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Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej  
otwiera artykuł dr hab. n. farm. Urszuli Kosikowskiej. Autorka podejmuje temat  
niezwykle istotny w obecnej sytuacji epidemicznej: możliwości czasowego 
nakładania się dwóch epidemii o podobnym obrazie klinicznym – grypy i COVID-19.

Z kolei mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy 
„wyścig szczepionkowy” doprowadzi do uzyskania bezpiecznej i skutecznej szcze- 
pionki przeciw COVID-19.

Dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska oraz mgr farm. Olga Wronikowska 
przedstawiają etiologię, diagnostykę oraz możliwe sposoby łagodzenia symptomów  
występujących w przebiegu zespołu napięcia przedmiesiączkowego.

Czym jest SIBO i  jaki ma związek z IBS? Artykuł mgr farm. Jolanty Maciejewskiej 
przybliża temat diagnostyki i sposobów leczenia tego zaburzenia.

Zapraszamy do lektury!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska

CHCESZ OPUBLIKOWAĆ
swój artykuł

na łamach aptekarza polskiego?
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Szczepienia  przeciw grypie  jako 
chorobie  sezonowej  (2020/2021)

Temat szczