(np.	
świerzbiączka	guzkowa).	Preparatami	recepturowymi	
możemy	łagodzić	bóle	skóry	oraz	błon	śluzowych.

Substancje	recepturowe	miejscowo	znieczu-
lające	to:

•	 benzocainum
•	 lignocaini	hydrochloridum
•	 tetracaini	hydrochloridum
•	 procaini	hydrochloridum

Zawiesiny  
do pędzlowania jamy ustnej
Rp.:
Clotrimazoli		 	 	 1,0
Vit.	A	oleosa		 	 	 250	000	j.m.
Benzocaini		 	 	 2,0
5%	Sol.	Boracis	c.	glycerini		 ad	100,0
M.f.	susp.

Rp.:
Clotrimazoli		 	 	 1,0
Vit.	A	oleosa		 	 	 250	000	j.m.
Benzocaini		 	 	 2,0
Glyceroli		 	 	 ad	100,0
M.f.	susp.

Rp.:
Nystatyni		 	 	 1	000	000	j.m.
Benzocaini		 	 	 2,0
5%	Boracis	c.	glycerini		 	 ad	50,0
M.f.	susp.

Rp.:
Hydrocortisoni		 	 	 0,5
Benzocaini		 	 	 2,5
Vit.	A		 	 	 	 100	000	j.m.
Glyceroli		 	 	 ad	50,0
M.f.	susp.

Rp.:
Ketoprofeni		 	 	 2,0
Chlorhexidini	gluc.	Sol.	20%		 0,1-0,5
Ol.	Menthae	pip.	gutt.		 	 No	3
5%	Boracis	c.	glycerini		 	 ad	100,0
M.f.	susp.

Zawiesiny  
do użytku zewnętrznego  
na skórę (pudry płynne)

Rp.:
Prednisoloni		 	 	 0,5
Benzocaini		 	 	 2,0
Zinci	oxydi
Talci	ven.		 	 	 aa	15,0
Glyceroli		 	 	 10,0
Aquae		 	 	 	 ad	100,0
M.f.	susp.

Rp.:
Mentholi		 	 	 0,5
Benzocaini		 	 	 2,0
Zinci	oxydi
Talci	ven.		 	 	 aa	15,0
Glyceroli		 	 	 10,0
Spir.	Vini	30%		 	 	 ad	100,0
M.f.	susp.

Maści i kremy na skórę
Rp.:
Benzocaini		 	 	 5,0-10,0
Zinci	oxydi		 	 	 6,0
Bismuthi	subgallatis		 	 6,0
Lanolini			 	 	 15,0
Vaselini
3%	Sol.	Acidi	borici		 	 aa	ad	100,0	
M.f.	ung.

Rp.:
Detreomycini		 	 	 2,0
Hydrocortisoni		 	 	 0,2
Benzocaini		 	 	 5,0
Vit.	A+D3	liq.		 	 	 4,0
Bismuthi	subnitratis		 	 5,0
Vaselini		 	 	 	 ad	100,0
M.f.	ung.

Rp.:
Lignocaini	hchl.			 	 4,0
Aquae
Ung.	Cholesteroli		 	 aa	ad	100,0
M.f.	ung.

Artykuł przekazany
do Redakcji Aptekarza Polskiego

przez Fagron sp. z o.o.
Siła	i	długość	działania	w	porównaniu	z	prokainą:

PROKAINA  
siła	działania:	1	 
czas	działania:	krótki,	
około	15	minut	

TETRAKAINA  
siła	działania:	10	 
czas	działania:	 
ok.	2	godzin	

LIGNOKAINA  
siła	działania:	2	 
czas	działania:	 
2-3	godziny	

BENZOKAINA  
siła	działania:	1	 
czas	działania:	
długodziałająca

►

https://apteline.pl/artykuly/czym-jest-bol-klasyfikacja-pomiar-i-odczuwanie-bolu/
https://apteline.pl/artykuly/czym-jest-bol-klasyfikacja-pomiar-i-odczuwanie-bolu/
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Definicja żywności 
funkcjonalnej

Synonimiczna	nazwa	żywności	 funkcjonal-
nej	to	„środki spożywcze specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego”.	 Jej	definicja,	zredagowana	przez	
Functional Food Science in Europe	 (FUFOSE),	 jest	
następująca: „Żywność może być uznana za funk-
cjonalną, jeśli udowodniono jej korzystny wpływ na 
jedną lub więcej funkcji organizmu ponad efekt od-
żywczy. Wpływ ten polega na poprawie stanu zdro-
wia oraz samopoczucia i/lub zmniejszaniu ryzyka 
chorób. Żywność funkcjonalna musi przypominać 
swoją postacią żywność konwencjonalną i wykazy-
wać korzystne działanie na organizm w ilościach, 
które oczekuje się, że będą normalnie spożywane 
z dietą - przy czym nie są to tabletki, kapsułki ani 
krople, ale część składowa prawidłowej diety”.	Jest	
to	rodzaj	pośredniego	ogniwa	między	żywnością,	
a	lekiem.	

	Żywność	 funkcjonalna	 jest	ważną	składo-
wą	przyczyniającą	się	do	promocji	zdrowia	oraz	
zmniejszenia	ryzyka	występowania	wielu	chorób.	
Współcześnie	coraz	częściej	oczekuje	się	od	żyw-
ności	posiadania	 -	oprócz	 tradycyjnej	wartości	
odżywczej	 -	dodatkowych	walorów	osiąganych	
po	 ich	spożyciu,	 takich	 jak	określona	odpowiedź	
fizjologiczna	lub	metaboliczna	organizmu,	czy	ob-
niżenie	ryzyka	występowania	procesów	patologicz-
nych.	Kierunki	działania	składników	bioaktywnych	
w	żywności	 funkcjonalnej	mogą	być	różne,	przy-
kładem	są	dodatki	o	działaniu	przeciwutleniającym,	
przeciwnowotworowym,	 immunostymulującym,	
przeciwzapalnym,	obniżającym	poziom	choleste-
rolu	we	krwi	lub	redukującym	otyłość.	Do	bardzo	
obiecujących	obszarów	rozwoju	żywności	funkcjo-
nalnej	należy	modulacja	układu	odpornościowego	
za	pomocą	probiotyków,	prebiotyków	i	synbioty-
ków.

Dodatki prozdrowotne 
stosowane do produkcji 
żywności funkcjonalnej

Żywność	funkcjonalna	zawiera	dodatek	jedne-
go	lub	więcej	składników	biologicznie	aktywnych,	
nie	występujących	w	niej	normalnie	lub	zwiększo-
ne	stężenie	 jednego	 lub	więcej	składników,	któ-
re	naturalnie	są	w	niej	zawarte.	 Innym	sposobem	
otrzymania	takiej	żywności	jest	usunięcie	składników	
niepożądanych	pod	względem	zdrowotnym.	Sub-
stancjami	bioaktywnymi,	używanymi	do	produkcji	
żywności	funkcjonalnej	są	m.in.	polifenole,	błonnik,	
oligosacharydy,	bakterie	fermentacji	mlekowej,	wi-
taminy	antyoksydacyjne,	wielonienasycone	kwasy	
tłuszczowe,	cholina,	lecytyna.	Nośnikami	substancji	
bioaktywnych	najczęściej	są	zaś	produkty	regularnie	
spożywane,	np.	produkty	zbożowe	i	mleczne.	Duże	
znaczenie	ma	nie	tylko	występowanie	pożądanych	
substancji,	ale	również	 ich	biodostępność,	wchła-
nianie,	metabolizm,	które	są	osiągane	wskutek	za-
stosowanego	procesu	produkcyjnego.

Źródłem	przeważającej	ilości	substancji	wpły-
wających	na	prawidłowe	funkcjonowanie	organizmu	
i	dobre	samopoczucie	są	rośliny.	Ważną	grupę	wtór-
nych	metabolitów	roślinnych	stanowią	związki	poli-
fenolowe,	które,	dzięki	powszechności	występowa-
nia	w	roślinach,	są	integralnymi	składnikami	poży-
wienia.	Działanie	tych	naturalnych	antyoksydantów,	
polegające	m.	in.	na	zapobieganiu	wielu	chorobom	
oraz	przeciwdziałaniu	procesom	utleniania	i	rozkła-
du	zachodzącym	w	żywności	przyciąga	uwagę	wielu	
badaczy.	W	ostatnim	czasie,	m.in.	w	związku	z	ros-
nącymi	możliwościami	do	odbywania	dalekich	po-
dróży,	obserwuje	się	zainteresowanie	konsumentów,	
a	także	lekarzy	i	dietetyków	żywnością	wzbogaconą	
o	egzotyczne	rośliny	polifenolowe,	wywodzące	się	
z	rejonów	Północnej	Afryki	(z	Algierii,	Egiptu,	Libii	
oraz	Maroko).

Pierwszym	etapem	zapobiegania	chorobom	jest	stosowanie	do-
brze	zbilansowanej	diety.	Wobec	coraz	powszechniej	występujących	cho-
rób	cywilizacyjnych	zasadne	staje	się	poszukiwanie	nowych	form	żywno-
ści,	mogących	poza	podstawowym	 swoim	 celem	wywierać	dodatkowy,	
pozytywny	wpływ	na	organizm.	W	zakresie	żywności	funkcjonalnej	miesz-
czą	 się	produkty	poprawiające	odporności	 organizmu,	przeciwdziałają-
ce	chorobom	cywilizacyjnym	(takim	jak	miażdżyca,	nadciśnienie	tętnicze,	
choroba	wieńcowa,	nowotwory,	otyłość,	cukrzyca),	wspierające	 leczenie	
określonych	 schorzeń,	przyczyniające	 się	do	utrzymania	dobrostanu	fi-
zycznego	i	psychicznego	organizmu. 

Żywność 
funkcjonalna  
– przegląd dodatków 
prozdrowotnych  
stosowanych do jej 
wytwarzania

►
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 Wybrane surowce poli-
fenolowe stosowane w tra-
dycyjnej medycynie afrykań-
skiej stosowane jako dodatki 
wzbogacające żywność funk-
cjonalną

Pomimo,	że	na	przestrzeni	wieków	wiedza	
o	właściwościach	i	zastosowaniu	roślin	leczniczych	
uległa	znacznemu	postępowi,	także	obecnie	duża	
część	populacji,	zwłaszcza	w	krajach	rozwijających	
się,	korzysta	z	długowiekowych	ziołowych	praktyk	
leczniczych.	Tradycyjna	medycyna	algierska	sięga	aż	
czasów	starożytnych.	Wynika	to	zarówno	z	boga-
ctwa	przyrodniczego,	jak	i	kulturowego	Afryki.	Afry-
kańska	flora	zasobna	jest	w	szeroką	gamę	gatunków	
roślin,	które	mogą	być	stosowane	w	celach	me-
dycznych.	Bardzo	często	wykorzystywane	są	rośliny	
z	rodzin:	Lamiaceae, Apiaceae i Asteraceae	z	wysoką	
zawartością	związków	fenolowych.	Wykazują	one	sil-
ne	właściwości	przeciwutleniające.	Surowce	roślinne	
są	powszechnie	stosowane	w	leczeniu	cukrzycy	oraz	
chorób	sercowo-naczyniowych	takich	jak:	nadciśnie-
nie	tętnicze,	miażdżyca	czy	zakrzepica.	Wykorzysty-
wane	są	także	w	zaburzeniach	żołądkowo-jelitowych	
oraz	w	celu	obniżenia	poziomu	cholesterolu.	

Algierska	kuchnia	dziedziczy	kulinarne	tra-
dycje	berberskie,	francuskie,	hiszpańskie	i	otomań-
skie.	Hasłem	wywoławczym	jest	kuskus	z	barani-
ną,	a	 istotną	 rolę	odgrywają	przyprawy.	Zmiany	
w	stylu	życia	powodują	zmiany	nawyków	żywie-
niowych	oraz	 trendów	w	produkcji	 i	konsumpcji	
żywności,	które	mają	wpływ	na	zdrowie,	środowisko	 
i	społeczeństwo.	Konsumenci	coraz	bardziej	zwracają	
uwagę	na	bezpieczeństwo	żywności,	skład	wyrobów	
i	kwestie	związane	ze	zdrowiem.	Rosnąca	świadomość	
związku	między	odżywianiem	a	zdrowiem	sprzyja	
poszukiwaniu	dodatków	prozdrowotnych	bogatych	 
w	związki	bioaktywne,	jako	sposobu	przeciwdziała-
nia	niezrównoważonej	diecie.	

W	tym	kontekście	bardzo	dobrym	rozwiąza-
niem	wydaje	się	owoc	kasztana	jadalnego	(Casta-
nea sativa	Mill.)	używany	do	produkcji	mąki	marron	
i	mąki	kasztanowej,	która	jest	składnikiem	diet	bez-
glutenowych.	Kasztanowiec	jadalny	pochodzi	z	Azji	
Mniejszej,	skąd	przybył	najpierw	do	Grecji,	a	stam-
tąd	do	Francji,	Hiszpanii,	Algierii	i	Włoch.	Obecnie	
wykorzystuje	się	mąkę	kasztanową,	w	połączeniu	
z	mąką	pszenną	lub	jęczmienną,	 jako	dodatek	do	
pieczenia	chleba.	Do	drugiej	wojny	światowej	kasz-
tany	jadalne	były	powszechnie	używane	w	żywieniu	
ludzi	i	zwierząt.	Dziś	sprzedaje	się	w	niektórych	kra-
jach	na	ulicach	pieczone	kasztany,	które	stanowią	
turystyczną	atrakcję.	Owoc	kasztana	zawiera	wyso-
kiej	 jakości	białko	z	niezbędnymi	aminokwasami,	
nienasycone	kwasy	tłuszczowe,	błonnik	 i	pektyny,	
skrobię,	związki	polifenolowe,	magnez,	potas,	żela-
zo	oraz	witaminy	z	grupy	B,	C	 i	K.	Ze	względu	na	
prozdrowotne	 i	 smakowe	walory	stosowany	 jest	
często	jako	składnik	żywności	bezglutenowej.

Jednym	z	najbogatszych	źródeł	przeciwutle-
niaczy	 jest	owoc	granatowca	właściwego	(Punica 
granatum L.).	Cechuje	się	dużą	zawartością	związ-
ków	fenolowych,	do	których	należą	m.	in.	flawonoi-
dy	(kemferol,	kwercetyna,	luteolina),	kwasy	fenolowe	
(kwas	elagowy),	katechiny,	elagotaniny	(punikalina,	
punikalagina),	antocyjaniny	(glikozydy	delfinidyny	 
i	 cyjanidyny).	 Przeciwutleniacze	 występują	 we	
wszystkich	częściach	owocu,	 jednakże	w	różnych	
ilościach.	Zawartość	związków	polifenolowych	roz-
puszczonych	w	soku	owoców	oscyluje	pomiędzy	
0,2%-1%.	Wykazano,	że	ekstrakt	ze	skórki	granatu	
ma	największą	aktywność	antyoksydacyjną,	ponie-
waż	skórka	zawiera	trzy	razy	więcej	polifenoli	niż	
nasiona.	W	skład	owoców	wchodzą	ponadto	cukry	
(10-20%),	białka	(1,5%),	kwasy	organiczne	(2-5%)	
z	dominacją	kwasu	cytrynowego,	askorbinowego	
i	jabłkowego,	aminokwasy	(prolina,	metionina,	wa-
lina),	garbniki,	witamina	E,	B3,	B5,	składniki	mineralne	
takie	jak	potas,	magnez	i	fosfor.	Owoce	granatowca	
są	niskokaloryczne	(70-80	kcal/100	g).

Właściwości	lecznicze	granatowca	wykorzysty-
wano	od	niepamiętnych	czasów.	Według	papirusu	
Ebersa,	 jednego	z	najstarszych	pism	o	tematyce	
medycznej,	datowanego	na	około	1500	rok	p.n.e.,	
Egipcjanie	leczyli	nim	tasiemczyce	i	inne	zakażenia.	
Obecnie	wiadomo,	że	granatowiec	zawiera	alkaloidy	
paraliżujące	tasiemce	–	peletierynę	i	izopeletierynę,	
dlatego	w	niektórych	krajach	odwar	z	kory	nadal	
jest	stosowany	w	celu	zwalczania	robaczyc.	Wyka-
zuje	silną	aktywność	przeciwutleniającą.	Badania	
wykazały,	że	owoc	granatu,	 jak	również	 jego	sok,	
ekstrakt	i	olej,	posiadają	właściwości	przeciwzapalne,	
antyproliferacyjne	i	przeciwnowotworowe	poprzez	
modulowanie	wielu	szlaków	sygnałowych,	co	suge-
ruje	 jego	zastosowanie	 jako	obiecującego	środka	
chemoprewencyjnego	i	chemoterapeutycznego.	

Badania	sugerują,	że	wyciąg	z	granatu	może	
wykazywać	działanie	przeciwzapalne	i	cytotoksyczne	
w	stosunku	do	komórek	raka	piersi	i	gruczołu	kro-
kowego	zarówno	in vitro	jak	i	in vivo.	Olej	z	nasion	
może	hamować	proliferację	komórek	nowotworo-
wych	oraz	samą	karcynogenezę.	Ekstrakt	z	granatu	
może	wpływać	także	na	komórki	raka	piersi	MCF-7	
poprzez	indukcję	apoptozy.	Rozwój	naczyń	dostar-
czających	do	guza	tlen	i	składniki	odżywcze	jest	nie-
zbędny	do	wzrostu	nowotworu.	Udowodniono,	że	
związki	zawarte	w	produktach	z	granatu	mają	zdol-
ność	hamowania	angiogenezy.	Zaobserwowano,	
że	kwas	elagowy	oraz	punikalagina	obecne	w	soku	
z	owoców	granatu	 indukują	 apoptozę	 komórek	
raka	okrężnicy.	Potwierdzono,	że	ekstrakt	ze	skórki	
granatu	ma	znaczące	działanie	przeciwzapalne	na	
skórę,	ponieważ	moduluje	wydzielanie	COX-2	w	na-
skórku.	Wykazano	także	pozytywny	efekt	spożycia	
soku	oraz	ekstraktów	z	granatu	na	stany	zapalne	

w	przewodzie	pokarmowym,	za	co	 jest	odpowie-
dzialny	głównie	kwas	elagowy.	

Owoc	granatowca	ma	też	działanie	przeciw-
wirusowe,	przeciwbakteryjne,	przeciwnowotworowe.	
Ma	zastosowanie	w	leczeniu	chorób	układu	krąże-
nia,	w	tym	miażdżycy	i	nadciśnienia,	chorób	układu	
nerwowego	(choroba	Alzheimera)	oraz	cukrzycy.	
Znalazł	ponadto	szerokie	zastosowanie	w	przemy-
śle	spożywczym	–	sok	z	owoców	znakomicie	gasi	
pragnienie,	 jest	też	wykorzystywany	do	produkcji	
różnych	produktów	spożywczych,	m.	in.	wina,	syro-
pów,	galaretek	i	zbożowej	żywności	funkcjonalnej.

Kolejnym	ważnym	 surowcem	 jest	 opunc-
ja	figowa	(Opuntia ficus-indica Mill.). Zawiera	on	
dużo	wody	–	około	93%	świeżej	masy,	natomiast	
głównym	składnikiem	suchej	masy	są	cukry,	zwłasz-
cza	błonnik	pokarmowy	(około	50%	suchej	masy),	
a	także	glukoza	i	fruktoza.	Zawartość	tłuszczu	jest	
znikoma,	a	białko	to	ok.	13%	suchej	masy.	Owoce	
są	bogatym	źródłem	witaminy	C,	B1,	B2,	A	i	E,	skład-
ników	mineralnych	takich	jak	wapń,	potas,	magnez,	
żelazo	i	fosfor	oraz	substancji	bioaktywnych,	tj.	ka-
rotenoidów	i	związków	fenolowych.	Spośród	nich	
wyróżnia	się	głównie	α-hydroksykwasy,	antocyjany,	
flawonoidy	(głównie	w	kwiatach).	

Miąższ	opuncji	w	afrykańskiej	medycynie	lu-
dowej	jest	stosowany	w	celu	przyspieszenia	gojenia	
ran	 i	wrzodów,	 leczenia	dolegliwości	żołądkowo-
-jelitowych,	a	także	cukrzycy	i	miażdżycy.	Badania	
potwierdziły	jej	skuteczność	w	hiperglikemii	i	hiper-
cholesterolemii,	co	 jest	związane	głównie	z	właś-
ciwościami	przeciwutleniającymi.	Miąższ	pobudza	
trzustkę	do	wydzielania	insuliny,	a	błonnik	zawarty	
w	owocach	obniża	poziom	frakcji	LDL	cholesterolu.	

►

►
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Spożyte	owoce	już	w	niewielkiej	ilości	dają	uczucie	
sytości,	co	sprzyja	redukcji	masy	ciała.	

W	niekorzystnych	warunkach	środowiskowych	
w	owocach	 jest	wytwarzana	substancja	chronią-
ca	miąższ,	tzw.	Opuntia	G.	Zastosowana	na	skórę	
zwiększa	jej	odporność	na	promieniowanie	UV,	jest	
też	ceniona	w	preparatach	przeciwzmarszczkowych,	
pobudzających	odnowę	skóry	i	nawilżających.

Sorgo	dwubarwne	(Sorgum bicolor	L.)	to	ko-
lejna	afrykańska	roślina	warta	uwagi.	Stanowi	pią-
te	zboże	na	świecie	pod	względem	produkowanej	
ilości.	 Jest	doskonałym	źródłem	węglowodanów,	
białek	i	błonnika,	a	także	witamin	z	grupy	B	i	wie-
lonienasyconych	kwasów	tłuszczowych,	takich	 jak	
kwas	 linolowy,	oleinowy	czy	palmitynowy.	Wśród	
składników	sorgo	można	również	wyróżnić	 liczne	
związki	polifenolowe,	w	tym	kwasy	fenolowe,	flawo-
noidy	i	taniny.	W	jego	skład	wchodzą	też	fitostero-
le	i	karotenoidy.	Związki	te	powodują,	że	spożycie	
sorgo	może	przyczynić	się	do	prewencji	 i	kontroli	
cukrzycy.	Sorgo	posiada	niski	 indeks	glikemiczny,	
przez	co	jest	zalecane	u	osób	cierpiących	na	tę	cho-
robę.	Ze	względu	na	zawartość	polifenoli,	 sorgo	
posiada	właściwości	hamujące	 lub	zmniejszające:	
stres	oksydacyjny,	procesy	zapalne	oraz	mutagen-
ne	 i	 rakotwórcze.	Obecność	flawonów,	takich	 jak	
apigenina	czy	luteolina	w	sorgo,	może	być	odpo-
wiedzialna	za	działanie	protekcyjne	przed	rakiem	
jelita	grubego.	Związki	fenolowe	wyekstrahowane	
z	ziaren	sorgo	hamują	utlenianie	 lipoprotein	oraz	
wykazują	działanie	antyoksydacyjne.	Może	to	być	
pomocne	w	zapobieganiu	chorobom,	którym	towa-
rzyszy	powstawanie	wolnych	rodników.	Sorgo	jest	
też	skuteczne	w	walce	z	otyłością.	Taniny	obecne	
w	sorgo	wiążą	białka	i	węglowodany,	co	powoduje	
powstanie	nierozpuszczalnych	kompleksów	opor-
nych	na	trawienie.	W	konsekwencji	przedłuża	to	
uczucie	sytości,	co	sprzyja	obniżeniu	masy	ciała.	
Ekstrakty	z	mąki	sorgo	mają	potencjał	jako	żywność	
funkcjonalna,	ponieważ	zmniejszają	ryzyko	otyło-
ści	metabolicznej.	Tylko	niewielka	część	światowej	
produkcji	sorgo	jest	wykorzystywana	do	spożycia	
przez	ludzi.	W	większości	ziarno	jest	przeznaczone	

jako	pasza	dla	zwierząt.	Jednak	w	Afryce	oraz	Azji	
sorgo	jest	powszechnie	używane	do	produkcji	żyw-
ności.	Zostało	również	wykorzystane	do	produkcji	
napojów	fermentowanych	i	piwa,	a	także	spirytusu	
i	octu.	Sorgo	jest	też	używane	jako	substytut	psze-
nicy	w	żywności	bezglutenowej.	■
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Właściwe	 odżywianie	 odgrywa	 fundamentalną	 rolę	 na	
wszystkich	etapach	choroby	nowotworowej	–	od	okresu	leczenia,	
poprzez	rekonwalescencję,	profilaktykę	wtórną,	ale	także	na	eta-
pie	paliatywnym	choroby.	

Jednym	z	groźnych	efektów	towarzyszących	tym	schorze-
niom	jest	niedożywienie,	które	występuje	nawet	u	80%	chorych.	
Dodatkowo	stan	niedożywienia	pogłębia	sama	terapia	przeciw-
nowotworowa,	co	wyraźnie	pogarsza	wyniki	leczenia	i	jakość	ży-
cia	pacjenta.

Rola diety 
w chemioterapii

►
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Właściwe	odżywianie	organizmu	
chorego	może	spowalniać	po-
stęp	choroby,	łagodzić	jej	prze-
bieg,	 minimalizować	 skutki	

uboczne	 leczenia	 i	oraz	wzmacniać	organizm	
pacjenta	w	trakcie	terapii.	Z	tego	względu	in-
dywidualne	dobranie	odpowiedniej	diety	i	sto-
sowanie	specjalistycznych	preparatów	żywienia	
medycznego	powinny	być	integralną	składową	
leczenia	onkologicznego.

Wpływ diety na rozwój 
nowotworów

Według	danych	statystycznych,	każdego	roku	
z	powodu	nowotworów	na	całym	świecie	umiera	
ponad	6	milionów	osób,	co	sprawia,	że	stanowią	one	
obecnie	drugą	przyczynę	zgonów.	Niestety,	z	każ-
dym	rokiem	obserwuje	się	systematyczny	wzrost	
zachorowalności,	zwłaszcza	w	krajach	wysoko	roz-
winiętych.	

Szacuje	się,	że	w	roku	2030	choroby	nowo-
tworowe	będą	przyczyną	śmierci	13,2	mln	ludzi	na	
całym	świecie	[1].	Rozwój	nowotworów	bardzo	czę-
sto	związany	jest	z	trybem	życia	 i	dietą	–	czynniki	
żywieniowe	są	odpowiedzialne	za	występowanie	
nawet	40%	wszystkich	nowotworów.	Dieta	może	
przyczynić	się	zarówno	do	indukowania,	jak	i	hamo-
wania	procesu	nowotworzenia.	Według	organizacji	
World Cancer Research Fund	modyfikacja	sposobu	
odżywiania	mogłaby	 spowodować	 ograniczenie	
częstości	występowania	niektórych	nowotworów	
nawet	o	75%	[2].

Niektóre	prozdrowotne	substancje	zawarte	
w	pożywieniu	mogą	wykazywać	nieoceniony	wpływ	
nie	tylko	na	zmniejszenie	ryzyka	rozwoju	chorób	
nowotworowych,	ale	również	na	przebieg	terapii	
przeciwnowotworowej	poprzez	łagodzenie	skutków	
ubocznych	terapii,	a	także	wpływ	na	utrzymanie	pra-
widłowej	masy	mięśniowej,	zapobieganie	infekcjom,	
poprawę	samopoczucia	i	szybszą	rekonwalescencję	
po	zakończeniu	leczenia.

Przyczyny i skutki 
niedożywienia i kacheksji 
u chorych na nowotwory
Według	niektórych	danych	statystycznych,	aż	

jeden	na	pięciu	chorych	zmagających	się	z	nowo-
tworem	umiera	nie	z	powodu	wyniszczenia,	 jakie	
spowodowała	choroba,	ale	z	niedożywienia.	

Do	najczęstszych	przyczyn	niedożywienia	cho-
rych	na	nowotwory	należą:	
• Niedostateczne	 odżywianie	 drogą	 doustną	

spowodowane	 brakiem	 łak	nienia,	 anoreksją,	
jadłowstrętem,	utrud	nieniem	pasażu	pokarmu	
w przewodzie	pokarmowym	 i bólem	w trakcie	
połykania.	Pacjenci	odczuwają	sytość	nawet	po	
spożyciu	 niewielkiej	 ilości	 pokarmu,	 dlatego	
przyjmują	nawet	60%	mniej	pożywienia	w po-
równaniu	do	normalnego	spożycia	przed	cho-
robą.

• Zwiększona	utrata	substancji	odżywczych	spo-
wodowana	zaburze	niami	wchłaniania	 lub	tra-
wienia,	enteropatiami	wysięko	wymi,	przetoką	
przewodu	pokarmowego	itp.

• Zwiększone	zapotrzebowanie	na	składniki	od-
żywcze,	związane	z	obecnością	choroby	nowo-
tworowej	 lub	schorzeniami	współist	niejącymi	
(np.	zakażenie).	

• Zaburzenia	 procesów	metabolicznych,	 które	
upośledzają	przemiany	białek,	 tłuszczów,	wę-
glowodanów	 i składników	mineralnych,	czego	
konsekwencją	są	m.in.	zmiany	w gospodarce	
hormonalnej.

• Zwiększenie	wydatku	energetycznego	mogące	
powodować	utratę	tkanki	tłuszczowej	o	0,5–1	
kilograma	na	miesiąc	i masy	mięśniowej	o	1–2,3	
kilograma	na	miesiąc,	 jeżeli	nie	 jest	ono	kom-
pensowane	przez	zwiększo	ne	spożycie	kalorii.	
Organizm	osoby	cierpiącej	na	nowotwór	zużywa	
nawet	20	–	30%	więcej	energii,	niż	organizm	
osoby	zdrowej	[11].

• Nasilenie	 reakcji	 zapalnej	 wskutek	 działania	
cyto	kin	prozapalnych.

Stan	niedożywienia	organizmu	może	pogłę-
biać	również	sama	terapia	przeciwnowotworowa.	

Jedną	z	najczęściej	 stosowanych	metod	 leczenia	
onkologicznego	jest	chemioterapia,	która	zaburza	
cykle	komórkowe	szczególnie	w	komórkach	szyb-
ko	dzielących	się.	Powikłaniami	chemioterapii	bar-
dzo	często	są	zapalenia	błony	śluzowej	przewodu	
pokarmowego,	krwawienia	i	owrzodzenia.	Ponadto	
w	trakcie	chemioterapii	pacjenci	cierpią	na	nasiloną	
utratę	apetytu,	biegunki,	nudności,	uporczywe	wy-
mioty	oraz	zaburzenia	odczuwania	smaku	i	zapachu,	
co	w	znaczący	sposób	przyczynia	się	pogłębienia	
niedożywienia,	a	w	efekcie	do	stanu	wyniszczenia	
organizmu	(stan	ten	określany	jest	kacheksją).	Nie-
dożywienie,	podobnie	jak	inne	powikłania	chemio-
terapii	 (np.	uszkodzenie	szpiku	kostnego	czy	za-
burzenia	w	układzie	sercowo-naczyniowym),	mogą	
spowodować	konieczność	przerwania	cyklu	lecze-
nia,	wymuszać	jego	wydłużenie	i	zmniejszenie	da-
wek	leków	lub	zmiany	dotychczasowego	schematu	
leczenia.

Niedożywienie	prowadzi	do	następstw	pier-
wotnych	i	wtórnych.	Do	pierwszej	grupy	zaliczane	
są:	uszkodzenia	narządowe,	zmniejszenie	masy	ciała,	
osłabienie	siły	mięśniowej,	obniżenie	sprawności	
psychomotorycznej,	niedokrwistość,	zaburzenia	go-

spodarki	wodno-elektrolitowej,	zaburzenia	układu	
sercowo-naczyniowego	i	oddechowego,	stłuszcze-
nie	wątroby,	zmniejszenie	produkcji	białek,	obniże-
nie	masy	trzustki,	zaburzenie	wydzielania	enzymów	
trawiennych,	upośledzenie	odporności	i	wzrost	czę-
stości	powikłań	spowodowanych	 leczeniem	prze-
ciwnowotworowym.	

Do	wtórnych	następstw	niedożywienia	należą:	
wzrost	częstości	zakażeń,	zaburzenie	gojenia	ran,	
wzrost	chorobowości	i	śmiertelności,	przedłużenie	
pobytu	w	szpitalu	i	wzrost	kosztów	leczenia.

Podstawowe zasady 
odżywiania w trakcie 

chemioterapii
Powikłania	chemioterapii	prowadzą	do	pogłę-

bienia	niedożywienia,	dlatego	u	wszystkich	chorych	
poddawanych	temu	leczeniu	należy	stosować	inten-
sywne	poradnictwo	żywieniowe.	Głównym	celem	
optymalnej	 diety	w	 chorobach	 nowotworowych	
jest	poprawa	 jakości	życia	pacjenta	 i	efektywno- ►
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ści	chemioterapii	poprzez	utrzymanie	prawidłowej	
masy	ciała	pacjenta,	zapobieganie	 lub	korygowa-
nie	niedoborów	składników	odżywczych,	poprawa	
tolerancji	chemioterapii,	minimalizacja	jej	skutków	
ubocznych	i	stymulacja	układu	odpornościowego	
chorego.	

Ze	względu	na	wzmożoną	pracę	układu	im-
munologicznego	oraz	 intensywny	proces	regene-
racji	zniszczonych	tkanek	w	okresie	chemioterapii,	
ważną	rolę	w	leczeniu	chorób	nowotworowych	od-
grywa	zwiększona	podaż	pełnowartościowego	biał-
ka.	W	okresie	chemioterapii	 istnieje	prawie	dwu-
krotnie	większe	zapotrzebowanie	pacjenta	na	ten	
składnik	budulcowy.	Bogatym	źródłem	białka	w	die-
cie	jest	mięso,	ryby,	 jajka,	ser,	 jogurty,	fasola,	tofu	
i	soczewica.	

Niezwykle	 istotna	 jest	 również	prawidłowa	
ilość	węglowodanów	dostarczanych	z	dietą.	W	sy-
tuacji	braku	podstawowego	materiału	energetycz-
nego,	którymi	są	węglowodany	i	tłuszcze,	energia	
niezbędna	do	funkcjonowania	organizmu	jest	po-
zyskiwana	ze	spalania	białek.	Na	samym	począt-
ku	zużywane	są	białka	wchodzące	w	skład	mięśni,	
a	następnie	z	innych	narządów.	Konsekwencją	jest	
obniżenie	masy	mięśniowej	towarzyszące	niedoży-
wieniu	w	chorobach	nowotworowych.	

Należy pamiętać, że dobowe 
zapotrzebowanie energetyczne or-
ganizmu wyniszczonego jest zde-
cydowanie większe niż zdrowego, 
dlatego zaleca się spożywanie po-
karmów wysokoenergetycznych, 
takich jak chleb, ziemniaki, ryż, 
makaron czy płatki zbożowe. 

Dostarczana	energia	w	55%	powinna	pocho-
dzić	 z	węglowodanów	 złożonych,	 których	 źród-
łem	są	pełnoziarniste	produkty	zbożowe,	warzywa	
i	owoce.	Istotne	znaczenie	dla	chorych	ma	również	
ilość	 i	 jakość	dostarczanych	 tłuszczów.	 Tłuszcze	
zwierzęce	należy	zastąpić	tłuszczami	pochodzenia	
roślinnego,	z	wysoką	zawartością	wielonienasyco-

nych	kwasów	tłuszczowe	omega-3,	gdyż	wykazu-
ją	one	zdolność	do	zmniejszania	stanu	zapalnego,	
stabilizowania	wydatków	energetycznych	i	spowal-
niania	procesów	nowotworowych.	Bogatym	źród-
łem	kwasów	omega-3 jest	tłuszcz	pochodzący	z	ryb	
i	zwierząt	morskich	oraz oleje	roślinne	(zwłaszcza	
olej	rzepakowy	i	lniany), orzechy	i	nasiona. 

Łagodzenie skutków 
ubocznych chemioterapii
Niektóre	skutki	uboczne	chemioterapii	do-

tyczące	układu	pokarmowego	mogą	być	nasilane	
poprzez	nieprawidłową	dietę.	Pewne	modyfikacje	
w	nawykach	żywieniowych	mogą	złagodzić	niektóre	
efekty	działania	chemioterapii.	W	celu	zmniejszenia	
nudności	należy	unikać	potraw	o	silnych	smakach	
i	zapachach,	a	także	ostrej	żywności.	

Najlepiej	tolerowany	jest	pokarm	o	tempera-
turze	pokojowej,	dlatego	należy	unikać	spożywa-
nia	bardzo	zimnych	lub	gorących	potraw	i	napojów.	
Spożywanie	suchych	produktów	chlebowych,	takich	
jak	sucharki	czy	krakersy	może	zmniejszyć	częstość	
występowania	nudności.	

W	przypadku	nawracających	biegunek	należy	
przyjmować	duże	ilości	wody	i	elektrolitów,	a	utra-
cone	minerały	można	uzupełniać	spożywając	żyw-
ność	zawierającą	ich	wysoką	ilość,	na	przykład	rosół,	
sok	pomidorowy,	banany,	suszone	morele	czy	ziem-
niaki.	Nasilenie	biegunek	może	nastąpić	w	wyniku	
spożywania	napojów	o	wysokiej	zawartości	cukru,	
kofeiny,	alkoholu,	a	także	tłustych,	smażonych	i	pi-
kantnych	potraw.	

W	celu	złagodzenia	zaparć	zaleca	się	przyj-
mowanie	dużej	ilości	płynów	i	spożycie	pokarmów	
o	wysokiej	zawartości	błonnika,	takich	jak	produkty	
zbożowe:	otręby,	pieczywo	razowe	i	pełnoziarniste.	
Pomocne	może	być	spożywanie	dużej	ilości	jabłek,	
soku	jabłkowego,	soku	ze	śliwek	oraz	owoców	i	wa-
rzyw.	W	walce	z	zaparciami	niezwykle	 istotna	jest	
także	aktywność	fizyczna.	Ze	względu	na	bardzo	
szybkie	uczucie	sytości	u	pacjentów	cierpiących	na	
nowotwory,	zaleca	się	spożywanie	małych	porcji	
posiłków	najlepiej	6	razy	dziennie.	

Substancje pochodzenia 
naturalnego mogące 
wspomagać leczenie 

nowotworów
W	ostatnich	latach	na	całym	świecie	prowa-

dzone	są	liczne	badania	w	poszukiwaniu	związków	
pochodzenia	naturalnego,	wykazujących	zdolność	
do	hamowania	procesów	nowotworowych.	Coraz	
więcej	uwagi	poświęca	się	także	projektowaniu	żyw-
ności	 funkcjonalnej	o	określonych	właściwościach	
prozdrowotnych,	wykazujących	działanie	prewencyj-
ne	czy	terapeutyczne	ukierunkowane	na	konkretne	
schorzenia,	w	tym	choroby	nowotworowe.	

Wśród	naturalnych	 składników	pożywienia	
mogących	 odgrywać	 istotną	 rolę	w	profilaktyce	
i	 leczeniu	chorób	nowotworowych	należy	wymie-
nić	 składniki	mineralne	 (wapń	 i	 selen),	witaminy	
o	właściwościach	antyoksydacyjnych	(C,	E,	D	 i	 fo-
liany),	a	także	wielonienasycone	kwasy	tłuszczowe	
z	rodziny	omega-3,	antocyjany,	kurkuminę,	reswe-
ratrol,	galusan-3-epigallokatechiny	 i	wiele	 innych	
związków.	Mechanizmy	 ich	działania	opierają	się	

m.in.	 na	 aktywności	 antyoksydacyjnej,	modula-
cji	ekspresji	genów,	których	produkty	uczestniczą	
w	regulacji	cyklu	komórkowego,	apoptozy	i	różni-
cowania	komórek	oraz	ograniczaniu	zdolności	do	
przerzutów	 i	 blokowaniu	 procesu	 angiogenezy.	
Ich	potencjał	przeciwnowotworowy	jest	związany	
również	ze	zdolnością	do	obniżania	ekspresji	wielu	
czynników	zapalnych,	poprzez	obniżenie	ekspresji	
cyklooksygenazy	2.

Selen	 jest	mikroelementem,	mającym	istot-
ne	znaczenie	dla	zdrowia	i	prawidłowego	funkcjo-
nowania	organizmu.	Jako	selenocysteina	 jest	nie-
zbędnym	kofaktorem	enzymów	selenozależnych,	
m.in.	peroksydazy	glutationowej,	której	funkcją	jest	
obrona	organizmu	przed	skutkami	stresu	oksyda-
cyjnego.	W	przypadku	niedoboru	selenu	obserwuje	
się	zwiększoną	produkcję	reaktywnych	form	tlenu,	
co	wiąże	się	ze	wzrostem	ryzyka	wystąpienia	chorób	
nowotworowych.	Przypuszcza	się,	że	selen	działa	
hamująco	na	syntezę	DNA	w	komórkach	nowotwo-
rowych,	wzmacnia	komórkową	odpowiedź	immuno-
logiczną	organizmu	i	hamuje	peroksydację	lipidów.	
Selen	może	odgrywać	 istotną	rolę	w	profilaktyce	
między	innymi	nowotworów	prostaty,	jelita	grubego,	
żołądka	i	płuc.	Prowadzone	są	również	badania	nad	
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chemoprewencyjnym	działaniem	selenu	w	połącze-
niu	z	preparatami	witaminowymi	np.	z	witaminą	A,	
β-karotenem	czy	witaminą	E	ze	względu	na	możliwe	
synergistyczne	działanie	przeciwnowotworowe	tych	
substancji	[3].	Bogatym	źródłem	selenu	w	diecie	są	
orzechy	brazylijskie,	łosoś,	tuńczyk,	wołowina	i	ryż.

Kwas foliowy	występuje	głównie	w	zielonych	
warzywach	takich	jak	sałata,	szpinak,	brokuły,	kapu-
sta,	kalafior,	brukselka,	szparagi,	zielony	groszek,	
a	 także	w	burakach,	pomidorach,	ziarnach,	orze-
chach	 i	pomarańczach.	Związek	ten	pełni	 istotną	
rolę	w	utrzymaniu	stabilności	DNA	w	komórkach,	
podobnie	jak	metionina,	zawarta	w	czerwonym	i	bia-
łym	mięsie	oraz	rybach.	Niedobór	kwasu	foliowego	
i	metioniny	w	diecie	może	powodować	zaburzenia	
prawidłowej	syntezy,	naprawy	 i	 transkrypcji	DNA	
oraz	doprowadzać	do	wzrostu	uszkodzeń	DNA	i	hi-
pometylacji,	które	stanowią	czynnik	ryzyka	procesu	
karcynogenezy.	Wyniki	badań	epidemiologicznych	
wskazują,	że	uzupełnianie	diety	w	kwas	foliowy	po-
woduje	znaczącą	redukcję	ryzyka	zachorowania	na	
niektóre	typy	nowotworów	[3].	

Antocyjany są	grupą	związków, których	niski	
poziom	wchłaniania	 i	przenikania	do	krwiobiegu	
wskazuje	 na	 potencjalną	 skuteczność	 szczegól-
nie	w	odniesieniu	do	nowotworów	jelita	grubego.	
Wielokierunkowe	przeciwnowotworowe	działanie	
antocyjanów	wynika	przede	wszystkim	z	ich	wyso-
kiego	potencjału	antyoksydacyjnego,	hamowania	
peroksydacji	lipidów,	inhibicji	mutagenezy	induko-
wanej	przez	egzogenne	karcynogeny	i	hamowana	
proliferacji	komórek. Ważnym	efektem	działania	an-
tocyjanów	pochodzących	z	owoców	jagodowych	
i	winogron	jest	kierowanie	komórki	zmienionej	no-
wotworowo	na	drogę	apoptozy.	Potencjał	przeciw-
karcynogenny	tych	związków	wynika	również	z	ich	
zdolności	do	regulacji	procesów	zapalnych,	które	
wykazują	silne	powiązanie	z	procesem	karcynoge-
nezy	[3].	

Kurkumina	 jest	 związkiem	o	wysokiej	 ak-
tywności	antyoksydacyjnej,	występującym	w	kłą-
czu	ostryżu	długiego	Curcuma longa,	nazywane-
go	kurkumą.	Przeciwnowotworowe	działanie	tego	
polifenolu	obejmuje	hamowanie	wzrostu	komórek	

nowotworowych	przez	spowolnienie	progresji	cyklu	
komórkowego	lub	indukowanie	apoptozy,	a	także	
przez	hamowanie	angiogenezy,	ekspresję	białek	an-
tyapoptotycznych,	modulację	sygnalizacji	komór-
kowej	 i	odpowiedzi	 immunologicznej.	Kurkumina	
wykazuje	aktywność	w	zwalczaniu	różnych	typów	
nowotworów,	takich	jak	nowotwory	szpiczaka	mno-
giego,	raka	trzustki,	płuc,	piersi,	jamy	ustnej,	prosta-
ty	i	 jelita	grubego	oraz	raka	płaskonabłonkowego	
głowy	i	szyi	[7].

Innym	polifenolem	o	udowodnionych	właści-
wościach	przeciwnowotworowych	jest	resweratrol, 
występujący	w	dużej	ilości	w	winogronie	i	czerwo-
nym	winie.	 Jego	 aktywność	 biologiczna	wynika	
z	właściwości	 antyoksydacyjnych,	 przeciwzapal-
nych,	przeciwmutagennych	i	antyproliferacyjnych.	
Resweratrol	hamuje	wzrost	komórek	nowotworo-
wych	poprzez	modulację	ekspresji	bax	i	p21,	genów	
zaangażowanych	w	regulację	proliferacji	komórek	
i	 ich	apoptozę.	Badania	wskazują,	że	 resweratrol	
ma	zdolność	do	hamowania	każdego	etapu	w	pro-
cesie	powstawania	nowotworów,	 to	 jest	 inicjacji,	
promocji	i	progresji.	W	badaniach	in vitro	wykaza-
no,	że	związek	ten	zwiększa	również	efektywność	
chemioterapii,	poprzez	 inaktywację	białka	NF-κB,	
będącego	czynnikiem	transkrypcyjnym.	Obecność	
NF-κB	pozwala	komórkom	się	namnażać	i	uodpor-
nia	je	na	chemioterapię	[8].	Doniesienia	literaturowe	
wskazują	na	możliwość	synergistycznego	działania	
resweratrolu	i	opisanej	wcześniej	kurkuminy.	Zasto-
sowanie	obu	tych	związków	jednocześnie	w	wielu	
badaniach	powodowało	nasilenie	hamowania	pro-
liferacji	komórek	nowotworowych	[3].

Galusan-3-epigallokatechiny	(EGCG)	jest	do-
minującym	składnikiem	zielonej	herbaty	o	udowod-
nionych	właściwościach	przeciwnowotworowych.	
Uważa	się,	że	EGCG	jest	 jednym	z	najsilniejszych	
składników	pokarmowych	o	własnościach	przeciw-
utleniających	pochodzenia	roślinnego.	Aktywność	
antyoksydacyjna	tego	związku	 jest	około	25-100	
razy	większa	w	porównaniu	do	witamin	C	i	E.	Re-
gularne	picie	zielonej	herbaty	w	dużych	 ilościach	
zmniejsza	ryzyko	występowania	niektórych	nowo-
tworów,	w	tym	raka	żołądka,	trzustki,	jelita	grubego,	
płuc,	piersi	oraz	prostaty	[9].

Rola witamin 
antyoksydacyjnych 

w prewencji i terapii 
nowotworów

Witaminy	są	grupą	organicznych	związków	
o	wielokierunkowym	działaniu,	 niezbędnych	dla	
prawidłowego	funkcjonowania	organizmu.	Dostar-
czanie	wraz	z	pożywieniem	odpowiedniej	ilości	an-
tyoksydantów	wpływa	pozytywnie	na	neutralizację	
wolnych	rodników	i	 ich	szkodliwego	działania,	co	
związane	jest	z	aktywnością	przeciwnowotworową.	
Uważa	się,	że	stres	oksydacyjny	jest	 jedną	z	przy-
czyn	wielu	toksycznych	właściwości	chemioterapii,	
między	 innymi	 kardiotoksyczności.	Można	więc	
stwierdzić,	że	właściwy	dobór	składników	diety	za-
wierających	związki	o	aktywności	przeciwutlenia-
jącej	może	zmniejszać	toksyczność	chemioterapii	
m.in.	obniżając	zagrożenie	niewydolnością	układu	
krążenia.	Szczególne	znaczenie	w	tym	kontekście	
odgrywają:	witamina	C,	E,	A	i	D.

Głównym	źródłem	witaminy D	 jest	 jej	en-
dogenna	synteza	w	skórze,	która	dostarcza	90%	
tej	witaminy,	natomiast	do	egzogennych	jej	źródeł	
należą	przede	wszystkim	tłuste	ryby,	tran	i	suszone	

grzyby.	Mechanizm	działania	przeciwnowotworo-
wego	witaminy	D	obejmuje	hamowanie	podziałów	
komórkowych,	 stymulację	apoptozy,	hamowanie	
angiogenezy	oraz	zwiększanie	aktywności	meta-
loproteinaz	macierzy	 pozakomórkowej.	 Badania	
epidemiologiczne	wykazują,	 że	wśród	mieszkań-
ców	 północnych	 rejonów	 kuli	 ziemskiej	 wystę-
puje	 zwiększona	 zachorowalność	 i	 śmiertelność	
z	powodu	chłoniaków,	nowotworów	jelit,	 trzustki	
oraz	gruczołu	krokowego,	w	porównaniu	do	osób	
zamieszkujących	niższe,	bardziej	nasłonecznione	
szerokości	geograficzne.	Witamina	D	 zapobiega	
rozwojowi	raka	piersi	i	progresji	tej	choroby,	wyka-
zuje	również	protekcyjny	wpływ	w	przypadku	raka	
jajnika	 i	endometrium.	Udowodniono,	że	stężenie	
25-hydroksywitaminy	D	poniżej	50	nmol/l	jest	zwią-
zane	z	30-50%	zwiększonym	ryzykiem	zachorowania	
na	nowotwory	jelita	grubego,	prostaty	i	sutka	oraz	
większą	śmiertelnością	z	powodu	tych	chorób	[5].	
Ponadto	wyniki	badań	epidemiologicznych	wskazują	
na wapń	i	witaminę	D3	jako	współdziałające	czyn-
niki	ograniczające	ryzyko	rozwoju	kilkunastu	nowo-
tworów	[3].	Wiele	badań	potwierdza	konieczność	
łącznej	suplementacji	diety	tymi	dwoma	czynnikami	
w	celach	chemoprewencyjnych.	

Witamina C	w	największej	 ilości	występuje	
w	papryce,	naci	pietruszki,	owocach	dzikiej	 róży	
i	czarnej	porzeczki.	Jest	związkiem	chroniącym	ko-
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mórki	przed	działaniem	mutagennych	nitrozwiąz-
ków,	wzmacniającym	funkcjonowanie	układu	 im-
munologicznego	przez	wzrost	aktywności	komórek	
NK	oraz	limfocytów	T	i	B.	Witamina	C	zwiększa	cy-
totoksyczność	paklitakselu	i	doksorubicyny,	a	także	
zmniejsza	toksyczny	wpływ	tamoksifenu	na	zdrowe	
komórki	organizmu.	Witamina	C	zwiększa	ponadto	
efektywność	chemioterapii	w	 leczeniu	rozsianego	
raka	piersi,	przyczynia	się	do	dłuższego	przeżycia	
pacjentek	z	rakiem	jajnika	i	poprawia	wrażliwość	na	
stosowaną	cisplatynę	[4].	

Badania	dotyczące	przeciwnowotworowego	
działania witaminy E przynoszą	zróżnicowane	wy-
niki.	W	niektórych	z	nich	wykazano,	że	wdrożenie	
suplementacji	witaminą	E	może	zwiększać	ryzyko	
rozwoju	raka	płuc	wśród	palaczy,	jednak	inne	bada-
nia	dowiodły,	że	zmniejsza	ona	ryzyko	wystąpienia	
nowotworu	gruczołu	krokowego	u	starszych	palaczy	
[6].	Korzyści	wynikające	z	długotrwałego	stosowania	
tej	witaminy	wykazano	także	w	badaniach	ankieto-
wych	przeprowadzonych	w	USA,	w	których	10-let-
nia	suplementacja	witamin	C	i	E	przyczyniła	się	do	
zmniejszenia	zapadalności	na	raka	okrężnicy	oraz	
odbytnicy	[6].	Głównym	źródłem	witaminy	E	w	po-
żywieniu	są:	oleje	słonecznikowy,	rzepakowy	oraz	
sojowy,	a	także	oliwa,	kiełki	pszenicy	oraz	różnego	
rodzaju	orzechy.	

Witamina A	wykazuje	aktywność	przeciwno-
wotworową	dzięki	właściwościom	antyoksydacyjnym	
i	poprzez	jej	wpływ	na	wzrost	i	różnicowanie	komó-
rek	nabłonków,	przez	co	zapobiega	ich	transforma-
cji	nowotworowej.	Wykazuje	działanie	prewencyjne	
oraz	hamujące	rozwój	nowotworów	jamy	nosowo-
-gardłowej,	jelit,	dróg	oddechowych,	przełyku,	a	tak-
że	pęcherza	moczowego,	ograniczając	również	jego	
przerost.	Długotrwały	niedobór	witaminy	A	może	
powodować	wzrost	ryzyka	wystąpienia	niektórych	
chorób	nowotworowych.	Najkorzystniejsze	efekty	
ochronne	witaminy	A	uzyskiwane	są	w	przypadku	
jej	jednoczesnego	przyjmowania	z	innymi	witamina-
mi,	a	także	pierwiastkami	śladowymi	wykazującymi	
właściwości	antyoksydacyjne	[6].	W	celu	wzboga-
cenia	diety	w	witaminę	A	zaleca	 się	 spożywanie	
produktów	mleczarskich,	ryb,	wątroby,	jaj,	słodkich	
ziemniaków,	jarmużu,	szpinaku	i	dyni.

Preparaty odżywcze 
w chemioterapii

W	okresach	utraty	apetytu,	trudności	w	jedze-
niu	 i	w	przypadku	niedożywienia	pacjenta,	warto	
dodatkowo	wzbogacić	dietę	w	preparaty	żywności	
specjalnego	przeznaczenia	medycznego,	które	są	
dostępne	w	aptekach. Preparaty	odżywcze	zawiera-
ją	w	wysokim	stężeniu	węglowodany,	białka,	tłusz-
cze,	witaminy,	pierwiastki	śladowe	i	związki	mine-
ralne.	Mogą	mieć	one	postać	napoju	lub	proszku	
o	różnych	smakach.	Mają	one	różny	skład,	który	
uwzględnia	indywidualne	potrzeby	danego	chore-
go	(np.	zwiększone	zapotrzebowanie	na	białko	czy	
energię).	Stanowią	one	diety	cząstkowe,	wnoszące	
wybrane	składniki	odżywcze,	lub	diety	kompletne,	
czyli	 dostarczające	organizmowi	wszystkich	nie-
zbędnych	makroskładników	(białek,	tłuszczy	i	wę-
glowodanów),	 substancji	mineralnych	 i	witamin,	
w	odpowiednich	proporcjach.	■

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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Na	początek	 chciałabym	się	podzielić	
z	Państwem	krótką	historią	sprzed	paru	
dni.	Otóż	zostałam	poproszona	o	wy-
głoszenie	wykładu	dotyczącego	 roli	

żywienia	w	kształtowaniu	mikrobiomu	jelitowego.	
Była	to	prelekcja	dla	lekarzy	zajmujących	się	lecze-
niem	pewnej	choroby	przewlekłej.	Podczas	oma-
wiania	różnych	składowych	diety	zilustrowałam	rolę	
bakterii	probiotycznych,	skupiając	się	na	doborze	
właściwych	szczepów	i	sposobie	rozróżniania	do-
brych	probiotyków	od	tych	wątpliwej	 jakości.	Do	
dyskusji,	 jaka	rozgorzała	po	wykładzie,	dołączyła	
sympatyczna	pani	doktor,	która	podzieliła	się	„pro-
biotyczną”	historią	ze	swojego	oddziału.	Otóż	pani	
doktor	podała	swoim	pacjentkom	probiotyk	–	po-
czciwy	Lactobacillus plantarum 299v,	a	to	w	celu	po-
prawy	funkcji	trawiennych.	Jakie	było	zaskoczenie,	
gdy	oprócz	przewidywanego	rezultatu	(czyli	redukcji	
ilości	wypróżnień)	pani	doktor	zaobserwowała	coś	
więcej	–	u	wszystkich	pacjentek	wzrosła	zawartość	
żelaza	we	krwi	 i	poprawiły	się	parametry	czerwo-
nokrwinkowe.	Tego	nikt	się	nie	spodziewał.	A	może	
powinien?	Spójrzmy,	co	na	temat	powiązań	między	
zawartością	żelaza	i	probiotykoterapią	mówi	medy-
cyna	oparta	na	dowodach.

„Problem” z niedokrwistością 

Niedokrwistość	z	niedoboru	żelaza	jest	praw-
dziwą	„zmorą”	dla	wielu	osób,	zarówno	w	krajach	
bogatych,	gdzie	nie	ma	problemu	z	dostępem	do	
wysokogatunkowej	żywności	(i	tym	samym	dobrych	
źródeł	żelaza),	jak	i	w	krajach	rozwijających	się.	Nie-
dobór	żelaza	jest	 jednym	z	najczęściej	występują-
cych	niedoborów	na	świecie.	Grupą	szczególnego	
ryzyka	są	kobiety	w	wieku	rozrodczym	(u	których	
niższy	poziom	żelaza	 jest	związany	ze	stratą	tego	
pierwiastka	podczas	menstruacji),	niemowlęta,	małe	
dzieci,	osoby	starsze,	wegetarianie,	sportowcy	i	ko-
biety	w	ciąży.	

WHO	szacuje,	że	niedobór	żelaza	odpowiada	
w	przybliżeniu	za	50%	wszystkich	przypadków	nie-

dokrwistości.	Niedokrwistość	z	niedoboru	żelaza	ma	
dość	charakterystyczne	objawy.	Oprócz	pogorszenia	
parametrów	krwinkowych	są	to:	bladość	śluzówek	
i	spojówek,	tworzenie	się	nadżerek	(tzw.	zajadów)	
w	kącikach	ust,	szorstka,	 łuszcząca	się	skóra,	kru-
chość	paznokci	i	łamliwość	włosów.

Nieleczona	niedokrwistość	może	spowodować	
kolejne	problemy,	wśród	których	wymienić	należy	
pogorszenie	nastroju,	możliwe	zaburzenia	pamięci,	
uczucie	przewlekłego	zmęczenia	czy	pogorszenie	
sprawności	 fizycznej	 i	 regeneracji	 powysiłkowej.	
U	kobiet	ciężarnych	niedokrwistość	może	prowadzić	
do	przedwczesnego	porodu	i	niższej	masy	urodze-
niowej	płodu.	

Żelazo	 jest	dla	nas	kluczowym	składnikiem,	
ponieważ	bierze	udział	w	wielu	reakcjach	niezbęd-
nych	do	życia.	Przede	wszystkim	w	procesach	od-
dychania	tkankowego	(stąd	też	białkami	wiążącymi	
żelazo	są	te	powiązane	z	wymianą	gazów	–	hemo-
globina	i	mioglobina),	ale	też	w	regulacji	procesu	
syntezy	 (np.	 cholesterolu).	Mało	kto	zdaje	 sobie	
sprawę,	że	odpowiednia	zawartość	żelaza	we	krwi	
hamuje	proces	namnażania	się	bakterii	patogen-
nych!	

Oczywiście	 żelazo	dostarczamy	do	organi-
zmu	wraz	z	prawidłowo	zbilansowaną	dietą.	Prob-
lem	w	tym,	że	te	najlepsze	źródła	żelaza	nie	są	zbyt	
„popularne”	w	jadłospisach	wielu	osób	(szczególnie	
młodych),	a	wiele	osób	wręcz	wyklucza	 je	z	die-
ty	(np.	pacjenci	z	zaburzeniami	 lipidowymi).	 I	 tak,	
doskonałymi	produktami	spożywczymi	bogatymi	
w	łatwo	wchłanialne	żelazo	zwierzęce	(hemowe)	są	
podroby	(wątroba,	nerki),	czerwone	mięso	i	jaja.	

Oczywiście	żelaza	możemy	poszukać	 także	
w	produktach	roślinnych	(jest	to	żelazo	niehemo-
we),	 jednak	wchłania	się	ono	z	przewodu	pokar-
mowego	mniej	skutecznie	niż	żelazo	pochodzące	
z	produktów	zwierzęcych.	Wśród	bogatych	w	żelazo	
produktów	roślinnych	są:	natka	pietruszki,	nasiona	
roślin	strączkowych,	mak,	sezam,	orzechy.

Dlaczego	żelazo	roślinne	wchłania	się	gorzej?	
To	wina	składników,	w	które	obfitują	rośliny.	Takie	
związki	 jak	fityniany,	polifenole,	składniki	minera-
le	(cynk,	wapń)	znacznie	ograniczają	pobór	żelaza	

z	pokarmu.	Najlepiej	znanymi	„winowajcami”	ob-
niżającymi	wchłanianie	 żelaza	niehemowego	 (ze	
zbóż,	warzyw	i	owoców)	są	fityniany,	które	tworzą	
stabilne	 i	 trudne	do	 rozłożenia	kompleksy	 z	 że-
lazem.	Tylko	10%-15%	żelaza	zawartego	w	diecie	
wchłania	się	w	przewodzie	pokarmowym.	Absorpcja	
żelaza	z	produktów	ziarnistych	(np.	owsianki)	o	wy-
sokiej	zawartości	fitynianów	jest	szacowana	zaś	na	
zaledwie	3,2%-4,0%.	

Wchłanialność	żelaza	możemy	poprawić.	Po-
bór	żelaza	zwierzęcego	(hemowego)	zwiększymy	
np.	poprzez	zestawienie	go	z	produktami	o	dużej	
zawartości	witaminy	C.	Przykład?	Czerwone	mięso	
zjedzmy	z	dodatkiem	świeżych	warzyw.

Czy	można	poprawić	pobór	żelaza	z	produk-
tów	roślinnych?	Tak!	Poprzez	fermentację	tych	pro-
duktów	bakteriami	probiotycznymi	 (mlekowymi)!	
Zawarte	w	mikroorganizmach	enzymy	–	fitazy	roz-
kładają	fityniany,	umożliwiając	 lepsze	wchłanianie	
żelaza.	Ale	o	tym	za	chwilę…

Zapotrzebowanie na żelazo  

Jest	uzależnione	od	wieku	i	stanu	fizjologicz-
nego.	Jak	podają	normy	Instytutu	Żywności	 i	Ży-
wienia	średnia	zawartość	żelaza	w	diecie	Polaków	
to	12,4	mg	dziennie.	A	potrzeby	są	uzależnione	od	
wieku,	płci	czy	stanu	fizjologicznego.	I	tak,	dorosła	
kobieta	potrzebuje	około	18	mg	żelaza	dziennie,	
ale	ciężarna	27	mg	dziennie,	a	ta	w	średnim	wieku	
i	starsza	10	mg	dziennie.	Zapotrzebowanie	dorosłe-
go	mężczyzny	to	10	mg	dziennie.

Mała bakteria  
do zadań specjalnych

Pisałam	przed	chwilą,	że	kiedy	sfermentujemy	
warzywa	czy	produkty	roślinne,	znacznie	zwiększa	
się	wchłanianie	żelaza.	Dzieje	się	tak,	ponieważ	pod-
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czas	 fermentacji	dochodzi	do	dwóch	kluczowych	
procesów:	

1)	 wzrostu	 zawartości	 jonów	 wodorowych	
w	środowisku	(obniżenia	wartości	pH),	co	
powoduje	zmniejszenie	 ilości	kompleksów	
żelaza	z	„trzymającymi	je”	fitynianami,	

2)	 aktywacji	fitazy	–	enzymu,	który	rozkłada	fi-
tyniany,	zmniejszając	ich	zawartość	w	jelicie.	

Widzimy	 więc,	 że	 bakterie	 fermentacyjne	
mogą	nam	pomóc	pozyskiwać	żelazo	z	pokarmu	
roślinnego.	Czy	mamy	na	to	jakieś	dowody	nauko-
we?	Oczywiście	tak.	

Dysponujemy	badaniem	z	2006	roku	(prze-
prowadzonym	na	uniwersytecie	we	Frederiksbergu	
w	Danii),	w	którym	wykazano,	że	odpowiednio	sfer-
mentowany	kleik	owsiany,	podawany	jako	dodatko-
wy	posiłek,	przyczynił	się	do	wzrostu	wchłaniania	
żelaza	z	diety	bogatej	w	fityniany!	Wykazano,	że	do-
datek	bakterii	probiotycznej	Lactobacillus plantarum 
299v	do	kleiku	spowodował	50%	wzrost	absorpcji	
żelaza	z	posiłków	bogatych	w	fityniany!

To	badanie	przeprowadzono	na	szczególnej	
grupie	osób.	Wzięły	w	nim	udział	24	kobiety	w	wie-
ku	rozrodczym,	z	niskim	poziomem	żelaza	(ale	bez	
anemii).	Do	fermentacji	zastosowano	Lactobacillus 
plantarum 299v,	czyli	naszą	„małą	bakterię	do	za-
dań	specjalnych”.	Jej	wybór	nie	był	przypadkowy.	
Ten	szczep	ma	wyjątkowe	cechy:	wykazuje	zdolność	
przetrwania	w	niekorzystnych	warunkach	przewodu	
pokarmowego	(takich	jak	niskie	pH	żołądka,	działa-
nie	soli	żółciowych),	doskonale	kolonizuje	śluzówkę	
jelitową,	a	także	nie	niesie	cech	oporności	na	anty-
biotyki.	Wiele	z	osób	kojarzy	pewnie	Lactobacillus 
plantarum 299v	z	terapii	zespołu	jelita	nadwrażliwe-
go	(IBS),	gdzie	jest	rekomendowany	(zgodnie	z	zale-
ceniami	World Gastroenterology Organisation)	jako	
środek	łagodzący	ból	i	redukujący	ilość	wypróżnień.	

Wróćmy	do	badań,	w	których	udział	wzięły	
kobiety	z	niedoborami	żelaza.	Badania	prowadzono	
zgodnie	z	najwyższymi	standardami	medycznymi	
(badania	były	randomizowane	 i	przeprowadzone	
z	podwójnie	ślepą	próbą).	Każda	uczestniczka	ba-
dania	otrzymała	posiłki	zawierające	100	g	kleiku	

owsianego	(oraz	wysokobłonnikowego	pieczywa).	
Za	każdym	razem	kleik	owsiany	był	przygotowany	
w	inny	sposób.	Uczestniczki	naprzemiennie	otrzy-
mywały:
a)	kleik	owsiany	sfermentowany	za	pomocą	Lac-

tobacillus plantarum 299v	(w	ilości	1.1	x	1011 
CFU);

b)	 identycznie	 sfermentowany	 kleik	 owsiany,	
który	został	po	fermentacji	spasteryzowany	
(pozbawiony	żywych	bakterii);	

c)	niesfermentowany	kleik	owsiany,	do	którego	
dodano	kwas	mlekowy;

d)	niesfermentowany	kleik	owsiany	z	dodatkiem	
kwasów	organicznych	–	kwasu	mlekowego	
i	kwasu	octowego.
Po	14-18	dniach	po	spożyciu	sprawdzono	ab-

sorpcję	żelaza	za	pomocą	pomiaru	promieniowania	
izotopów	żelaza	w	hemoglobinie,	 ferrytynie	oraz	
α-1	antytrypsynie.	
	Wyniki,	które	uzyskano	są	więcej	niż	obiecujące:	

a) Dodatek	 Lactobacillus plantarum	 299v	
spowodował	50%	wzrost	absorpcji	żelaza.	
Wzrost	ten	był	widoczny	tylko	u	kobiet	je-
dzących	 kleik	 z	 aktywnym	probiotykiem.	
Jedzenie	pozostałych	kleików,	w	tym	także	
sfermentowanego	 pasteryzowanego,	 nie	
podnosiło	satysfakcjonująco	zawartości	że-
laza	we	krwi.

b) Kleiki	 fermentowane	charakteryzowały	się	
wyższym	stężeniem	kwasu	mlekowego.	Kwas	
mlekowy	wydaje	się	zaś	dobrym	indykato-
rem	sprawności	wchłaniania	żelaza.	

W	badaniach	 indyjskich,	przeprowadzonych	
w	grupie	kobiet	z	niedoborem	żelaza	(oraz	zdro-
wych),	wykazano,	że	u	kobiet	z	niedokrwistością	
zmniejsza	się	zawartość	kwasu	mlekowego	w	kale.	
Co	ciekawe,	bez	istotnych	różnić	w	składzie	bakterii	
jelitowych!	

Autorzy	 wskazali	 na	 fakt,	 że	 zwiększenie	
wchłaniania	 żelaza	 ze	 sfermentowanego	 kleiku	
owsianego	było	spowodowane	obecnością	aktyw-
nego	szczepu Lactobacillus plantarum	299v,	a	nie	
tylko	obecnością	kwasów	organicznych	(np.	kwasu	

mlekowego),	które	pozytywnie	regulują	kwasowość	
przewodu	pokarmowego.	

Inne	ciekawe	badania	z	udziałem	Lactobacillus 
plantarum	299v	przeprowadzono	w	Szwecji.	Celem	
tych	badań	była	ocena	wpływu	podania	probio-
tyku	Lactobacillus plantarum	299v	w	kapsułce	na	
wchłanianie	żelaza	pochodzącego	z	diety	roślinnej.	
W	badaniu	wzięły	udział	42	prawidłowo	miesiączku-
jące	studentki	dwóch	szwedzkich	uniwersytetów.	Pa-
cjentkom	przez	4	kolejne	dni	podawano	do	posiłku	
(w	trakcie	śniadania)	probiotyk	lub	placebo.	Probio-
tyk	został	zamknięty	w	kapsułce	(w	ilości	1010	CFU)	
wraz	z	dodatkiem	30	μg	kwasu	foliowego,	12	mg	
kwasu	askorbinowego	i	4,2	mg	żelaza	znakowane-
go.	Jako	placebo	podano	kapsułki	zawierające	tylko	 
30	μg	kwasu	foliowego,	12	mg	kwasu	askorbino-
wego	i	4,2	mg	żelaza.	W	trakcie	badania	zadbano	
o	jednakową	dietę	(standaryzowany	posiłek	ze	zna-
kowanym	żelazem)	dla	wszystkich	pacjentek.	Na-
stępnie	mierzono	poziom	promieniowania	izotopów	
przez	kolejne	10-14	dni.	

Podobnie	jak	we	wcześniejszym	badaniu,	tak	
i	w	tym	uzyskano	ciekawe	wyniki	–	po	pierwsze	za-
notowano	różnice	we	wchłanialności	żelaza	pomię-
dzy	grupą	zażywającą	probiotyk	i	placebo.	Różnica	

między	grupami	wyniosła	nawet	do	5%,	co	oznacza,	
że	kobiety	suplementujące	probiotyk	wchłaniały	że-
lazo	skuteczniej!

Kiedy	przeliczono	procentową	wchłanialność	
żelaza	z	jelita,	okazało	się,	że	różnica	jest	imponują-
ca	–	średnia	absorbcja	w	grupie	kobiet	z	probioty-
kiem	to	22,4%,	podczas	gdy	w	grupie	z	placebo	to	
około	17,4%.	Badacze	podsumowali	swoje	badania	
stwierdzeniem,	że	podawany	do	posiłku	Lactobacil-
lus plantarum	299v	w	dawce	2	x	1010	CFU	zwiększył	
istotnie	wchłanianie	żelaza	podczas	posiłku.	Myślę,	
że	to	ciekawa	perspektywa	dla	wielu	kobiet	bory-
kających	się	z	niedokrwistością	 i	alternatywa	dla	
wegetarian	i	wegan.	■

prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska
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Tężec	to	ostra	choroba	zakaź-
na,	 toksykoza	wywoływana	przez	
laseczki	tężca	Clostridium tetani.	La-
seczki	tężca	są	beztlenowymi	bakte-
riami,	produkującymi	przetrwalniki	
i	 powszechnie	bytującymi	w	gle-
bie	oraz	przewodzie	pokarmowym	
zwierząt	(głównie	koni)	i	człowieka.	

Do	zakażenia	dochodzi	drogą	przyranną	przez	
zanieczyszczenie	rany	najczęściej	ziemią,	nawozem,	
kurzem	lub	innym	ciałem	obcym	skażonym	zarod-
nikami	tężca.	Tężec	nie	przenosi	się	bezpośrednio	
z	człowieka	na	człowieka	i	ze	zwierząt	na	człowie-
ka.	Szczególnie	podatne	na	rozwój	tężca	są	rany	
głębokie,	miażdżone,	oparzeniowe,	kłute	 i	kąsane	
oraz	owrzodzenia	(np.	w	przebiegu	choroby	nowo-
tworowej	 i	cukrzycy).	W	sprzyjających	warunkach	
do	zakażenia	może	dojść	również	przez	nieznacz-
ne	otarcia	naskórka.	W	ranach	zanieczyszczonych	
zarodnikami	tężca	w	warunkach	beztlenowych	wy-
twarzane	są	toksyny	(tetanospasmina,	tetanolizyna	
i	fibrynolizyna).	Tetanospasmina	rozprzestrzenia	się	
drogą	włókien	nerwowych	i	wywołuje	charaktery-
styczne	objawy	tężca.	

W	wielu	krajach	chorują	osoby	stosujące	środ-
ki	odurzające	w	postaci	iniekcji.	Na	zwiększone	ry-
zyko	zachorowania	na	tężec	są	również	narażone	
osoby	pracujące	przy	usuwaniu	odpadów	komu-
nalnych	i	nieczystości	ciekłych	lub	konserwacji	urzą-
dzeń	służących	temu	celowi	oraz	wykonujące	prace	
wymagające	kontaktu	z	glebą	 lub	przy	obsłudze	
zwierząt	gospodarskich.	

Choroba	rozwija	się	średnio	po	3	do	21	dni	od	
zakażenia.	Przebiega	najczęściej	w	postaci	uogólnio-
nej,	rzadziej	miejscowej	(skurcze	występujące	w	oko-
licy	miejsca	zakażenia).	Wśród	wstępnych	objawów	
mogą	występować	zaburzenia	czucia,	bóle	gardła,	
głowy,	uczucie	wzmożonego	napięcia	mięśni	i	nie-
pokój.	

Ciepłe	 pory	 roku	 to	 okres,	 kiedy	 spędzamy	 więcej	 cza-
su	 na	 powietrzu,	 podróżujemy,	 uprawiamy	 sporty,	 odpo-
czywamy	 na	 działkach.	 Jesteśmy	 wówczas	 bardziej	 naraże-
ni	 na	 czynniki	 chorobotwórcze	 występujące	 w	 środowisku	
naturalnym,	 w	 podróży	 i	 na	 wyjazdach,	 którym	 może	 sprzy-
jać	 podwyższona	 temperatura	 otoczenia	 i	 jej	 częste	 zmiany,	 
a	także	zranienia	i	kontakt	ze	zwierzętami.	Wśród	nich	należy	wy-
mienić	 m.in.	 choroby	 alergiczne,	 zatrucia	 pokarmowe,	 infekcje	
dróg	oddechowych,	moczowych	i	płciowych,	legionellozę,	choro-
bę	meningokokową	czy	wreszcie	ukąszenia	owadów	oraz	pogry-
zienia	przez	 zwierzęta.	 Szczególny	problem	stanowi	 zagrożenie	
tężcem	i	wścieklizną,	z	uwagi	na	wysoką	śmiertelność	tych	chorób	
i	konieczność	zastosowania	swoistej	profilaktyki.

Tetanospazmina	wywołuje	zwiększone	napię-
cie	mięśni	i	silne	„tężcowe”	skurcze	(stąd	nazwa	cho-
roby).	Porażenie	spastyczne	głównie	dotyczy	mięśni	
żwaczy,	karku,	grzbietu,	brzucha,	kończyn,	ale	też	
mięśni	oddechowych	i	twarzy.	W	przebiegu	tężca	
czaszkowego	dochodzi	natomiast	do	zaburzenia	
funkcji	nerwów	czaszkowych.	

W	tężcu	uogólnionym	występują	okresowe,	
napadowe	 i	bolesne	skurcze,	wywoływane	takimi	
bodźcami,	jak	hałas,	dotyk	lub	światło.	Charaktery-
styczne	dla	typowego	napadu	prężeń	są	szczęko-
ścisk,	uśmiech	sardoniczny,	wygięcie	szyi	 i	pleców	
ku	tyłowi,	silne	napięcie	brzucha	i	wyprost	kończyn.	
W	ciężkim	przebiegu	choroby	może	dojść	do	ob-
fitych	potów,	duszności,	bezdechu,	tachykardii,	za-
burzeń	przewodzenia	serca,	złamań	kości,	drgawek	
i	zamroczenia.	Pomimo	coraz	lepszych	możliwości	
leczenia,	śmiertelność	w	tężcu	wynosi	około	40%.	
Choremu	trzeba	jak	najwcześniej	podać	antytoksy-
nę,	która	ma	zdolność	neutralizowania	toksyn	tęż-
cowych.	Przebycie	tężca	nie	daje	trwałej	odporności.

Przed	wprowadzeniem	powszechnych	szcze-
pień	ochronnych	w	Polsce	w	1961	roku,	tężec	był	
w	naszym	kraju	częstą	i	groźną	chorobą.	W	latach	
50-tych	XX	wieku	zgłaszano	rocznie	setki	zgonów	
wywołanych	przez	tężec.	Chorowały	też	noworodki	
i	dzieci	w	wieku	5–14	lat.	Według	danych	Narodo-
wego	Instytutu	Zdrowia	Publicznego	–	Państwowe-
go	Zakładu	Higieny	w	latach	1996	–	2006	w	Polsce	
notowano	po	20	–	40	przypadków	tężca	rocznie.	
Od	roku	2007	rocznie	w	Polsce	rejestruje	się	kilka	
–	kilkanaście	przypadków	zachorowań,	w	tym	kilka	
zgonów.	W	Polsce	na	tężec	zapadają	prawie	wy-
łącznie	osoby	powyżej	50	roku	życia,	które	z	regu-
ły	chorują	ciężej.	Chorują	zarówno	mieszkańcy	wsi,	
jak	i	miast.	Zachorowania	występują	najczęściej	od	
wiosny	do	jesieni.	Chorują	zwykle	osoby,	które	nie	
wykonywały	szczepień	przypominających	i	które	nie	
otrzymały	swoistej	profilaktyki	ponarażeniowej,	co	
świadczy	o	lekceważeniu	w	naszym	kraju	profilakty-
ki	przeciwtężcowej.	Zapadalność	na	tężec	w	Polsce	
w	ostatnich	latach	utrzymuje	się	na	poziomie	powy-
żej	przeciętnej	zapadalności	w	krajach	UE.

Do	WHO	w	2017	 roku	 zgłoszonych	 zosta-
ło	12476	przypadków	tężca,	podczas	gdy	 jeszcze	

Profilaktyka  
tężca i wścieklizny
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w	latach	80-tych	XX	wieku	rejestrowano	około	100	
tysięcy	zachorowań.	Spadek	liczby	zachorowań	za-
wdzięczamy	wykonywaniu	powszechnych	szczepień	
przeciwko	tężcowi	i	profilaktyce	po	zranieniach.	Na	
świecie	tężec	jest	przyczyną	zgonu	około	50	tysię-
cy	osób	rocznie.	Choroba	nadal	stanowi	poważny	
problem	zdrowotny	w	krajach	o	niższych	standar-
dach	higieny,	w	Afryce,	Azji	i	Ameryce	Południowej.

Od	1984	roku	w	Polsce	nie	rejestruje	się	tężca	
noworodków.	Przyczyną	tężca	noworodków	jest	po-
ród	w	niehigienicznych	warunkach,	często	skażony	
opatrunek	poporodowy	pępowiny.	Tężec	noworod-
kowy	jest	przeważnie	śmiertelny.	Występuje	on	na	
trudno	dostępnych	obszarach	wiejskich,	gdzie	poro-
dy	odbywają	się	w	domu	bez	zachowania	sterylnych	
procedur.	WHO	oszacowała,	że			tężec	noworodko-
wy	był	przyczyną	śmierci	około	31	tysięcy	dzieci	
w	ciągu	pierwszego	miesiąca	życia	w	2017	roku,	
co	stanowi	96%	spadek	w	porównaniu	z	sytuacją	
z	1988	roku	(787	tys.	dzieci).	Tężcowi	noworodków	
i	tężcowi	matczynemu	(tężec	występujący	u	kobiet	
w	okresie	ciąży	i	do	6	tygodni	po	porodzie)	moż-
na	zapobiegać	poprzez	szczepienie	przeciwko	tęż-
cowi	kobiet	w	okresie	rozrodczym,	w	tym	również	
w	czasie	ciąży.	Wszystkie	kraje	świata	zobowiązały	
się	do	zmniejszenia	częstości	występowania	tężca	
u	noworodków	do	poniżej	1	przypadku	na	1000	ży-
wych	urodzeń	rocznie	w	każdym	okręgu.	Kilkanaście	
krajów	na	świecie	nadal	nie	spełnia	tego	warunku.

Szczepienia	przeciwko	tężcowi	chronią	indywi-
dualnie	każdą	szczepioną	osobę	i	nie	prowadzą	do	
wytworzenia	odporności	zbiorowiskowej.	Szczepie-
nia	obowiązkowe	wykonywane	są	w	1	roku	życia	(3	
dawki	szczepienia	pierwotnego),	2	roku	życia	(szcze-
pienie	uzupełniające)	oraz	w	6	roku	życia,	14	roku	
życia	i	19	roku	życia	(szczepienia	przypominające).	
Osobom	dorosłym	zaleca	się	wykonywanie	szcze-
pień	przypominających	co	10	lat,	najlepiej	razem	ze	
szczepieniem	przeciwko	błonicy	(Td),	a	w	przypadku	
przesłanek	epidemiologicznych	również	ze	szcze-
pieniem	przeciwko	krztuścowi	(dTap)	i	poliomyelitis	
(dTap-IPV).

Szczepienia	przeciwko	 tężcowi	zalecane	są	
również	osobom	narażonym	zawodowo	na	zaka-
żenie	zgodnie	z	rozporządzeniem	Rady	Ministrów	
z	dnia	3	stycznia	2012	roku	w	sprawie	wykazu	ro-

dzajów	 czynności	 zawodowych	 oraz	 zalecanych	
szczepień	ochronnych	wymaganych	u	pracowników,	
funkcjonariuszy,	żołnierzy	lub	podwładnych	podej-
mujących	pracę,	zatrudnionych	lub	wyznaczonych	
do	wykonywania	tych	czynności	 (Dz.	U.	z	2012	r.,	
poz.	40).	Koszt	takich	szczepień	powinien	pokryć	
pracodawca.

Wścieklizna	 to	ostra	choroba	
wirusowa	wywołana	przez	neuro-
tropowy	wirus	z	rodziny	Rhabdovi-
ridae	i	rodzaju	Lyssavirus,	występu-
jąca	u	ssaków.	W	obrębie	rodzaju	
Lyssavirus	 sklasyfikowano	 14	 ga-
tunków,	 które	 są	 patogenne	 lub	
potencjalnie	patogenne	dla	 ludzi.	
W	 Polsce	 stwierdzano	 jak	 dotąd	
klasyczny	wirus	wścieklizny	(RABV)	
oraz	European bat lyssa-virus	typ	1	
(EBLV-1).	

Rezerwuarem	wirusów	wścieklizny	w	Polsce	są	
dzikie	lisy	i	jenoty	(RABV)	oraz	nietoperze	(EBLV-1).	
Izolowano	również	szczepy	wirusa	wścieklizny	od	
szczura	 i	szczura	piżmowego.	Źródłem	zakażenia	
dla	człowieka	w	Polsce	mogą	być	psy,	koty,	dzi-
kie	zwierzęta	drapieżne	i	nietoperze.	Rzadziej	są	to	
zwierzęta	zakażone	przypadkowo,	takie	 jak	sarny,	
krowy,	wiewiórki	i	gryzonie.	

Do	zakażenia	dochodzi	podczas	ugryzienia	
lub	oślinienia	uszkodzonej	skóry	lub	błon	śluzowych	
przez	zakażone	zwierzę.	Wirus	przenoszony	jest	ze	
śliną	zwierzęcia.	Człowiek	chory	na	wściekliznę	rów-
nież	wydala	wirusy	wścieklizny	ze	śliną.	Wirus	szerzy	
się	i	namnaża	w	układzie	nerwowym.	Opisano	przy-
padki	zakażenia	ludzi	przez	przeszczepienie	narzą-
dów	pobranych	od	osób	zmarłych	(rogówka,	nerki,	
wątroba,	płuca).	Zakażenie	możliwe	 jest	 również	

drogą	dospojówkową	 i	powietrzną	 (w	 jaskiniach,	
w	których	przebywają	zakażone	nietoperze).

Okres	wylęgania	wynosi	średnio	od	1	do	3	
miesięcy.	W	przebiegu	choroby	dochodzi	do	ostre-
go	zapalenia	mózgu	i	rdzenia	ze	śpiączką.	Począt-
kowo	występuje	gorączka,	ból	głowy,	nudności,	nie-
pokój,	pobudzenie,	a	nawet	napady	szału.	W	dalszej	
kolejności	lub	bez	okresu	objawów	wstępnych	do-
chodzi	do	porażeń	i	śmierci	(zwykle	w	ciągu	4-7	dni	
od	wystąpienia	pierwszych	objawów).	Charaktery-
stycznym,	diagnostycznym	objawem	wścieklizny	jest	
wodowstręt	–	nagłe	skurcze	mięśni	gardła	i	głośni	
przy	próbach	połykania	płynu,	a	nawet	na	sam	wi-
dok	 lub	odgłos	 lejącej	się	wody.	Wścieklizna	 jest	
prawie	zawsze	śmiertelna	po	wystąpieniu	objawów	
klinicznych.	Obecnie	nie	ma	skutecznego	leczenia	
tej	choroby.	Opisano	zaledwie	kilka	przypadków	wy-
leczenia	ludzi	na	świecie,	u	których	szczepienie	nie	
zapobiegło	wystąpieniu	objawów	choroby.

Ostatnie	przypadki	wścieklizny	u	ludzi	w	Pol-
sce	odnotowano	w	2000	i	2002	roku.	W	roku	2000	
w	województwie	warmińsko-mazurskim	zmarła	na	
wściekliznę	59-letnia	kobieta,	która	została	poką-
sana	w	opuszkę	palca	przez	kota	i	nie	była	szcze-
piona	przeciwko	wściekliźnie.	Zachorowała	po	mie-
sięcznym	okresie	wylęgania	choroby.	W	roku	2002	
w	województwie	podkarpackim	zmarł	na	wściekliznę	
28-letni	mężczyzna	nieszczepiony	przeciwko	wście-
kliźnie.	Nie	ustalono,	aby	był	pokąsany	przez	zwie-
rzę.	Zmarł	po	18	dniach	od	momentu	wystąpienia	
pierwszych	objawów	choroby.	W	obu	przypadkach	
wściekliznę	potwierdzono	badaniami	 laboratoryj-
nymi	 i	ustalono,	 że	 chorobę	wywołał	północno-

-wschodnio	europejski	(NEE)	wariant	wirusa	wście-
klizny	RABV.	Były	to	pierwsze	przypadki	wścieklizny	
u	ludzi	w	naszym	kraju	od	roku	1985.	

Szczególnym	rezerwuarem	wścieklizny	są	nie-
toperze.	Mogą	one	gryźć	niepostrzeżenie	i	pokony-
wać	duże	odległości.	Kontakty	z	tymi	zwierzętami	
mogą	być	bagatelizowane	i	nie	zgłaszane.	Tymcza-
sem	nawet	na	terenie	określanym	jako	wolny	od	
wścieklizny,	kontakt	z	nietoperzem	nie	pozwala	wy-
kluczyć	u	niego	zakażenia.	Wśród	nietoperzy	w	kra-
jach	europejskich	najczęściej	stwierdzano	EBLV-1	
i	EBLV-2.	W	Europie	znanych	jest	5	gatunków	wiru-
sów	wścieklizny	przenoszonych	przez	nietoperze.	
Poza	Europą	nietoperze	są	rezerwuarem	również	
dla	 innych	gatunków.	W	okresie	ostatnich	40	 lat	
odnotowano	ponad	1100	przypadków	wścieklizny	
u	nietoperzy	w	Europie.	Większość	tych	zgłoszeń	
pochodziła	z	Danii,	Niemiec,	Holandii,	Francji	i	Pol-
ski.	Najnowsze	doniesienia	wskazują	na	możliwość	
odmiennego	obrazu	klinicznego	choroby	u	 ludzi,	
spowodowanej	zakażeniem	od	nietoperza.

Szczepienie	przeciwko	wściekliźnie	zaleca	się	
osobom	wyjeżdżającym	do	rejonów	endemicznego	
występowania	zachorowań	na	tę	chorobę.	Wściekli-
zna	występuje	na	całym	świecie,	z	wyjątkiem	Antark-
tydy.	Lista	państw	raportujących	przypadki	wście-
klizny	 jest	 regularnie	aktualizowana	przez	WHO.	
Według	szacunków	WHO	wścieklizna	powoduje	59	
tys.	zgonów	rocznie	w	ponad	150	krajach,	z	cze-
go	95%	występuje	w	Azji	(głównie	Indie,	Wietnam,	
Tajlandia)	i	w	Afryce.	Liczba	ta	może	być	zaniżona.	
99%	przypadków	wścieklizny	 ludzi	na	świecie	 jest	
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spowodowana	przeniesieniem	zakażenia	od	psów.	
Problem	ten	dotyczy	głównie	obszarów	wiejskich.	
Około	40%	przypadków	dotyczy	dzieci	poniżej	15	
roku	życia.	

Według	 danych	 Inspekcji	 Weterynaryjnej	
w	Polsce	w	2016	roku	zarejestrowano	19	przypad-
ków	wścieklizny	zwierząt	dzikich	różnych	gatunków,	
w	tym	lisów,	nietoperzy,	kun,	borsuka	i	jenota,	pod-
czas	gdy	jeszcze	w	roku	2012	–	219	przypadków.	
W	latach	2017-2018	odnotowano	po	9	przypad-
ków	wścieklizny	zwierząt	dzikich	różnych	gatunków,	
w	tym	częściej	nietoperzy	niż	lisów.	Ostatnie	przy-
padki	wścieklizny	zwierząt	domowych	były	rejestro-
wane	w	Polsce	w	2016	roku	(3	przypadki,	w	tym	u	2	
psów	i	konia)	i	2017	roku	(1	przypadek	u	kota).

Postępowanie	 Inspekcji	 Weterynaryjnej	
w	przypadku	podejrzenia	lub	stwierdzenia	wściekli-
zny	u	zwierząt	opisane	jest	w	ustawie	z	dnia	11	mar-
ca	2004	roku	o	ochronie	zdrowia	zwierząt	oraz	zwal-
czaniu	chorób	zakaźnych	zwierząt	(Dz.	U.	z	2018	r.,	
poz.	1967)	oraz	rozporządzeniu	Ministra	Rolnictwa	
i Rozwoju	Wsi	z	dnia	7	stycznia	2005	roku	w sprawie	
zwalczania	wścieklizny	(Dz.	U.	z	2005	r.	Nr	13,	poz.	
103).	Obowiązkowemu	szczepieniu	przeciwko	wście-
kliźnie	podlegają	psy	powyżej	trzeciego	miesiąca	
życia.	Posiadacze	psów	są	obowiązani	zaszczepić	
psy	w terminie	30	dni	od	dnia	ukończenia	przez	psa	
trzeciego	miesiąca	życia,	a następnie	nie	rzadziej	
niż	co	12	miesięcy	od	dnia	ostatniego	szczepienia.	
Na	obszarach	występowania	wścieklizny	zalecane	
są	również	szczepienia	kotów,	a także	zwierząt	go-
spodarskich,	jeśli	mogą	mieć	one	kontakt	z	dzikimi	
zwierzętami.

Z	uwagi	na	to,	że	w Polsce	nadal	rezerwuarem	
wirusa	wścieklizny	jest	lis	rudy,	zgodnie	z	rozporzą-
dzeniem	Ministra	Rolnictwa	 i Rozwoju	Wsi	z	dnia	
17	grudnia	2013	roku	w sprawie	przeprowadzania	
ochronnych	szczepień	lisów	wolno	żyjących	przeciw-
ko	wściekliźnie	(Dz.	U.	z	2013	r.,	poz.	1737),	na	obsza-
rach	o	największym	ryzyku	wystąpienia	wścieklizny	
Inspekcja	Weterynaryjna	prowadzi	szczepienia	lisów	
wolno	żyjących.	Strategia	szczepień	przeciwko	wście-
kliźnie	lisów	wolno	żyjących	na	lata	2017-2018	nie	
obejmuje	już	terenu	całego	kraju,	lecz	województw	
wybranych	z	uwagi	na	lokalizację	i częstotliwość	wy-

stępowania	przypadków	wścieklizny	u zwierząt	in-
nych	niż	nietoperze	w okresie	od	1	stycznia	2013	roku.	

Doustna	 szczepionka	 przeznaczona	 dla	 li-
sów	znajduje	się	w blistrze	zatopionym	w przynę-
cie.	Przynęta	ma	za	zadanie	zachęcić	zwierzę	do	
pobrania	szczepionki.	Szczepionka	rozrzucana	jest	
z	samolotu,	śmigłowca	lub	wykładana	ręcznie.	Wy-
kładanie	szczepionki	poprzedzane	jest	akcją	infor-
macyjną.		Informacja	o	terminie	i sposobie	przepro-
wadzenia	szczepień	ochronnych	w miejscowościach	
położonych	na	obszarze,	na	którym	będą	one	prze-
prowadzane	oraz	w miejscowościach	graniczących	
z	tym	obszarem	przekazywana	jest	w sposób	zwy-
czajowo	przyjęty	na	danym	terenie.

Zgodnie	z	rozporządzeniem	Rady	Ministrów	
z	dnia	3	stycznia	2012	roku	w	sprawie	wykazu	ro-
dzajów	 czynności	 zawodowych	 oraz	 zalecanych	
szczepień	ochronnych	wymaganych	u	pracowników,	
funkcjonariuszy,	żołnierzy	lub	podwładnych	podej-
mujących	pracę,	zatrudnionych	lub	wyznaczonych	
do	wykonywania	tych	czynności	 (Dz.	U.	z	2012	r.,	
poz.	40)	u	osób	wykonujących	czynności	związane	
z	diagnostyką	wścieklizny	u	zwierząt,	pracę	w	labo-
ratorium	z	materiałem	zawierającym	lub	mogącym	
zawierać	wirus	wścieklizny	oraz	czynności	wyma-
gające	kontaktu	z	dzikimi	zwierzętami,	mogącymi	
stanowić	 zagrożenie	 przeniesienia	 zakażenia	 na	
człowieka,	zalecane	są	szczepienia	przedekspozy-
cyjne	przeciw	wściekliźnie.	

Duże	znaczenie	ma	unikanie	ekspozycji	na	
zakażenie.	W	odniesieniu	do	tężca	wskazane	 jest	
stosowanie	odzieży	ochronnej,	w	tym	rękawic	przy	
wykonywaniu	prac	wiążących	się	z	narażeniem	na	
zakażenie.	W	odniesieniu	do	wścieklizny	zaleca	się	
bezwzględne	 unikanie	 kontaktu	 z	 podejrzanym	
zwierzęciem,	nie	dotykanie	zwłok	zwierząt	martwych	
i	poinformowanie	właściwych	służb	o	znalezieniu	
takiego	zwierzęcia	oraz	unikanie	kontaktu	ze	szcze-
pionką	przeznaczoną	dla	lisów	i	uniemożliwianie	ta-
kiego	kontaktu	zwierzętom	domowym.	Szczepionka	
dla	lisów	zawiera	osłabione	żywe	wirusy	wścieklizny	
i	może	stanowić	zagrożenie	w	przypadku	bezpo-
średniego	kontaktu	płynnej	 zawartości	 kapsułki,	
która	znajduje	się	we	wnętrzu	przynęty	z	otwarty-
mi	ranami,	błoną	śluzową	jamy	ustnej	 i	nosa	oraz	

spojówkami	u	ludzi.	Osoba,	która	miała	styczność	
ze	szczepionką	powinna	niezwłocznie	zgłosić	się	do	
lekarza,	natomiast	kontakt	zwierzęcia	domowego	
należy	zgłosić	lekarzowi	weterynarii.

Profilaktyka poekspozycyjna	po	zranieniach	
i	pokąsaniach	przez	zwierzęta	powinna	być	wdro-
żona	jak	najszybciej.	Duże	znaczenie	ma	profilakty-
ka	nieswoista	polegająca	na	oczyszczeniu	rany	i	jej	
chirurgicznemu	opracowaniu	(usunięcie	martwych	
tkanek	 i	ciał	obcych).	WHO	u	osób	pogryzionych	
przez	 zwierzęta	 zaleca	niezwłoczne	umycie	 rany	
i	zadrapań	mydłem	oraz	dokładne	ich	przepłukanie	
obfitą	ilością	wody	przez	około	15	minut.	W	przy-
padku	braku	dostępu	do	mydła,	zaleca	się	przepłu-
kanie	samą	wodą.	W	dalszej	kolejności	zaleca	się	
zastosowanie	na	okolice	rany	preparatu	o	działaniu	
wirusobójczym.	

Zasady	 swoistej	profilaktyki	poekspozycyj-
nej	przeciwko	tężcowi	 i	wściekliźnie	są	wskazane	
w	Programie	Szczepień	Ochronnych	na	rok	2019	
stanowiącym	załącznik	do	Komunikatu	Głównego	
Inspektora	Sanitarnego	z	dnia	25	października	2018	
roku	(Dz.	Urz.	M.	Z.	z	2018	roku,	poz.	104)	wraz	ze	
szczepieniami	poekspozycyjnymi	przeciwko	błonicy	
w	grupie	szczepień	obowiązkowych	poekspozycyj-
nych	IC.	

Obowiązek	szczepień	poekspozycyjnych	prze-
ciwko	tężcowi	dotyczy	osób	zranionych,	

narażonych	na	zakażenie	tęż-
cem.	U	osób	tych	podaje	
się	szczepionkę	mono-

walentną	prze-

ciw	tężcowi	(T)	lub	szczepionkę	skojarzoną	przeciw	
błonicy	i	tężcowi	(Td).	Obowiązek	szczepień	przeciw-
ko	wściekliźnie	dotyczy	osób	narażonych	na	zakaże-
nie	w	wyniku	styczności	ze	zwierzęciem	chorym	na	
wściekliznę	lub	podejrzanym	o	zakażenie	wirusem	
wścieklizny.	Ugryzienia	przez	zwierzęta	wymagają	
kwalifikacji	zarówno	do	swoistej	profilaktyki	prze-
ciwko	wściekliźnie,	jak	i	tężcowi.

Przy	podejmowaniu	decyzji	o	swoistej	profi-
laktyce	przeciwko	tężcowi	lekarz	bierze	pod	uwagę	
dotychczasową	historię	szczepień	przeciwko	tężcowi	
osoby	zranionej	 i	ryzyko	rozwoju	tężca.	Na	niskie	
ryzyko	rozwoju	tężca	wskazują	rany	świeże,	mało	
zanieczyszczone	i	niezawierające	martwych	tkanek,	
zaś	w	przypadku	ran	kłutych,	miażdżonych,	postrza-
łowych,	mocno	zanieczyszczonych,	zawierających	
tkanki	martwe,	opracowywanych	po	upływie	24	go-
dzin	od	zranienia	lub	których	nie	można	dokładnie	
opracować,	ryzyko	rozwoju	tężca	jest	wysokie.	Profi-
laktyka	może	obejmować	szczepienia	(podanie	1	lub	
3	dawek	szczepionki)	i	podanie	jednocześnie	z	pierw-
szą	dawką	szczepionki	antytoksyny	-	swoistej	immu-
noglobuliny	ludzkiej	przeciw	tężcowi	(LIT)	w	dawce	
250-500	j.m.	Immunoglobulina	jest	podawana	w	wa-
runkach	szpitalnych.	Kwalifikacja	odbywa	się	w	opar-
ciu	 o	wytyczne	 zawarte	w	 Programie	 Szczepień	
Ochronnych,	przedstawione	w	poniższej	 tabeli	1.

Kwalifikację	do	swoistej	profilaktyki	przeciw-
ko	wściekliźnie	zgodnie	z	Programem	Szczepień	
Ochronnych	powinien	przeprowadzać	 lekarz	spe-
cjalistycznej	poradni	chorób	zakaźnych.	Profilaktyka	
może	obejmować	szczepienia	według	skróconego	
(tj.	poekspozycyjnego)	schematu	szczepień	i	poda-
nie	jednocześnie	z	pierwszą	dawką	szczepionki	swo-
istej	immunoglobuliny	ludzkiej	przeciw	wściekliźnie	
w	dawce	20	j.m./kg	mc.	(w	warunkach	szpitalnych).	

Immunoglobulinę	 można	 podać	 do	 7	 dnia	
od	podania	pierwszej	dawki	szczepionki.	
Szczepienie	jest	wykonywane	(liczba	da-

wek	i	schemat	szczepienia)	zgodnie	
z	zaleceniami	producenta	szcze-

pionki.	Można	się	wstrzy-
mać	 z	 rozpoczęciem	
szczepień	 przeciw	
wściekliźnie	do	chwili	
potwierdzenia	wście-
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klizny	u	zwierzęcia,	 jeśli	 jest	możliwe	przeprowa-
dzenie	przyżyciowego	lub	pośmiertnego	badania	
zwierzęcia	podejrzanego	o	wściekliznę	bądź	pod-
danie	zwierzęcia	obserwacji	weterynaryjnej	trwającej	
do	15	dni	od	dnia	pokąsania.	15-dniową	obserwację	
weterynaryjną	prowadzi	się	w	odniesieniu	do	psów	
i	kotów.	Wcześniejsze	szczepienie	zwierząt	prze-
ciwko	wściekliźnie	nie	zwalnia	z	przeprowadzenia	
obserwacji.	W	przypadku	ponownego	narażenia	
osoby	uprzednio	szczepionej	przeciw	wściekliźnie	
(w	ramach	szczepień	przed	lub	poekspozycyjnych)	
podaje	się	tylko	dawki	przypominające	szczepionki	
według	schematu	szczepienia	przypominającego.	
Nie	podaje	się	wówczas	immunoglobuliny.	

W	trakcie	kwalifikacji	do	swoistej	profilaktyki	
przeciwko	wściekliźnie	bierze	się	pod	uwagę:	rodzaj	
kontaktu	ze	zwierzęciem	oraz	stan	zdrowia	zwie-
rzęcia	w	chwili	narażenia	i	podczas	obserwacji	we-
terynaryjnej.	Wytyczne	kwalifikacji	zostały	zawarte	
w	Programie	Szczepień	Ochronnych	i	przedstawione	
zostały	w	tabeli	2.

Zgodnie	z	zaleceniami	WHO	wyróżnia	się	trzy	
kategorie	ekspozycji	na	wściekliznę:
	kategoria	I	-	dotykanie,	karmienie	zwierząt	

i	lizanie	nieuszkodzonej	skóry;
	kategoria	 II	-	skubanie	nieosłoniętej	skóry,	

drobne	zadrapania	lub	otarcia	bez	krwawienia;

	kategoria	 III	-	pojedyncze	lub	wielokrotne,	
przezskórne	ugryzienia	lub	zadrapania,	po-
ślinienie	błony	śluzowej	 lub	zranionej	skó-
ry,	ukąszenia	głowy,	szyi,	dłoni	 i	narządów	
płciowych	oraz	narażenie	na	kontakt	z	nie-
toperzami.

Ekspozycje	kategorii	 I	nie	kwalifikują	się	do	
profilaktyki,	zaś	w	przypadku	ekspozycji	z	kategorii	
II	 i	III	należy	niezwłocznie	zastosować	szczepienia.	
Dodatkowo	w	przypadku	ekspozycji	z	kategorii	 III	
należy	rozważyć	podanie	immunoglobuliny.	WHO	
uznaje,	że	5-dawkowy	schemat	szczepień	przeciw	
wściekliźnie	(kolejne	pojedyncze	dawki	w	0,	3,	7,	
14	i	28	dobie)	 jest	równorzędny	wobec	schematu	
4-dawkowego	(2-1-1,	tj.	podanie	2	dawek	w	mię-
sień	naramienny	prawy	i	lewy	(lub	u	dzieci	do	2	lat	
w	udo	prawe	i	lewe)	w	dniu	0,	a	następnie	podanie	
pojedynczych	dawek	w	7.	i	21.	dniu).	WHO	wskazuje	
również	na	możliwość	stosowania	immunoglobuli-
ny	w	miejscu	zranienia	oraz	podawanie	szczepionki	
drogą	śródskórną.	Zgodnie	z	zaleceniami	WHO	pa-
cjenci	zgłaszający	się	nawet	miesiące	po	ugryzieniu	
powinni	być	traktowani	tak,	jakby	kontakt	nastąpił	
niedawno.	Ciąża	i	1	rok	życia	nie	są	przeciwwskaza-
niami	do	profilaktyki	przeciwko	wściekliźnie.

WHO	zaleca	stosowanie	profilaktyki	przedeks-
pozycyjnej	przeciwko	wściekliźnie	u	wszystkich	osób	

Rodzaj kontaktu ze zwierzęciem Stan zdrowia zwierzęcia 
w chwili narażenia

Stan zdrowia 
zwierzęcia podczas 

obserwacji 
weterynaryjnej

Zapobieganie

Brak ran lub kontakt pośredni - - Nie wymaga

Oślinienie zdrowej skóry - - Nie wymaga

Oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie 
pogryzienia i zadrapania Zwierzę zdrowe Objawy wścieklizny

Rozpoczęcie podawania 
szczepionki z chwilą 
zaobserwowania objawów 
wścieklizny u zwierzęcia

Oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie 
pogryzienia i zadrapania

Zwierzę podejrzane 
o wściekliznę

Zwierzę zdrowe 
(niepotwierdzone 
objawy)

Natychmiastowe rozpoczęcie 
podawania szczepionki – 
przerwać, gdy zwierzę zdrowe

Oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie 
pogryzienia i zadrapania

Zwierzę wściekłe, dzikie, 
nieznane, niebadane - Natychmiastowe rozpoczęcie 

podawania szczepionki

Głębokie pogryzienia, zadrapania, 
oślinienie błon śluzowych

Zwierzę zdrowe Objawy wścieklizny Natychmiastowe rozpoczęcie 
podawania szczepionki 
i swoistej immunoglobuliny

Głębokie pogryzienia, zadrapania, 
oślinienie błon śluzowych

Zwierzę podejrzane 
o wściekliznę

Zwierzę zdrowe 
(niepotwierdzone 
objawy)

Natychmiastowe rozpoczęcie 
podawania szczepionki 
i swoistej immunoglobuliny – 
przerwać, gdy zwierzę zdrowe

Głębokie pogryzienia, zadrapania, 
oślinienie błon śluzowych

Zwierzę wściekłe, dzikie, 
nieznane, niebadane -

Natychmiastowe rozpoczęcie 
podawania szczepionki 
i swoistej immunoglobuliny

TABELA 2.

o	ciągłym,	częstym	lub	zwiększonym	ryzyku	naraże-
nia	na	zakażenie	wirusem	wścieklizny	z	uwagi	na	wy-
konywane	prace	lub	miejsce	zamieszkania,	takich	jak:

	osoby	o	wysokim	ryzyku	narażenia	na	ży-
wy	wirus	wścieklizny	(personel	laboratoryj-
ny,	lekarze	weterynarii	i	osoby	zajmujące	się	
zwierzętami,	pracujące	w	obszarach	ende-
micznych	wścieklizny);	

	dzieci	mieszkające	lub	odwiedzające	obszary	
dotknięte	wścieklizną;

	osoby	podróżujące	do	obszarów	dotknię-
tych	wścieklizną	w	zależności	od	poziomu	
ryzyka	na	tym	obszarze.	

Profilaktyka	 przedekspozycyjna	 polega	 na	
szczepieniu	przeciw	wściekliźnie	według	schematu	
0,	7,	21	i	28	dni	drogą	domięśniową	lub	śródskór-
ną.	U	osób	pracujących	w	kontakcie	z	żywym	wiru-

sem	wścieklizny	(w	laboratoriach)	zaleca	się	wyko-
nywanie	co	6	miesięcy	badania	w	celu	oceny	pozio-
mu	przeciwciał	ochronnych,	a	u	lekarzy	weteryna-
rii	i	osób	zajmujących	się	zwierzętami,	pracujących	
w	obszarach	endemicznych	wścieklizny	-	co	2	lata.	
Przy	spadku	miana	poniżej	0,5	IU/ml	zaleca	się	po-
danie	dawki	przypominającej.

W	związku	z	rejestrowanymi	na	świecie	przy-
padkami	wścieklizny	u	 ludzi,	spowodowanymi	wi-
rusem	pochodzącym	od	nietoperzy,	zgodnie	z	wy-
tycznymi	ACIP	z	1999	roku	przebywanie	w	jednym	
pomieszczeniu	 z	nietoperzem,	w	 czasie	 którego	
mogło	dojść	do	bezpośredniego	kontaktu	z	 tym	
zwierzęciem,	stanowi	podstawę	do	rozważenia	pro-
filaktyki	poekspozycyjnej.	Jeśli	u	zwierzęcia	można	
przeprowadzić	badania	laboratoryjne,	możliwe	jest	
odroczenie	decyzji	o	zastosowaniu	profilaktyki	do	
czasu	otrzymania	wyników	badań.	

Historia szczepień pacjenta Ryzyko wystąpienia tężca niskie Ryzyko wystąpienia tężca wysokie

Nieszczepieni lub niekompletnie 
szczepieni lub historia szczepień 
niepewna

Szczepionka tężcowo-błonicza 
lub tężcowa – następnie 
kontynuować kolejne dawki 
szczepienia podstawowego 
według schematu: 0; 1; 6 miesiąc

Szczepionka tężcowo-błonicza lub 
tężcowa – jedna przypominająca dawka 
i antytoksyna  – następnie kontynuować 
kolejne dawki szczepienia podstawowego 
według schematu: 0; 1; 6 miesiąc

Szczepienie podstawowe lub 
przypominające – ostatnia dawka więcej 
niż 10 lat temu

Szczepionka tężcowo-błonicza lub 
tężcowa – jedna przypominająca 
dawka

Szczepionka tężcowo-błonicza lub 
tężcowa – jedna przypominająca dawka 
i antytoksyna 

Szczepienie podstawowe lub 
przypominające – ostatnia dawka 5–10 
lat temu

Szczepionka tężcowo-błonicza lub 
tężcowa – jedna przypominająca 
dawka

Szczepionka tężcowo-błonicza lub tężcowa 
– jedna przypominająca dawka

Szczepienie podstawowe lub 
przypominające – ostatnia dawka mniej 
niż 5 lat temu

Nie wymaga

Nie wymaga. Ewentualnie, gdy szczególnie 
wysokie ryzyko, należy rozważyć 
szczepienie szczepionką tężcowo-błoniczą 
lub tężcową – jedna przypominająca 
dawka

TABELA 1.
►

►
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Podejrzenia	oraz	rozpoznania	tężca	i	wściekli-
zny	u	ludzi	podlegają	w	naszym	kraju	obowiązkowi	
zgłaszania	do	właściwego	państwowego	inspektora	
sanitarnego	w	oparciu	o	ustawę	z	dnia	5	grudnia	
2008	roku	o	zapobieganiu	oraz	zwalczaniu	zakażeń	
i	chorób	zakaźnych	u	 ludzi	 (Dz.	U.	z	2018	r.,	poz.	
151).	W	przypadku	zgłoszenia	pokąsania	przez	zwie-
rzę	w	ramach	prowadzonego	przez	pracowników	
Państwowej	 Inspekcji	Sanitarnej	dochodzenia	epi-
demiologicznego	zbierane	są	dane	m.in.	na	temat	
okoliczności	pokąsania	i	zwierzęcia,	będącego	jego	
sprawcą.	Po	przekazaniu	danych	właściciela	zwierzę-
cia	do	właściwego	Powiatowego	Lekarza	Weterynarii	
możliwe	jest	wyegzekwowanie	od	właściciela	zwie-
rzęcia	obowiązku	poddania	zwierzęcia	obserwacji	
weterynaryjnej.	Ujemny	wynik	obserwacji	umożliwia	
odstąpienie	od	szczepienia	pokąsanej	osoby.	Jak	
wynika	z	danych	NIZP-PZH	w	Polsce	w	latach	2010-
2018	rocznie	u	około	8	tysięcy	osób	lekarze	podej-
mowali	decyzję	o	wdrożeniu	swoistej	profilaktyki	
ponarażeniowej	przeciwko	wściekliźnie.	

Tężec	i	wścieklizna	to	choroby,	których	elimi-
nacja	 jest	niemożliwa	(powszechne	występowanie	
zarodników	tężca,	występowanie	wścieklizny	u	zwie-
rząt).	Zarówno	w	przebiegu	tężca,	jak	i	wścieklizny	
czynniki	wywołujące	chorobę	rozprzestrzeniają	się	
i	wywołują	zmiany	chorobowe	w	układzie	nerwo-
wym.	Ciężkie	przypadki	tężca	i	wścieklizna	wyma-
gają	 leczenia	w	specjalistycznych	ośrodkach.	Obie	
choroby	cechują	się	wysoką	śmiertelnością.	W	pro-
filaktyce	tych	chorób	największe	znaczenie	odgry-
wają	szczepienia	ochronne.	Szczepienia	stosowane	
w	profilaktyce	tych	chorób	są	szczepieniami	„ratu-
jącymi	życie”.

Rolą	farmaceutów	jest	udzielanie	fachowych	
porad	medycznych.	W	pojęciu	szeroko	rozumianej	
opieki	farmaceutycznej	mieści	się	m.in.	informowa-
nie	pacjenta	w	zakresie	prawidłowego	stosowania	
i	przechowywania	produktów	leczniczych	(w	tym	
szczepionek),	pomoc	w	rozwiązywaniu	problemów	
lekowych,	edukacja	w	zakresie	chorób	i	trybu	życia	
oraz	profilaktyka	chorób,	w	tym	również	zakaźnych.	
Z	uwagi	na	wysoką	śmiertelność	tężca	i	wścieklizny	
ważne	jest,	aby	edukować	społeczeństwo	w	zakresie	
możliwych	dróg	zakażenia	 i	zalecanych	szczepień	
ochronnych,	a	przy	pierwszym	kontakcie	z	pracow-

nikami	wykonującymi	 zawody	medyczne	 (w	 tym	
również	farmaceutami)	osoba	zraniona	 i/lub	ma-
jąca	kontakt	ze	zwierzęciem	uzyskała	odpowiednie	
zalecenia	w	celu	 szybkiego	podjęcia	profilaktyki	
poekspozycyjnej.	 Jak	wskazują	dane	epidemiolo-
giczne	dotyczące	zachorowań	na	tężec	w	Polsce,	na	
tę	chorobę	zapadają	głównie	osoby,	które	nie	wyko-
nywały	szczepień	przypominających	i	nie	otrzymały	
swoistej	profilaktyki	ponarażeniowej.	■

lek. med. Anna Guzek
specjalista epidemiolog
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W	pierwszy	weekend	czerwca	w	Pabianicach	
odbyły	 się	 zorganizowane	 przez	 aptekę	 szpitalną	
warsztaty	farmaceutyczne.	Głównym	celem	naszych	
warsztatów	było	zapoznanie	mieszkańców	Pabianic	
z	zakresem	działań	farmaceuty.	Chcieliśmy	zachęcić	
pacjentów	 do	 korzystania	 z	 porad	 farmaceutycz-
nych	oraz	przedstawić	rolę	farmaceuty	w	procesie	
właściwego	leczenia.	

W	 tym	 celu	 zorganizowaliśmy	 kącik	 „opieki	
farmaceutycznej”	 dedykowany	 osobom	 dorosłym.	
Informowaliśmy	w	nim	pacjentów	m.in.	o	koniecz-
ności	 zwrócenia	 uwagi	 na	 aspekty	 właściwego	
przechowywania	 i	 aplikowania	 leków.	Każdy	chęt-
ny	mógł	wylosować	pytanie	z	zakresu	bezpiecznej	
farmakoterapii	i	uzyskać	tym	samym	odpowiedź	na	
pytania,	na	przykład:
• Jak	prawidłowo	zakraplać	krople	do	oczu?
• Jakie	 środku	 przeciwbólowe	 można	 przyjmo-

wać	bezpiecznie	przy	nadciśnieniu?
• Dlaczego	leków	nie	można	popijać	sokami	cy-

trusowymi?
• Jakie	znaczenie	ma	stosowanie	soli	fizjologicz-

nej?	
Ponadto	w	celu	ugruntowania	wiedzy	z	tego	

zakresu	 przygotowałam	 dla	 naszych	 pacjentów	
ulotki	na	temat	interakcji	lekowych	oraz	ziołoleczni-
ctwa.	Każdy	pacjent	mógł	otrzymać	również	poradę	
farmaceutyczną	na	tematy	zdrowotne.

Celem	utworzenia	 tego	 kącika	 było	 również	
uświadomienie	 pacjentów,	 że	 farmaceuta	 udzie-
la	wiarygodnych	 informacji	na	 temat	prawidłowe-
go	przyjmowania	 leków	 i	 ich	dawkowania.	W	roz-
mowach	 z	 pacjentami	 przedstawiliśmy,	 jak	 istot-
na	 z	punktu	widzenia	 farmaceuty	 szpitalnego	 jest	
współpraca	 między	 pielęgniarkami,	 a	 lekarzami	
oraz	jak	istotną	rolę	pełni	farmaceuta	w	szpitalnym	
zespole	terapeutycznym.

Farmaceuci szpitalni 
– pacjentom. 
Warsztaty	farmaceutyczne	w	Pabianicach

►

►

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20040690625
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050130103
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050130103
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001737
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001737
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001737


45Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

Wszechnica aptekaRska 

44 Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

Farmacja Szpitalna

Ślina	 produkowana	 jest	 przez	 trzy	 pary	
gruczołów	 ślinowych	 umiejscowionych	
w	jamie	ustnej.	Wyróżniamy	ślinianki	przy-
uszne,	 podżuchwowe	 oraz	 podjęzykowe,	

które	 odpowiedzialne	 są	 za	 90%	 produkcji	 śliny.	
Ponadto	w	 błonie	 śluzowej	 rozlokowane	 są	małe	
gruczoły	 ślinowe	 (język,	 podniebienie,	 policzki),	
które	generują	pozostałe	10%	[1].	

Ze	 względu	 na	 swoje	 właściwości	 fizyczne	
oraz	 chemiczne	 ślina	 pełni	 niezwykle	 ważną	 rolę	
w	procesie	zachowania	zdrowia	jamy	ustnej.	Więk-
szość	z	nas	nie	przywiązuje	dużej	wagi	do	funkcji	
pełnionych	 przez	 tę	 wydzielinę	 podczas	 codzien-
nych	czynności.	Często	bierzemy	je	za	pewnik,	jed-
nakże	osoby,	które	zmagają	 się	z	problemem	su-
chości	w	jamie	ustnej	narażone	są	na	szereg	uciąż-
liwości	oraz	wynikających	z	tego	stanu	następstw.	

Funkcje spełniane przez ślinę:

•	 wiążące	oraz	smarne	-	cząsteczki	pokarmu	
są	 ze	 sobą	wiązane,	 dzięki	 czemu	 łatwiej	

formowane	są	kęsy	pokarmu,	a	następnie	
dzięki	 zapewnieniu	 lepszych	właściwości	
smarnych,	 połykane	bez	 ryzyka	wystąpie-
nia	 uczucia	dyskomfortu	 lub	uszkodzenia	
śluzówki;

•	 zwilżenie	oraz	 rozpuszczenie	 suchych	po-
karmów	–	dzięki	 tym	 funkcjom	występuje	
zdolność	odczuwania	smaków	spożywane-
go	jedzenia;

•	 przeciwbakteryjne	 –	ochrona	 zapewniona	
z	uwagi	na	obecność	występującego	w	skła-
dzie	lizozymu;

•	 zdolność	buforująca	–	w	ślinie	występują	trzy	
bufory	 (białczanowy,	wodorowęglanowy	
oraz	fosforanowy);

•	 zapewnienie	homeostazy	w	jamie	ustnej;
•	 zapewnienie	 odpowiedniego	 nawilżenia	

jamy	ustnej	co	umożliwia	artykulację	oraz	
przełykanie;

•	 pomoc	w	utrzymaniu	odpowiedniego	pH	
w	 jamie	ustnej,	mieszczącego	 się	w	prze-
dziale	6,0	–	7,5;

Suchość w jamie 
ustnej jako działanie 
niepożądane leków  
i jako objaw choroby

W	 naszym	 kąciku	 „opieki	 farmaceutycz-
nej”	 uświadamialiśmy	 naszym	 uczestnikom	ważny	
aspekt	możliwości	wystąpienia	działań	niepożąda-
nych	w	sytuacji	niewłaściwego	sposobu	dawkowa-
nia	 leków.	 Podczas	 rozmów	 z	 pacjentami	 zwróci-
liśmy	 uwagę	 na	 aspekty	 interakcji	między	 lekami,	
suplementami	diety	oraz	z	pokarmem.

Drugi	kącik	farmaceutyczny	dedykowany	był	
głównie	młodzieży	i	dzieciom,	bo	bardzo	istotne	jest	
szerzenie	edukacji	farmaceutycznej	wśród	tej	grupy	
wiekowej.	 W	 skład	 tego	 kącika	 wchodziły	 zajęcia	
z	receptury	aptecznej.	Dzieci	mogły	własnoręcznie	
pod	okiem	fachowców	sporządzić	„magiczną	maść”	
oraz	rozsypać	proszki.	Dowiedziały	się	również,	co	
to	jest	sygnatura	apteczna,	jak	prawidłowo	apliko-
wać	maść	czy	co	to	są	opłatki	skrobiowe.	Poznały	
nazwy	 i	 przeznaczenie	 poszczególnych	przedmio-
tów	wykorzystywanych	przez	farmaceutów	podczas	
wykonywania	 leków	 recepturowych.	 Zostały	 prze-
szkolone	 w	 zakresie	 działań	 aseptycznych.	 Celem	
tego	 kącika	 było	 również	 przedstawienie	 pacjen-
tom,	że	farmaceuta	 jest	ekspertem	od	technologii	
produkcji	leków.

Biorąc	pod	uwagę	 fakt,	że	dzieci	najchętniej	
i	najszybciej	uczą	się	przez	zabawę,	przygotowali-
śmy	dla	nich	grę	planszową	 „5	 sekund	 farmaceu-
ty”,	gdzie	dzieci	rzucały	kostką	i	przechodziły	plan-
sze	odpowiadając	na	pytania	 związane	z	 farmacją	
i	 opieką	 zdrowotną.	Przystąpienie	do	gry	poprze-
dzone	 jest	 krótką	 prelekcją	 na	 temat	 roli	 farma-
ceuty	w	procesie	leczenia.	W	ten	sposób	chciałam	
również	zachęcić	młodzież	w	Pabianicach	do	zain-
teresowania	naukami	farmaceutycznymi.	Kolejnym	
punktem	 naszego	 programu	 była	 gra	 ruchowa	
„Szalony	farmaceuta”.	Na	specjalnie	przygotowanej	
planszy	dzieci	pod	okiem	naszych	farmaceutów	od-
powiadały	na	pytania	związane	ze	zdrowiem	i	prze-
skakiwały	poszczególne	pola.

W	 czwartym	 kąciku	 przedstawione	 zostały	
eksperymenty	 chemiczne,	 w	 tym	 produkcja	 my-
dełek	oraz	powstawanie	piany.	Celem	tego	kącika	
było	uświadomienie	młodzieży	i	osób	dorosłych,	że	
farmaceuta	to	również	ekspert	w	dziedzinie	chemii.

Maskotką	warsztatów	był	duży,	pluszowy	kot	
z	logo	apteki	Pabianickiego	Centrum	Medycznego.

dr n. med. Natalia Wysocka-Sendkowska
Kierownik Apteki Szpitalnej

zdjęcia nadesłane przez Autorkę
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•	 higiena	jamy	ustnej	–	z	uwagi	na	ciągłą	pracę	
ślinianek	 resztki	 spożywanego	 przez	 nas	
jedzenia	wypłukiwane	są	na	bieżąco,	nato-
miast	podczas	snu	produkcja	śliny	zmniejsza	
się,	co	sprzyja	gromadzeniu	się	bakterii;

•	 remineralizacja	zębów;
•	 trawienie	–	wstępny	proces	trawienia	skrobi	

odbywa	się	już	w	jamie	ustnej	za	pomocą	 
α	amylazy	odpowiedzialnej	za	hydrolizowa-
nie	wiązań	α-1,4-glikozydowych;

•	 regeneracja	tkanek	miękkich	–	odpowiednie	
nawilżenie	 zapobiega	 odwodnieniu	 oraz	
śmierci	 komórek,	 natomiast	 odpowiednia	
wartość	pH	w	jamie	ustnej	oraz	obecność	
jonów	Mg2+	oraz	Ca2+	 sprzyja	 regeneracji	
błon	śluzowych;

•	 mucyny	obecne	w	ślinie	jako	jeden	ze	skład-
ników,	odpowiedzialne	są	za	ochronę	przed	
drażniącym	oraz	 szkodliwym	działaniem	
czynników	dostarczanych	wraz	z	pokarmem	
[1,2].

Skład śliny

Ślina	składa	się	w 99%	z	wody.	W	skład	pozo-
stałego	1%	wchodzą	m.in.	białka	oraz	sole.	Zawarte	
są	tu	substancje	zarówno	organiczne,	jak	i nieorga-
niczne.	Do	grupy	związków	organicznych	zaliczamy	
białka	 (glikoproteiny,	 albuminy,	 enzymy).	 Jednym	
z	 przedstawicieli	 jest	 enzym	 –	 lizozym,	 który	 ha-
muje	 metabolizm	 oraz	 wzrost	 mikroorganizmów.	
Dodatkowo	w składzie	występuje	również	laktofe-
ryna,	którą	uważa	się	za	odpowiedzialną	za	działa-
nie	przeciwbakteryjne,	przeciwgrzybicze	oraz	prze-
ciwwirusowe.	Ponadto	w ślinie	obecne	są	również	
lipidy	(fosfolipidy,	wolne	kwasy	tłuszczowe).	

Przepływ	śliny	spoczynkowej	czyli	 tej,	której	
produkcja	 nie	 jest	w żaden	 sposób	 stymulowana	
mieści	się	w granicach	0,3–0,4	mililitra	na	minutę.	
Podczas	snu	wartość	ta	spada	do	0,1	mililitra	na	mi-
nutę,	natomiast	w sytuacji,	gdy	produkcja	jest	sty-
mulowana	poprzez	pokarm	i żucie	poziom	wzrasta	
do	4,0	–	5,0	mililitra	na	minutę	[1].

Dzienna	produkcja	śliny	waha	się	w granicach	
od	0,5	do	1,5	litra.

Ślina jako materiał diagnostyczny

Dużą	zaletą	śliny	jako	materiału	diagnostycz-
nego	 jest	 fakt,	 że	 pobiera	 się	 ją	w sposób	 niein-
wazyjny	 oraz	 jest	 łatwo	 dostępna.	 Na	 podstawie	
przeprowadzonych	 badań	można	 oznaczyć	w or-
ganizmie	poziom	następujących	substancji:

•	 alkohol	–	można	wykryć	obecność	alkoholu	
do	12	godzin	po	spożyciu;

•	 leki	–	paracetamol,	teofilina,	gentamycyna,	
benzodiazepina	–	możliwość	 ta	może	być	
przydatna	podczas	monitorowania	stężenia	
leku;

•	 substancje	uzależniające	–	amfetamina,	ko-
kaina,	opiaty,	które	wykrywalne	są	w	czasie	
od	kilku	minut	do	24	godzin	po	ich	zażyciu;

•	 hormony	 steroidowe	 –	 estriol,	 estradiol,	
kortyzol,	testosteron;

•	 metale:	kadm,	lit,	gal	–	znajduje	to	zastoso-
wanie	w	toksykologii	[3].

Coraz	więcej	naukowców	na	podstawie	analiz	
laboratoryjnych	śliny	jest	w	stanie	przewidzieć	oraz	
zdiagnozować	wiele	problemów	zdrowotnych,	 ta-
kich	 jak	m.in.	alergie,	 rak	(na	co	może	wskazywać	
poziom	 niektórych	markerów	 nowotworowych),	
niezdolność	przyswajania	wapnia	czy	też	problemy	
z	 sercem	 (podwyższony	poziom	białka	CRP	oraz	
mieloperoksydazy	do	24	godzin	po	pojawieniu	się	
bólu	w	klatce	piersiowej)	[3,4].

Suchość w jamie ustnej

Suchość	w jamie	ustnej	 (kserostomia)	może	
wystąpić	zarówno	z	powodu	niegroźnych	dolegli-
wości,	 jak	 i poważnych	chorób.	Może	być	spowo-
dowana	intensywnym	wysiłkiem	fizycznym,	wysoką	
temperaturą	otoczenia	 czy	 też	małą	 ilością	 przyj-
mowanych	przez	nas	płynów.	Niekiedy	jednak	nie-
przyjemna	suchość	w jamie	ustnej	może	być	rów-

nież	następstwem	przyjmowanych	leków.	Tej	z	po-
zoru	błahej	dolegliwości	nie	należy	lekceważyć.	

Możemy	wyróżnić	dwa	rodzaje	kserostomii:
•	 prawdziwa	(Xerostomia vera)	–	w	jej	prze-

biegu	występuje	 ograniczenie	 lub	 zaha-
mowanie	wydzielania	śliny	przez	gruczoły	
ślinowe	z	prawidłową	błoną	śluzową	(typ	
I)	lub	ze	współistniejącym	zanikiem	błony	
śluzowej	(typ	II);

•	 rzekoma	 (Xerostomia spuria)	 –	 charakte-
ryzuje	 ją	 subiektywne	 uczucie	 suchości	
w	 jamie	 ustnej	 przy	 prawidłowej	 pracy	
ślinianek	[5].	

Szacuje	się,	że	kserostomia	stanowi	problem	
u	 prawie	 połowy	 populacji	 osób	 starszych	 oraz	
około	1/5	osób	około	30	roku	życia	[3].

Na	 skutek	 występowania	 suchości	 w	 jamie	
ustnej	 może	 dojść	 do	 zmian	 w	 odbiorze	 wrażeń	
smakowych	 (przeważa	wówczas	 smak	gorzki	oraz	
słony),	aż	do	całkowitej	utraty	smaku	i	wystąpienia	

trudności	w	mowie,	czy	też	podczas	przełykania	po-
karmu.	Może	pojawić	się	również	uczucie	pieczenia	
oraz	swędzenia	na	języku,	a	nawet	ryzyko	wystąpie-
nia	uszkodzeń	mechanicznych.	Utrzymująca	się	su-
chość	w	jamie	ustnej	może	doprowadzić	do	zaka-
żenia	bakteryjnego	 (głównie	bakteriami	 z	 rodzaju	
Streptococcus),	bądź	też	grzybiczego	i	wystąpienia	
kandydozy,	a	także	może	prowadzić	do	pojawienia	
się	próchnicy	[5,6].

Objawy kserostomii:

•	 częsty	odruch	sięgania	po	szklankę	wody	–	
chęć	utrzymywania	wilgoci	w	ustach	w	ciągu	
dnia	oraz	nocy

•	 trudności	w	przełykaniu
•	 utrata	smaku
•	 problemy	z	żuciem	oraz	mówieniem
•	 uczucie	pieczenia	na	języku
•	 ryzyko	 częstszego	 występowania	 zmian	

grzybiczych	oraz	bakteryjnych	[6].
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Kserostomia  
jako działanie niepożądane leków

Suchość	jamy	ustnej	może	wystąpić	również	
jako	działanie	niepożądane	na	skutek	przyjmowa-
nych	 leków.	 Jest	 to	 stan	 odwracalny.	 Szacuje	 się,	
że	około	400	substancji	leczniczych	występujących	
na	rynku	farmaceutycznym	może	przyczynić	się	do	
jego	wystąpienia	[6].	

Do	grupy	związków	dla	których	suchość	w ja-
mie	ustnej	jest	jednym	z	działań	niepożądanych	za-
liczamy	między	innymi:

•	 leki	przeciwdepresyjne:
o trójpierścieniowe	leki	przeciwdepresyjne	

(TLPD):	amitryptylina,	imipramina,	klomi-
pramina,	doksepina

o selektywne	inhibitory	wychwytu	zwrotne-
go	serotoniny	(SSRI):	escitalopram,	citalo-
pram,	fluoksetyna,	sertralina,	paroksetyna

o pozostałe:	mirtazapina,	duloksetyna
•	 leki	przeciwhistaminowe:	klemastyna,	an-

tazolina,	 cetyryzyna,	prometazyna,	difen-
hydramina,	 chlorfeniramina,	 loratadyna,	
desloratadyna

•	 leki	 pobudzające	 układ	 współczulny:	
pseudoefedryna,	tamsulozyna,	tetryzolina,	
ksylometazolina,	doksazosyna

•	 β2-adrenomimetyki:	 salmeterol,	 salbuta-
mol,	fenoterol

•	 leki	 działające	 hipotensyjnie:	 klonidyna,	
enalapril,	kaptopril,	lisinopril,	perindopril

•	 leki	anksjolityczne,	pochodne	benzodiaze-
piny:	 diazepam,	 nitrazepam,	 oksazepam,	
alprazolam,	temazepam

•	 leki	antycholinergiczne:	hioscyna,	toltero-
dyna,	atropina,	homatropina

•	 leki	przeciwnowotworowe
•	 leki	neuroleptyczne:	chlorpromazyna,	ha-

loperidol,	olanzapina,	klozapina
•	 leki	 stosowane	w	 chorobie	 Parkinsona:	

karbidopa,	lewodopa

•	 diuretyki:	chlorotiazyd,	hydrochlorotiazyd,	
furosemid

•	 opioidowe	 leki	 przeciwbólowe:	morfina,	
metadon,	kodeina,	tramadol

•	 niesteroidowe	leki	przeciwzapalne	(NLPZ):	
naproxen,	ibuprofen,	piroxicam

•	 inne	 leki:	 izotretynoina,	 sibutramina,	
karbamazepina,	tolterodyna,	brymonidyna,	
nikotyna,	amfetamina	[2,5,6]

Mechanizm	 działania	 wywołujący	 suchość	
w	 jamie	ustnej	polega	na	antagonistycznym	dzia-
łaniu	na	receptory	cholinergiczne,	muskarynowe	–	
blokowanie	 receptorów	 muskarynowych	 skutkuje	
m.in.	zahamowaniem	pracy	gruczołów	wydzielania	
zewnętrznego,	 w	 tym	 również	 gruczołów	 ślino-
wych.

Przyczyną	suchości	w	jamie	ustnej	może	być	
również	polipragmazja.	Zdecydowanie	częściej	na-
rażone	 są	 na	 nią	 osoby	 starsze,	 u	 których	wystę-
puje	 niedoczynność	 gruczołów	 ślinowych,	 aniżeli	
osoby	młode.	Niestety,	większość	pacjentów	przyj-
mujących	 leki,	 których	 jednym	z	działań	niepożą-
danych	może	być	suchość	w	jamie	ustnej,	nie	jest	
świadoma	wysokiego	ryzyka	wystąpienia	powikłań	
w	jamie	ustnej,	takich	jak	próchnica	zębów,	infekcje	
bakteryjne	lub	zakażenia	grzybicze	[1].	

Grupy leków wywołujących suchość  
w jamie ustnej jako działanie  

niepożądane:

Leki	 przeciwdepresyjne	 należą	 do	 substan-
cji,	które	mogą	wywoływać	suchość	w jamie	ustnej	
jako	działanie	niepożądane.	Dochodzi	do	tego	na	
skutek	 obniżenia	 działania	 gruczołów	 ślinowych	
oraz	 jako	 następstwo	 zmiany	 progu	 odczuwania	
suchości.	W	tej	grupie	możemy	wyróżnić	zarówno	
przedstawicieli	trójpierścieniowych	leków	przeciw-
depresyjnych,	jak	i selektywne	inhibitory	wychwytu	
zwrotnego	serotoniny.	Pierwsza	wymieniona	pod-
grupa	powoduje	suchość	w jamie	ustnej	w bardziej	
nasilonym	stopniu,	aniżeli	po	zastosowaniu	leków	

czyną	utrzymującej	się	suchości	w jamie	ustnej.	Mogą	
powodować	gromadzenie	bradykininy,	która	odpo-
wiedzialna	jest	za	liczne	działania	niepożądane	[2].

Do	 grupy	 leków	 cholinergicznych	 (cholino-
lityki)	należą	substancje	podawane	w celu	rozsze-
rzenia	oskrzeli	w przewlekłej	obturacyjnej	chorobie	
płuc	 (POChP)	oraz	w astmie.	Przedstawicielem	tej	
grupy	 jest	 atropina,	 a także	 podawany	 wziewnie	
bromek	 ipratropium	 oraz	 oksytropium.	 Ich	 me-
chanizm	 działania	 polega	 na	 blokowaniu	 recep-
torów	muskarynowych,	co	zapobiega	występowa-
niu	 skurczów	 mięśni	 gładkich	 oskrzeli.	 Niestety,	
jednym	 z	 działań	 niepożądanych	 wymienionych	
substancji	 leczniczych	może	być	 suchość	w jamie	
ustnej,	 spowodowana	 blokowaniem	 receptorów	
muskarynowych	M3	związanych	z	pracą	gruczołów	
wydzielniczych	co	prowadzi	do	zmniejszonej	pro-
dukcji	śliny	[5].

Leki	 uspokajające,	 przeciwlękowe	 (anksjo-
lityki)	 oraz	 opioidowe	 leki	 przeciwbólowe	 mogą	

należących	 do	 SSRI	 .co	 zostało	 oszacowane	 na	
podstawie	porównania	spadku	szybkości	przepły-
wu	przez	gruczoł	ślinowy	[7].

Leki	 antyhistaminowe,	 zwłaszcza	 należące	
do	I	generacji	mogą	być	przyczyną	suchości	w ja-
mie	ustnej,	co	wynika	z	mechanizmu	ich	działania.	
Blokują	one	 receptory	H1,	ale	ze	względu	na	brak	
selektywności	mogą	działać	również	w sposób	blo-
kujący	w stosunku	do	receptorów	muskarynowych.	
Substancje	lecznicze	zaklasyfikowane	do	II	oraz	III	
generacji	działają	w sposób	selektywny,	oddziału-
jąc	wyłącznie	na	receptory	H1,	przy	jednoczesnym	
braku	 powinowactwa	 względem	 receptorów	mu-
skarynowych.	Wyjątek	stanowi	desloratadyna,	któ-
ra	 pomimo	 swojej	 przynależności	 do	 II	 generacji,	
również	może	przyczyniać	się	do	występowania	su-
chości	w jamie	ustnej.

Inhibitory	 konwertazy	 angiotensyny	 (kapto-
pril,	enalapril)	należące	do	grupy	leków	stosowanych	
w celu	obniżenia	ciśnienia	również	mogą	być	przy-
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wywołać	kserostomię	w przypadku	długotrwałego	
przyjmowania	tych	substancji.	

Substancje	o	działaniu	odurzającym	(np.	me-
tamfetamina)	 także	 prowadzą	 do	 obniżenia	 pro-
dukcji	śliny,	co	z	kolei	przyczynia	się	do	powstawa-
nia	zaawansowanej	próchnicy.	Po	dłuższym	okresie	
stosowania	wymienionych	środków	może	również	
wystąpić	bruksizm	(zgrzytanie	zębami),	co	dodatko-
wo	sprzyja	niszczeniu	zębów.	Mechanizm	działania	
amfetaminy	opiera	się	na	możliwości	oddziaływa-
nia w sposób	pośredni	lub	bezpośredni	na	recep-
tory,	w tym	również	na	receptory	α2-adrenergiczne,	
co	wywołuje	suchość	w jamie	ustnej	[2].

Substancje,	 które	 znajdują	 zastosowanie	
podczas	 terapii	 skojarzonej	 w leczeniu	 zakażeń	
wirusem	HIV	 również	mogą	 powodować	 suchość	
w jamie	ustnej,	w ramach	działań	niepożądanych.	
Przykładem	wspomnianych	leków	może	być	dida-
nozyna	lub	lamiwudyna.	Są	to	substancje	lecznicze,	
które	wykazują	działanie	przeciwwirusowe	[4].  

Kserostomia	 może	 pojawić	 się	 jako	 efekt	
wtórny	 po	 zastosowaniu	 przedstawicieli	 takich	
grup	 jak	m.in.	 niesteroidowe	 leki	 przeciwzapalne,	
substancje	 stosowane	w chorobie	 Parkinsona	 (le-
wodopa	zaliczana	jest	do	czynników	wpływających	
na	wytwarzanie	śliny),	środki	wykazujące	działanie	
przeciwtrądzikowe	czy	też	stosowane	w terapii	ma-
jącej	 na	 celu	 rzucenie	palenia	 [2,3].	Niestety,	 lista	
substancji	 powodujących	 suchość	w jamie	 ustnej	
jako	działanie	niepożądane	jest	długa.	Znajdują	się	
na	niej	przedstawiciele	dużej	liczby	grup	leków	wy-
korzystywanych	w terapii	wielu	schorzeń.	

Kserostomia – działanie niepożądane 
radioterapii oraz chemioterapii  

Podczas	 leczenia	 nowotworów	 i stosowanej	
chemioterapii	dochodzi	do	wysuszenia	błony	ślu-
zowej	oraz	 stanów	zapalnych	 jamy	ustnej.	 Jest	 to	
jednak	stan	odwracalny,	który	po	zakończeniu	che-
mioterapii	wraca	do	normy.	

Z	kolei	na	skutek	radioterapii	głowy	oraz	szyi	
może	dojść	do	uszkodzenia	 ślinianek	 i w następ-

stwie	do	suchości	w jamie	ustnej.	Występuje	korela-
cja	pomiędzy	nasileniem	stopnia	promieniowania,	
a zaburzeniem	funkcji	gruczołów	ślinowych.	W	za-
leżności	od	zastosowanej	siły	promieniowania	może	
być	to	proces	odwracalny	bądź	prowadzić	do	wy-
stępowania	stałej	suchości.	Dochodzi	wówczas	do	
lizy	komórek	miąższowych	ślinianek	poprzez	nisz-
czenie	 lipidów	błon	komórkowych	na	skutek	pro-
mieniowania	wywołującego	ich	peroksydację	[5,6].

Suchość w jamie ustnej  
jako objaw choroby

Jeżeli	 suchość	w jamie	ustnej	utrzymuje	się	
przez	dłuższy	czas	nie	należy	 jej	 lekceważyć,	po-
nieważ	 może	 być	 również	 objawem	 wielu	 scho-
rzeń.	Należy	wówczas	skonsultować	się	z	lekarzem,	
który	może	 zalecić	wykonanie	 badań	pod	 kątem	
chorób	jamy	ustnej	i nie	tylko.	Problemy	z	trawie-
niem	lub	nieodpowiednia	gospodarka	hormonalna	
tarczycy	 to	 kilka	 z	możliwych	przyczyn	występu-
jącej	kserostomii.	Cukrzyca	czy	też	choroby	nerek	
oraz	innych	narządów	również	mogą	spowodować	
dokuczliwą	suchość	w jamie	ustnej.	Należy	jednak	
pamiętać,	 że	u osób	w podeszłym	wieku	zmniej-
szona	produkcja	śliny	jest	czymś	naturalnym.	U	ko-
biet	 po	menopauzie	 zmieniona	 gospodarka	 hor-
monalna	 również	wpływa	 na	 spadek	wydzielania	
oraz	jakość	śliny.	

Lista	 chorób,	 których	 jednym	 z	 objawów	
może	być	suchość	jamy	ustnej	jest	długa.	Zalicza-
my	do	nich	m.in.	mukowiscydozę,	anemię,	nadciś-
nienie,	 zespół	 Sjögrena,	 reumatoidalne	 zapalenie	
stawów,	 HIV/AIDS,	 chorobę	 Parkinsona	 czy	 też	
chorobę	Alzheimera	[8].	Jednakże	suchość	w jamie	
ustnej	może	być	 również	 objawem	 takiego	 stanu	
organizmu	jak	niedobór	witaminy	B1	lub	B6	czy	też	
występującej	niedokrwistości	[5,6].

Na	 szczególną	 uwagę	 zasługuje	 zespół	
Sjögrena,	 klasyfikowany	 jako	 choroba	 autoimmu-
nologiczna.	Do	głównych	 jej	 symptomów	zalicza-
my	m.in.	 suchość	 oczu	 oraz	 jamy	 ustnej,	 co	 spo-
wodowane	 jest	atakiem	układu	odpornościowego	
skierowanym	na	gruczoły	odpowiedzialne	za	pro-

dukcję	śliny	oraz	łez,	upośledzając	ich	pracę.	Z	racji,	
że	 ślina	pełni	 rolę	ochronną	dla	zębów	oraz	całej	
jamy	ustnej,	zapobiegając	powstawaniu	próchnicy	
oraz	 tworzeniu	 się	 stanów	zapalnych	dziąseł	oraz	
błony	śluzowej,	osoby,	u których	występuje	zespół	
Sjögrena	narażone	są	na	zwiększone	ryzyko	poja-
wienia	się	ubytków	oraz	infekcji	[8].

Do	 autoimmunologicznych	 chorób,	 do	 któ-
rych	 symptomów	 należy	 m.in.	 suchość	 w jamie	
ustnej,	 należy	 również	 reumatoidalne	 zapalenie	
stawów	(RZS).	RZS	jest	schorzeniem,	które	częściej	
występuje	u kobiet	niż	u mężczyzn.	Jest	to	choroba	
podczas	której	oprócz	problemów	z	tkanką	łączną	
może	dojść	również	m.in.	do	dysfunkcji	gruczołów	
ślinowych	oraz	łzowych	[3].	

Suchość	 w jamie	 ustnej	 może	 być	 również	
jednym	z	objawów	cukrzycy.	Osoby	cierpiące	na	tę	
przypadłość	są	podatne	na	odwodnienie,	w związ-
ku z	 czym	 charakteryzują	 się	 wyższym	 ryzykiem	
wystąpienia	 kserostomii.	Wpływa	 na	 to	m.in.	 wy-
soki	poziom	cukru	we	krwi.	Suchość	w jamie	ust-
nej	 może	 być	 również	 działaniem	 niepożądanym	
leków	 przyjmowanych	 w celu	 kontroli	 poziomu	
cukru.	Natomiast	u pacjentów	ze	 źle	kontrolowa-
ną	 cukrzycą	może	 dojść	 do	 dysfunkcji	 gruczołów	
ślinowych,	co	prowadzi	do	zmniejszenia	produkcji	
śliny	oraz	wzrostu	jej	gęstości	[8].	

Leczenie kserostomii:

•	 odpowiednie	nawodnienie	organizmu
•	 dbałość	o	odpowiednie	nawilżenie	pomiesz-

czeń	w	których	przebywamy	(również	nocą)
•	 unikanie	twardych	oraz	chrupiących	pokar-

mów
•	 żucie	bezcukrowej	gumy	–	wzmaga	wydzie-

lanie	śliny
•	 unikanie	drażliwych	 środków	 stosowanych	

w	celu	higieny	jamy	ustnej
•	 stosowanie	 środków	 nawilżających	 błonę	

śluzową	jamy	ustnej	(np.	doustne	żele	nawil-
żające,	płukanki,	pastylki	do	ssania)

•	 stosowanie	środków	stymulujących	produk-
cję	śliny	[9].

Zaleca	się	aby	osoby	z	dokuczliwą	suchością	
jamy	 ustnej	 unikały	 spożywania	 kwaśnych	 napo-
jów,	wina,	soków	owocowych	oraz	przekąsek	z	do-
datkiem	cukru,	co	mogłoby	prowadzić	do	demine-
ralizacji	szkliwa	oraz	wystąpienia	próchnicy	[7].	

Z	 kolei	 substancjami	 leczniczymi,	 które	 do-
puszczone	są	do	leczenia	suchości	w	jamie	ustnej	
są	cewimelina	oraz	pilokarpina	 (cholinomimetyki).	
Ich	 mechanizm	 działania	 opiera	 się	 na	 pracy	 re-
ceptorów	 muskarynowych.	 Jednakże	 działaniem	
niepożądanym	wymienionych	substancji	może	być	
nadmierne	pocenie	się,	biegunki,	wymioty	lub	nud-
ności	[9].	■
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Prostaglandyny	należą	do	związków	fizjologicznie	syntezowanych	
w	naszym	organizmie,	a	szeroki	wachlarz	wywoływanych	przez	nie	efektów	
doprowadził	do	prób	zastosowania	ich	w	lecznictwie.	Związki	te	tworzą	
bardzo	heterogenną	grupę,	stanowiącą	ważny	element	terapii	wielu	róż-
nych	schorzeń.	Stosowane	są	z	powodzeniem	między	innymi	w	okulistyce,	
ginekologii,	neonatologii,	chorobach	naczyń	obwodowych	i	chorobach	
układu	pokarmowego.	Poznanie	mechanizmów	i	różnic	w	działaniu	po-
szczególnych	prostaglandyn	pozwala	uporządkować	wiedzę	i	zrozumieć	
ich	wielokierunkowe	działanie.

Prostaglandyny 
i ich analogi  
– grupa leków 
o zróżnicowanych 
wskazaniach do stosowania

Charakterystyka 
prostaglandyn

Produktami	wieloetapowego	szlaku	przemian	
kwasu	arachidonowego	są	eikozanoidy	–	związki	
o	charakterze	autakoidów,	działających	miejscowo	
i	syntezowanych	de novo z	prekursorów	lipidowych.	
Należą	do	nich	prostaglandyny,	tromboksan,	 leu-
kotrieny	oraz	 lipoksyny.	Prostaglandyny	powstają	
głównie	w	wyniku	przemian	przy	udziale	enzymu	
cyklooksygenazy	 (COX).	 Ich	działanie	 jest	bezpo-
średnio	związane	z	mechanizmem	ich	powstawania:	
cyklooksygenza	1	(COX-1)	jest	obecna	w	większości	
tkanek	jako	forma	konstytutywna,	przy	udziale	któ-
rej	powstają	prostanoidy	mające	na	celu	utrzymać	
homeostazę	organizmu	(m.in.	poprzez	modulowa-
nie	odpowiedzi	naczyniowych),	natomiast	działanie	
cyklooksygenzy	2	 (COX-2)	 jest	silnie	 indukowane	
czynnikami	 zapalnymi	 i	 prowadzi	do	powstania	
prostaglandyn	prozapalnych.	Z	tego	powodu	związ-
ki	hamujące	COX-2	znalazły	zastosowanie	w	leczni-
ctwie	i	reprezentowane	są	przez	grupę	niesteroido-
wych	leków	przeciwzapalnych	(NLPZ).	

Poszczególne	rodzaje	prostaglandyn	pełnią	
odmienne	 funkcje	biologiczne	 i	 różnią	 się	mię-
dzy	sobą	ilością	i	położeniem	wiązań	podwójnych.	
Mimo	potencjału	prozapalnego,	w	fizjologicznych	
warunkach	homeostazy,	szeroki	zakres	 funkcji	fi-
zjologicznych	pełnionych	przez	prostaglandyny	
jest	podstawą	do	tego,	by	móc	rozważać	te	związ-
ki	w	kontekście	terapii	tak	wielu	różnych	schorzeń.	
Dotychczas	prostaglandyny	 i	 ich	analogi,	znalazły	
swoje	zastosowanie:

•	 w	okulistyce,	jako	związki	zmniejszające	ciś-
nienie	śródgałkowe;

•	 w	ginekologii,	jako	związki	nasilające	czyn-
ność	skurczową	macicy;

•	 w	neonatologii,	jako	związki	podtrzymujące	
drożność	przewodu	tętniczego	u	noworod-
ków,	w	chorobach	przewodu	pokarmowego,	
jako	związki	zmniejszające	ryzyko	powsta-
wania	wrzodów;

•	 w	 chorobach	 naczyń	 obwodowych,	 jako	

związki	poprawiające	parametry	przepływu	
krwi	i	stan	naczyń	krwionośnych	[1].

Analogi prostaglandyn 
stosowane w okulistyce
Okulistyka	 jest	dziedziną,	w	której	analogii	

prostaglandyn	odgrywają	znaczącą	rolę	nie	tylko	ze	
względu	na	mnogość	wykorzystywanych	związków,	
ale	również	ze	względu	na	bardzo	dużą	liczebność	
i	szeroką	dostępność	zarejestrowanych	w	Polsce	
preparatów.	Analizując	wszystkie	dostępne	na	rynku	
prostaglandyny	i	ich	analogii,	aż	cztery	z	nich	wy-
korzystywane	są	w	oftalmologii,	a	należą	do	nich:	
latanoprost,	trawoprost,	bimatoprost	i	tafluprost.	

Prostaglandyna	F2α	(PGF2α)	ma	zdolność	do	
zmniejszania	ciśnienia	śródgałkowego,	dlatego	też	
jej	analogi	znajdują	zastosowanie	w	terapii	nadciś-
nienia	śródgałkowego	i	 jaskry.	Wszystkie	analogii	
stosowane	są	zatem	w	postaci	kropli	ocznych,	a	po-
szczególne	związki	różnią	się	między	sobą	długością	
działania	 i	mechanizmem,	w	 jaki	zmniejszają	ciś-
nienie	śródgałkowe.	Poszczególne	preparaty	mogą	
różnić	się	także	rodzajem	opakowania	dozującego	
krople,	co	bezpośrednio	przekłada	się	na	sposób	
ich	przechowywania	 i	 rodzaj	koniecznych	do	za-
stosowania	środków	konserwujących,	mogących	
powodować	interakcje	z	innymi	preparatami.	

Wysoka	skuteczność	 i	 szerokie	stosowanie	
analogów	PGF2α	spowodowały,	że	na	chwilę	obec-
ną,	aż	3	z	tych	związków	(latanoprost,	trawoprost	
i	bimatoprost)	znajdują	się	na	aktualnym	wykazie	le-
ków	refundowanych	w	terapii	jaskry.	Warto	również	
zaznaczyć,	że	widnieją	one	również	na	liście	leków	
wydawanych	bezpłatnie	w	zakresie	wskazań	refun-
dacyjnych	dla	osób	powyżej	75	roku	życia.	Analogi	
PGF2α	mogą	być	stosowane	zarówno	w	mono-	jak	
i	politerapii	w	połączeniu	z	 innymi	 lekami,	 jednak	
należy	pamiętać,	iż	jednoczesne	stosowanie	więcej	
niż	 jednego	analogu	prostaglandyny	PGF2α	 jest	
przeciwwskazane,	gdyż	może	prowadzić	do	niepo-
żądanego,	paradoksalnego	wzrostu	ciśnienia	w	gał-
ce	ocznej	[2-5].

►



Wszechnica aptekaRska 

54 Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019 55Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

Wszechnica aptekaRska 

►

Latanoprost

Latanoprost	 jest	 syntetycznym	 analogiem	
naturalnej	PGF2α,	wywierającym	swoje	działanie	
poprzez	aktywny	metabolit	–	kwas	latanoprostowy.	
Związek	ten	silnie	obniża	ciśnienie	śródgałkowe	po-
przez	nasilenie	odpływu	cieczy	wodnistej	tzw.	drogą	
niekonwencjonalną	przez	przestrzeń	naczyniów-
kowo-twardówkową,	nie	wpływając	 jednak	na	 jej	
wytwarzanie.	

Stosowany	jest	w	terapii	jaskry	z	otwartym	ką-
tem	przesączania	oraz	u	pacjentów	z	nadciśnieniem	
śródgałkowym,	powstałym	z	innych	przyczyn.	Pod-
czas	stosowania	kropli	zawierających	 latanoprost	
należy	zachować	minimum	5	minut	przerwy	przed	
i	po	zastosowaniu	innych	preparatów.	Jest	to	szcze-
gólnie	znaczące	w	przypadku	jednoczesnego	stoso-
wania	preparatów,	w	których	jako	konserwant	został	
użyty	tiomersal,	gdyż	w	połączeniu	z	latanoprostem	
może	powodować	wytrącenie	się	osadu,	zmniejszenie	
skuteczności	obu	leków	i	podrażnienie	gałki	ocznej.	

Najbardziej	znanym	działaniem	niepożąda-
nym	wszystkich	 analogów	 PGF2α	 stosowanych	
w	okulistyce	jest	możliwość	powodowania	trwałych	
zmian	w	zabarwieniu	tęczówki	na	kolor	brązowy.	
Wystąpienie	takiego	działania	niepożądanego	ob-
serwuje	się	jednak	zazwyczaj	dopiero	po	dłuższym	
czasie	terapii,	a	wynika	ono	ze	zwiększenia	 ilości	
melaniny	w	melanocytach.	Nie	 jest	 jednak	powo-
dem	do	przerywania	terapii,	jeśli	ta	przynosi	zado-
walające	efekty.	Oprócz	zwiększenia	pigmentacji	
tęczówek,	 równie	charakterystycznym	działaniem	
niepożądanym	analogów	PGF2α	 jest	zwiększenie	
pigmentacji,	grubości,	długości	i	ilości	rzęs.	Często	
obserwuje	się	również	miejscowe	reakcje	nadwrażli-
wości,	podrażnienia	i	stan	zapalny	brzegów	powiek,	
bądź	ból	gałki	ocznej.	

Na	 polskim	 rynku,	 latanoprost	 występuje	
w	postaci	kropli	do	oczu	w	tradycyjnych	butelecz-
kach	z	zakraplaczem,	jak	również	w	postaci	pojem-
ników	 jednodawkowych,	 tzw.	minimsów.	 Istnieją	
również	preparaty	złożone,	zawierające	latanoprost	
z	 tymololem	–	 lekiem	należącym	do	β-blokerów,	
również	stosowanym	w	terapii	jaskry	[2].

Trawoprost

Trawoprost	 jest	analogiem	PGF2α,	wywiera-
jącym	swoje	działanie	przez	aktywny	metabolit	–	
kwas	trawoprostowy,	który	charakteryzuje	się	dużo	
większą	selektywnością	 i	powinowactwem	do	re-
ceptora	prostaglandynowego	FP	w	porównaniu	do	
latanoprostu.	

Dodatkowo,	oprócz	ułatwienia	odpływu	cieczy	
wodnistej	drogą	niekonwencjonalną,	 trawoprost	
ułatwia	 także	beleczkowanie	 kąta	przesączania.	
W	swoich	wskazaniach	do	stosowania	i	możliwych	
działaniach	niepożądanych	jest	podobny	do	lata-
noprostu,	jednak	jego	cechą	wyróżniającą	jest	fakt,	
że	jako	jedyny	analog	PGF2α	może	być	stosowany	
również	u	dzieci	już	od	2	miesiąca	życia	w	przypadku	
nadciśnienia	ocznego	lub	jaskry	dziecięcej.	Podob-
nie	 jak	 latanoprost	zarejestrowany	 jest	w	postaci	
monopreparatów,	 jak	również	preparatów	złożo-
nych	z	tymololem.	Nie	występuje	jednak	w	postaci	
pojemników	jednodawkowych	[3].

Bimatoprost

Bimatoprost	 jest	 syntetycznym	 związkiem	
zbliżonym	budową	do	PGF2α.	Podobnie	 jak	oba	
poprzednie	analogi	zmniejsza	ciśnienie	śródgał-
kowe	przez	zwiększenie	odpływu	cieczy	wodnistej	
drogą	alternatywną,	jednak	stosowanie	bimatopro-
stu	prowadzi	dodatkowo	do	zwiększenia	odpływu	
cieczy	wodnistej	przez	siatkę	włókien	kolagenowych	
w	kącie	przesączania.	

Występuje	w	postaci	monopreparatów,	 jak	
również	w	połączeniu	z	 tymololem.	Mimo	wielu	
podobieństw	do	 latanoprostu	 i	 trawoprostu,	na-
leży	zaznaczyć,	że	bimatoprost	charakteryzuje	się	
zdecydowanie	największym	potencjałem	do	powo-
dowania	miejscowych	reakcji	nadwrażliwości,	po-
drażnień,	nadżerek	rogówki,	przekrwienia	spojówek,	
zwiększenia	pigmentacji	tęczówki,	ciemnienia	skóry	
i	powiek,	a	także	nadmiernego	wzrostu	rzęs	[4].	

Działanie	to	zostało	wykorzystane	przez	pro-
ducentów	kosmetycznych	odżywek	wzmagających	

►
wzrost	rzęs,	zawierających	niskie	stężenia	bimato-
prostu.	Mając	 jednak	na	uwadze	możliwe	wystą-
pienia	działań	niepożądanych,	 jak	 również	 fakt,	
że	wszystkie	analogi	PGF2α	są	lekami	przeciwwska-
zanymi	do	stosowania	w	trakcie	ciąży	(kategoria	C),	
należałoby	się	zastanowić	czy	wspomniane	odżywki	
aby	na	pewno	powinny	znajdować	się	poza	apteką,	
np.	na	półkach	drogeryjnych?

Tafluprost

Ostatnim	 analogiem	 PGF2α	 stosowanym	
w	okulistyce	jest	tafluprost.	Na	polskim	rynku,	obec-
nie	zarejestrowany	jest	tylko	jeden	preparat	zawie-
rający	ten	związek	i	występuje	w	postaci	pojemni-
ków	jednodawkowych.	Wskazaniem	do	stosowania	
tafluprostu	 jest	monoterapia	 jaskry	 i	nadciśnienia	
śródgałkowego	u	chorych,	którzy	mogą	odnieść	
korzyści	ze	stosowania	 jednorazowych	minimsów	
bez	konserwantów,	a	także	u	osób	nie	reagujących	
na	 inne	 leczenie	 lub	u	których	 inne	 leczenie	 jest	
przeciwwskazane.	Tafluprost	może	również	stanowić	
uzupełnienie	terapii	β-blokerami.	Cechy	charakte-
rystyczne	tego	leku	są	podobne	jak	dla	całej	grupy,	
jednak	warto	zaznaczyć,	że	dla	preparatu	z	taflupro-
stem	został	szczególnie	podkreślony	fakt,	że	kobiety	
go	stosujące	powinny	stosować	skuteczne	metody	
antykoncepcji,	gdyż	związek	ten	może	powodować	
szkodliwy	wpływ	na	rozwój	płodu	[5].

Prostaglandyny 
w ginekologii 

Możliwość	zastosowania	prostaglandyn	w	gi-
nekologii	wynika	z	działania	prostaglandyny	E2,	wy-
kazującej	silne	właściwości	pobudzające	czynność	
skurczową	macicy.	Obecnie,	na	polskim	rynku,	lecz-
niczo	w	ginekologii	wykorzystuje	się	dwa	związki:	
prostaglandynę	E2	–	dinoproston	oraz	jej	zreduko-
waną	postać	–	dinoprost.	Oba	leki	mogą	być	jednak	
stosowane	jedynie	w	lecznictwie	zamkniętym.

Dinoproston

Dinoproston,	czyli	prostaglandyna	E2	wystę-
puje	w	postaci	żelu	do	szyjki	macicy	 i	stosowana	
jest	do	wspomagania	indukcji	porodu	o	czasie,	gdy	
jest	to	konieczne	z	przyczyn	położniczych	lub	inter-
nistycznych.	

Lek	ten	zapoczątkowuje	i	zwiększa	siłę	i	ryt-
miczność	skurczów	macicy,	jak	również	ułatwia	roz-
luźnienie,	wygładzenie	 i	 rozszerzenie	ujścia	szyjki	
macicy.	Nie	powinien	być	jednak	stosowany	u	pa-
cjentek,	u	których	preparaty	nasilające	skurcze	są	
przeciwwskazane,	m.in.	w	przypadku	ciąży	mnogiej,	
wielorództwa	czy	po	przebytych	operacjach	macicy.	
Nie	powinno	się	go	również	stosować	równolegle	
z	innymi	lekami	nasilającymi	skurcze,	np.	z	oksyto-
cyną.	

Dinoproston	stosowany	jest	wyłącznie	w	lecz-
nictwie	zamkniętym	w	warunkach	szpitalnych,	po-
mimo,	że	skutecznie	pomaga	w	indukcji	porodu,	nie	
jest	pozbawiony	działań	niepożądanych.	Stosowanie	
go	wiąże	się	z	możliwością	wystąpienia	reakcji	nad-
wrażliwości,	nudności,	wymiotów,	skurczu	oskrzeli	
i	ucisku	w	klatce	piersiowej,	a	 także	wystąpienia	
nieprawidłowych	skurczy,	a	nawet	pęknięcia	macicy.	

Na	działania	niepożądane	tego	leku	narażone	
jest	również	dziecko,	które	może	urodzić	się	przed-
wcześnie	i	u	którego	mogą	pojawić	się	zaburzenia	
rytmu	serca	czy	kwasica,	dlatego	 też	nadrzędną	
sprawą	 jest	 rozważenie	stosunku	korzyści	do	ry-
zyka	związanego	ze	 stosowaniem	dinoprostonu	
i	wykluczenie	możliwości	zastosowania	terapii	al-
ternatywnych	[6].

Dinoprost

Dinoprost,	czyli	zredukowana	postać	prosta-
glandyny	E2	(dinoprostonu)	również	wykorzystywany	
jest	wyłączenie	w	lecznictwie	zamkniętym	w	warun-
kach	szpitalnych	 i	występuje	w	postaci	 roztworu	
do	wstrzyknięć.	 Jego	działanie	opiera	się	na	kur-
czeniu	macicy	na	każdym	etapie	ciąży	 i	przyspie-
szeniu	dojrzewania	szyjki	macicy,	a	wskazaniem	do	
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► jego	stosowania	jest	konieczność	zakończenia	ciąży	
w	II	trymestrze	w	przypadku	obumarcia	płodu	lub	
w	przypadku	ryzyka	ciężkich	powikłań	ze	strony	
matki.	

Dinoprost	można	podawać	doowodniowo	
przez	ścianę	brzucha	lub	sklepienie	pochwy	po	pre-
medykacji,	pod	kontrolą	USG.	Działanie	dinoprostu	
może	być	nasilone	przez	inne	leki	o	działaniu	kur-
czącym	mięśnie	macicy,	np.	oksytocynę	lub	ergo-
metrynę,	natomiast	β-adrenomimetyki	 i	niesteroi-
dowe	leki	przeciwzapalne	mogą	wpływać	hamująco	
i	osłabiać	działanie	dinoprostu.	

Do	najczęstszych	działań	niepożądanych	zwią-
zanych	ze	stosowaniem	tego	leku	należą	biegunki,	
nudności,	bóle	i	skurcze	brzucha,	rzadziej	zdarzają	się	
uogólnione	reakcje	anafilaktyczne	oraz	bóle	w	klat-
ce	piersiowej	spowodowane	skurczem	oskrzeli	[7].

Prostaglandyny 
w neonatologii

Alprostadil

Alprostadil	 to	prostaglandyna	E1,	wykazu-
jąca	wielokierunkowe	działanie	 i	wytwarzana	we	
wszystkich	komórkach	za	wyjątkiem	erytrocytów.	
PGE1	rozszerza	naczynia	krwionośne,	w	szczególno-
ści	przewód	tętniczy	noworodków,	co	bezpośrednio	
wykorzystywane	jest	w	lecznictwie.	Ponadto	hamuje	
wydzielanie	soku	żołądkowego,	zmniejsza	agregację	
płytek	oraz	pobudza	czynność	skurczową	mięśni	
gładkich	jelit	i	macicy.	PGE1	łączy	się	także	z	recep-
torami	w	ciałach	 jamistych,	zwiększając	stężenie	
cyklicznego	AMP	i	prowadząc	do	rozkurczu	mięś-
ni	gładkich,	zwiększenia	napływu	krwi	i	powstania	
erekcji.	Z	tego	powodu	alprostadil	może	być	stoso-
wany	jako	preparat	do	wstrzyknięć	do	ciał	jamistych	
w	terapii	zaburzeń	wzwodu,	jednak	na	chwilę	obec-
ną	w	Polsce	nie	ma	preparatu	zarejestrowanego	do	
stosowania	w	tym	wskazaniu.	

W	lecznictwie	zamkniętym	natomiast,	wyko-
rzystywana	jest	zdolność	alprostadilu	do	rozszerza-

nia	naczyń	krwionośnych,	przez	co	znalazł	zastoso-
wanie	do	leczenia	podtrzymującego	u	noworodków,	
wymagających	zabiegu	kardiochirurgicznego.	Poda-
nie	alprostadilu	ma	na	celu	utrzymanie	drożności	
przewodu	tętniczego	(Botalla)	i	zapobiegnięcie	jego	
przedwczesnemu	zamknięciu	do	czasu	konieczne-
go	zabiegu.	Lek	ten	podaje	się	dożylnie	we	wlewie	
ciągłym	aż	do	czasu	zabiegu,	rozpoczynając	od	naj-
niższych	możliwych	dawek.	

Stosowanie	alprostadilu	jest	przeciwwskazane	
u	dzieci	z	zaburzeniami	oddechowymi,	a	także,	ze	
względu	na	inhibicję	płytek	krwi,	u	dzieci	z	możliwą	
skłonnością	do	krwawień.	Najczęstszym	działaniem	
niepożądanym	pojawiającym	się	u	noworodków	jest	
bezdech,	jednak	może	również	wystąpić	zespół	roz-
sianego	wykrzepiania	wewnątrznaczyniowego	(DIC),	
bradykardia,	gorączka	i	zaczerwienienie	skóry	[8].

Prostaglandyny  
w chorobach naczyń 

obwodowych

Alprostadil alfadeks 

Alprostadil,	będący	prostaglandyną	E1	wyko-
rzystywany	jest	w	lecznictwie	samodzielnie,	jak	rów-
nież	w	połączeniu	1:1	z	α-cyklodekstryną	w	postaci	
proszku	do	sporządzania	roztworu	do	 infuzji	do-
żylnej	lub	dotętniczej.	Wskazaniem	do	stosowania	
tego	połączenia	 jest	 leczenie	przewlekłej	choroby	
zarostowej	tętnic	obwodowych	u	osób	niekwalifi-
kujących	się	do	rewaskularyzacji	 lub	w	przypadku	
jej	niepowodzenia.	

Podanie	egzogennej	PGE1	uzupełnia	niedo-
bór	endogennej	PGE1,	powstały	na	skutek	działa-
nia	blaszki	miażdżycowej,	upośledzającej	syntezę	
prostaglandyn	w	ścianach	naczyń	krwionośnych.	
Działanie	kompleksu	alprostadil	alfadeks	opiera	
się	na	rozszerzeniu	naczyń	krwionośnych,	zmniej-
szeniu	agregacji	płytek	oraz	zwiększeniu	aktywno-
ści	fibrynolitycznej	osocza.	Wszystkie	te	działania	

przyczyniają	się	do	przeciwdziałania	uszkodzeniu	
tkanek	przez	proces	zapalny	poprzez	zwiększenie	
dostarczania	 tlenu	 i	glukozy	do	niedokrwionych	
tkanek.	Dzięki	 temu	lek	ten	może	być	podawany	
w	stanach	przewlekłego,	krytycznego	niedokrwienia	
w	celu	zmniejszenia	bólów	spoczynkowych,	gojenia	
owrzodzeń	i	zmian	troficznych,	zmniejszając	ryzyko	
amputacji.	

Maksymalny	czas	terapii	wynosi	4	tygodnie,	
a	przeciwskazaniem	do	jej	prowadzenia	jest	niewy-
dolność	serca	 (klasa	 III-IV	wg	NYHA),	zaburzenia	
rytmu	serca,	choroba	niedokrwienna	 i	niedawny	
zawał	serca.	Wdrożone	leczenie	może	nasilić	dzia-
łanie	leków	hipotensyjnych	i	przeciwzakrzepowych,	
zwiększając	ryzyko	krwawień.	Podczas	wlewu,	chory	
powinien	być	pod	stałym	nadzorem	lekarza	moni-
torującego	parametry	układu	krążenia	[9].

Prostaglandyny  
w chorobach przewodu 

pokarmowego

Mizoprostol

Mizoprostol	 jest	 syntetycznym	 analogiem	
prostaglandyny	E1	(PGE1),	która	to	w	warunkach	fi-
zjologicznych	działa	ochronnie	na	śluzówkę	żołądka,	
hamując	wydzielanie	soku	żołądkowego	 i	kwasu	
solnego	oraz	nasilając	wydzielanie	śluzu	i	wodoro-
węglanów.	Z	tego	powodu,	głównym	wskazaniem	
do	stosowania	mizoprostolu	 jest	profilaktyka	po-
wstawania	owrzodzeń	żołądka	i	dwunastnicy,	spo-
wodowanych	przez	stosowanie	niesteroidowych	
leków	przeciwzapalnych	(NLPZ).	

Na	polskim	rynku	zarejestrowany	jest	 jeden	
preparat	zawierający	wyłącznie	mizoprostol,	jednak	
występują	również	preparaty	złożone	z	mizoprosto-
lu	i	diklofenaku,	stosowane	w	objawowym	leczeniu	
choroby	zwyrodnieniowej	stawów	i	 reumatoidal-
nego	zapalenia	stawów	(RZS).	Rolą	mizoprostolu	
w	takim	połączeniu	jest	minimalizowanie	niepożą-

danego	działania	wrzodotwórczego	diklofenaku.	
Najczęściej	występującym	działaniem	niepo-

żądanym	związanym	ze	stosowaniem	tego	związku	
są	biegunki	i	wysypki.	Często	zdarzają	się	również	
zawroty	głowy,	uciążliwe	objawy	gastryczne,	zabu-
rzenia	menstruacyjne,	krwawienia	z	pochwy	i	skur-
cze	macicy.	

Mizoprostolu	bezwzględnie	nie	powinny	sto-
sować	kobiety	w	ciąży	 i	planujące	ciążę.	Pozosta-
łe	kobiety	w	wieku	przedmenopauzalnym	mogą	
stosować	ten	lek	tylko	w	ostatecznej	konieczności,	
pod	warunkiem	stosowania	skutecznych	metod	an-
tykoncepcji,	gdyż	mizoprostol	należy	do	kategorii	
X	–	jego	stosowanie	może	prowadzić	do	poronienia	
lub	wystąpienia	wad	wrodzonych	płodu	[10].	

Farmaceuci	 za	 pierwszym	 stołem	powinni	
zwrócić	szczególną	uwagę	na	realizowane	recepty	
na	mizoprostol,	gdyż	jego	działanie	poronne	wyko-
rzystywane	jest	nielegalnie	do	terminacji	ciąży.	Jest	
to	jednak	wysoce	niebezpieczne	i	wiąże	się	z	wyso-
kim	prawdopodobieństwem	wystąpienia	groźnych	
powikłań.	■

mgr farm. Olga Wronikowska 
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska 
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►

Według	 klasyfikacji	 chorób	 ICD-10	
wyszczególnia	się	takie	substancje	
psychoaktywne	jak	alkohol,	opiaty,	
leki	uspokajające,	leki	nasenne,	ka-

nabinole,	psychostymulanty	(kokaina,	kofeina),	ty-
toń,	rozpuszczalniki	czy	halucynogeny.	Dodatkowo	
do	substancji	psychoaktywnych	zalicza	się	również	
„dopalacze”	(nowe	narkotyki),	które	stają	się	 jed-
nym	z	najbardziej	szkodliwych	dla	zdrowia	człowie-
ka	środkiem,	ze	względu	na	ciągle	zmieniający	się	
ich	skład	chemiczny,	co	znacząco	utrudnia	zarów-
no	ratowanie	życia	pacjenta,	 jak	 i	dalsze	 leczenie	
uzależnienia.

Obserwując	osoby	uzależnione	od	środków	
psychoaktywnych,	łatwo	wpaść	w	destrukcyjny	sche-
mat	myślenia	o	nich	jako	nieudacznikach,	osobach	
słabych	czy	„lekomanach”.	Zdarza	się	to	nie	tylko	
przeciętnemu	Kowalskiemu,	ale	 i	profesjonalistom	
mającym	kontakt	z	tym	typem	pacjenta.	Obserwując	
postępującą	degradację	osób	uzależnionych,	chęć	
niesienia	pomocy	czy	uczucie	współczucia	może	być	
zastępowane	potępieniem,	lekceważeniem,	w	naj-
lepszym	razie	litością.	Taka	postawa	wynika	z	niezro-
zumienia	powstawania	mechanizmu	uzależnienia,	
przyczyn	na	bazie	których	się	kształtuje	 i	potrzeb	
osobowościowych	jednostki.	Trudno	zrozumieć	uza-
leżnienie,	jeśli	nie	zrozumie	się	celu,	w	jakim	dany	
człowiek	korzysta	ze	szkodzących	mu	używek.	

Zrozumieć uzależnienie
Jeżeli	w	najważniejszych	momentach	 życia	

jednostki,	patrząc	na	 rozwój	od	momentu	naro-
dzin	do	teraźniejszości,	 jej	potrzeby	emocjonalne	
nie	zostaną	w	wystarczającym	stopniu	zaspokojone,	
zaczyna	ona	szukać	zastępczych	sposobów	radze-
nia	sobie	z	 trudnościami	emocjonalnymi	których	
doświadcza,	przez	co	staje	się	bardziej	podatna	na	
destrukcyjne	formy	zaspokajania	swoich	potrzeb.	

Substancje	psychoaktywne	mają	na	celu	zła-
godzenie	odczuwanych	przez	człowieka	dolegli-
wości	o	charakterze	 intrapsychicznym.	Pełnią	one	
w	życiu	osoby	uzależniającej	się	lub	już	uzależnionej	

funkcję	adaptacyjną	i	przystosowawczą,	dają	złudne	
poczucie	bezpieczeństwa,	kontroli	nad	negatyw-
nymi	odczuciami	psychicznymi,	przez	co	łagodzą	
odczuwane	 konflikty	wewnętrzne,	 stany	 lękowe,	
złość,	gniew,	czy	inne	stany	uczuciowe	wywołujące	
nieprzyjemne	napięcie.	

Uzależnienie	jest	rozpaczliwą	próbą	poradze-
nia	sobie	z	lękiem,	bólem,	cierpieniem	psychicznym,	
a	niejednokrotnie	fizycznym.	To	powoduje,	że	środ-
ki	psychoaktywne	czy	też	destrukcyjne	zachowania	
behawioralne	uzależniony	uznaje	za	coś	dla	siebie	
dobrego,	niosącego	mu	ulgę,	czy	nawet	nadającego	
sens	 istnieniu.	Życie	„od	imprezy	do	imprezy”	czy	
też	„od	piguły	do	piguły”	staje	się	ważnym	rytuałem	
codzienności	uzależnionego.	Zażywanie	środków	
psychoaktywnych	nie	 jest	w	stanie	„rozwiązać”	na	
długo	jego	problemów,	dlatego	będzie	coraz	częś-
ciej	do	nich	wracać,	by	ponownie	poczuć	się	lepiej.	
Konieczność	ciągłego	zdobywania	odpowiednich	
substancji	niejednokrotnie	prowadzi	osobę	uzależ-
nioną	drogą	od	gabinetu	lekarskiego	do	apteki,	któ-
rą	potrafi	pokonywać	wielokrotnie	w	ciągu	miesiąca.	

Według	niektórych	opracowań	szacuje	się,	że	
większa	część	osób	uzależnionych	cierpi	równole-
gle	na	inne	zaburzenie	psychiczne	(między	innymi	
depresję,	zaburzenia	 lękowe,	CHAD,	schizofrenię).	
Podobnie	osoby,	u	których	występuje	choroba	psy-
chiczna,	częściej	nadużywają	lub	uzależniają	się	od	
substancji	psychoaktywnych	(alkoholu,	narkotyków,	
dopalaczy,	 leków).	To	powoduje	różnego	rodzaju	
uzależnienia	krzyżowe	i	większe	trudności	w	diag-
nozie	i	terapii	uzależnienia.

Czym jest uzależnienie  
od leków

Uzależnienie	od	leków	to	forma	toksykomanii,	
w	której	zaspokajanie	potrzeb	emocjonalnych	wiąże	
się	z	przymusem	okresowego	lub	stałego	przyjmo-
wania	leków.	Im	bardziej	osoba	się	uzależnia,	tym	
większe	dawki	leku	musi	przyjmować,	aby	zapewnić	
sobie	dobre	samopoczucie	 lub	chronić	się	przed	
negatywnymi	doznaniami,	które	wynikają	z	braku	

Substancją psychoaktywną jest każdy środek, który bezpośrednio 

wpływa na czynność mózgu, prowadząc do różnorodnych zmian nastroju, 

spostrzegania, świadomości oraz zachowania. 

Psychoterapia 
uzależnień 
związanych 
z substancjami 
psychoaktywnymi
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środka	w	organizmie.	Z	powodu	systematycznego	
przyjmowania	 leków	powstają	zmiany	w	mózgu,	
które	negatywnie	wpływają	na	samokontrolę	i	zdol-
ność	podejmowania	właściwych	decyzji	zdrowot-
nych	osób	uzależnionych.	Jednocześnie	w	zależności	
od	wybranego	leku	zachowanie	osoby	uzależnionej	
może	doprowadzić	 ją	do	zatrucia,	przedawkowa-
nia	i	innych	poważnych	konsekwencji,	jakimi	mogą	
być	uszkodzenia	narządów	wewnętrznych,	a	nawet	
śmierć.

Łatwy	dostęp	do	leków	i	suplementów	oraz	
medialnie	kreowana	potrzeba	dbania	o	swoje	zdro-
wie	za	pomocą	samodzielnego	decydowania	o	tym,	
które	leki	czy	suplementy	są	dla	danej	osoby	właś-
ciwe	powodują,	że	coraz	więcej	ludzi	sięga	po	róż-
nego	rodzaju	farmaceutyki,	a	w	szczególności	po	
środki	uspokajające,	nasenne,	dopingujące,	prze-
ciwbólowe	czy	odchudzające,	a	tym	samym	coraz	
więcej	osób	uzależnia	się.

Według	badania	Zdrowie i zachowanie zdro-
wotne mieszkańców Polski w świetle Europejskiego 
Ankietowego Badania Zdrowia	(EHIS)	2014	rok	(GUS,	
grudzień	2015),	w	strukturze	leków	kupowanych	bez	
recepty	dominowały	witaminy,	preparaty	mineral-
ne	lub	środki	wzmacniające,	które	zażywane	były	
przez	25%	dorosłych	osób	z	badanej	próby	osób.	
W	następnej	kolejności	kupowane	były	leki	przeciw-
bólowe	(głównie	na	ból	głowy	lub	migrenę),	leki	na	
przeziębienie,	grypę	lub	ból	gardła.	Farmaceutyki	
zażywają	częściej	kobiety	niż	mężczyźni	(prawie	77%	
kobiet	i	63%	ogółu	mężczyzn)	oraz	osoby	starsze.	
O	ile	wśród	nastolatków	leki	zażywał	co	drugi	mło-
dy	człowiek,	to	wśród	50-latków	–	prawie	80%	tej	
grupy	osób.

Grupy ryzyka
Osoba	uzależniona	do	niedawna	była	koja-

rzona	z	marginesem	społecznym,	biedą	czy	nosi-
cielstwem	wirusa	HIV,	coraz	częściej	nie	ma	z	tym	
stereotypem	nic	wspólnego.	Coraz	częściej	są	to	
osoby	niewyróżniające	się	z	pośród	innych	w	spo-
łeczeństwie,	a	nawet	dobrze	sytuowane.	To	widocz-

na	zmiana,	która	nastąpiła	w	Polsce.	Dlatego	warto	
przyjrzeć	się	osobom,	które	są	najbardziej	narażone	
na	uzależnienia,	aby	 lepiej	 je	zidentyfikować,	gdy	
przychodzą	do	apteki.

Polska.	Według	raportu	EMCDDA	z	2018	roku	
wynika,	że	najpopularniejszą	w	Polsce	substancją	
psychoaktywną	są	konopie	 (31%),	których	używa	
prawie	10%	z	populacji	w	wieku	15-34	lata,	z	czego	
większość	stanowią	mężczyźni.	Na	drugim	miejscu	
plasuje	się	amfetamina	29%,	heroina	12%	i	kokaina	
–	2%.	Największe	zagrożenie	dopalaczami	występuje	
w	województwach	łódzkim	i	śląskim.	Uzależnienia	to	
nie	tylko	problem	polski.	Szacuje	się,	że	ponad	jedna	
czwarta	mieszkańców	Unii	Europejskiej	w	wieku	od	
15	do	64	lat,	około	92	mln	osób,	przynajmniej	raz	
w	życiu	spróbowała	narkotyków.	Według	raportu	
konsumpcja	napojów	alkoholowych	należy	w	Polsce	
do	jednych	z	największych	w	Europie.	Wyższe	wyniki	
niż	w	Polsce	zanotowano	tylko	w	Austrii	 (91,5%).	
Odnośnie	spożywania	nielegalnych	substancji	psy-
choaktywnych	Polska	wypada	zdecydowanie	lepiej	
na	tle	krajów	UE,	zajmując	16	miejsce.	Najwyższe	
spożycie	 tych	substancji	zaobserwowano	w	Cze-
chach,	Francji	i	Holandii.

Młodzież gimnazjalna.	Polska	obok	Monako	
i	Litwy	jest	krajem,	w	którym	przynajmniej	 jedno-
krotne	zażycie	środków	uspokajających	bez	przepisu	
lekarza	zadeklarowało	14%	uczniów,	średnio	wię-
cej	dziewcząt.	Prawie	co	czwarta	uczennica	(24,5%)	
17-latka,	przyznała	się	do	 ich	zażycia.	Dostęp	do	
leków	uspokajających	za	dość	łatwe	i	bardzo	łatwe	
uznało	ponad	50%	uczniów	gimnazjów,	a	do	leków	
uspokajających	i	nasennych	–	ponad	55%.	Od	2011	
roku	notuje	się	tendencję	wzrostową	zażywania	le-
ków	z	tych	grup	wśród	gimnazjalistów.	

Najczęściej	proponowanym	młodzieży	środ-
kiem	jest	alkohol	(głównie	piwo),	a	w	drugiej	ko-
lejności	konopie	 indyjskie	 (24,7%	uczniów	z	klas	
młodszych	i	34,3%	uczniów	klas	starszych	gimna-
zjum).	Odsetki	uczniów,	którym	proponowano	am-
fetaminę	wynosiły	w	przypadku	piętnasto-	i	szesna-
stolatków	6,3%	a	siedemnasto-	i	osiemnastolatków	

–	6,6%.	Ecstasy	oraz	 leki	uspokajające	 i	nasenne,	
proponowane	były	podobnym	odsetkom	młodzie-
ży	z	grupy	młodszej	 i	starszej	 (ecstasy:	4,6-4,1%,	
leki:	7,5-5,6%).

Kobiety. Najczęściej	po	środki	psychoaktywne	
sięgają	mieszkanki	dużych	miast,	panny	z	wykształ-
ceniem	wyższym,	pracujące	zawodowo,	a	nawet	od-
noszące	sukcesy	zawodowe.	Według	statystyk,	na	
alkoholizm	najbardziej	narażone	są	studentki	oraz	
kobiety	w	wieku	40-49	 lat.	Z	kolei	według	badań	
CASA	na	Uniwersytecie	Columbia	w	USA	w	po-
równaniu	z	mężczyznami	kobiety	uzależniają	
się	szybciej	i	potrzebują	znacznie	mniej	
substancji	psychoaktywnej.	Stres	
i	znaczna	 intensywność	życia,	
a	 także	 duże	 oczekiwania	
społeczne	 względem	
kobiet-matek,	 kobiet-
-pracownic,	 kobiet-
-szefowych,	 szkodzą	
kobietom	bardziej	niż	
mężczyznom,	przez	co	
szybciej	 się	 uzależnia-
ją	 i	 doznają	 większych	
szkód	 fizycznych	
i 	 psychicznych.	
Uzależnione	 ko-
biety	żyją	przecięt-
nie	 o	 15	 lat	 krócej.	
Od	strony	psychologicz-
nej	charakteryzują	się	wy-
sokim	poziomem	lęku,	niską	samooceną,	nieumie-
jętnością	radzenia	sobie	ze	stresem	i	nadmiarem	
obowiązków	oraz	kompleksami	na	osobiste	tematy.	

Mężczyźni 30-39 lat.	Ryzyko	zgonów	w	Pol-
sce	 z	powodu	bezpośredniego	przedawkowania	
narkotyków	nie	jest	w	Polsce	wysokie.	Według	ostat-
nich	danych	GUS	z	2016	roku	w	Polsce	z	powodu	
przedawkowania	narkotyków	zarejestrowano	204	
zgony,	a	w	2015	roku	–	255	zgonów.	Dane	z	2016	
roku	pokazują,	że	ofiarami	śmiertelnych	przedaw-
kowań	są	przede	wszystkim	mężczyźni	(72%	przy-

padków).	Najwyższe	wskaźniki	śmiertelnych	prze-
dawkowań	notuje	się	w	Estonii,	Szwecji	i	Norwegii.

Seniorzy.	Ze	względu	na	sytuację	społeczną	
i	zdrowotną	seniorzy	są	obarczeni	dużym	ryzykiem	
uzależnień,	zarówno	od	 leków	 jak	 i	od	alkoholu.	
Często	spotykane	wśród	pacjentów	jest	połącze-
nie	 leków	na	bazie	benzodiazepin	z	alkoholem.	
Nadmierne	spożywanie	alkoholu	przez	seniorów	
i	związane	z	 tym	szkody	zdrowotne	są	niedoce-
nianym	w	Polsce	problemem,	co	powoduje,	że	nie	

ma	wielu	dostępnych	form	pomocy	dla	
uzależnionych	60+.

Do	picia	alkoholu	przyznaje	się	
około	16%	ankietowanych	objętych	
badaniem	Problem stosowania uży-
wek wśród seniorów mieszkających 
w środowisku domowym.	Konsumpcja	
alkoholu	 jest	większa	na	wsi	 (24,6%)	
niż	 w	 miastach	 (7,5%).	 Większość	

z	tych	osób	ma	wykształcenie	
podstawowe	(38,2%)	
i	jest	stanu	wolne-
go	(27,8).	Niestety	
aż	10,9%	seniorów	
sięga	 po	 alkohol,	
aby	 poprawić	 so-

bie	 samopoczucie,	
a	8,2%	by	poradzić	sobie	
ze	stresem.	Z	badań	prze-

prowadzonych	 przez	 Instytut	
Psychiatrii	i	neurologii	w	Warszawie	

w	okresie	12	miesięcy	wstyd	z	powodu	picia	alko-
holu	zadeklarowało	aż	15%	badanych,	konieczność	
ograniczenia	picia	17,5%,	a	przymus	picia	kolejne-
go	dnia	po	użyciu	–	7,5%.	Czynnikiem	zwiększają-
cym	uzależnienie	jest	bardziej	toksyczne	działanie	
alkoholu	na	organizm	starszej	osoby	ze	względu	
na	zmieniona	farmakokinetykę.	Senior	wypijając	tę	
samą	ilość	alkoholu	co	człowiek	w	średnim	wieku,	
może	mieć	nawet	o	20%	wyższe	stężenie	alkoho-
lu	we	krwi.	Kolejna	sprawa	to	przyjmowanie	dużej	
ilości	leków	przez	seniorów,	które	mogą	wchodzić	
w	niebezpieczne	dla	zdrowia	interakcje	z	alkoholem.	

►

►
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►
Czynnikami,	które	predysponują	seniorów	do	

picia	alkoholu	mogą	być	odczuwana	 samotność	
związana	 z	 syndromem	opuszczonego	 gniazda,	
przejście	na	emeryturę,	a	przez	to	poczucie	odsta-
wienia	na	drugi	tor,	nieprzepracowana	żałoba	po	
stracie	partnera	czy	innej	bliskiej	osoby,	odczuwa-
nie	nieuchronności	zdarzeń,	która	przybliża	ich	do	
śmierci,	brak	zgody	na	własną	śmierć,	ogólne	roz-
czarowanie	życiem.	Nie	potrafiąc	się	pogodzić	z	tymi	
sytuacjami,	seniorzy	cierpią	w	samotności	ukrywając	
swój	nałóg	przed	najbliższą	rodziną,	dziećmi,	zna-
jomymi	i	sąsiadami,	ponieważ	wstydzą	się	swojego	
problemu.	To	powoduje,	że	nie	rozmawiają	z	innymi	
na	ten	temat	i	nie	szukają	aktywnie	pomocy.	Dlatego	
też	bardzo	rzadko	trafiają	na	terapię,	zatem	rozmo-
wa	z	 farmaceutą	w	aptece,	może	być	pierwszym	
krokiem,	by	zastanowić	się	nad	swoim	problemem	
i	podjąć	leczenie.

Psychologiczna „pierwsza 
pomoc” – jak rozmawiać  

z pacjentem?
Farmaceuta	jako	wykształcony	specjalista	staje	

się	–	obok	 lekarza	czy	terapeuty	–	doradcą	 i	po-
wiernikiem	zdrowotnym	pacjenta,	co	oznacza,	że	
musi	dbać	o	to,	aby	jak	najlepiej	doradzić	pacjen-
towi	zgłaszającemu	się	po	pomoc.	Słuchając	tego,	

co	mówi	pacjent,	farmaceuta	buduje	opartą	na	za-
ufaniu	relację,	tym	samym	przyczyniając	się	do	tego,	
że	pacjent	chętniej	powie	mu	o	swoich	zmaganiach	
z	chorobą.	To	sprawia,	że	farmaceuta	może	stano-
wić	realne	wsparcie	dla	osób	w	potrzebie.	Wymaga	
to	z	jego	strony	wiedzy,	ale	też	wrażliwości,	taktu,	
delikatności	 i	dyskrecji	w	komunikacji,	bo	pacjent	
zmagający	się	z	trudnościami	zdrowotnymi	może	
nie	chcieć,	by	 inne	osoby	przebywające	w	aptece	
zdawały	sobie	z	nich	sprawę.

Zauważając	 problem	 uzależnienia	 pacjen-
ta	 lub	podejrzewając,	że	osoba	zgłaszająca	się	do	
farmaceuty	może	być	osoba	uzależniona,	przede	
wszystkim	nie	należy	jej	pouczać	czy	krytykować.	Pa-
miętając,	że	osoby	te	ukrywają	swój	nałóg,	wstydzą	
się	problemu,	wiedzą,	że	nie	poradzą	sobie	same,	
a	jednocześnie	czując	zarówno	presję	społeczną	i	fi-
zjologiczne	symptomy	swojego	uzależnienia,	stają	
się	jeszcze	bardziej	zamknięte	w	sobie.	Druga	grupa	
osób,	to	ci,	którzy	mimo	uzależnienia	uważają,	że	nie	
są	uzależnieni,	ani	nawet	zagrożeni	uzależnieniem	
i	bagatelizują	swój	problem.	Dlatego	też	„pierwsza	
pomoc”	aptekarska	powinna	być	przeprowadzona	
w	sposób	delikatny	 i	dyskretny,	by	z	 jednej	stro-
ny	nie	narażać	pacjenta	na	ostracyzm	społeczny,	
a	z	drugiej	–	na	całkowite	unikanie	dalszej	konfron-
tacji	z	problemem.	

Podczas	realizacji	recepty	osoby,	która	budzi	
niepokój	farmaceuty,	można	zapytać	o	występujące	

dolegliwości	czy	o	możliwość	zamiany	 leku	przez	
lekarza	na	 inny.	Warto	wspomnieć	o	możliwości	
uzależnienia	w	przypadku	zbyt	długiego	zażywania	
czy	stosowania	wysokich	dawek	oraz	zachęcić	do	
przeczytania	czy	zwrócenia	uwagi	na	szkodliwość	
zażywania	danego	leku.	Farmaceuta	może	przybli-
żyć,	na	czym	polega	działanie	leku,	zwrócić	uwagę	
na	przeciwwskazania	i	środki	ostrożności	oraz	ob-
jawy	niepożądane,	w	szczególności	w	przypadku	
przedawkowania.	Osoby	będące	na	etapie	począt-
kowego	eksperymentowania	z	lekami	mogą	po	ta-
kiej	rozmowie	trwale	zniechęcić	się	do	nadużywania	
danego	leku,	zarówno	przez	wzgląd	na	zagrożenia	
jakie	takie	postępowanie	niesie,	jak	i	z	powodu	ne-
gatywnych	odczuć	emocjonalnych,	które	w	danej	
sytuacji	wystąpią.

Farmaceuta	może	również	skorzystać	z	po-
niższych	pytań,	które	pomogą	zarówno	jemu,	 jak	
i	osobie	uzależnionej	 stwierdzić	 czy	podejrzenia	
o	nadużywanie	substancji	psychoaktywnych	przez	
pacjenta	są	uzasadnione,	a	także	uświadomić	natę-
żenie	problemu.	

1. Czy	pijesz	pijesz,	bierzesz	lub	zażywasz	teraz	
więcej	niż	kiedyś?

2. Czy	ktoś	 zwrócił	 ci	 uwagę	 lub	 rozmawiał	
z	tobą	o	twoim	zachowaniu	związanym	z	pi-
ciem,	braniem	lub	zażywaniem?

3. Czy	kiedykolwiek	zapomniałeś	co	zdarzyło	
się	podczas	picia,	brania	 lub	zażywania	 le-
ków?

4. Czy	kiedykolwiek	złamałeś	obietnicę	odnoś-
nie	kontrolowania	picia,	brania	lub	zażywa-
nia	leków?

5. Czy	kiedykolwiek	skłamałeś	na	temat	swo-
jego	picia,	brania	lub	zażywania	lub	starałeś	
się	to	ukryć	przed	rodziną	lub	lekarzem?

6. Czy	usprawiedliwiałeś	przed	kimś	swoje	za-
chowanie	dotyczące	picia,	brania	lub	zaży-
wania?

7. Czy	większość	twoich	przyjaciół	też	często	
pije,	bierze	lub	zażywa	więcej	leków?

8. Czy	kiedykolwiek	ktoś	musiał	cię	kryć	z	po-
wodu	picia,	brania	lub	zażywania	leków	na	
przykład	dzwoniąc	do	pracy	 i	mówiąc,	że	
„źle	się	czujesz”	 lub	nie	spotykałeś	się	ze	
znajomymi	z	tego	powodu?

9. Czy	podczas	spożywania	substancji	psycho-
aktywnych	 twoje	 zachowanie	 zmienia	 się	
w	sposób	zauważalny,	np.	stajesz	się	głośny,	
agresywny,	nieobliczalny?

10. Czy	zdarzyło	ci	się	ostatnio	lub	kiedykolwiek	
prowadzić	samochód	będąc	pod	wpływem	
środków	psychoaktywnych?

11. Czy	twoi	bliscy	martwią	się	o	ciebie	lub	boją	
się	tego	co	robisz?

12. Czy	gromadzisz	i	ukrywasz	leki,	alkohol	czy	
narkotyki	przed	domownikami?

13. Czy	masz	kłopoty	finansowe	związane	z	pi-
ciem	czy	braniem	leków	lub	narkotyków?

14. Czy	czujesz,	że	musisz	wziąć	dany	specyfik,	
żeby	się	uspokoić,	poczuć	lepiej,	załagodzić	
stres?

Jeżeli na 2-3 pytania padnie odpowiedź 
twierdząca, można domniemywać o nadużywaniu 
danego środka. 

Zwrócenie	uwagi	na	problem	może	odbywać	
się	również	poprzez	wywieszenie	wydrukowanego	
testu	przesiewowego	umożliwiającego	samodziel-
ne	określenie	nasilenia	problemu	czy	nawet	po-
wyższych	pytań,	by	osoby	oczekujące	w	aptece	na	
swoją	kolej	mogły	dyskretnie	przeczytać	na	temat	
uzależnień.	Pomocne	również	będzie	zawieszenie	
wydrukowanych	numerów	telefonów	zaufania,	stron	
internetowych	czy	miejsc	w	których	można	uzy-
skać	pomoc.	Udostępnienie	bezpłatnych	materia-
łów	zwracających	uwagę	na	problem	jest	dla	wielu	
osób	często	pierwszym	zetknięciem	się	z	konkret-
nymi	informacjami	na	temat	uzależnień,	początkiem	
drogi	do	uzyskania	pomocy	 i	w	konsekwencji	do	
wyleczenia.	

Jak rozpoznać uzależnienie od leków?
Objawy	lekomanii,	na	które	mogą	zwrócić	uwagę	farmaceuci,	to:	

•	 zwiększenie	częstotliwości	wizyt	u	lekarza	związanych	z	chęcią	otrzymania	recepty	oraz	częst-
sze	wizyty	w	aptece;

•	 recepty	na	te	same	leki	wypisywane	przez	różnych	lekarzy;

•	 zażywanie	coraz	większych	dawek	leków;

•	 stosowanie	leków	niezależnie	od	występowania	dolegliwości,	którym	mają	zapobiegać;

•	 odczuwanie	wzburzenia	czy	niepokoju	w	sytuacji,	gdy	apteka	nie	posiada	zapasów	danego	
leku	i	występuje	konieczność	poczekania	na	dostawę.

►
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Terapia uzależnień  
– na co pacjent może liczyć, 
decydując się na fachową 

pomoc?
Niektórym	osobom	eksperymentującym	ze	

środkami	psychoaktywnymi	może	wystarczyć	rzetel-
na	psychoedukacja	na	temat	szkodliwości	stosowa-
nia	poszczególnych	środków,	propozycja	zastąpie-
nie	ich	innymi,	bardziej	rozwijającymi	zachowaniami	
o	charakterze	edukacyjnym	czy	społecznym	oraz	
psychoedukacja	w	zakresie	kontroli	emocji.	 Inne	
osoby	będą	musiały	 przejść	 detoksykację	w	 za-
mkniętym	ośrodku	z	profesjonalnym	programem	
leczenia,	a	następnie	zdecydować	się	na	kilkumie-
sięczne	czy	nawet	kilkuletnie	uczestnictwo	w	gru-
pach	wsparcia	czy	indywidualnej	psychoterapii.	

Celem	detoksykacji	jest	usunięcie	z	organizmu	
pacjenta	szkodliwych	substancji.	Drugim	etapem	
jest	terapia	odwykowa,	polegająca	na	całkowitym	
zaprzestaniu	używania	substancji	psychoaktywnych	
połączona	z	 indywidualną	psychoterapią	 i	 terapią	
grupową.	Kompleksowa	pomoc,	najlepiej	w	profe-
sjonalnym	ośrodku	odwykowym,	ma	szanse	pomóc	
wyjść	z	nałogu.	Leczenie	odbywa	się	w	ośrodkach	re-
habilitacyjnych,	poradniach	dla	osób	uzależnionych	
czy	poradniach	zdrowia	psychicznego.	Ze	względu	
na	czasy	oczekiwania	na	miejsce	lub	trudne	dla	osób	
dotkniętych	uzależnieniem	procedury,	wiele	osób	

wybiera	prywatne	ośrodki	leczenia	uzależnień.	Moż-
na	również	korzystać	z	indywidualnych	konsultacji	
terapeutów	uzależnień	czy	to	w	stacjonarnej	formie	
gabinetowej	czy	też	za	pomocą	konsultacji	przez	
internet.	Dla	wielu	osób	pomoc	zdalna	 (on-line)	
może	być	jedynym	wyjściem	z	sytuacji	w	przypad-
ku	braku	możliwości	skorzystania	ze	stacjonarnego	
ośrodka	z	uwagi	na	miejsce	zamieszkania	czy	nie-
pełnosprawność.	

Każda	forma	terapii	może	być	skuteczna	je-
dynie	w	sytuacji,	gdy	człowiek	wreszcie	sam	przed	
sobą	 się	 przyzna,	 że	ma	 problem	 z	 substancja-
mi	psychoaktywnymi	 i	 rozpocznie	 leczenie.	Tylko	
uświadomienie	sobie	negatywnych	konsekwencji,	
jakie	przynosi	choroba,	zdanie	sobie	sprawy,	na	ilu	
sferach	życia	się	odbiła	i	 jak	bardzo	zaburzyła	co-
dzienne	funkcjonowanie,	jest	w	stanie	zmotywować	
chorego	do	całkowitej	abstynencji.	

W	tej	 fazie	bardzo	duże	znaczenie	ma	rów-
nież	zachowanie	osób	z	bliskiego	środowiska.	Osoby	
uzależnione	przeważnie	podejmują	decyzję	o	 le-
czeniu,	gdy	 zauważą	 stanowczy	przekaz	 rodziny	
w	zakresie	braku	zgody	na	dalsze	pogrążanie	się	
przez	nie	w	nałogu.	Działania	rodziny	mogą	przyjąć	
formę	wyprowadzki	z	domu	czy	separacji,	złożenia	
wniosku	rozwodowego,	odebrania	praw	rodziciel-
skich,	 a	nawet	 całkowitego	odizolowania	 się	od	
chorego.	Gdy	kończy	się	opieka	rodziny	podtrzy-
mująca	uzależnienie,	a	co	za	tym	idzie	finanse	na	
realizację	uzależnienia,	chory	zaczyna	konfrontować	

się	z	sytuacją	 i	otwierać	oczy	na	realia,	w	których	
się	znalazł.	W	wyniku	tego	może	zacząć	zmieniać	
swoje	zachowanie	i	eliminować	nawyki	czy	podjąć	
leczenie	–	najpierw	pod	wpływem	presji,	dla	part-
nera,	dziecka	czy	dalszej	rodziny.	Dopiero	później	
w	toku	terapii	zaczyna	przewartościowywać	swoje	
życie	i	dokonywać	zmian	dla	swojego	własnego	do-
bra.	Jeśli	osoba	uzależniona	nie	przejmie	odpowie-
dzialności	za	siebie,	to	po	detoksie	prawdopodobny	
jest	powrót	do	szkodliwych	zachowań.

Im	wcześniej	zostanie	podjęte	 leczenie,	tym	
większa	 szansa	 na	 powrót	 do	 zdrowia.	 Dlatego	
w	przypadku	zauważenia	niepokojących	objawów	
nie	należy	ich	lekceważyć	czy	zaprzeczać	istnieniu	
problemu,	ale	zwrócić	się	po	pomoc.	Często	zda-
rza	się,	że	jako	pierwsi	szukają	pomocy	członkowie	
rodzin,	a	nie	osoby	uzależnione.	Im	też	jest	ciężko	
poradzić	sobie	z	sytuacją	i	dlatego	również	powinni	
być	objęci	indywidualną	lub	grupową	terapią	psy-
chologiczną,	a	w	uzasadnionych	przypadkach	tera-
pią	dla	osób	współuzależnionych.	

Pomoc	psychologa	na	każdym	etapie	wycho-
dzenia	z	uzależnienia	 jest	bardzo	 istotna.	Terapia	
pomaga	w	zrozumieniu	destrukcyjnych	przyczyn	
zachowania,	mechanizmów	nimi	kierujących,	uzy-
skania	wglądu	w	destrukcyjne	myśli	 i	przekonania	
oraz	ich	zamianę	na	konstruktywne,	a	także	wyeli-
minowanie	drażliwości,	agresji	 czy	niestabilnego	
nastroju.	W	zależności	od	pacjenta	terapia	może	
trwać	od	kilku	tygodni	do	kilku	lat.	

Ośrodki pomocowe. Na	stronie	www.narko-
mania.edu.pl	znajduje	się	ogólnopolski	informator	
na	temat	placówek	udzielających	pomocy	osobom	
z	problemem	narkotykowym,	w	którym	zamieszczo-

no	opisy,	adresy	 i	 telefony	placówek	zajmujących	
się	profesjonalną	pomocą	w	zakresie	uzależnień.	■

mgr Aneta Styńska
psycholog

Piśmiennictwo:
•	 Neopotrzeby	w	 uzależnieniach,	według	 koncepcji	 Joyce	

McDougall,	a	korektywna	rola	społeczności	terapeutycznej,	
Psychologia	w	praktyce	3/2018,	maj-czerwiec	2018,	Forum	
Media	Polska

•	 GUS	-	Zdrowie	i	zachowanie	zdrowotne	mieszkańców	Pol-
ski	w	świetle	Europejskiego	Ankietowego	Badania	Zdrowia	
(EHIS)	2014	r.

•	 Raport	ESPAD	z	2011	r.	Używanie	substancji	przez	uczniów	
w	36	europejskich	krajach	(http://www.parpa.pl/images/file/
TD3012613PLC.pdf)

•	 Używanie	alkoholu	i	narkotyków	przez	młodzież	szkolną.	Ra-
port	z	ogólnopolskich	badań	ankietowych,	zrealizowanych	
w	2015	r.	Janusz	Sierosławski,	http://www.parpa.pl/images/
file/Raport%20ESPAD%202015.pdf

•	 PARPA	Kobiety	 i	alkohol,	http://www.parpa.pl/index.php/
szkody-zdrowotne-i-uzaleznienie/kobiety-i-alkohol

•	 Raport	o	stanie	narkomanii	w	Polsce	2018,	Krajowe	Biuro	do	
Spraw	Przeciwdziałania	Narkomanii,	Warszawa	2018

•	 Ogólnopolskie	Badania	Nałogów,	dr	hab.	Mateusz	Gola	i	mgr.	
Maciej	Skorko	Instytut	Psychologii	PAN	Warszawa,	http://
badanienalogow.pl/

•	 Uzależnienie	od	alkoholu	śród	osób	60+,	Maja	Ruszpel,	Świat	
Problemów,	marzec	2019

•	 Krajowe	Biuro	do	Spraw	Zapobiegania	Narkomanii	https://
www.kbpn.gov.pl/portal?id=111047

•	 https://narkomania.edu.pl/materialy_do_pobrania/Informa-
tor_Narkomania_gdzie_szukac_pomocy_www-1.pdf

•	 Europejski	 raport	 narkotykowy	 2018	 http://www.emcd-
da.europa.eu/system/files/publications/8585/20181816_
TDAT18001PLN_PDF.pdf

Bezpłatne telefony dla osób potrzebujących pomocy
•	 Telefon	Zaufania	„Narkotyki	-	Narkomania”:	800	199	990,  

czynny	codziennie	w	godzinach	16.00-21.00,	z	wyjątkiem	świąt	państwowych.

•	 Telefon	zaufania	dla	osób	z	problemem	uzależnień	behawioralnych:	801	889	880	 
czynny	codziennie	w	godzinach	17.00-22.00.

•	 Telefon	zaufania	dla	osób	w	kryzysie	emocjonalnym:	116123,  
czynny	codziennie	w	godzinach	16.00-22.00.

•	 Ogólnopolskie	Pogotowie	dla	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie:	801	120	002,	 
czynny	codziennie	w	godzinach	12.00-18.00.

Bezpłatne poradnie 
internetowe

•	 www.narkomania.org.pl

•	 www.uzaleznieniabehawioralne.pl

►
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N
iemiecki	filozof	Georg	Wilhelm	Frie-
drich	Hegel pisał	(...)	pierwszym środ-
kiem, który natura pozostawiła do na-
szej dyspozycji w celu uzyskania ulgi od 

bólu, są łzy (…)	[1]

Historia	zwalczania	bólu	to	historia	o	poszu-
kiwaniu	skutecznego	panaceum	–	 leku	na	wszel-
kie	dolegliwości,	które	w	mniejszym	lub	większym	
stopniu	łączą	się	z	bólem.	Niestety	takiego	cudow-
nego	medykamentu	jeszcze	na	półkach	aptek	nie	
ma.	Ból	bowiem	to	zjawisko	niezwykle	złożone,	to	
emocja,	która	powstaje	na	skutek	istnienia	bodźców	
uszkadzających.	Jest	on	nieodłącznym	elementem	
egzystencji	człowieka.	W	swojej	 istocie	 jest	nam	
potrzebny,	 informuje	o	 schorzeniu,	 którego	nie	
widać,	uczy	pewnych	zachowań,	podpowiada	 jak	
uniknąć	potencjalnych	niebezpieczeństw.	Ostry	ból	
jest	wręcz	określany	przez	specjalistów	jako	przy-
jaciel	człowieka.	Do	bólu,	który	na	pewno	każdy	
z	nas	doświadczył	należy	niewątpliwie	ból	zęba.	[2]

Współczesny	farmaceuta	pracujący	w	aptece,	
dzięki	dostępnej	literaturze	fachowej	oraz	interneto-
wi	jest	w	stanie	odpowiedzieć	sobie	na	każdą	wąt-
pliwość	dotyczącą	sporządzenia	 leku	złożonego.	 
A	jak	z	takimi	problemami	radzili	sobie	aptekarze	na	
przestrzeni	XIX	i	XX	wieku?	W	1811	roku	został	wy-
dany	w	języku	polskim	podręcznik	do	nauki	farmacji	
–	„Farmacya, czyli nauka doskonałego przygotowania 
lekarstw z trzech królestw natury wybranych”,	autor-
stwa	Józefa	Celińskiego.	[3]	

Natomiast	pierwsza	polska	farmakopea	„Phar-
macopoeia Regni Poloniae”	ukazała	się	w	1817	roku	
w	Warszawie,	ale	obowiązywała	tylko	apteki	w	Kró-
lestwie	Polskim.	Na	pozostałych	ziemiach	korzysta-
no	z	farmakopei	państw	zaborczych.	Po	odzyskaniu	
niepodległości	od	razu	przystąpiono	do	opracowy-
wania	urzędowego	lekospisu.	W	1919	roku	Depar-
tament	Spraw	Wewnętrznych	na	wniosek	Rady	Le-
karskiej	powołał	dwunastoosobową	Delegację,	która	
miała	rozpocząć	prace	nad	Farmakopeą	Polską.	

W	1922	roku	Delegacja	została	przekształ-
cona	w	Stałą	Komisję	Farmakopei	Polskiej.	Komisja	
otrzymała	statut,	utworzyła	podkomisje	 i	komisję	
rzeczoznawców	w	sprawach	językowych.	[4]	Zanim	
jednak	doszło	do	opublikowania	Farmakopei	II,	po-
sługiwano	się	manuałami	farmaceutycznymi	m.in.	
Podbielskiego	i	Rostafińskiego.	Z	pomocą	przycho-
dziła	również	prasa	fachowa.	Redakcja	„Wiadomości 
Farmaceutycznych”	w	latach	1926-1930	drukowała	
materiały	do	przyszłej	farmakopei	polskiej.	Farma-
kopea	Polska	 II	 została	wydana	w	połowie	1937	
roku,	a	zaczęła	obowiązywać	od	1938	roku.	[5]	

Pomiędzy	 pierwszym,	 a	 drugim	wydaniem	
farmakopei	minęło	120	 lat,	dlatego	też	ogromne	
znaczenie	miały	wówczas	manuały	apteczne,	w	któ-
rych	spisywano	nie	tylko	receptury,	według	których	
sporządzano	leki,	ale	także	przepisy	na	środki	hi-
gieniczne,	 kosmetyki	 i	wiele	 innych	przydatnych	
w	gospodarstwie	domowym.

Opolski	Oddział	Polskiego	Towarzystwa	Far-
maceutycznego	jest	w	posiadaniu	Manuału	magistra	
Tadeusza	Wyczesanego	z	1928	roku.	Manuał	ma	
format	prostokąta	o	wymiarach	22	x	33	centyme-
try,	twardą	okładkę	na	której	znajduje	się	napis	„Ma-
nuale”	1928.	Zawiera	89	nieponumerowanych	kartek	
w	linie.	Tekst	jest	pisany	obustronnie,	atramentem,	
pismem	kaligraficznym,	raczej	wyraźnie	i	czytelnie.	
W	Manuale	znajdują	się	receptury	na	leki	i	inne	spe-
cyfiki.	Są	to	między	innymi	przepisy	na	kleje,	pasty	
do	butów,	atramenty,	prochy	strzelnicze,	kosmetyki,	
nalewki,	wina,	wody	mineralne	i	wiele	innych.	W	rę-
kopisie	znajduje	się	także	spis	użytych	substancji	
i	surowców	leczniczych	w	języku	łacińskim	i	polskim,	
oraz	niedokończony	wykaz	chorób.	[6]

Autor	–	magister	farmacji	Tadeusz	Wyczesany	
–	urodził	 się	20	października	1893	 roku	w	Niwi-
skach	w	powiecie	kolbuszowskim,	w	rodzinie	Jakuba,	
leśniczego	i	Eugenii	z	Nawrockich.	Po	ukończeniu	
gimnazjum	w	Tarnowie	w	latach	1911-1914,	odbył	
praktykę	aptekarską	w	aptece	magistra	Kozickiego	
w	Radłowie	koło	Tarnowa.	Następnie	złożył	egzamin	
tyrocynialny	przed	komisją	przy	Gremium	Aptekarzy	

Małopolski	Zachodniej	w	Krakowie,	otrzymując	–	
jako	asystent	farmacji	–	prawo	wykonywania	zawodu	
przy	recepturze.	Od	1914	do	1915	roku	pracował	
w	aptece	magistra	Rydla	w	Krakowie.	W	1915	roku	
zapisał	się	na	studia	farmaceutyczne	na	UJ,	jednak	
z	powodu	śmierci	rodziców	i	braku	środków	do	życia	
nie	mógł	kontynuować	nauki	na	wyższej	uczelni.	

Pracował	 jako	asystent	farmacji	w	wielu	ap-
tekach:	u	magistra	Gebauera	w	Żywcu,	u	magistra	
Rydla	w	Krakowie,	magistra	Szymanowicza	w	Bochni	
i	u	magistra	Bergera	w	Krakowie.	Zaoszczędzone	
pieniądze	pozwoliły	mu,	z	czasem,	uczęszczać	na	
wykłady	na	UJ.	W	1927	roku	otrzymał	dyplom	magi-
stra	farmacji	i	podjął	pracę	w	aptece	US	w	Krakowie.	
W	latach	1930-1931	był	kierownikiem	apteki	w	Cze-
chowicach.	W	następnych	latach	pracował	w	Bielsku	
i	Lwowie.	Od	1939	do	1941	roku	Tadeusz	Wyczesany	
był	receptariuszem	apteki	nr	28	we	Lwowie,	a	od	
1941	do	1944	roku	kierownikiem	lwowskiej	apteki	
US.	Ostatnim	przystankiem	na	Kresach	było	labo-
ratorium	galenowe	APTY,	którego	był	kierownikiem	
do	1946	roku.	

W	czerwcu	1946	roku	przyjechał	do	Opola	
w	ramach	tak	zwanej	akcji	repatriacyjnej.	Dzięki	sta-
raniom	i	ogromnemu	zaangażowaniu	magistra	Wy-
czesanego	została	zorganizowana	w	Opolu	apteka	
Ubezpieczalni	Społecznej	–	placówka	nie	tylko	dys-
trybucyjna,	ale	mająca	charakter	produkcyjny	i	na-
ukowy.	Od	15	sierpnia	1946	roku	objął	stanowisko	
kierownika	tej	apteki.	W	1952	roku	został	powołany	
na	stanowisko	inspektora	farmacji.	Funkcję	tę	pełnił	
do	1956	roku.	Następnie	był	kierownikiem	apteki	nr	
61	oraz	kierował	Punktem	Skupu	i	Sprzedaży	Leków	
Zagranicznych.	Zmarł	16	kwietnia	1964	roku	–	jest	
pochowany	na	opolskiej	nekropoli.	Magister	Tade-
usz	Wyczesany	był	członkiem	Związku	Zawodowego	
Unitas,	Ligii	Morskiej,	Komisji	Caritas,	PCK	i	ZZPSZ.	
[7]

Celem	 pracy	 jest	 przedstawienie	 i	 analiza	
różnych	postaci	 leków	od	bólu	zębów,	zawartych	
w	 rękopiśmiennym	Manuale	magistra	 Tadeusza	
Wyczesanego	oraz	prześledzenie,	które	z	substan-

Niezawodne 
medykamenty na 
wszelkie bóle zębów,

zapisane w manuale  
z 1928 roku przez magistra 
farmacji Tadeusza Wyczesanego
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cji	używanych	do	ich	wytwarzania	zostały	obecnie	
uznane	za	toksyczne	i	wycofane	z	lecznictwa.

Wśród	 recept	 zamieszczonych	w	Manuale	
znajduje	się	6	przepisów	na	specyfiki	stosowane	
w	bólach	zębów	i	do	ich	pielęgnacji,	1	przepis	na	
proszek	do	czyszczenia	zębów	i	1	specyfik	przeciw-
ko	kamieniowi	nazębnemu.	Dwie	mieszanki	prze-
ciwbólowe	to	krople	do	przykładania	 i	nacierania	
bolącego	miejsca,	jeden	specyfik	to	krople	do	roz-
cieńczania	wodą	i	płukania,	trzy	pozostałe	to	kro-
ple	do	rozcieńczania	–	miały	zapewnić	odpowiednią	
higienę	jamy	ustnej.

Krople	do	zębów	stosowane	do	nacierań	to	
mieszaniny	bardzo	silnie	działających	składników	
z	grupy	narkotycznych	środków	przeciwbólowych	
takich	jak	kokaina,	morfina,	nalewka	z	opium	i	lul-

ka	czarnego.	Oprócz	tych	substancji	powszechnie	
stosowano	chloroform	jako	środek	znoszący	przy-
tomność	 i	wprowadzający	w	stan	uśpienia.	Doda-
tek	kamfory	miał	za	zadanie	przekrwienie	dziąseł	
i	lepsze	wchłanianie	się	preparatu.	Całość	dopełniały	
roztwory	spirytusów,	nalewki,	olejki	eteryczne	oraz	
środki	odkażające	 typu	kreozol	 i	 salol.	Krople	 te	
były	nakrapiane	na	watkę	i	przykładane	do	bolące-
go	zęba.	Ich	zadaniem	oprócz	zniesienia	bólu	było	
wprawienie	pacjenta	w	stan	uspokojenia	i	snu.	[8]

Jest	 to	mieszanina	 środków	narkotycznych	
przeciwbólowych,	znieczulających,	odkażających,	
uspokajających	 i	nasennych.	Silne	działanie	prze-
ciwbólowe	zapewniały	oczywiście	morfina	i	nalewka	
z	opium	oraz	kokaina,	która	dodatkowo	znieczulała	
miejsce	bólu.	Działanie	analgetyczne	i	znieczulają-
ce	potęgowały	nalewki	z	tojadu	(Aconitus napellus)	
i	z	rośliny	zwanej	„od	bólu	zęba”	(Spilanthes ole-
racea).

Tojad	mocny	Aconitum napellus	(lud.	mordow-
nik,	roślinny	arszenik	–	Pliniusz	Starszy),	którego	su-
rowcem	są	bulwy	korzeniowe	tojadu	mocnego,	jest	
to	najbardziej	trująca	rodzima	roślina,	zawierająca	
alkaloidy	w	tym	akonitynę,	która	poprzez	działanie	
porażające	na	zakończenia	nerwowe	wywoływała	
efekt	 znieczulenia.	 Jest	 to	 tzw.	 znieczulenie	bo-
lesne.	Jedna	kropla	roztworu	akonityny	1:	10	000	
wpuszczona	na	koniec	języka	wywołuje	silne	palenie	
i	szczypanie,	a	dopiero	po	pewnym	czasie	znieczu-
lenie.	Nalewkę	stosowano	w	postaci	wcierań	w	razie	
bólu	zębów.

Spilanthes oleracea	–	znieczulecznik,	ślinol,	ro-
ślina	od	bólu	zębów	zwana	też	ziołowym	botoksem.	
Jest	to	południowoamerykańska	roślina	zawierająca	
spilanthol,	substancję	działającą	przeciw	wielu	pa-
togennym	drobnoustrojom.	Została	ona	dokładnie	
opisana	we	lwowskich	zeszytach	zielarskich	(z	1937	
roku).	Świeżo	zerwane	liście	i	kwiatki	włożone	do	ust	
i	przeżute	powodują	nagły	ślinotok	oraz	drżenie	ję-
zyka	i	policzków,	po	czym	następuje	całkowite	odrę-
twienie	przechodzące	w	znieczulenie	jamy	ustnej.

Eter	 etylowy	 i	 chloroform	 były	 ówcześnie	
stosowane	do	znoszenia	świadomości	i	jako	środki	
nasenne.	W	tym	przypadku	miały	pacjenta	wprowa-
dzić	w	stan	uspokojenia	i	senności.	Kamfora,	przez	
działanie	drażniące	dziąsła,	a	w	konsekwencji	 lep-
sze	ukrwienie	powodowała,	że	substancje	szybciej	
penetrowały	do	miejsca	działania.	Działanie	odka-
żające	zapewniały:	nalewka	jodowa,	kreozol,	kwas	
karbolowy	i	spirytus	warzuchowy.

Warzucha	lekarska	–	Cochlearia armoracia	–	
jest	to	obecnie	mało	znana	roślina	o	właściwościach	
antybakteryjnych,	którą	aptekarze	XIX	 i	XX	wieku	
z	upodobaniem	używali	do	sporządzania	prepara-
tów	do	płukania	ust.	Roślina	ta	ze	względu	na	do-
syć	dużą	zawartość	witaminy	C	wykazywała	także	
działanie	przeciwszkorbutowe.	Spirytus	warzuchowy	
wchodził	w	skład	królewskiej	wody	dziąsłowej.

Całość	dopełniał	olejek	goździkowy	o	działa-
niu	antyseptycznym	i	przeciwbólowym.	Pod	prze-
pisem	umieszczona	 jest	adnotacja:	„korkować	po	
5	gramów”	[9].	Krople	te	były	zapewne	nakrapiane	
na	watkę	i	przykładane	do	bolącego	miejsca.	Miały	
za	zadanie	oprócz	zniesienia	bólu,	spowodowanego	
prawdopodobnie	ostrym	ropnym	stanem	zapalnym,	
zapewnić	także	uspokojenie	i	sen.

Jest	 to	mieszanina	składająca	się	z	olejków	
z	lulka	czarnego	(Hyoscyamus niger),	kajeputowego	
(Melaleuca leucadendron)	oraz	chloroformu.	Oleisty	
wyciąg	z	liści	lulka,	zwilżonych	amoniakiem	w	celu	

Rys. 1. Krople do zębów.

Rys. 2. Krople do zębów (nacieranie).

wyparcia	wolnych	zasad,	wytrawiany	oliwą,	służył	do	
wcierań	kojących	bóle	różnego	pochodzenia,	w	tym	
oczywiście	bóle	zębów.	Angelica	Brösch	w	swojej	
książce	pt.	„Rośliny halucynogenne jako magiczne 
lekarstwa”	pisze:	„lulek czarny odejmuje nawet naj-
większy ból zęba”.

Drugi	ze	składników,	olejek	kajeputowy	(kaju 
–	drzewo,	puti	–	białe,	tak	to	drzewo	nazywali	Malej-
czycy)	otrzymywany	drogą	destylacji	z	parą	wodną,	
oprócz	działania	przeciwbólowego	wykazywał	silne	
działanie	antyseptyczne	i	przeciwgrzybicze.	[10]

Ze	względu	na	dodatek	chloroformu	krople	
te	mogły	być	stosowane	tylko	zewnętrznie,	do	na-
cierania	miejsca	wokół	bolącego	zęba.

Rys. 3. Krople do zębów (płukanie).

►
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Krople	te,	to	spirytusowa	mieszanina	olejków	
eterycznych,	mentolu,	nalewki	z	korzenia	pastwinu	
oraz	salolu.	Ratanhia	rośnie	dziko	w	Andach	pe-
ruwiańskich	i	boliwijskich	na	wysokości	1000-2500	
metrów	nad	poziomem	morza.	W	FP	III	korzeń	pa-
stwinu	został	zastąpiony	kłączem	pięciornika	(Rhizo-
ma Tormenthillae).	Sacharyna	(Saccharini)	i	2	krople	
olejku	kminkowego	zapewniały	odpowiedni	smak	
mieszaniny.	Do	sporządzenia	tego	specyfiku	użyto	
70°	spirytusu	aromatycznego,	do	którego	dodawa-
no	olejki	eteryczne.

Olejek	goździkowy	o	działaniu	przeciwbólo-
wym,	przeciwzapalnym,	przeciwbakteryjnym	i	odka-
żającym,	był	powszechnie	stosowany	jako	skuteczny	
specyfik	na	złagodzenie	nagłego	bólu	zęba.

Olejek	cynamonowy	oprócz	działania	analge-
tycznego,	antyseptycznego	i	uspokajającego,	powo-
dował	także	przekrwienie	dziąseł,	a	co	za	tym	idzie	
lepszą	penetrację	składników.

Olejek	z	mięty	kędzierzawej	zapewniał	świe-
ży	oddech,	uczucie	chłodu	i	lekkiego	znieczulenia.	
Działanie	to	potęgowane	było	przez	dodatek	men-
tolu.	Użycie	nalewki	z	pastwinu	miało	zapewnić	od-
powiednią	kondycję	dziąseł,	 jamy	ustnej	 i	gardła.	
Nalewka	ta	posiada	bowiem	działanie	ściągające	
i	antyseptyczne,	to	ostatnie	zapewniał	także	salol.

Krople	te	były	stosowane	w	rozcieńczeniu	do	
płukania	jamy	ustnej,	dodatek	olejków	eterycznych	
miał	na	celu	nadanie	przyjemnego	smaku	wodzie,	
a	przy	okazji	wykorzystywano	działanie	poszczegól-
nych	składników	zawartych	w	olejkach	i	nalewce.	

Pod	tym	przepisem	umieszczony	jest	następ-
ny.	Są	to	także	krople.	Krople	te	zawierały	mentol,	
rozpuszczony	w	stężonym	spirytusie,	wodę	utlenio-
ną	 i	nalewkę	z	pastwinu	oraz	cukier	 jako	środek	
poprawiający	smak.	Krople	te	stosowane	w	rozcień-
czeniu	zapewniały	higienę	jamy	ustnej,	działały	ścią-
gająco,	odkażająco,	zapewniały	uczucie	świeżości	
i	czystości.	[11]

Krople	te	z	kolei,	to	spirytusowy	roztwór	za-
wierający	mentol	 i	 tymol	oraz	nalewkę	eukaliptu-
sową	o	działaniu	odkażającym,	przeciwbakteryjnym	
i	chłodzącym.	Pod	przepisem	umieszczone	jest	daw-
kowanie:	10	kropli	na	½	szklanki	wody.	[12]

Jest	to	wodny	roztwór	octu	pyrogalusowego	
oczyszczonego	(płynny	produkt	suchej	destylacji	
drewna).	Ocet	ten	był	używany	jako	tani	środek	od-
każający.	Pod	przepisem	umieszczona	jest	adnotacja	
„płukać po każdym jedzeniu”.	[14]

uznane	za	toksyczne	 i	wycofane	z	 lecznictwa.	Nie	
znajdziemy	 już	na	półkach	w	recepturze	nalewki	
opiumowej,	kokainy,	tudzież	olejku	i	nalewki	z	lulka	
czarnego	czy	nalewki	z	tojadu.

Próżno	 też	 szukać	 nalewki	 z	 pastwinu	 czy	
z	rośliny	o	dość	wymownej	nazwie	„od	bólu	zęba”,	
oraz	spirytusu	warzuchowego,	chociaż	w	tych	przy-
padkach	o	wykreśleniu	z	lekospisu	nie	zadecydował	
wąski	 indeks	terapeutyczny	substancji	w	nich	za-
wartych.	Wrogiem	ich	sprowadzania	 i	stosowania	
stał	się	pieniądz,	a	w	zasadzie	jego	brak.	Po	wynisz-
czających	wojnach	ważniejsze	były	ziemniaki,	 ryż,	
kapusta,	niż	zamorskie	rośliny.	Wtedy	też	zaczęto	
stosować	tańsze	zamienniki	 roślinne,	np.	w	 III	FP	
korzeń	ratanii	został	zastąpiony	kłączem	pięciornika	
(Rhizoma Tormentillae).	A	przecież	cytując	profesor	
Anitę	Magowską:	„jest w tych roślinach nieco nostal-
gii za czasami kolonializmu, z ich brawurowym od-
krywaniem nowych lądów i nieznanych gatunków…” 
Chloroform	i	eter	również	straciły	swoje	medyczne	
znaczenie,	obecnie	są	używane	jako	odczynniki.	Tak-
że	leki	złożone	takie	jak	krople,	płyny	do	płukania	
czy	proszki	zostały	zastąpione	tabletkami,	kapsuł-
kami,	gotowymi	płynami	do	płukania	jamy	ustnej,	
pastami,	żelami.

Dostępne	są	natomiast	olejki	eteryczne,	które	
wykorzystywane	są	generalnie	w	aromaterapii,	a	je-
dynie	olejek	goździkowy	tradycyjnie	używany	jest	
w	łagodzeniu	bólu	zębów.

Należy	podkreślić	fakt,	że	ludzie	w	pierwszej	
połowie	XX	wieku	ze	swoimi	dolegliwościami	przy-
chodzili	bezpośrednio	do	apteki,	a	aptekarz	niejed-
nokrotnie	zastępował	lekarza.	Sam	ordynował	leki,	
a	ponieważ	gotowych	było	„jak	na	lekarstwo”,	często	
zmuszony	był	do	podejmowania	decyzji	o	składzie	
przygotowywanych	medykamentów.

Analizując	poszczególne	składy	recept	należy	
stwierdzić,	że	preparaty	te	działały	nie	tylko	prze-
ciwbólowo,	ale	także	przeciwzapalnie.	W	tym	miej-
scu	należy	przypomnieć,	że	era	antybiotyków	miała	
dopiero	nadejść.	Jestem	przekonana,	że	ból	nie	miał	

Rys. 4. Krople do zębów.

Rys. 5. Algafon (na ból zęba).

Specyfik	ten	zawierał	nalewkę	z	lulka	czarne-
go,	o	silnym	działaniu	ośrodkowym	przeciwbólo-
wym	i	olejek	z	gorczycy	o	właściwościach	przeciw-
zapalnych.	Rozpuszczalnikiem	dla	tych	substancji	
był	spiritus vini concentrati.	Ze	względu	na	stężenie	
spirytusu,	lek	punktowo	stosowano	np.	do	przyże-
gania	ropnia.	[13]

Rys. 6. Środek przeciwko kamieniowi nazębnemu.

Rys. 7. Proszek do zębów.

Jest	 to	 przepis	 na	 proszek	 służący	 do	 co-
dziennego	czyszczenia	zębów	zawierający:	kwaśny	
węglan	sodu,	kwas	winowy,	cukier	trzcinowy,	kwas	
borny,	sacharynę,	wzbogacony	olejkami	eterycznymi	
miętowym	i	anyżkowym,	które	zapewniały	uczucie	
czystości	i	komfortu.	[15]

Do	walki	z	bólem	zębów	Tadeusz	Wyczesany	
używał	surowców,	które	w	większości	są	obecnie	

►

►
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szans,	a	działania	uboczne	–	no	cóż,	kto	o	nich	myśli	
w	momencie	silnego	ostrego	bólu?	Poza	tym	współ-
czesne	preparaty	przeciwbólowe	także	są	obarczone	
wieloma	działaniami	ubocznymi,	a	co	do	ich	sku-
teczności	–	myślę,	że	zdania	pacjentów	byłyby	na	
pewno	podzielone...

Największym	wrogiem	człowieka	–	moim	zda-
niem	–	jest	czas,	który	nigdy,	mówiąc	kolokwialnie	
„nie	gra	z	nami	w	jednej	drużynie”.	Podczas	przy-
jemnych	chwil	bardzo	szybko	płynie,	wydłuża	się	
przy	przykrych	wydarzeniach,	jego	upływ	powoduje,	
że	dokonania	 ludzi	z	poprzednich	epok	zacierają	
się	w	naszej	pamięci.	Dlatego	też	każde	pokolenie	
stara	się	zostawić	po	sobie	jakiś	ślad,	coś	co	pozwoli	
powiedzieć:	 tak	żyli	 i	 tworzyli	nasi	poprzednicy	–	
w	tym	przypadku	aptekarz	Tadeusz	Wyczesany.	Jest	
w	naszej	pamięci	między	innymi	dzięki	Manuałowi,	
który	mimo	wojny,	tułaczki	i	wielu	innych	niesprzy-
jających	okoliczności	dotrwał	do	naszych	czasów	
i	jest	wspaniałym	świadectwem	wiedzy,	umiejętności	
i	metod	leczenia	aptekarzy	początku	XX	wieku.	Pa-

miętajmy,	że	gdy	zniknie	ostatnia	drobina	pamięci	
o	naszych	poprzednikach,	a	w	następnej	kolejności	
o	nas	–	znajdziemy	się	 jak	 to	mówią	filozofowie	
w	„Katalogu	Niebytu	i	Niepamięci”.	■

mgr farm. Maria Pająk 

członek Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
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3.06.2019: Apteka dla Aptekarza” ma już 2 lata.

-	„Nowelizacja	prawa	farmaceutycznego,	po-
tocznie	zwana	„Apteką	dla	Aptekarza”	była	ważnym	
krokiem	w	kierunku	stabilizacji	rynku	aptecznego.	
Po	niespotykanej	w	historii,	często	sztucznie	„pom-
powanej”	 liczbie	 otwarć	 placówek,	 rynek	 powoli	
wraca	do	poziomu	sprzed	2014	roku.	W	skali	ogól-
nopolskiej	nadal	istnieje	ok.	14	tys.	aptek	i	punktów	
aptecznych”.

-	 „Okresowe	 zmiany	 liczby	 aptek	wynikają	
z	pewnej	dynamiki	rynkowej	–	w	jednych	miejscach	
apteki	zamykają	się,	za	to	powstają	w	innych,	naj-
częściej	tam,	gdzie	faktycznie	są	potrzebne.	Przykła-
dem	są	choćby	tereny	wiejskie	i	mniejsze	miejscowo-
ści,	w	których	od	momentu	obowiązywania	ustawy	
powstało	319	nowych	aptek	i	punktów	aptecznych, 
stanowiących	57%	wszystkich	powstałych	w	oma-
wianym	okresie	placówek	(563)”.

-	 „Ustawa	w	dużej	mierze	ograniczyła	pod-
miotom	sieciowym	przejmowanie	mniejszych	aptek.	

Szukają	więc	 alternatywnych	metod	umożliwiają-
cych	 im	dalsze	 przejmowanie.	 Z	 sygnałów,	 które	
docierają	do	Izby	wynika,	że	farmaceuci	otrzymują	
propozycje	skorzystania	w	tzw.	„twardych	franczyz”	
poprzez	m.in.	podpisywanie	weksli	in blanco.	Popu-
larnym	rozwiązaniem	jest	również	skupowanie	aptek	
na	tzw.	„słupa”,	co	najczęściej	kończy	się	tym,	iż	rola	
aptekarza-właściciela	placówki	sprowadza	się	jedy-
nie	do	roli	„posiadacza”	zezwolenia.	W	praktyce	traci	
on	możliwość	podejmowania	samodzielnych	decyzji	
biznesowych.	 Bezpowrotnie	 traci	więc	 swą	nieza-
leżność	ekonomiczną.	 Inną	metodą	jest	skupowa-
nie	akcji	lub	udziałów,	a	następnie	przejmowanie	tą	
drogą	kontroli	nad	spółkami	prowadzącymi	apteki”.

-	„Do	25	czerwca	2017	r.	o	zezwolenie	na	pro-
wadzenie	 apteki	mógł	 starać	 się	 zarówno	 farma-
ceuta,	 jak	 i	osoba	fizyczna	niebędącą	farmaceutą.	
Nowelizacja	prawa	farmaceutycznego	to	zmieniła,	
powierzając	jedynie	farmaceutom	odpowiedzialność	
za	prowadzenie	nowych	 aptek,	w	 ramach	wybra-
nych	 spółek	osobowych.	Dla	 farmaceuty	oznacza	
to	przede	wszystkim	podwójną	odpowiedzialność:	
zawodową	–	dopuszczając	się	poważnych	naruszeń	
prawa,	grozi	mu	utrata	prawa	wykonywania	zawodu,	

►



Panorama samorząduPanorama samorządu

74 75Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

11 czerwca 2019.	Opublikowano	informację	„Piknik	
odbył	się	radosny.	Wszystko	było	na	medal”.	-	
„Marzyliśmy,	żeby	dopisała	pogoda	i	się	speł-
niło.	Pragnęliśmy	spotkać	się	z	jak	największą	
grupą	uczestników	 i	 tak	się	stało.	W	pikni-
ku	uczestniczyło	około	500	osób,	dorosłych	
i	dzieci.	Staraliśmy	się	zapewnić	uczestnikom	
dobry	wypoczynek	i	tak	było.	Pytaliśmy,	jak	się	
czujecie?	Jak	się	bawicie?	Czujemy	się	znako-
micie,	zabawa	jest	na	medal	-	takie	słyszeliśmy	
odpowiedzi.	Piknikowi	towarzyszył	II	Ogólno-
polski	Bieg	RECEPTA	NA	ZDROWIE,	który	był	
sportową	ozdobą	(…)	pikniku”.

ŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

5 czerwca 2019.	Opublikowano	informację	„Sprawa	
różnicowania	cen	 leku	Pradaxa	dla	polskich	
pacjentów	w	Komisji	Europejskiej”.	W	kwiet-
niu	Śląska	 Izba	Aptekarska	zwróciła	 się	do	
Przewodniczącego	Komisji	Europejskiej	Pana	
Jean-Claude	Junckera	oraz	do	Pani	Elżbiety	
Bieńkowskiej	Komisarz	d/s	Rynku	Wewnętrz-
nego,	Przemysłu	 i	Przedsiębiorczości	 i	MŚP	
w	sprawie	dyskryminacji	polskich	pacjentów	
przez	producenta	leku	Pradaxa	i	sprzedawania	
tego	 leku	w	dwóch	różnych	cenach.	W	za-
łącznikach	udostępniono	treść	pismo	ŚIA	oraz	
odpowiedź	Pani	Komisarz.

7 czerwca 2019.	Opublikowano	apel	dr	n.	 farm.	
Piotra	Kaczmarczyka,	przewodniczącego	Ko-
misji	ds.	Nauki	i	Szkolenia	ORA	w	Katowicach,	
dotyczący	udziału	w	wyborach	do	samorzą-
du	aptekarskiego	w	2019	roku	w	Śląskiej	Iz-
bie	Aptekarskiej.	„Jedynie	dzięki	aktywnemu	
udziałowi	w	wyborach,	każdy	z	nas	może	świa-
domie	wpłynąć	na	to,	kto	i	w	oparciu	o	jakie	
wartości,	 już	za	kilka	miesięcy	będzie	go	re-
prezentował”	–	to	konkluzja	apelu.	

różnione	na	materiałach	informacyjnych	i	spotach	
edukacyjnych,	które	będą	rozpowszechniane	w	ra-
mach	kampanii.	Akcja	ma	charakter	 edukacyjny.	
Jej	celem	jest	pokazanie	Polakom,	że	farmaceuta	
to	przede	wszystkim	ekspert	w	dziedzinie	farma-
koterapii	i	zdrowia.”

28.06.2019: Planujesz wypoczynek, lecz nie wiesz 
jakie leki ze sobą zabrać? Poproś o pomoc 
farmaceutę!

-	„O	tym,	jak	ważna	na	wakacjach	jest	dobrze	
spakowana	apteczka	najlepiej	wie	ten,	kto	zamiast	
cieszyć	się	słońcem	i	wypoczywać	szukał	najbliższej	
apteki	 lub	przychodni	z	powodu	drobnej	dolegli-
wości.	A	przecież	możesz	zawczasu	przygotować	
apteczkę	z	pomocą	farmaceuty.	To	specjalista,	któ-
ry	wie	jakie	leki	i	opatrunki	warto	mieć	przy	sobie	
w	nagłych	sytuacjach	i	z	chęcią	pomoże	w	skom-
pletowaniu	zestawu	dopasowanego	do	twoich	po-
trzeb	i	wymagań.

Co	więc	spakować,	aby	nic	nas	nie	zaskoczy-
ło?	Asortyment	aptek	jest	tak	szeroki,	że	nie	spo-
sób	omówić	wszystkich	dostępnych	preparatów	
w	tym	opracowaniu.	Wybór	idealnego	leku	z	każdej	
z	tych	grup	przedyskutuj	w	aptece	z	farmaceutą.	On	
na	pewno	dołoży	wszelkich	starań,	aby	wybrać	dla	
Ciebie	i	Twojej	rodziny	preparat	przede	wszystkim	
bezpieczny	i	skuteczny,	weźmie	pod	uwagę	prze-
ciwwskazania	i	choroby	przewlekłe	a	także	wygodę	
stosowania”.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W ŁODZI

3 czerwca 2019.	Opublikowano	komunikat,	że	16	
listopada	2019	 roku	 z	okazji	 40-lecia	 ukoń-
czenia	studiów	odbędzie	Zjazd	Absolwentów	
Uniwersytetu	Medycznego	w	 Łodzi	 (d.	Aka-
demii	Medycznej	w	Łodzi	i	d.	Wojskowej	Aka-
demii	Medycznej	w	Łodzi)	rocznik	1978.

20.06.2019: Pismo Rzecznika Praw Pacjenta 
w sprawie nowelizacji Prawa farmaceutycz-
nego ograniczającej dostępność produk-
tów w przypadku takich podmiotów jak 
domy pomocy społecznej, domy dziecka 
i innych jednostek organizacyjnych pomo-
cy społecznej.

-	„Rzecznik	Praw	Pacjenta	–	Bartłomiej	Chmie-
lowiec	wyraża	wątpliwości	w	sprawie	ograniczenia	
dostępności	do	określonych	substancji	czynnych	
w	przypadku	takich	podmiotów	jak	domy	pomocy	
społecznej,	domy	dziecka	 i	 inne	jednostki	organi-
zacyjne	pomocy	społecznej”.

20.06.2019: Komunikat Ministra Zdrowia w spra-
wie nowelizacji art. 86a ustawy z dnia  
6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne.

-	 „Zdaniem	Ministra	 Zdrowia	 nowelizacja	
w	żaden	sposób	nie	zabrania	finansowania	zaku-
pu	produktów	leczniczych	na	rzecz	pacjentów	bę-
dących	jednocześnie	pensjonariuszami	DPS,	pod-
opiecznymi	domów	dziecka,	podopiecznymi	organi-
zacji	pożytku	publicznego,	itp.	Wskazane	instytucje	
mają	prawo	do	zapłaty	za	produkty	lecznicze	naby-
wane	w	imieniu	i	na	rzecz	pacjenta,	a	transakcja	ta-
ka	może	zostać	udokumentowana	prawidłowo	wy-
stawioną	fakturą	VAT.	Produkty	lecznicze	są	zawsze	
kupowane	na	rzecz	pacjenta	(nabywcy),	ale	może	
za	nie	zapłacić	płatnik,	np.	DPS.	Jeżeli	wystawia-
na	jest	faktura	( jeżeli	jest	taka	potrzeba)	musi	ona	
być	wystawiona	na	tę	osobę,	na	którą	przepisano	
produkt	leczniczy,	natomiast	jako	płatnik	może	być	
wskazany	ten	podmiot	który	faktycznie	płaci”.		

27.06.2019: Honorowy patronat Ministra Zdro-
wia nad kampanią: „Po pierwsze farma-
ceuta”.

-	„Minister	Zdrowia	Łukasz	Szumowski	wyra-
ził	oficjalną	zgodę	na	objęcie	honorowym	Patro-
natem	Ministra	Zdrowia	kampanii	promującej	za-
wód	farmaceuty:	„Po	pierwsze	farmaceuta”.	Logo	
Ministerstwa	Zdrowia	zostanie	umieszczone	i	wy-

►

►

co	de facto	eliminuje	go	z	zawodu	oraz	finansową	–	
nową	aptekę	może	prowadzić	w ramach	wybranych	
spółek	osobowych,	odpowiada	więc	całym	swoim	
majątkiem,	a nie	tylko	do	wysokości	wkładu	( jak	ma	
to	miejsce	choćby	w przypadku	spółek	z	o.o.,	pro-
wadzonych	głównie	przez	apteki	sieciowe)”.

7.06.2019: Domy dziecka bez leków? Tak wyglą-
da walka z mafią lekową!

-	 „6	 czerwca	 br.	weszła	w	 życie	 noweliza-
cja	Prawa	farmaceutycznego	zaostrzająca	przepi-
sy	związane	ze	zbywaniem	produktów	leczniczych	
przez	apteki	 i	punkty	apteczne	 (art.	 86a).	Nowe	
prawo	miało	 ograniczyć	 proceder	 nielegalnego	
wywozu	leków	za	granicę.	W	rzeczywistości	ude-
rza	m.in.	domy	pomocy	społecznej,	domy	dziecka,	
szkoły,	czy	zakłady	pracy,	które	nie	będą	mogły	ku-
pić	wielu	leków	bez	recepty	(OTC).	Za	złamanie	prze-
pisów	grozi	kara	nawet	do	5	lat	więzienia”.

-	„Zdaniem	Naczelnej	Izby	Aptekarskiej	prze-
pisy	w	żaden	sposób	nie		osiągną		podstawowego	
celu,	jakim	miała	być	walka	z	mafią	lekową.	W	efek-
cie	uniemożliwiają	domom	pomocy	społecznej,	do-
mom	dziecka,	szkołom,	czy	zakładom	pracy	zakup	
wielu	leków	bez	recepty	(OTC),	wykorzystywanych	
do	 leczenia	popularnych	dolegliwości,	 takich	 jak:	
biegunka,	gorączka,	czy	drobne	skaleczenia.	Re-
strykcje	ograniczające	sprzedaż	tych	produktów	są	
niezrozumiałe,	gdyż	nie	były	one	nigdy	zagrożone	
wywozem.	Zatem	wprowadzenie	dotkliwych	sank-
cji	karnych	(nawet	do	5	 lat	więzienia),	zbliżonych	
do	tych	stosowanych	za	nieumyślne	spowodowanie	
śmierci,	nie	znajdują	uzasadnienia.

Tworzenie	regulacji,	w	wyniku	których	prze-
stępcą	może	zostać	fryzjer,	kosmetyczka,		wycho-
wawca	kolonijny,	czy	osoba	opiekująca	się	senio-
rami	 	 	 ,stawia	pod	znakiem	zapytania	prawdziwy	
cel	wypracowanych	rozwiązań.	Dlatego	należy	jak	
najszybciej	poprawić	przepis	tak,	aby	karą	nie	była	
objęta	sprzedaż	 leków	OTC	(zgodnie	z	poprawką	
składaną	przez	NIA)”.
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14 czerwca 2019.	Opublikowano	Komunikat	Ślą-
skiego	Wojewódzkiego	Inspektora	Farmaceu-
tycznego	w	Katowicach	w	sprawie	przestrze-
gania	odpowiedniej	temperatury	w	aptece.	

19 czerwca 2019.	Opublikowano	informację	mgra	
farm.	Piotra	Steciwko	o	powstaniu	Ogólnopol-
skiego	Związku	Zawodowego	Farmaceutów	
Szpitalnych	(OZZFS).

25 czerwca 2019.	Przedstawiono	wyniki	ankiety, 
której	celem	było	poznanie	opinii	farmaceu-
tów	na	temat	wyroku	NSA,	zgodnie	z	którym	
w	godzinach	czynności	apteki	musi	być	obec-
ny	magister	farmacji	posiadający	uprawnienia	
kierownika	apteki	(art.	88	ust.	1	i	2	ustawy	Pra-
wo	farmaceutyczne),	czyli	posiadający	5-letni	
staż	pracy	lub	3-letni	staż	pracy	i	specjalizację.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W WARSZAWIE

22 czerwca 2019.	Odbył	się	IV	Rodzinny	Spływ	Ka-
jakowy	rzeką	Wkrą.	

29 czerwca 2019.	Odbył	się	w	Siedlcach	warsztat	
poświęcony	sytuacjom	kryzysowym	w	pracy	
farmaceuty.

Zapowiedź.	13	lipca	2019	roku	odbędzie	się	w	Ra-
domiu	„Plenerowe	spotkanie	 farmaceutów”	
połączone	ze	szkoleniem	„Postępy	w	zakresie	
leku	roślinnego”.

►
15 czerwca 2019.	Odbyła	się	w	Białymstoku	konfe-

rencja	„Nowoczesna	receptura	w	dermatologii	
i	farmacji”.		

Zapowiedź.	7	września	 	odbędzie	się	w Białym-
stoku	7	edycja	spotkań	w ramach	AKADEMII	
FARMACEUTY.	Farmaceuci	po	zaliczeniu	testu	
sprawdzającego	mogą	uzyskać	10	punktów	
edukacyjnych	„twardych”,	przyznanych	przez	
Gdański	Uniwersytet	Medyczny	oraz	2	punkty	
„miękkie”	przyznane	przez	OIA	w Białymstoku.

LUBELSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

6 czerwca 2019.	Opublikowano	informację,	że	na	
portalu	e-dukacja	udostępniono	sympozjum	
szkoleniowe	–	„Usługa	farmaceutyczna:	Bli-
żej	pacjenta”.	Ukończenie	i	zaliczenie		wszyst-
kich	modułów,	 jakie	będziemy	udostępniać	
z	tego	cyklu		będzie	warunkiem	przystąpienia	
do	pilotażu	„Bliżej	pacjenta”.	Projekt	pilota-
żowy	usługi	 farmaceutycznej:	Bliżej	pacjen-
ta	realizowany	jest	przez	Wydział	Medyczny,	
Collegium	Medicum,	Uniwersytet	Kardyna-
ła	Stefana	Wyszyńskiego	w	Warszawie	przy	
wsparciu	NIAi	Okręgowych	Izb	Aptekarskich	
w	całej	Polsce.		

PODKARPACKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

14-16 czerwca 2019.	Odbyła	się	w	Gospodarstwie	
Agroturystycznym	„Hajstra”	w	Hucie	Polań-

skiej	Konferencja	oraz	Warsztaty	Zielarskie	
w	której	uczestniczyli	członkowie	PTFarm	oraz	
członkowie	POIA.

15 czerwca 2019.	Odbyła	się	w	Rzeszowie	konfe-
rencja	„Pacjent	z	bólem	pod	opieką	farma-
ceuty”	 zorganizowana	pod	merytorycznym	
nadzorem	ekspertów	grupy	opieka.farm.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W KRAKOWIE

11 czerwca 2019.	Opublikowano	listę	imienną	140	
delegatów	na	VIII	kadencję	działalności	Samo-
rządu	Aptekarskiego,	którzy	zostali	wybrani	
na	zebraniach	w	trzech	rejonach		wyborczych:	
Tarnów,	Nowy	Sącz	i	Kraków.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA W OLSZTYNIE

8 czerwca 2019.	Odbyło	się	szkolenie	nt.	„Medyczne	
konopie	w	teorii	i	praktyce”.

WIELKOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA 
APTEKARSKA

4 czerwca 2019.	Opublikowano	wpis	promujący	
artykuł	„System	jakości	w	recepturze	aptecz-
nej”	opublikowany	w	czasopiśmie	„Farmacja	
Wielkopolska”,	nr	1	(6)

ZACHODNIOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

27 czerwca 2019.	 Opublikowano pracę	 poglą-
dową	 nadesłaną	 przez	mgr	 farm	 Roksanę		
Nowicką	pt.	„Interakcje	 leków	z	żywnością”.

GDAŃSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

24 czerwca 2019.	Opublikowano	 informację,	 że	
Gdańska	Okręgowa	Izba	Aptekarska	wygrała	
przed	Naczelnym	Sądem	Administracyjnym	
z	Głównym	 Inspektorem	Farmaceutycznym	
w	sprawie	o	dopuszczenie	GOIA	na	prawach	
strony	w	postępowaniu	o	udzielenie	zezwo-
lenia	na	prowadzenie	apteki	ogólnodostępnej	
(Syg.	Akt	II	GSK	145/19).	Sąd	odrzucił	skargę	
kasacyjną	złożoną	przez	GIF	i	zasądził	na	rzecz	
GOIA	zwrot	kosztów	postępowania	kasacyj-
nego.	

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W BIAŁYMSTOKU

30 maja 2019.	Ukazał	się	Biuletyn	OIAB	„Farmacja	
Regionu	Północno-Wschodniego”	 -	numer	
1/2019.

►

https://forms.gle/13wvSLX4Anv9YanJ6
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
https://akademiafarmaceuty.edu.pl/2019/wp-content/uploads/2019/05/F2019jesien-zaproszenie_Bialystok.pdf
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18 czerwca 2019. Opublikowano	wpis	promujący	
artykuł	„Personel	hurtowni	farmaceutycznych”	
opublikowany	w	czasopiśmie	„Farmacja	Wiel-
kopolska”,	nr	1	(6)

CZĘSTOCHOWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

4 czerwca. Wpis	w	serwisie	Aktualności	–„Druga	
część	remontu	siedziby	izby	została	zakończo-
na.	Odnowiona	jest	sala	posiedzeń	Okręgowej	
Rady	oraz	gabinet	prezesa..."	

DOLNOŚLĄSKA IZBA APTEKARSKA

5 czerwca 2019.	Odbyło	się	we	Wrocławiu	spotka-
nie	farmaceutów	szpitalnych,	które	było	zor-
ganizowane	przez	Komisję	Aptek	Szpitalnych	
DIA	we	Wrocławiu	 i	Stowarzyszenie	Farma-
ceutów	Szpitalnych.	W	programie	spotkania	
odbył	się	wykład	 	na	temat	„Celiakia	–	 i	co	
dalej?”.

LUBUSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

7 czerwca 2019.	Opublikowano	apel	mgr	 farm.	
Darii	 Wielogórskiej-Rutka	 adresowany	 do	
członków	Lubuskiej	Okręgowej	Izby	Aptekar-
skiej	o	„pomoc	w	reaktywowaniu	Lubuskiego	
Oddziału	PTFarm’u.	Jest	to	możliwe	wyłącznie	
przez	zwiększenie	liczby	członków	należących	
do	Towarzystwa”.

KIELECKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

28 czerwca 2019.	Udostępniono	prace	specjaliza-
cyjne	członków	KOIA:

mgr	farm.	Agata	Gujda,	tytuł:	„Migrena	-	farma-
kologiczne	 i	niefarmakologiczne	metody	
leczenia.”

mgr	farm.	Anna	Pszczoła,	tytuł:	„Rola	emolientów	
oraz	nowe	możliwości	leczenia	chorych	na	
AZS.”

mgr	farm.	Aleksandra	Zagrodzka,	tytuł:	„Interak-
cje	leków	z	żywnością	i	alkoholem.”

mgr	farm.	Monika	Sobocińska-Chlebowska,	ty-
tuł:	„Wrzodziejące	zapalenie	jelit	-	objawy,	
sposoby	leczenia,	zalecenia	dla	pacjentów.”

ŚRODKOWOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

13	czerwca	2019.	Odbyło	się	w	Koszalinie	szkolenie	
na	temat	„Suplementy	i	wyroby	medyczne	-	
innowacja	firmy	Aboca”.	

POMORSKO-KUJAWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

6 czerwca 2019.	 Opublikowano	 informację,	 że	
„w	związku	z	pracami	nad	zmianą	regulaminu	
ogłoszeń	„dam	pracę”,	„szukam	pracy”,	„ku-
pię”,	„sprzedam”,	Pomorsko-Kujawska	Okrę-
gowa	Izba	Aptekarska	w	Bydgoszczy	zawiesza	
publikację	ww.	ogłoszeń	do	czasu	wypraco-
wania	odpowiedniego	regulaminu”.

Zapowiedź.	21	września	odbędzie	się	Toruniu	7	
edycja	spotkań	w	ramach	Akademii	Farma-
ceuty.	Zagadnienia	merytoryczne:	 -	Farma-
koterapia	choroby	refluksowej	i	wrzodowej;	-	
Farmakoterapia	wirusowego	zapalenia	wątro-
by;	-	Farmakoterapia	ostrego	i	przewlekłego	
zapalenia	trzustki;	-	Fitoterapia	chorób	układu	
pokarmowego;	-	Epidemiologia	i	etiopatoge-

neza	chorób	alergicznych	(skóra,	oko,	układ	
oddechowy	i	pokarmowy).

OPOLSKA OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

22 maja 2019.	Od	tego	dnia	siedziba	mieści	się	
w	budynku	NOT	(pierwsze	piętro)		przy	ul.	Ka-
towickiej	50/20	w	Opolu.

5 czerwca 2019.	Uległ	zmianie	dotychczasowy	nu-
mer	telefonu	do	biura	Izby.	W	celu	kontaktu	
z	biurem	izby,	należy	połączyć	się	z	centralą	
NOT	pod	nr	tel.:	77	453	74	91	lub	691	190	624	
podając	nr	wew.	168.

14-16 czerwca 2019.	Odbyła	się	konferencja	szko-
leniowa	pn.	„Jurajska	Wiosna	Farmaceutów”.	
Częścią	 konferencji	 była	 uroczystość	 ślu-
bowania	 farmaceutycznego	oraz	wręczenie	
dokumentów	Prawo	Wykonywania	Zawodu	
Farmaceuty	absolwentom	studiów	farmaceu-
tycznych,	którzy	wstąpili	do	Częstochowskiej	
Okręgowej	Izby	Aptekarskiej.

►

►
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w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl 

►

wpis z dnia 3.06

Breast Cancer Unit – nowy model 
organizacyjny opieki nad pacjentem 

z nowotworem piersi.

- „Minister Zdrowia, prof. Łukasz Szumow-
ski zdecydował o uruchomieniu Breast Cancer Unit 
– podpisał projekty rozporządzeń implementujące 
nowy model organizacyjny opieki nad pacjentem 
z nowotworem piersi. 

- „Dzięki temu powstaną wyspecjalizowa-
ne jednostki przeznaczone dla pacjentów z rakiem 
piersi, zapewniające im kompleksową diagnostykę 
oraz indywidualny proces leczenia onkologicznego. 
W ośrodkach BCU będą przyjmować lekarze różnych 
specjalności, m.in. onkolodzy, chirurdzy onkologicz-
ni, specjaliści od chemioterapii i radioterapii, psycho-
lodzy kliniczni, rehabilitanci.”

wpis z dnia 3.06

Ruszył serwis kąpieliskowy GIS.

- „Od 1.06 ruszył serwis kąpieliskowy prowa-
dzony przez Główny Inspektorat Sanitarny. http://
sk.gis.gov.pl. Serwis kąpieliskowy jest systemem in-
formacyjnym, który prezentuje wykaz wszystkich 
kąpielisk wyznaczonych uchwałami rad gmin. Na 
portalu znajdują się również informacje o aktual-
nych przepisach, terminarz organizacji kąpielisk 
oraz opracowanie dotyczące zagrożeń związanych 
z nadmiernym zakwitem sinic. Można tam znaleźć 
przydatne informacje - przede wszystkim o jakości 

wody. Zachęcając do korzystania z serwisu, warto 
przypomnieć o zachowaniu ostrożności nad wodą”.

wpis z dnia 5.06

NIK o finansowaniu produkcji 
radiofarmaceutyków ze środków 

publicznych.

- „NIK ustaliła, że skontrolowane publiczne 
ośrodki wykorzystywały do diagnostyki nowotworo-
wej PET preparaty własnej produkcji, nieposiadające 
wymaganych certyfikatów jakościowych. Ponadto 
ich produkcja ruszyła w większości przypadków kilka 
lat później niż zakładano, a do tego są one droższe 
od radiofarmaceutyków sprowadzanych z zagranicy 
lub produkowanych przez prywatnych wytwórców 
w kraju”.

wpis z dnia 7.06

7 czerwca – Światowy Dzień 
Bezpieczeństwa Żywności.

- „7 czerwca 2019 roku zainaugurowano Świa-
towy Dzień Bezpieczeństwa Żywności (World Food 
Safety Day). Jego tematem przewodnim jest „Bezpie-
czeństwo żywności, biznes każdego”.

„Bezpieczeństwo żywności jest obecnie jed-
nym z najważniejszych obszarów mających wpływ 
na zdrowie i życie człowieka. Szacuje się, że rocznie 
około 600 milionów przypadków chorób przeno-
szonych drogą pokarmową stanowi zagrożenie dla 

zdrowia ludzkiego. Rzetelne informowanie społe-
czeństwa i kreowanie polityki bezpieczeństwa żyw-
ności leży w kompetencjach Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.” 

wpis z dnia 10.06

Nowy Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych 

do Obrotu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

-„W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdro-
wia opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdrowia 
z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia Urzę-
dowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. ”.

wpis z dnia 11.06

Projekt uchwały Rady Ministrów 
w sprawie przyjęcia Narodowego 

Planu dla Chorób Rzadkich.

- „W serwisie informacyjnym Ministerstwa 
Zdrowia udostępniono projekt uchwały Rady Mini-
strów w sprawie przyjęcia Narodowego Planu dla 
Chorób Rzadkich.

„Celem Planu jest wypracowanie optymalnego 
modelu opieki nad chorym cierpiącym na chorobę 
uznawaną za rzadko występującą oraz zapewnie-
nie kompleksowego, wielosektorowego podejścia 
do chorób rzadkich, określenie warunków realiza-
cji świadczeń ośrodków referencyjnych, jak również 
standaryzacja już istniejących ośrodków zajmują-
cych się diagnozowaniem i leczeniem chorób rzad-
kich”.

wpis z dnia 11.06

Duarte Santos z Portugalii  
wybrany na Prezydenta PGEU  

na rok 2020.

- „Farmaceuci przybyli do Krakowa, podczas 
zgromadzenia generalnego Grupy Farmaceutycznej 
Unii Europejskiej wybrali: prezydentem PGEU na rok 
2020 został pochodzący z Portugalii Duarte Santos. 
Zastąpi on na tym stanowisku mgr farm. Michała 
Byliniaka – wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekar-
skiej, który piastuje urząd w tym roku”.

wpis z dnia 14.06

Obchody Światowego Dnia 
Krwiodawcy.

- „Krew jest potrzebna każdego dnia, jednak 
szczególne zapotrzebowanie na nią odnotowuje się 
w okresie wakacyjnym”.

wpis z dnia 26.06

Określono maksymalną ilość 
Witaminy D w suplementach diety.

- „Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że 
Zespół ds. Suplementów Diety działający przy Ra-
dzie Sanitarno-Epidemiologicznej określił maksy-
malną dawkę witaminy D w zalecanej dziennej porcji 
w suplementach diety na 2000 IU czyli 50 µg.”.

wpis z dnia 27.06

Minister Zdrowia  
objął patronatem honorowym 

kampanię „Po pierwsze 
farmaceuta”.

- „Minister Zdrowia Łukasz Szumowski objął 
honorowym patronatem Ministra Zdrowia kampa-
nię promującą zawód farmaceuty „Po pierwsze far-
maceuta”. 

http://sk.gis.gov.pl 
http://sk.gis.gov.pl 
https://www.un.org/en/events/foodsafetyday/
https://www.un.org/en/events/foodsafetyday/
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Drodzy	Państwo!	

Mam	na	imię	Miłosz	Jaguszewski,	jestem	le-
karzem,	 kardiologiem,	 absolwentem	 Gdańskiego	
Uniwersytetu	Medycznego	 (GUMed).	W	projekcie	
pilotażowym	opieki	farmaceutycznej	odpowiadam	
za	aspekty	merytoryczne	 i	badawcze,	 jako	dyrek-
tor	 ds.	 naukowych	 Konsorcjum	 Naukowego	 Uni-
wersytetu	 Kardynała	 Stefana	Wyszyńskiego.	 Poza	
granicami	 kraju,	wielokrotnie	pracowałem	z	 farma-
ceutami	klinicznymi.	Dzięki	współpracy	z	dr	n.	farm.	
Piotrem	Merksem,	wspólnie	doszliśmy	do	wniosku,	
że	obie	profesje	–	 lekarz	 i	 farmaceuta	są	sobie	po-
trzebne:	uzupełniają	się.	Stwierdziłem,	że	warto	bę-
dzie	 te	uznane	na	 świecie	 rozwiązania	wdrożyć	do	

polskiej	praktyki	farmaceutycznej.	Moim	hasłem	dla	
opieki	farmaceutycznej	jest	„opieka	farmaceutyczna:	
od	lekarza	do	farmaceuty!”

Nigdy	nie	przypuszczałem,	że	przyjdzie	nasze-
mu	zespołowi	realizować	projekty	z	opieki	farmaceu-
tycznej	na	 skalę	 światową,	nie	przychodziło	mi	do	
głowy,	 że	uda	mi	 się	 spotkać	na	 swojej	drodze	 tak	
wspaniałych	 ludzi.	Projekty	w	zakresie	opieki	 zdro-
wotnej	to	spełnienie	moich	marzeń	o	zintegrowanej	
opiece	nad	pacjentami.	

Zapraszam	Was	wszystkich	do	dołączenia	do	
obecnie	 największych	projektów	w	 zintegrowanej	
opiece	zdrowotnej.	

Z	wyrazami	szacunku,
prof. nadzw. dr hab. n. med. 

Miłosz Jaguszewski 

Gotowość do prowadzenia 
OF w Polsce  

(Badanie Wydział Farmaceutyczny  
CM UMK w Bydgoszczy) 

Wraz	z	rozpoczęciem	projektów	badawczych,	
postanowiliśmy	przeprowadzić	badania,	czy	polscy	
farmaceuci	 są	 gotowi	 do	 projektów	badawczych	
w	 zakresie	 opieki	 farmaceutycznej.	 Zdecydowa-
na	większość	 farmaceutów	 (84%)	wykazuje	 chęć	
przystąpienia	do	pilotażu	opieki	 farmaceutycznej.	
Spośród	barier	związanych	z	prowadzeniem	opieki	
farmaceutycznej	respondenci	najczęściej	wskazują:	
brak	czasu	 (61,8%),	brak	odpowiedniej	przestrzeni	
(55,3%),	a	 także	brak	przeszkolenia	 (50,4%).	Nato-
miast	korzyści	 z	wdrożenia	pilotażu	opieki	 farma-
ceutycznej	to	dla	pacjentów	głównie:	zmniejszenie	
błędów	związanych	ze	stosowaniem	leków	(78,9%),	
zmniejszenie	 działań	 niepożądanych	 (69,1%)	 oraz	
zrozumienie	 przez	 pacjentów	 celowości	 stosowa-
nia	 leków	(64,2%).	Korzyści	z	wprowadzenia	usług	
opieki	farmaceutycznej,	jakie	mogliby	odnieść	far-

maceuci,	 to	przede	wszystkim	wzrost	prestiżu	za-
wodu	 (78%),	 satysfakcja	 zawodowa	 (69,1%)	 oraz	
poprawa	 relacji	 z	 pacjentami	 (57,7%).	Wśród	 ele-
mentów	niezbędnych	do	wdrożenia	 usług	opieki	
farmaceutycznej	w	Polsce	większość	ankietowanych	
wskazuje	 odpowiednie	 szkolenia	 (81,3%)	oraz	 za-
pewnienie	odpowiedniego	miejsca	do	prowadzenia	
konsultacji	(69,9%).	Jest	niewątpliwy	krok	do	przodu. 

O opiece farmaceutycznej słów kilka

Każdemu	 z	 Nas	 farmaceutów,	 kiedy	 myśli	
o	opiece	farmaceutycznej	od	razu	przychodzą	mu	
na	myśl	Stany	Zjednoczone	Ameryki,	które	były	de	
facto	 miejscem	 narodzin	 opieki	 farmaceutycznej	
(Hepler	 i	 Strand).	 Po	 dziś	 dzień	 apteki	 w	 Stanach	
Zjednoczonych	uważane	są	za	miejsce	świadczenie	
usług	 farmaceutycznych	 najwyższej	 jakości.	 Far-
maceuta	ma	 tu	do	dyspozycji	 szereg	udogodnień	
w	sprawowaniu	opieki	nad	pacjentem,	począwszy	
od	pełnej	komputeryzacji	 systemowej,	dzięki	cze-
mu	dużo	łatwiejszy	jest	np.	kontakt	z	lekarzem	czy	
proste	 procedury	 obrotu	 lekami.	 Olbrzymi	 nacisk	
kładziony	 na	 realizację	 opieki	 farmaceutycznej	
w	Stanach	Zjednoczonych	Ameryki	wynika	przede	
wszystkim	z	czynników	ekonomicznych.	Amerykań-
ska	służba	zdrowia	przykłada	wszelkich	starań,	aby	
uzyskać	redukcję	kosztów	ponoszonych	na	opiekę	
medyczną.	

W	Polsce	w	ramach	współpracy	między	wy-
działami	 uczelni	 medycznych,	 rozwijamy	 obecnie	
trzy	bardzo	ważne	z	punktu	widzenia	życia	i	zdro-
wia	polskich	pacjentów	usługi	farmaceutyczne	no-
wej	 generacji.	 Pierwszą	 z	 nich	 jest	 projekt	 Bliżej	
pacjenta	 (www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl),	w	
który	obecnie	weszło	już	kilkaset	aptek	(438)	nieza-
leżnych	i	sieciowych.	Na	główny	cel	obraliśmy	so-
bie	pacjentów	z	migotaniem	przedsionków.	Wspól-
nie	z	naszymi	ekspertami	stworzyliśmy	unikatowy	
program	szkoleniowy	dostępny	za	wsparciem	OIA	
w	Krakowie	dostępny	na	stronie	www.e-dukacja.pl. 
Zapraszamy	wszystkich	farmaceutów	do	skorzysta-
nia	z	warsztatów.	

Projekty opieki 
farmaceutycznej w Polsce 
– bo pacjent jest dla Nas najważniejszy!

Forum wydarzeń

- „Akcja, prowadzona wspólnie przez Naczel-
ną Izbę Aptekarską i Fundację Aflofarm, ma za zada-
nie wzmocnić wizerunek zawodu farmaceuty w Pol-
sce. Będzie realizowana do września 2019 roku przy 
użyciu różnorodnych kanałów komunikacji. Raport 
„Farmaceuta w Polsce. Ogólnopolskie badania wize-
runkowe 2019″, dostępny na stronie www.popierw-
szefarmaceuta.pl, jest jednym z nich”. 

wpis z dnia 27.06

Nowa lista leków refundowanych. 
Będzie obowiązywać od 1 lipca.

- „W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 
ukazało się obwieszczenie z dnia 27 czerwca 2019 
r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego oraz wyrobów medycznych. Opublikowano 
również obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 
czerwca 2019 r. w sprawie wykazu leków, środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywienio-
wego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu”. ■

►

►

http://www.pilotazopiekifarmaceutycznej.pl
http://www.e-dukacja.pl
http://www.popierwszefarmaceuta.pl
http://www.popierwszefarmaceuta.pl
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W	podsumowaniu	dotychczasowych	pomia-
rów	 aptek	 bez	 opieki	 s	 z	 opieką,	 suma	 pojedyn-
czych	odchyleń	(6	ocenianych	domen)	od	prawidło-
wej	adherencji	terapeutycznej	stosowania	leku	kar-
diologicznego	w	trakcie	1-miesięcznej	obserwacji:

• Wzrosła	 w	 grupie	 standardowej	 praktyki	
aptecznej	o	38%.

• Zmniejszyła	się	o	27%	w	grupie	pacjentów,	
którzy	otrzymali	interwencje

Wyniki	 są	 bardzo	 imponujące	w	 tym	 szcze-
gólnie	zyski	dla	decydentów	są	widoczne	i	odczu-
walne	dla	każdej	ze	stron:

1.	 Pacjenta	–	poprawa	jakości	życia	i	poprawy	
leczenia.

2.	 NFZ	–	 leki	 stosowane	kardiologicznie	uzy-
skały	odpowiedni	wzrost	adherence	na	po-
ziomie	5-10%.

3.	 Farmaceuci	–	będą	pierwszymi,	którzy	do-
świadczyli	korzystania	z	mierzalnych	metod	
pracy.

4.	 Apteki	 –	 otrzymują	 dodatkowe	 wynagro-
dzenie	i	zwiększą	obroty,	a	dodatkowo	sami	
wracają	 do	 naszego	 zespołu	 z	 pomysłami	
na	usprawnienie	usług.	

5.	 Firmy	 farmaceutyczne	 –	 odczują	 wyraźny	
wzrost	wynikających	z	przestrzegania	zale-
ceń	lekarza.

6.	 Lekarze	 –	 są	bardzo	 zadowoleni	 z	uzyska-
nych	wyników.

Badania	 i	 ich	 wyniki	 uznajemy	 za	 rokujące	
w	negocjacjach	z	rządem	odnośnie	katalogu	usług	
farmaceutycznych	w	Polsce.

Skieruj pacjenta 

Skieruj	pacjenta	 to	druga	usługa	 jaką	obec-
nie	 realizujemy	 w	 ponad	 100	 aptekach	 na	 ternie	
Polski.	 Ponieważ	 profilaktyka	 jest	 tańsza	 niż	 le-
czenie,	 działania	 rządowe	powinny	 skupiać	 się	 na	
rozwoju	opieki	farmaceutycznej,	będącej	najłatwiej	
docierającym	do	 społeczeństwa	narzędziem	dzia-
łań	prozdrowotnych.	Dzięki	aktywnie	oferowanych	
w	 Polskich	 aptekach	 badaniach	 przesiewowych	
zdiagnozowaliśmy	już	ponad	250	pacjentów	z	cho-
robami	dodatkowymi.	Postępowanie	 takie	 jest	nie	
tylko	 istotne,	 lecz	wręcz	 konieczne,	 gdyż	wydatki	
rządu	na	opiekę	medyczną	są	szczególnie	wysokie	
i	znacznie	przewyższają	wydatki	innych	krajów.	

Dzięki	 usłudze	www.skierujpacjenta.pl	 udaje	
nam	 się	poprawić	 relacje	 z	 lekarzami	w	 lokalnych	
przychodniach,	którzy	uznali	badania	przesiewowe	
poprzez	kierowanie	z	apteki	za	bardzo	dobry	po-
mysł.	Medycy	z	lokalnych	przychodni	bardzo	często	
sami	kontaktują	się	z	farmaceutami,	celem	uzyska-
nia	informacji	o	programie.	Program	Skieruj	pacjen-
ta	najlepiej	rozwija	się	w	Łodzi.	Składamy	serdecz-
nie	podziękowania	dla	OIA	w	Łodzi.	

Usługa zdrowe serce 

To	najnowsze	dziecko	naszego	zespołu	www.
usługazdroweserce.pl.	Nasz	cel	 to	pomoc	chorym	
w	 poprawie	 przestrzegania	 zaleceń	 lekarza	 po	
ostrym	zespole	wieńcowym	(zawał	STEMI,	NSTEMI,	
niestabilna	dławica	piersiowa),	 którym	przepisano	
lek	 przeciwpłytkowy.	 „Zdrowe	 serce”	 to	 badanie	
w	 którym	będzie	dokonane	porównanie	poziomu	

satysfakcji	 z	 usługi	 aptecznej	 etykietowania	 ap-
tecznego	w	ramach	której	pacjent	otrzyma	naklejki	
informacyjne	z	dawkowaniem	na	opakowaniu	leku	
oraz	 specjalne	 przygotowany	 materiał	 edukacyj-
ny	 dla	 pacjenta	 po	 zawale	 serca.	 Usługa	 będzie	
świadczona	 w	 500	 aptekach	 w	 Polsce.	 Zarówno	
etykietowanie	apteczne,	jak	i	broszury	informacyj-
ne	 zostaną	 poddane	 ewaluacji	 z	 wykorzystaniem	
zwalidowanych	narzędzi	badawczych.	Projekt	 rea-
lizowany	 jest	przez	naukowców	Uniwersytetu	Kar-
dynała	Stefana	Wyszyńskiego	wraz	z	naukowcami	
z	I	Kliniki	Kardiologii	Gdańskiego	Uniwersytetu	Me-
dycznego,	Wydziału	Farmaceutycznego	Collegium	
Medicum	UMK	w	Toruniu	oraz	ekspertów	z	innych	
uczelni	 Medycznych.	 Metodologia	 badań	 zosta-
ła	przygotowana	przy	współpracy	z	zespołem	dra	
Regisa	Vaillancourta	ze	Szpitala	Dziecięcego	w	Ot-
tawie,	składającego	się	z	czterech	najlepszych	far-
maceutów	klinicznych	z	Kanady.	W	projekcie	weź-
mie	udział	blisko	pięćset	aptek	z	całej	Polski,	do	tej	
pory	zgłosiło	się	kilkadziesiąt.	Projekt	będzie	trwać	
12	miesięcy.	

Zachowanie mediów branżowych  
podczas trwania pilotażu

Podobnie	 jak	 pacjenci	 szukający	 informa-
cji	o	stosowanym	leku,	którzy	narażeni	są	na	wie-

le	 źródeł	 informacji	 wprowadzanych	 w	 błąd	 lub	
ze	sobą	sprzecznych,	tak	 i	 farmaceuci	w	Polsce	są	
poddawania	swoistej	presji	medialnej.	Coraz	częś-
ciej	niektóre	media	branżowe	szukające	taniej	sen-
sacji	rozpowszechniają	niesprawdzone	i	niemeryto-
ryczne	informacje	hamując	nasz	rozwój	zawodowy	
i	niszcząc	entuzjazm.	Poprzez	swoje	nieprzemyślane	
publikacje,	podcinają	skrzydła	setkom	farmaceutów	
w	Polsce,	 a	 na	 koniec	 tracą	 na	 tym	 ci	 najbardziej	
bezbronni	–	nasi	pacjenci.	My	farmaceuci	przecież	
chcemy	 się	opiekować	pacjentami	w	 ramach	pro-
jektów	badawczych.	Tym	bardziej,	że	przynoszą	już	
pierwsze	efekty	zarówno	powracających	do	zdrowia	
pacjentów,	ale	także	w	zakresie	motywowania	far-
maceutów	do	pracy	przy	zmienianiu	postrzegania	
zawody	farmaceuty	w	Naszym	kraju.	W	przypadku	
jakichkolwiek	wątpliwości,	zapraszamy	do	kontaktu	
z	Naszymi	 ekspertami.	Obiecujemy	 zawsze	mery-
toryczne	i	oparte	na	faktach	i	stanie	rzeczywistym	
informacji	 dotyczące	 projektów	 oraz	 koleżeńską	
pomoc.	■

Pozdrawiamy wszystkich farmaceutów! 
 

dr n. farm. Piotr Merks

►

http://www.skierujpacjenta.pl
http://www.usługazdroweserce.pl
http://www.usługazdroweserce.pl
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Rynek apteczny w maju 2019 r. zanotował	sprzedaż	na	poziomie	
2	969.6	mln	PLN.	Jest	to		więcej	o		349	mln	PLN	niż	w	analogicznym	
okresie	 2018	 roku	 (+13.3%).	Natomiast	w	porównaniu	do	 kwietnia	
2019	wartość	sprzedaży	spadła	o	25.4	mln	PLN	(-0.8%).	

 wyżej niż rok wcześniej (+13,3%) 

 spadek względem kwietnia 2019 r.
(-0,8%)

Statystyczna apteka

Informacja dla Aptekarza Polskiego 14 czerwca 2019 r.

Rynek apteczny  
w maju 2019 r.

W	maju	2019	r.	wartość	sprzedaży	dla	staty-
stycznej	apteki	wyniosła	208	tys.	PLN.	Średnia	war-
tość	przypadająca	na	aptekę	była	o	33.5	tys.	PLN	
większa	od	wartości	w	analogicznym	okresie	po-
przedniego	roku.	W	porównaniu	do	kwietnia	2019	
wartość	sprzedaży	statystycznej	apteki	zmniejszyła	
się	o	1	tys.	PLN.	

Średnia	 cena*	 produktów	 sprzedawanych	
w	 aptekach	 w	maju	 2019	 r.	 wyniosła	 21.6	 PLN.	
W	porównaniu	do	maja	2018	r.	średnia	cena	wzro-
sła	o	3.5%,	a	wobec	poprzedniego	miesiąca	była	
wyższa	o	0.8%.	Z	monitorowanych	segmentów	naj-
większy	procentowy	wzrost	cen	względem	poprzed-
niego	roku	miał	miejsce	w	segmencie	sprzedaży	
odręcznej	(+5.3%).	

Marża	apteczna	w	maju	wyniosła	24.3%	i	była	
o	0.1	pp.	mniejsza	od	marży	z	analogicznego	okre-

Pacjent

PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omni-
bus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie 
aptecznym podczas sprzedaży produktu. 

 

Kluczowe segmenty rynku maj.19 kwi.19 zmiana trend maj.19 maj.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 1 052.3     1 040.1     12.2 1.2% 1 052.3     955.2        97              10.2%
Leki pełnopłatne (Rx) 678.1        674.2        3.8 0.6% 678.1        585.2        93              15.9%
Sprzedaż odręczna (OTC) 1 216.4     1 255.9     -39.4 -3.1% 1 216.4     1 059.5     157            14.8%
Całkowita sprzedaż 2 969.6     2 995.0     -25.4 -0.8% 2 969.6     2 620.6     349            13.3%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta

 

Kluczowe segmenty rynku maj.19 kwi.19 zmiana trend maj.19 maj.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 73.7           72.6           1.1 1.5% 73.7 63.6 10.1 15.9%
Leki pełnopłatne (Rx) 47.5           47.1           0.4 0.9% 47.5 39.0 8.5 21.9%
Sprzedaż odręczna (OTC) 85.2           87.6           -2.4 -2.8% 85.2 70.5 14.7 20.8%
Całkowita sprzedaż 208.0        209.0        -1.0 -0.5% 208.0 174.5 33.5 19.2%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki

 

Kluczowe segmenty rynku maj.19 kwi.19 zmiana trend maj.19 maj.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 28.1 28.3 -0.2 -0.8% 28.1 27.8 0.3 1.2%
Leki pełnopłatne (Rx) 26.2 26.0 0.2 0.8% 26.2 25.3 0.9 3.8%
Sprzedaż odręczna (OTC) 16.4 16.3 0.1 0.7% 16.4 15.6 0.8 5.3%
Całkowita sprzedaż 21.6 21.4 0.2 0.8% 21.6 20.9 0.7 3.5%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania

 

Kluczowe segmenty rynku maj.19 kwi.19 zmiana trend maj.19 maj.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 19.2% 19.0% 0.2% 1.0% 19.2% 18.5% 0.7% 3.8%
Leki pełnopłatne (Rx) 20.4% 21.3% -0.9% -4.2% 20.4% 22.1% -1.7% -7.7%
Sprzedaż odręczna (OTC) 28.9% 28.2% 0.7% 2.6% 28.9% 28.8% 0.1% 0.3%
Całkowita sprzedaż 24.3% 24.3% 0.0% -0.1% 24.3% 24.3% -0.1% -0.2%

Statystyczna apteka Średnia marża

 

Kluczowe segmenty rynku maj.19 kwi.19 zmiana trend maj.19 maj.18 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 730            770            -40 -5.2% 730            660            70 10.6%
Leki pełnopłatne (Rx) 730            780            -50.0 -6.4% 730            690            40 5.8%
Sprzedaż odręczna (OTC) 2 910         3 160         -250 -7.9% 2 910         2 740         170 6.2%
Całkowita sprzedaż 3 540         3 810         -270 -7.1% 3 540         3 330         210 6.3%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów

 

maj.19 kwi.19 zmiana trend maj.19 maj.18 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 58.8           54.9           3.9 7.1% 58.8           52.4           6.4 12.1%
Zapłata przez pacjenta 43.1           40.5           2.5 6.3% 43.1           38.2           4.8 12.6%
Dopłata refundatora 15.7           14.3           1.4 9.5% 15.7           14.2           1.5 10.7%
Zapłata przez pacjenta % 73.3% 73.9% -0.6% -0.8% 73.3% 73.0% 0.3% 0.5%
Dopłata refundatora % 26.7% 26.1% 0.6% 2.2% 26.7% 27.0% -0.3% -1.2%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta

su	 poprzedniego	 roku.	
Względem	kwietnia	2019	
marża	nie	uległa	zmianie.

W	maju	2019	r.	staty-
styczną	aptekę	odwiedzi-
ło	 średnio	3	540	pacjen-
tów.	To	o	6.3%	więcej	niż	
w	 analogicznym	 okresie	
2018	r.	W	porównaniu	do	
poprzedniego	 miesiąca	
liczba	 pacjentów	 spadła	
o	7.1%.	

Średnia	 war tość	
sprzedaży	 przypadają-
ca	 na	 pacjenta	 wyniosła	
w	maju	 2019	 r.	 58.8	 PLN	
i	była	o	12.1%	wyższa	niż	
w	 maju	 2018	 roku	 (52.4	
PLN).	Natomiast	względem	
kwietnia	 2019	 (54.9	 PLN)	
wartość	ta	wzrosła	o	7.1%.

Udział	 refundacji	
w	średniej	wartości	sprze-
daży	na	pacjenta	w	maju	
2019	r.	wyniósł	26.7%	i	był	
wyższy	 o	 0.6	 pp.	 w	 po-
równaniu	do	poprzednie-
go	miesiąca	oraz	o	0.3	pp.	
niższy	niż	w	analogicznym	
okresie	 ubiegłego	 roku.	
Średnia	 zapłata	 pacjenta	
w	odniesieniu	do	całkowi-
tej	ceny	w	maju	wynosiła	
73.3%,	w	porównaniu	do	
kwietnia	 ubiegłego	 roku	
była	wyższa	o	0.5%.	■

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2018

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2018
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Nowe rejestracje PL

Kwiecień 2019
W kwietniu 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 96 pozwoleń na 
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia 
dla nowych produktów leczniczych obejmują 46 jednostek klasyfikacyj-
nych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty 
omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na 
rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czyn-
nej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, 
numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej – GTIN [Global Trade Item Number]), 
które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-
-wykazy/produkty-lecznicze/2019 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie 
na dopuszczenie do obrotu w kwietniu 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 10 maja 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY  
I METABOLIZM

A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; 
A01AD – Inne środki do stosowania miejsco-
wego w jamie ustnej

Benzydamine: Benzydamine Mylan w postaci aero-
zolu 0,15% to 6. zarejestrowana marka benzydami-
ny. Na rynek wprowadzono 5 marek - w sprzedaży 
pojawiły się: aerozole w dawce 0,15% Hascosept 
(Hasco-Lek), Tantum Verde (Angelini), od maja 
2011 Uniben (Unia) i od maja 2016 Hascosept Den-
tal (Hasco-Lek); aerozole w dawce 0,3% Tantum 
Verde Forte (Angelini) i od października 2013 Ha-
scosept forte (Hasco-Lek); płyny 0,15% Hascosept 
(Hasco-Lek), Tantum Verde (Angelini), od grudnia 
2015 Septolux (PharmaSwiss) i od maja 2018 Ac-
tusept (Dr. Max).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Septolux Max 
(PharmaSwiss) w postaci aerozolu 0,3% do stoso-
wania w jamie ustnej.

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnoś-
ciom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

Aprepitant: Aprepitant Accord (Accord Healthcare) 
to 6. zarejestrowana marka aprepitantu. Do sprze-
daży wprowadzono lek oryginalny Emend (Merck 
Sharp & Dohme).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Aprepitant Auro-
vitas, Aprepitant Mylan (lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Aprepitant Ethypharm), Aprepitant 
Sandoz, Aprepitant Teva.

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o dzia-
łaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym sto-
sowane w chorobach jelit;
A07D/A07DA – Leki hamujące perystaltykę jelit

Loperamide: Aurostop (Aurovitas) to 10. zarejestro-
wana marka loperamidu. Na rynek wprowadzono 7 
marek: Dissenten (SPA), Imodium Instant (McNeil), 
Laremid (Polfa Warszawa), Loperamid WZF (Polfa 
Warszawa), Stoperan (US Pharmacia), od paździer-
nika 2012 Lopacut (Vitabalans) i od października 
2014 Loper (Sun-Farm; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Loperam-SF).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Loperamide 
Aurovitas, Loperamid Dr. Max kapsułki (lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Loperamid Far-
max).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Loperamid Dr. Max 
tabletki.

A07X/A07XA – Inne środki przeciwbiegun-
kowe

Racecadotril: Bloctil (Rivopharm) to 3. zarejestro-
wana marka leku zawierającego racekadotryl. Do 

sprzedaży wprowadzono 2 marki: od marca 2013 
Hidrasec (Bioprojet) i od sierpnia 2013 Tiorfan (Bio-
projet; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Hidrasec).

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B 
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin; A10BH – Inhibitory 
peptydazy dipeptydylowej IV (DPP-4)

Vildagliptin: Viglita (Zentiva) to 7. zarejestrowa-
na marka wildagliptyny. Do sprzedaży w Polsce 
wprowadzono od maja 2008 lek oryginalny Galvus 
(Novartis Europharm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Agnis (Belupo), 
Glypvilo (Krka), Jalra (Novartis Europharm), Saxotin 
(Sandoz) i Xiliarx (Novartis Europharm).

A11 – Witaminy;
A11C – Witaminy A i D, włączając preparaty 
złożone zawierające obie witaminy; A11CC – 
Witamina D i analogi

Colecalciferol: Vitaminum D3 Medana (Medana 
Pharma) w 3 dawkach, w tym w nowej dla substan-
cji czynnej dawce 10000 j.m., to 10. zarejestrowa-
na marka produktu leczniczego z witaminą D3. Do 
sprzedaży wprowadzono 6 marek: Devikap (Me-
dana Pharma; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Vitaminum D3 solutio aquosa), Juvit D3 (Ha-
sco-Lek), Vigantol (Merck), Vigantoletten (Merck), 
od sierpnia 2017 Solderol (Lekam; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Vitamin D3 Raday-
drug) i od października 2017 Dekristol (Sun-Farm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fultium-D3 (Sta-
da; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Atrium 
D3), Thorens (Italfarmaco), Vitamin D3 Sandoz.
Ponadto na rynek wprowadzono ponad 120 marek 
środków spożywczych z witaminą D3.

A11D – Witamina B1 bez dodatku innych sub-
stancji oraz jej połączenia z witaminami B6 
i B12; A11DB – Witamina B1 w połączeniu 
z witaminą B6 i/lub witaminą B12

Thiamine+pyridoxine: Beduo (Sun-Farm) to 1. za-
rejestrowana marka leków o podanym składzie. Lek 
jest wskazany do stosowania w chorobach układu 
nerwowego spowodowanych udokumentowanym 
niedoborem witamin B1 i B6. Niedobór witaminy 
B1 i B6 rzadko występuje pojedynczo. Przed roz-
poczęciem terapii należy więc sprawdzić, czy nie 
występuje niedobór innej witaminy.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01C – Leki pobudzające pracę serca, z wy-
łączeniem glikozydów nasercowych; C01CA 
– Leki adrenergiczne i dopaminergiczne

Norepinephrine: Sinora (Sintetica) w postaci roz-
tworu do infuzji to rozszerzenie względem wprowa-
dzonego wcześniej koncentratu. Zarejestrowano 3 
marki norepinefryny zwanej też noradrenaliną. Na 
rynek wprowadzono Levonor (Polfa Warszawa) i od 
stycznia 2019 Sinora (Sintetica) w postaci koncen-
tratu do sporządzania roztworu do infuzji.
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Noradrenaline 
Aguettant.

C03 – Leki moczopędne; C03C – Leki mo-
czopędne wysokiego pułapu; C03CA – Sul-
fonamidy, leki proste

Torasemide: Ivisemid SR (Bioton) to 6. zarejestro-
wana marka torasemidu, a 1. preparat o przedłużo-
nym uwalnianiu. Do sprzedaży wprowadzono 5 le-
ków: Diuver (Teva; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Torasemide), Trifas i Trifas Cor (Menarini), 
od lipca 2010 Diured (Biofarm), od kwietnia 2011 
Torsemed (Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Torasemide-1A Pharma) i od czerwca 
2011 Toramide (Polpharma).

C10AX – Inne środki wpływające na stężenie 
lipidów

Ezetimibe: Etibax (Ranbaxy) to 18. zarejestrowa-
na marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono 12 
marek: Ezetrol (Merck Sharp & Dohme; lek orygi-
nalny), od kwietnia 2018 siedem leków generycz-
nych: Coltowan (Gedeon Richter Polska), Ezehron 
(Adamed), Ezen (Zentiva), Ezetimibe Apotex, Ezo-
leta (Krka), Lipegis (Egis), Symezet (Symphar; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ezetimibe 
SymPhar), od czerwca 2018 Ezetimibe Mylan i Mi-
zetib (Polpharma), od sierpnia 2018 Ezolip (Orion; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ezetimibe 
Glenmark) i od października 2018 Exebir (Accord 
Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Esetin (S-
-Lab), Ezetimibe Alchemia, Ezetimibe Aurovitas, 
Ezetimibe Teva, Ezetymib Aristo.

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII
D04/D04A – Leki przeciwświądowe, 
w tym przeciwhistaminowe, znieczulające 
itp.; D04AB – Środki miejscowo znieczulające

Lidocaine: Lidocainum Aflofarm to 2. zarejestro-
wana w tej klasie marka lidokainy. Do sprzedaży 
wprowadzono od lutego 2019 Nanolipo (Adamed; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Lidiam).
Lidocainum Aflofarm stosuje się przed stosunkiem, 
w celu zmniejszenia wrażliwości prącia na dotyk, 
jako środek opóźniający ejakulację, w przypadku 
przedwczesnego wytrysku.
Nanolipo jest lekiem miejscowo znieczulającym 

►
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przeznaczonym do znieczulania powierzchniowych 
warstw skóry przed: cewnikowaniem i nakłuciem żył 
u osób dorosłych oraz u dzieci i młodzieży od 1 mie-
siąca życia; bolesnym zabiegiem miejscowym na 
większych powierzchniach nieuszkodzonej skóry, 
w przypadku gdy stosowanie produktu leczniczego 
miejscowo znieczulającego jest odpowiednie wy-
łącznie u osób dorosłych.

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające 
na czynność układu płciowego; G03D – Pro-
gestogeny; G03DA – Pochodne pregnenu(4)

Progesterone: Utrogestan (Besins) w nowej dla 
substancji czynnej postaci kapsułek dopochwowych 
to 10. zarejestrowana marka preparatów proge-
steronu. Na rynek wprowadzono 7 marek: Lutei-
na (Adamed), od czerwca 2011 Lutinus (Ferring), 
od lutego 2014 Prolutex inj. (IBSA), od lipca 2015 
Luttagen (Exeltis Poland), od października 2015 
Crinone (Merck) w postaci jednodawkowego żelu 
dopochwowego, od grudnia 2017 Progesterone Be-
sins (preparat wprowadzony od września 2017 pod 
pierwotną nazwą Progesterone Goodlife Fertility) 
w postaci kapsułek doustnych i Cyclogest (Actavis) 
w postaci globulek dopochwowych.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: preparat 
w postaci kapsułek doustnych Famenita (Effik; za-
rejestrowany pierwotnie pod nazwą Progesterone 
Effik) i Lustork (Adamed) tabletki dopochwowe.

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki sto-
sowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu

Solifenacin: Nifelox (Synoptis) i Vesoligo (Lekam to 
odpowiednio 20. i 21. zarejestrowana marka solife-
nacyny. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny 
Vesicare (Astellas).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Adablok (Ada-
med), Afenix (Polpharma), Asolfena (Krka), Silamil 
(Ranbaxy), Solifenacin Farmax (Neuraxpharm Bo-
hemia), Solifenacin Lesvi, Solifenacin Medreg, So-
lifenacin Mylan, Solifenacin PMCS (Pro.Med.CS), 
Solifenacin Sandoz, Solifenacin Stada, Solifenacin 
Teva, Solifurin (Aflofarm), Soluro (Accord Healthca-
re), Symcare (Symphar; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Solifenacyna Symphar), Uronorm 
(Orion), Vesisol (G.L. Pharma) i Zevesin (Zentiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: ApoSoli (Apotex).

G04C – Leki stosowane w łagodnym przero-
ście gruczołu krokowego; G04CX – Inne leki 
stosowane w łagodnym przeroście gruczołu 
krokowego

Epilobii angustifolii herba: Ziele wierzbownicy 
(Flos) to 1. zarejestrowany tradycyjny produkt lecz-
niczy roślinny zawierający ziele wierzbówki kiprzycy, 
stosowany w celu łagodzenia objawów związanych 
z łagodnym przerostem gruczołu krokowego.

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz 
ich analogi; H01B – Hormony tylnego płata 
przysadki; H01BA – Wazopresyna i analogi

Terlipressin: Terlipressin Sun (Sun Pharmaceutical 
Industries) to 4. zarejestrowana marka terlipresyny. 
Na rynek wprowadzono 3 marki: Glypressin (Fer-
ring), Remestyp (Ferring-Léčiva) i od maja 2017 
Terlipressini acetas Ever Pharma (Ever Valinject).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AX – Inne leki przeciwwi-
rusowe

Inosine pranobex+zinc: Neosine Duo (Aflofarm) 
w postaci tabletek to rozszerzenie względem sy-
ropu Neosine Duo, który pojawił się na rynku od 
października 2018.

J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki bak-
teryjne; J07AP – Szczepionki przeciw durowi 
brzusznemu

Vaccinum febris typhoidi: Vivotif (PaxVax) to 
3. zarejestrowana marka szczepionki, w tym 1. 
w postaci doustnej. Do sprzedaży wprowadzono 2 
szczepionki iniekcyjne: Ty – szczepionka durowa 
(Biomed Kraków) i Typhim Vi (Sanofi Pasteur).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AB – Sulfoniany 
alkilowe

Busulfan: Busulfan Tillomed to 4. zarejestrowana 
marka busulfanu. Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: Busilvex (Pierre Fabre) i od lipca 2017 Bu-
sulfan Accord (Accord Healthcare).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Busulfan Fre-
senius Kabi.
Treosulfan: Treosulfan Tillomed to 1. zarejestrowa-
na marka treosulfanu. Dotychczas na import doce-
lowy sprowadzany jest niezarejestrowany w Polsce 
Ovastat (medac). Treosulfan jest wskazany do sto-

sowania w paliatywnym leczeniu zaawansowanego 
nabłonkowego raka jajnika po co najmniej jednym 
rzucie terapii standardowej.

L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty na-
turalne; L01CA – Alkaloidy barwinka i analogi

Vinorelbine: Vinorelbine Alvogen to 5. zarejestro-
wana marka winorelbiny. Na rynek wprowadzono 4 
marki: Navelbine (Pierre Fabre), Navirel (medac), 
od czerwca 2013 Neocitec (Sandoz) i od stycznia 
2018 Vinorelbine Accord (Accord Healthcare).

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Gefitinib: Gefitinib Accord (Accord Healthcare) to 
10. zarejestrowana marka gefitynibu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Iressa (AstraZeneca).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Gefitinib Alvo-
gen, Gefitinib Genthon, Gefitinib Glenmark, Gefitinib 
Krka, Gefitinib Mylan, Gefitinib Sandoz, Gefitinib 
Stada, Gefitinib Synthon.

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Anagrelide: Anagrelid Nordic w 3 dawkach to 16. 
zarejestrowana marka anagrelidu, w nowej dla sub-
stancji czynnej postaci tabletek (wcześniej zareje-
strowane leki mają postać kapsułek) i w nowej daw-
ce 0,75 mg. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: 
Thromboreductin (AOP Orphan Pharmaceuticals), 
od marca 2018 Anagrelide Vipharm, od czerwca 
2018 Anagrelide Zentiva i Grenalvon (Alvogen), od 
lipca 2018 Anagrelide Accord (Accord Healthcare), 
od września 2018 Atremia (Teva), od stycznia 2019 
Anagrelide Ranbaxy i od marca 2019 Anagrelide 
Stada.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Anagrelid Aurovi-
tas, Anagrelide Bioton, Anagrelide Glenmark, Ana-
grelide Mylan, Anagrelide Sandoz, Anagrelidum AOP 
(AOP Orphan Pharmaceuticals) i Xagrid (Shire).

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem we-
wnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; L02BA - An-
tyestrogeny

Fulvestrant: Fulwestrant Accord (Accord Health-
care) to 6. zarejestrowana marka fulwestrantu. Do 
sprzedaży wprowadzono Faslodex (AstraZeneca).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulvestrant 
Mylan, Fulvestrant Sandoz, Fulvestrant Sun (Sun 
Pharmaceutical Industries), Fulvestrant Teva.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Dexketoprofen: Metafen Dexketoprofen (Polphar-

ma) i Kerdex (Adamed) to odpowiednio 6. i 7. zare-
jestrowana marka deksketoprofenu. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki: Dexak i od lipca 2012 Dexak 
SL (Menarini), od października 2016 Ketesse i Ke-
tesse SL (Menarini) oraz od sierpnia 2018 iniekcyjny 
Auxilen (Kalceks).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: iniekcyjny Deke-
nor (Krka) i doustny Dextin (Solinea).

M01AH – Koksyby
Celecoxib: Elecoxel (G.L. Pharma) to 5. zarejestro-
wana marka celekoksybu. Na rynek wprowadzono 2 
leki: Celebrex (Pfizer; lek oryginalny) i od listopada 
2014 Aclexa (Krka).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Celbic (Ada-
med) i Zelsiglat (Synoptis).
Etoricoxib: Xaleba (Accord Healthcare) to 6. zare-
jestrowana marka etorykoksybu. Na rynek wprowa-
dzono 5 marek: Arcoxia (Merck Sharp & Dohme; lek 
oryginalny), od lipca 2017 Doloxib (Zentiva), Kosta-
rox (Sandoz) i Roticox (Krka) oraz od marca 2019 
Etoricoxib Teva.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Etoricoxib Zydus.

M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – 
Środki zwiotczające mięśnie działające obwo-
dowo; M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe

Rocuronium bromide: Rocuronium Kalceks to 
6. zarejestrowany preparat zawierający bromek 
rokuronium. Na rynek wprowadzono 5 marek: Es-
meron (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
października 2009 Rocuronium Kabi (Fresenius 
Kabi), od sierpnia 2011 Roqurum (PharmaSwiss), 
od czerwca 2012 Rocuronium B. Braun i od lutego 
2019 Rocuronium bromide Hameln.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Roquronium Hospira.

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AA – Naturalne alkaloidy opium

Oxycodone: Oxycodone Hydrochloride Hameln 
i Oxycodone Kalceks to odpowiednio 12. i 13. za-
rejestrowana marka oksykodonu, a Oxycodone 
Polpharma w dawce 50 mg/1 ml to rozszerzenie 
względem zarejestrowanych wcześniej dwóch niż-
szych dawek. Na rynek wprowadzono 8 marek: od 
czerwca 2008 OxyContin (Mundipharma), od listo-
pada 2010 OxyNorm (Mundipharma), od lipca 2013 
Oxydolor (G.L. Pharma), od grudnia 2014 Reltebon 
(Actavis), od grudnia 2015 Accordeon (Accord He-
althcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Oxycodone hydrochloride Accord) i Oxycodone Vi-
tabalans, od października 2017 Oxycodone Molteni 
i od marca 2019 Xancodal (Sandoz).

►

►
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Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Oxycodo-
ne Ethypharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Pancod), Oxycodone Polpharma (lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Oxycodone hy-
drochloride Wockhardt), Oxycodon Stada, Oxydolor 
Fast (G.L. Pharma).

N02AX – Inne opioidy
Tramadol: Tramadol Krka tabletki o przedłużonym 
uwalnianiu w 3 dawkach to rozszerzenie wzglę-
dem zarejestrowanych wcześniej kapsułek 50 mg 
o standardowym uwalnianiu oraz kropli i iniekcji. 
Zarejestrowano 12 marek tramadolu.
Do sprzedaży wprowadzono 5 leków o przedłużo-
nym uwalnianiu: Poltram Retard (Polpharma), Tra-
mal Retard (Stada), Tramundin (Mundipharma), od 
czerwca 2007 Adamon SR ((Mylan Healthcare) i od 
grudnia 2008 Oratram (Molteni).
Spośród doustnych preparatów jednodawkowych 
o standardowym uwalnianiu na rynek wprowadzo-
no 4 leki: Poltram (Polpharma), Tramadol Synte-
za, Tramal (Stada) i od czerwca 2015 Tramadol 
Vitabalans, natomiast nie wprowadzono jeszcze 
preparatów Tramadol Aurobindo, Tramadol Krka 
i Tramadol Aurovitas.
Spośród doustnych preparatów wielodawkowych 
(krople) na rynek wprowadzono 3 leki: Poltram (Me-
dana Pharma), Tramadol Synteza i Tramal (Stada).
Spośród preparatów iniekcyjnych na rynek wprowa-
dzono 4 leki: Poltram (Polpharma), Tramal (Stada) 
oraz od lipca 2018 Tramadol Kalceks i Tramadol 
Krka, natomiast nie wprowadzono jeszcze prepa-
ratu Tramalgin (Sopharma).
Ponadto na rynek wprowadzono 1 lek doodbytniczy 
(czopki): Tramal (Stada).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Noax Uno (Angelini; 
lek był obecny na rynku od czerwca 2007).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgo-
rączkowe;
N02BB – Pirazolony; N02BB52 – Metamizol 
sodowy w połączeniach z wyłączeniem leków 
psychotropowych

Metamizole+caffeine+drotaverine: Vemonis Femi 
(Adamed) to 1. zarejestrowana marka leku o poda-
nym składzie.
Lek jest przeznaczony do stosowania u osób do-
rosłych do objawowego leczenia: bólu różnego po-
chodzenia o dużym nasileniu; bólów związanych 
ze stanami skurczowymi mięśni gładkich: układu 
moczowo-płciowego (kolka nerkowa, bolesne mie-
siączkowanie), przewodu pokarmowego (kolka je-
litowa, zespół jelita drażliwego), dróg żółciowych 
(zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie prze-
wodów żółciowych), gdy zastosowanie innych środ-

ków jest przeciwwskazane.
N02BE – Anilidy

Paracetamol: Apenal (Lekam) to 34. zarejestrowa-
na marka paracetamolu. Na rynek wprowadzono 26 
marek o różnych drogach podania (doustnie, dood-
bytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielo-
dawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap 
oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US 
Pharmacia), Calpol 6 Plus (McNeil), Codipar (An-
gelini), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers 
Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Biofaktor), 
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony 
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, 
następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Ma-
lupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), 
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, 
Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwiet-
nia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) 
i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol 
Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Filo-
farm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco (Ha-
sco-Lek), Paracetamol Marcmed (nastąpiła zmiana 
nazwy na Amipar i podmiotu odpowiedzialnego na 
Medicofarma, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie 
pojawił się na rynku), Paracetamol Polfa-Łódź (Bio-
-Profil Polska; nastąpiła zmiana nazwy na Laborato-
ria PolfaŁódź Paracetamol, ale lek pod nową nazwą 
jeszcze nie pojawił się na rynku) oraz od czerwca 
2011 Pedicetamol (Polski Lek; preparat zarejestro-
wany wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą 
Apiredol), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi 
(Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 
Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do 
infuzji, od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Para-
cetamol B. Braun, od lipca 2013 Paramax Rapid (Vi-
tabalans), od sierpnia 2014 Paracetamol Apteo Med 
(Synoptis), od listopada 2015 Omnipap (Actavis; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol 
Sigillata, wprowadzony od lutego 2013 pod kolej-
ną nazwą Paracetamol Actavis; obecnie nastąpiła 
zmiana nazwy na Paracetamol Teva, ale lek pod 
nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), od 
lutego 2016 Paracetamol Hasco o smaku pomarań-
czowym (Hasco-Lek), od lipca 2016 Paracetamol 
DOZ (lek wprowadzony na rynek od marca 2012 
pod pierwotną nazwą Paracetamol LGO), od listo-
pada 2016 Apap dla dzieci forte (US Pharmacia; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol 
Basi), od stycznia 2018 Panacit (Dr. Max), od lutego 
2018 Paracetamol Accord (Accord Healthcare) i od 
listopada 2018 Megapar (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap ból 
i gorączka (US Pharmacia; lek zarejestrowany pier-

wotnie pod nazwą Paracetamol Accord, a następnie 
pod nazwą Apap Fast), Apap Caps (US Pharmacia; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rapigard), 
Apap Direct Max (US Pharmacia), Megapar Forte 
(Accord Healthcare), Panadol Menthol Active (Gla-
xoSmithKline), Panadol Novum (GlaxoSmithKline), 
Paracetamol Aurovitas, Paracetamolum Farmalider, 
Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód 
i Cytryna (GlaxoSmithKline).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Calpol (McNeil), 
Paracetamol Dr. Max (lek był obecny na rynku 
od czerwca 2014), Paracetamol Galpharm, Para-
cetamol - Herbapol Wrocław, Paracetamol Life (Gal-
pharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Galpamol), Sinebriv inj. (Actavis; lek był 
obecny na rynku od września 2014; wprowadzony 
od października 2011 pod nazwą Paracetamol Ac-
tavis), Tespamol (Galpharm Healthcare).

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Lacosamide: Lakozamid NeuroPharma (neuraxp-
harm) i Lacosamide Eignapharma to odpowiednio 
14. i 15. zarejestrowana marka lakosamidu. Do 
sprzedaży wprowadzono 7 marek: Vimpat (UCB; 
lek oryginalny), od października 2018 cztery marki: 
Lackepila (Symphar), Lacosamide Accord (Accord 
Healthcare), Lacosamide Glenmark i Lacosamide 
Teva, od listopada 2018 Epilac (Adamed) i od lutego 
2019 Lacosamide Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Arkvimma (SVUS 
Pharma), Lacosamide Stada, Midza (Belupo), Se-
izpat (Mylan), Trelema (G.L. Pharma), Zilibra (Pol-
pharma).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cosim (Gedeon 
Richter Polska; lek był obecny na rynku od sierp-
nia 2018).
Pregabalin: Pregabalin McCrowley and Hughes 
(McCrowley & Hughes) to 23. zarejestrowana marka 
pregabaliny, w nowej dla substancji czynnej posta-
ci tabletek - wszystkie dotychczas zarejestrowane 
preparaty jednodawkowe miały postać kapsułek. Do 
sprzedaży wprowadzono 14 marek: Lyrica (Pfizer; 
lek oryginalny), od października 2015 Pregabalin 
Zentiva, od listopada 2015 Pregabalin Sandoz, od 
lutego 2016 Egzysta (Adamed) i Pregabalin Pfizer, 
od kwietnia 2016 Pregabalin Accord (Accord Health-
care) i Pregamid (G.L. Pharma), od sierpnia 2016 
Preglenix (Glenmark), od sierpnia 2017 Pragiola 
(Krka) i Pregabalin NeuroPharma (neuraxpharm), 
od marca 2018 Kartesada (Neuraxpharm Bohemia) 
i Pregabalin Sandoz GmbH, od kwietnia 2018 Pre-
gabalin Mylan Pharma i od sierpnia 2018 Linefor 
(Polpharma).

Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Linga-
bat (PharmaSwiss), Naxalgan (Vipharm), Prega-
balin Apotex, Pregabalin Mylan, Pregabalin Stada, 
Pregabalin Zentiva k.s., Pregagamma (Wörwag), 
Tabagine (Ranbaxy).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Pregabalin Medreg.

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psy-
chostymulujące, stosowane w zespole nadpo-
budliwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatyko-
mimetyki działające ośrodkowo

Atomoxetine: Atomoxetine Accord (Accord Health-
care) to 5. zarejestrowana marka atomoksetyny. Do 
sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Strattera 
(Eli Lilly).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Atomoxetine Neu-
roPharma (neuraxpharm), Auroxetyn (Aurovitas), 
Konaten (Glenmark).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R02/R02A – Preparaty stosowane w choro-
bach gardła;
R02AA – Antyseptyki; R02AA20 – Różne

Chlorhexidine+benzocaine: Sebidin Intensive 
(Omega Pharma) to 1. zarejestrowany lek o poda-
nym składzie.

R02AX – Inne preparaty stosowane w cho-
robach gardła

Flurbiprofen: PoloVox spray (Polpharma) w po-
staci aerozolu do stosowania w jamie ustnej to 4. 
zarejestrowana w tej klasie marka flurbiprofenu. 
Na rynek wprowadzono 3 marki: Strepsils Intensi-
ve (Reckitt Benckiser; lek wprowadzony pierwotnie 
pod nazwą Strepfen, a następnie Strepsils DoloIn-
tensive) w postaci tabletek do ssania, od września 
2015 Strepsils Intensive Direct (Reckitt Benckiser) 
w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej, 
od stycznia 2018 Flurbifex (Stada) i od maja 2018 
Ultravox Maxe smak miętowy (US Pharmacia) w po-
staci pastylek.

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03B – Inne leki 
stosowane w obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych, preparaty wziewne; R03BA – 
Glikokortykoidy

Fluticasone propionate: Efletua (Momaja) wielo-
dawkowa zawiesina do inhalacji w aerozolu to 3. 
zarejestrowana w tej klasie marka propionianu flu-
tykazonu. Na rynek zostały wprowadzone 2 marki: 
Flixotide (GlaxoSmithKline) wielodawkowa zawie-
sina do inhalacji w aerozolu i z nebulizatora, jed-
nodawkowy Flixotide Dysk zawierający proszek do 
inhalacji oraz od stycznia 2011 Flutixon (Adamed) 

►

►
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w postaci kapsułek z proszkiem do inhalacji i od 
października 2018 Flutixon Neb (Adamed) w postaci 
zawiesiny do nebulizacji.

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem 
preparatów złożonych zawierających środki 
przeciwkaszlowe; R05CA – Leki wykrztuśne

Eucalypti aetheroleum: Nasirus forte (Phytopharm 
Klęka) w postaci kapsułek dojelitowych to rozsze-
rzenie względem preparatu Nasirus forte w postaci 
kapsułek standardowych. Do sprzedaży od czerw-
ca 2015 wprowadzono Nasirus forte (Phytopharm 
Klęka; lek wprowadzony na rynek od września 2011 
pod nazwą Inhalyptus forte).
Lek Nasirus Forte stosowany jest: wspomagająco 
w chorobach przeziębieniowych i stanach zapal-
nych górnych dróg oddechowych z towarzyszącym 
kaszlem, katarem i trudnością z odkrztuszaniem 
lepkiego śluzu; wspomagająco w nieropnych sta-
nach zapalnych zatok przynosowych. Produkt prze-
znaczony jest dla osób dorosłych i młodzieży od 
12 lat.

R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem 
preparatów złożonych zawierających środki 
wykrztuśne; R05DB – Inne leki przeciwkasz-
lowe

Levodropropizine: Solvetusan (Aflofarm) to 2. za-
rejestrowana marka dropropizyny. Do sprzedaży 
wprowadzono Levopront (Dompe; lek oryginalny).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie;
R06AA – Etery aminoalkilowe

Diphenhydramine: Luminastil (Aflofarm) to 2. za-
rejestrowana marka difenhydraminy. Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Nodisen (Polfarmex).
Luminastil i Nodisen wskazane są do stosowania 
w łagodzeniu przejściowych zaburzeń snu u osób 
dorosłych i młodzieży w wieku 16 lat i powyżej.

R06AE – Pochodne piperazyny
Cetirizine: Hixacet (Orion) bez recepty to 15. zare-
jestrowana marka preparatów cetyryzyny.
Bez recepty wprowadzono 9 preparatów: Alerzina 
(Lekam), Allertec WZF (Polfa Warszawa), Amertil 
Bio (Biofarm; wprowadzony wcześniej pod nazwą 
Zyx), CetAlergin Ten (PharmaSwiss) i Zyrtec UCB 
(Vedim; lek oryginalny), od lipca 2011 Acatarick Al-
lergy (US Pharmacia; lek zarejestrowany początko-
wo pod nazwą Cetelerik), od kwietnia 2015 Cetip 
(Vitama), od września 2015 Cetirizine Genoptim 
SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Cetirizinum Fair-Med) i od marca 2016 Ce-
tirizine Dr. Max (zmieniono nazwę preparatu na Al-

leMax, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił 
się na rynku).
Na receptę wprowadzono 9 preparatów: Alermed 
(Lekam), Allertec (Polfa Warszawa), Amertil (Bio-
farm), CetAlergin (PharmaSwiss), Letizen (Krka), 
Zyrtec (Vedim; lek oryginalny), od lipca 2010 Ce-
tigran (Axxon; preparat zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Cetyryozone, a wprowadzony wcześniej 
na rynek przez firmę Ozone pod nazwą Cetiozone), 
od lipca 2013 Cetrix (Vitabalans) i od maja 2014 
Cetirizine Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Cetirizine Ipca).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Arcyzar (S-Lab) 
na receptę i Arcyzar Ave (S-Lab) bez recepty.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cetimezyna (Egis; 
lek wprowadzony na rynek pod pierwotną na-
zwą Cetyryzyna Egis), Cetimezyna Baby (Egis; 
lek wprowadzony na rynek pod pierwotną nazwą 
Cetyryzyna-Egis), Cetirizine Galpharm (Galpharm 
Healthcare).

R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie

Rupatadine: Rupatadine Genoptim (Synoptis) to 9. 
zarejestrowana marka rupatadyny. Na rynek wpro-
wadzono 5 marek: od maja 2011 Rupafin (Uriach), 
od maja 2018 Alerprof (Teva), od czerwca 2018 Ru-
patadine Bluefish oraz od kwietnia 2019 Rupatadine 
Genoptim (Synoptis) i Rupurix (Aurovitas).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Rupaller 
(Aflofarm), Rupatadinum Uriach, Rupaxa (Biofarm), 
Rupoclar (Vitama).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źre-
nice; S01EE – Analogi prostaglandyn

Bimatoprost: Bimatoprost Warren (Warren Gene-
rics) to 9. zarejestrowana marka bimatoprostu. Na 
rynek wprowadzono 6 marek: Lumigan (Allergan; 
lek oryginalny), od listopada 2014 Bimican (Polfa 
Warszawa; lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Bimatoprost Polpharma), od czerwca 2017 Bi-
maroz (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Bimatoprost Tiefenbacher), od grudnia 2017 
Bimifree (Polfa Warszawa), od maja 2018 Vizibim 
(Valeant) i od października 2018 Bimakolan (Stada).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Bimatoprost 
Polpharma (lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Bimican), Sturiban (Accord Healthcare).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Bimatoprost Genop-
tim (Synoptis; lek był obecny na rynku od listopada 
2016), Treprovist (Sandoz; lek był obecny na rynku 
od marca 2016).

S01G – Leki zmniejszające przekrwienie 
i przeciwalergiczne; S01GX – Inne preparaty 
przeciwalergiczne

Olopatadine: Olodon Allergy (Polfa Warszawa; 
uwaga: w czerwcu 2019 zmiana nazwy na Starell-
tec Alergia) to pierwszy lek z olopatadyną dostępny 
bez recepty, stanowiący rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej receptowego preparatu 
Olodon Free. Zarejestrowano 6 marek olopatadyny. 
Na rynek wprowadzono 5 marek: Opatanol (No-
vartis Europharm; lek oryginalny), od marca 2014 
Nolodon (Polfa Warszawa), od maja 2015 Oftahist 
(Adamed), od marca 2016 Alerpalux (PharmaSwiss) 
i od lutego 2019 Olodon Free (Polfa Warszawa).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Of-
nol (Abdi; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Olopatadyna Abdi).

V – PREPARATY RÓŻNE
V07/V07A – Wszystkie pozostałe produkty 
nielecznicze; V07AB – Rozpuszczalniki i roz-
cieńczalniki, włącznie z płynami do irygacji

Aqua ad iniectabile: Woda do wstrzykiwań CSL 
Behring to 6. zarejestrowana marka. Na rynek 
wprowadzono 5 preparatów: Aqua pro injectione 
Polpharma, Woda do wstrzykiwań Braun, Woda do 
wstrzykiwań Fresenius (Fresenius Kabi), od marca 

2010 Aqua pro iniectione Kabi (Fresenius Kabi Pol-
ska) i od lutego 2012 Aqua pro injectione Baxter.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Woda do wstrzyki-
wań Baxter.

V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09I 
– Wykrywanie nowotworów; V09IX – Inne ra-
diofarmaceutyki do wykrywania nowotworów

Sodium fluoride [18F]: Natrii fluoridum (18F) Synek-
tik jest 3. zarejestrowanym radiofarmaceutykiem 
zawierającym fluorek sodowy znakowany izotopem 
fluoru 18F. Wcześniej zarejestrowano Iasoflu (Iason) 
i Radio-Flu (Life Radiopharma).

2019-06-14

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie 
opracowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Gu-
idelines for ATC Classification and DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC 
Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi 
zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy 
zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne 
nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia; 
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Lecz-
niczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►
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Nowe rejestracje UE

Maj 2019
W maju 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 
5 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych prze-
znaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 5 substancji czynnych, 
w tym 4 nowych (autologiczne komórki CD34+ kodujące gen βA-T87Q-globiny 
- oznaczone jako lek sierocy, lorlatynib, pegwaliaza – oznaczona jako lek 
sierocy, wolanesorsen – oznaczony jako lek sierocy) i 1 już stosowanej 
w lecznictwie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz 
substancji czynnej z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki 
Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej 
Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu ).

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A16/A16A – Pozostałe produkty działające na 
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AB – 
Enzymy

Pegvaliase: Palynziq (BioMarin) jest wskazany 
do stosowania w leczeniu pacjentów w wieku co 
najmniej 16 lat z fenyloketonurią (PKU), u których 
stężenie fenyloalaniny we krwi nie jest odpowied-
nio kontrolowane (stężenie fenyloalaniny we krwi 
powyżej 600 mikromoli/l) pomimo wcześniejszego 
zastosowania dostępnych opcji terapeutycznych.
Pegwaliaza jest kowalentnym koniugatem białka 
liazy amonowej fenyloalaniny (rAvPAL) z liniowym 
glikolem NHS-metoksypolietylenowym (NHS-PEG) 
o masie cząsteczkowej 20 kDa w sposób polegają-
cy na podstawieniu od 28 do 44 moli polimeru/mol 
białka; rAvPAL Anabaena variabilis produkowana 
jest techniką rekombinacji DNA w komórkach Esche-
richia coli. Średnia masa cząsteczkowa pegwaliazy 
wynosi około 1000 kDa, z czego cząsteczka białka 
stanowi w przybliżeniu 248 kDa. Pegwaliaza prze-
kształca fenyloalaninę w amoniak i kwas trans-cy-
namonowy, które są usuwane z organizmu głównie 
w wyniku metabolizmu wątrobowego.
Decyzją Komisji Europejskiej z 28 stycznia 2010 
substancja czynna została oznaczona jako sierocy 
produkt leczniczy dla wskazania leczenie hiper-
fenyloalaninemii, a w okresie od 8 maja 2019 ma 
zagwarantowaną 10-letnią wyłączność rynkową.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05X – Dożylne roztwory dodatkowe; B05XX 
– Inne dożylne roztwory dodatkowe (klasyfi-
kacja tymczasowa – WHO nie ustaliła jeszcze 
klasy docelowej)

Autologous CD34+ cells encoding βA-T87Q-globin 
gene: Zynteglo (bluebird bio) to zmodyfikowana 
genetycznie autologiczna populacja wzbogacona 
komórkami CD34+ zawierająca krwiotwórcze ko-
mórki macierzyste transdukowane wektorem lenti-
wirusowym kodującym gen βA-T87Q-globiny.
Stosowanie produktu leczniczego Zynteglo jest 
wskazane do leczenia pacjentów w wieku 12 lat 
lub starszych z beta-talasemią zależną od transfu-
zji (transfusion-dependent β-thalassaemia, TDT), 
u których nie występuje genotyp β0/β0 i dla których 
odpowiedni jest przeszczep krwiotwórczych ko-
mórek macierzystych (haematopoietic stem cell, 
HSC), lecz nie jest dostępny dawca HSC dobrany 
pod kątem antygenu leukocytów ludzkich (human 
leukocyte antigen, HLA).
Zynteglo dodaje funkcjonalne kopie zmodyfiko-
wanego genu β-globiny do HSC pacjentów po-
przez transdukcję autologicznych komórek CD34+ 
z BB305 LVV, eliminując genetyczną przyczynę 
choroby. Po infuzji Zynteglo transdukowane HSC 
CD34+ przyjmują się w szpiku kostnym, różnicu-
ją się i podejmują produkcję czerwonych krwinek 
zawierających biologicznie aktywną βA-T87Q-globinę 
(zmodyfikowane białko β-globiny), która połączy ►

się z α-globiną w celu produkcji funkcjonalnej he-
moglobiny zawierającej βA-T87Q-globinę (HbA-T87Q). 
βA-T87Q-globina może zostać oznaczona ilościowo 
w porównaniu do innych rodzajów globiny w krwi 
obwodowej za pomocą wysokosprawnej chromato-
grafii cieczowej. Ekspresja βA-T87Q-globiny ma na celu 
skorygowanie braku równowagi pomiędzy globiną β 
i α w komórkach erytroidalnych u pacjentów z TDT 
i ma potencjał do podniesienia całkowitego poziomu 
Hb do normalnego poziomu i wyeliminowania zależ-
ności od regularnych transfuzji czerwonych krwinek. 
Po pomyślnym przyjęciu się komórek u pacjenta 
i osiągnięciu przez niego niezależności od transfu-
zji, oczekuje się, że działanie produktu utrzyma się 
przez całe życie pacjenta.
Decyzją Komisji Europejskiej z 24 stycznia 2013 
preparat został oznaczony jako sierocy produkt 
leczniczy dla wskazania leczenie talasemii beta- 
intermedia i major, a w okresie od 4 czerwca 2019 
ma zagwarantowaną 10-letnią wyłączność rynkową.

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów, 
leki proste; C10AX – Inne środki wpływające 
na stężenie lipidów

Volanesorsen: Waylivra (Akcea Therapeutics) jest 
wskazany do stosowania jako uzupełnienie diety 
u dorosłych z genetycznie potwierdzonym rodzinnym 
zespołem chylomikronemii (ang. familial chylomicro-
nemia syndrome, FCS), u których istnieje wysokie 
ryzyko wystąpienia zapalenia trzustki oraz u których 
odpowiedź na leczenie dietetyczne i terapię obniża-
jącą stężenie trójglicerydów jest niewystarczająca.
Wolanesorsen to antysensowny oligonukleotyd za-
projektowany w celu hamowania procesu syntezy 
apoproteiny CIII (apoC-III), białka znanego jako 
regulator metabolizmu trójglicerydów oraz klirensu 
wątrobowego chylomikronów, a także innych lipo-
protein o wysokiej zawartości trójglicerydów. Wolan-
esorsen selektywnie wiąże się z kodującym apoC-III 
informacyjnym kwasem rybonukleinowym (mRNA) 
w obrębie obszaru niepodlegającego translacji 3’ 
w pozycji par zasad 489-508, tym samym inicjując 
degradację nici mRNA. Wiązanie to uniemożliwia 
proces translacji białka apoC-III, w ten sposób bez-
pośrednio przyczyniając się do usuwania inhibito-
ra klirensu trójglicerydów i inicjując metabolizm za 
ścieżce niezależnej od LPL.
Decyzją Komisji Europejskiej z 19 lutego 2014 
substancja czynna została oznaczona jako sierocy 
produkt leczniczy dla wskazania leczenie zespołu 
rodzinnej chylomikronemii, a w okresie od 8 maja 

2019 ma zagwarantowaną 10-letnią wyłączność 
rynkową.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty na-
turalne; L01CD – Taksany

Paclitaxel: Pazenir (Teva) w postaci kompleksu 
z albuminą to aktualnie 8. zarejestrowany preparat 
paklitakselu - nie należy stosować go zamiennie 
z innymi produktami paklitakselu. Na rynek wpro-
wadzono 4 leki: Sindaxel (Actavis), od sierpnia 
2007 Paclitaxel-Ebewe, od września 2011 Paclitaxel 
Kabi (Fresenius Kabi), od lutego 2013 Paclitaxelum 
Accord (Accord Healthcare). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Apealea (Oasmia) postać micelarna, Paclimedac 
(Medac) i Abraxane (Celgene Europe) kompleks 
z albuminą.
Monoterapia produktem leczniczym Pazenir jest 
wskazana w leczeniu przerzutowego raka piersi 
u dorosłych pacjentów, u których leczenie pierwsze-
go rzutu choroby okazało się nieskuteczne i u któ-
rych nie można zastosować standardowej terapii 
z antracyklinami. Pazenir w skojarzeniu z karbo-
platyną wskazany jest w leczeniu pierwszego rzutu 
niedrobnokomórkowego raka płuc u dorosłych pa-
cjentów, którzy nie kwalifikują się do radykalnego 
zabiegu chirurgicznego i (lub) radioterapii.
Paklitaksel jest lekiem przeciwmikrotubulowym pro-
mującym budowę mikrotubul z dimerów tubuliny 
i stabilizującym mikrotubule poprzez zapobieganie 
depolimeryzacji. W wyniku tej stabilizacji następuje 
zahamowanie normalnej dynamicznej reorganizacji 
sieci mikrotubul, która jest niezbędna dla zasadni-
czych funkcji interfazy i mitozy komórki. Poza tym 
paklitaksel wywołuje tworzenie zaburzonych formacji 
lub „pęczków” mikrotubul przez cały cykl życiowy 
komórki oraz licznych gwiazd mikrotubul w czasie 
mitozy.
Pazenir zawiera nanocząsteczki wielkości około 130 
nm zbudowane z albuminy surowicy ludzkiej i pakli-
takselu, w których paklitaksel występuje w postaci 
niekrystalicznej, amorficznej. Po podaniu dożylnym 
nanocząsteczki ulegają natychmiastowej dysocjacji 
do rozpuszczalnych kompleksów albuminy z pakli-
takselem wielkości 10 nm. Albumina jest znanym 
czynnikiem ułatwiającym śródbłonkową, kaweolarną 
transcytozę składników osocza. Badania in vitro wy-
kazały, że obecność albuminy usprawnia transport 
paklitakselu przez komórki śródbłonka. Podejrzewa 

https://www.ema.europa.eu


Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

98 Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019 99Aptekarz Polski, 154 (132e) czerwiec 2019

►
się, że usprawniony kaweolarny transport przez 
błony komórkowe odbywa się za pośrednictwem 
receptora albuminy gp-60 oraz że w okolicy guza 
następuje zwiększone gromadzenie się paklitakselu 
dzięki białku SPARC (ang. Secreted Protein Acidic 
Rich in Cysteine), które wiąże się z albuminą.

L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Lorlatinib: Lorviqua (Pfizer) w monoterapii jest 
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z za-
awansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płu-
ca (NDRP) z obecnością rearanżacji genu kinazy 
chłoniaka anaplastycznego (ALK, ang. anaplastic 
lymphoma kinase), u których doszło do progresji 
choroby: po leczeniu alektynibem lub cerytynibem 
jako pierwszej terapii inhibitorem kinazy tyrozynowej 
ALK (TKI, ang. tyrosine kinase inhibitor); lub po 
leczeniu kryzotynibem oraz przynajmniej jednym 
inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK.
Lorlatynib jest selektywnym, kompetencyjnym 
względem ATP inhibitorem kinazy tyrozynowej ALK 
i inhibitorem kinazy tyrozynowej onkogenu ROS1 
(c-ros onkogenu 1). W badaniach nieklinicznych lor-
latynib wykazywał inhibicję aktywności katalitycznej 
produktu niezmienionego molekularnie genu ALK 
i klinicznie istotnych kinaz będących produktami 
zmienionego molekularnie genu ALK w testach wy-
korzystujących rekombinowane enzymy i hodowle 
komórkowe. Lorlatynib wykazywał znaczną aktyw-
ność przeciwnowotworową u myszy po ksenoge-

nicznych transformacjach guzów nowotworowych 
wykazujących ekspresję fuzji EML4 (ang. echino-
derm microtubule-associated protein-like 4) z ALK 
w wariancie 1 (v1), w tym mutacje ALK: L1196M, 
G1269A, G1202R i I1171T. Dwie z tych mutacji w ge-
nie ALK, G1202R i I1171T, powodują oporność na 
alektynib, brygatynib, cerytynib i kryzotynib. Lor-
latynib wykazywał również zdolność przenikania 
przez barierę krew–mózg. Lorlatynib wykazywał 
aktywność u myszy z ortotopowymi wszczepami 
nowotworowymi w mózgu z EML4-ALK lub EML4-
-ALKL1196M.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 13 V 2019 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza (Sanquin Plasma Pro-
ducts) z 16 IV 2019, pozwolenia na dopusz-
czenie do obrotu produktu leczniczego stoso-
wanego u ludzi Nonafact, zarejestrowanego 
3 VII 2001 – substancja czynna: coagulation 
factor IX, klasa: B02BD.

2019-06-08

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Union Register of medicinal products for human use”; “Union 
Register of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

NOWOŚCI NA RYNKU 

– Maj 2019

►

W maju 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 19 nowych marek 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa 
międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot 

odpowiedzialny
Obszar i data 

1. rejestracji/zmiany

B01AB Antithrombin III Atenativ Octapharma PL 06.2008

C07AB Bisoprolol Bisoprolol Genoptim Synoptis PL 12.2017

C10BA06 Rosuvastatin + 
ezetimibe Coroswera Krka PL 03.2019

G03BA Testosterone Testavan Ferring PL 04.2018

G04CA Tamsulosin Tamoptim Synoptis

PL 02.2006 
TamsuHexal, 
zm. 02.2006 
TamsuLek*, zm. 
03.2019 Tamoptim

J05AR03 Tenofovir disoproxil 
+ emtricitabine

Emtricitabine + Tenofovir 
disoproxil Accord

Accord 
Healthcare PL 08.2017

J05AR06
Emtricitabine + 
tenofovir disoproxil 
+ efavirenz

Efavirenz/ Emtricitabine/ 
Tenofovir disoproxil 
Zentiva

Zentiva UE 07.2017

J05AR10 Lopinavir + ritonavir Lopinavir + Ritonavir 
Accord

Accord 
Healthcare PL 01.2018

J05AR10 Lopinavir + ritonavir Lopinavir/Ritonavir Mylan Mylan UE 01.2016

J05AX Letermovir Prevymis Merck Sharp & 
Dohme UE 01.2018

L01XE Everolimus Everolimus Accord Accord 
Healthcare PL 09.2018

M01AH Celecoxib Zelsiglat Synoptis PL 08.2014

M05BA Ibandronic acid Ibandronic acid Aurovitas Aurovitas PL 07.2017

N02BE Paracetamol Paracetamol Aurovitas Aurovitas PL 01.2018

N06AB Escitalopram Escitalopram Aurovitas Aurovitas PL 12.2017

R01AA Xylometazoline Snup Stada PL 04.2018
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►

Ponadto w maju 2019 r. wprowadzono do sprze-
daży 2 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
•	 M02AA, ibuprofen, Ibuprom Sport Spray (US 

Pharmacia), PL 10.2018;
•	 R02AA20, benzydamine + cetylpyridinium chlo-

ride, Septolete Ultra o smaku cytryny i miodu 
(Krka), PL 02.2018.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AB – Grupa heparyny

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C07/C07A  – Leki blokujące receptory b-adrener-

giczne; C07AB – Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów w połączeniach; C10BA - Inhibitory re-
duktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu 
A w połączeniach z innymi środkami wpływa-
jącymi na stężenie lipidów; C10BA06 – Ro-
suwastatyna i ezetymib

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na 
czynność układu płciowego; G03B – Andro-
geny; G03BA – Pochodne 3-oksoandroste-
nu(4)

G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowa-
ne w łagodnym przeroście gruczołu kro-

R01AB06 Xylometazoline + 
dexpanthenol Otrivin Regeneracja GlaxoSmithKline, 

Poznań

PL 12.2018 Otrivin 
Plus, zm. 04.2019 
Otrivin Regeneracja

R06AE Levocetirizine Alergimed Medreg

PL 06.2015 
Levocetirizine Dr. 
Max*, zm. 02.2019 
Alergimed

S01JA Fluoresceine Fluoresceine Serb Serb

PL 08.1979 
Fluoresceine*, zm. 
2008 Fluoresceine 
Novartis, 
zm. 10.2011 
Fluoresceine 
Thea*, zm. 
Fluoresceine Serb

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

kowego; G04CA – Antagoniści receptora 
α-adrenergicznego

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane 
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia;

J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i em-
trycytabina
J05AR06 – Emtrycytabina, dizoproksyl te-
nofowiru i efawirenz
J05AR10 – Lopinawir i ritonawir

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki 

przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory ki-
nazy białkowej

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; 

M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne 
i przeciwreumatyczne; M01AH – Koksyby

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach 

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa	Baza	Produktów	Ochrony	Zdrowia	(KBPOZ)

stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe leki 
przeciwzapalne stosowane miejscowo

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

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki prze-

ciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – 
Anilidy

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciw-
depresyjne; N06AB – Selektywne inhibitory 
zwrotnego wychwytu serotoniny

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa; 

R01A – Środki udrożniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo do nosa;
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste
R01AB – Sympatykomimetyki w połącze-
niach, z wyłączeniem kortykosteroidów; 
R01AB06 – Ksylometazolina

R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach 
gardła; R02AA – Antyseptyki; R02AA20 – 
Różne
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działa-
jące ogólnie; R06AE – Pochodne piperazyny

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01J – Środki diagno-
styczne; S01JA – Środki barwiące

2019-06-24

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO 
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and 
DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami 
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepio-
nek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych 
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; 
wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Union Register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Wybierz zdanie fałszywe. Zwięk-
szenie podaży żelaza w diecie możemy 
osiągnąć:

A.	włączając	do	jadłospisu	podroby
B.	spożywając	produkty	roślinne	poddane	pro-
cesowi	fermentacji

C.	wybierając	pokarmy	bogate	w	fityniany
D.	suplementując	bakterie	probiotyczne	Lacto-

bacillus plantarum	299v

Prawidłowa	odpowiedź:	C.	Fityniany	to	 jedne	z	 lepiej	pozna-
nych	obniżających	wchłanianie	żelaza	niehemowego	(ze	zbóż,	
warzyw	i	owoców).	Tworzą	one	stabilne	i	trudne	do	rozłożenia	
kompleksy	z	żelazem.

Pytanie ❷: „Roślina od bólu zęba” („tootha-
che plant”), znieczulecznik, ślinol, ziołowy 
botoks - to potoczne nazwy:

A.	Aconitus napellus
B.	Spilanthes oleracea
C.	Cochlearia armoracia
D.	Melaleuca leucadendron

Prawidłowa	odpowiedź:	B.	Acmella oleracea (Spilanthes oleracea 
bądź	Acmella spilanthes)	jest	rośliną	z	rodziny	Asteraceae.	Jest	
wykorzystywana	jako	naturalny	środek	miejscowo	łagodzący	
ból,	w	szczególności	stomatologiczny.

Pytanie ❸: Składnikiem diety bezglutenowej 
może być:

A.	mąka	kasztanowa
B.	mąka	z	sorgo
C.	mąka	ryżowa
D.	wszystkie	odpowiedzi	są	poprawne

Prawidłowa	odpowiedź:	D.	Jest	wiele	rodzajów	mąk	bezgluteno-
wych,	a	każda	cechuje	się	właściwym	sobie	smakiem,	zapachem	
i	właściwościami	zdrowotnymi.	Oprócz	znanej	w	Polsce	mąki	
ryżowej,	ziemniaczanej	czy	kukurydzianej	w	diecie	osób	z	ce-
liakią	można	wykorzystywać	także	mąkę	z	kasztana	jadalnego	
oraz	mąkę	z	sorgo.

Pytanie ❹: Do polisacharydów („gum”) uzy-
skiwanych z bakterii hodowlanych na skalę 
przemysłową w bioreaktorach należą:

A.	guma	gellan	i	kurdlan
B.	alginiany	i	karageniany
C.	guma	guar	i	mączka	chleba	świętojańskiego
D.	bentonit	i	krzemionka	koloidalna

Prawidłowa	odpowiedź:	A.	Guma	gellan	jest	pochodzenia	mi-
krobiologicznego	-	wytwarzają	ją	bakterie	Sphingomonas	elo-
dea.	Guma	kurdlan	natomiast	to	polisacharyd	produkowany	
przez	modyfikowane	genetycznie	bakterie	szczepu	Alcaligenes 
faecalis.

Pytanie ❺: Substancja lewigująca służy do:
A.	zwiększania	rozpuszczalności
B.	rozdzielania	faz	emulsji
C.	rozdrabniania	i	zawieszania	substancji	nieroz-
puszczalnych

D.	zmniejszania	lepkości	hydrożelu

Prawidłowa	odpowiedź:	C.	Lewigacja	czyli	„rozcieranie,	wygła-
dzanie”	jest	istotnym	etapem	przygotowania	m.in.	maści,	po-
wiązanym	z	otrzymywaniem	subtelnych	rozdrobnień	i	jednolitej	
struktury	preparatu.

Pytanie ❻: Wybierz zdanie nieprawdziwe. 
W ramach profilaktyki poekspozycyjnej po 
zranieniach i pokąsaniach przez zwierzęta 
można wykorzystać:

A.	oczyszczenie	rany	 i	 jej	chirurgiczne	opraco-
wanie

B.	zastosowanie	doustnych	leków	przeciwwiru-
sowych

C.	podanie	szczepionki	
D.	podanie	immunoglobuliny

Prawidłowa	odpowiedź:	B.		Profilaktyka	nieswoista	polega	na	
oczyszczeniu	rany	i	jej	chirurgicznemu	opracowaniu.	W	dalszej	
kolejności	można	zastosować	preparat	o	działaniu	wirusobój-
czym	–	na	okolice	rany.

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❼: Kserostomia, czyli suchość w jamie 
ustnej może być wynikiem:

A.	działań	niepożądanych	leków
B.	radioterapii	głowy
C.	zespołu	Sjögrena
D.	wszystkie	odpowiedzi	są	prawidłowe

Prawidłowa	odpowiedź:	D.	Około	400	substancji	 leczniczych	
może	przyczynić	się	do	wystąpienia	odwracalnej	kserostomii.	
Z	kolei	na	skutek	radioterapii	głowy	oraz	szyi	może	dojść	do	
uszkodzenia	ślinianek	i	w	następstwie	do	suchości	w	jamie	ust-
nej.	Lista	chorób,	których	jednym	z	objawów	może	być	suchość	
jamy	ustnej	jest	długa.	Zaliczamy	do	nich	m.in.	mukowiscydozę,	
anemię,	nadciśnienie,	zespół	Sjögrena,	reumatoidalne	zapa-
lenie	stawów,	HIV/AIDS,	chorobę	Parkinsona	czy	też	chorobę	
Alzheimera. 

Pytanie ❽: Dinoproston, czyli prostaglandyna 
E2 wykorzystywana jest w celu:

A.	wspomagania	indukcji	porodu
B.	terapii	zaburzeń	wzwodu
C.	obniżenia	ciśnienia	śródgałkowego
D.	utrzymania	drożności	przewodu	tętniczego	
(Botalla)

Prawidłowa	odpowiedź:	A.	Dinoproston,	czyli	prostaglandyna	E2	
występuje	w	postaci	żelu	do	szyjki	macicy	i	stosowana	jest	do	
wspomagania	indukcji	porodu	o	czasie,	gdy	jest	to	konieczne	
z	przyczyn	położniczych	lub	internistycznych.

Pytanie ❾: Nowym lekiem sierocym do stoso-
wania w hiperfenyloalaninemii jest:

A.	pegwaliaza
B.	wolanesorsen
C.	lorlatynib
D.	populacja	komórek	macierzystych	transduko-
wanych	wektorem	lentiwirusowym

Prawidłowa	odpowiedź:	A.	Pegwaliaza	jest	kowalentnym	koniu-
gatem	białka	liazy	amonowej	fenyloalaniny	(rAvPAL)	z	liniowym	
glikolem	NHS-metoksypolietylenowym	(NHS-PEG).	Pegwaliaza	
przekształca	fenyloalaninę	w	amoniak	i	kwas	trans-cynamono-
wy,	które	są	usuwane	z	organizmu	głównie	w	wyniku	metabo-
lizmu	wątrobowego.

Pytanie ❿: Racekadotryl działa:
A.	przeczyszczająco
B.	przeciwbiegunkowo
C.	osłaniająco	na	wątrobę
D.	przeciwwrzodowo

Prawidłowa	odpowiedź:	B.	Racekadotryl	zapobiega	enzymatycz-
nemu	rozkładowi	enkefalin	w	jelicie	i	przedłuża	ich	działanie,	
przez	co	zmniejsza	nadmierne	wydzielanie	wody	i	elektrolitów	
wywołane	toksynami	 lub	stanem	zapalnym	w	przebiegu	bie-
gunki.
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ORGANIZATORZY: ORGANIZATOR	TECHNICZNY:PATRONAT: PATRONAT	MEDIALNY:

21.09.2019
WARSZAWA JÓZEFÓW
HOTEL HOLIDAY INN

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
biuro@mazoviamtb.pl
www.zamanagroup.pl

karolina.sobczak@hurtap.com.pl 
www.hurtap.com.pl

DYSTANS 17 KM: 
FARMACEUCI, PRACOWNICY BRANŻY 

FARMACEUTYCZNEJ
PRZYJACIELE FARMACJI 

DYSTANS 5 KM: DZIECI
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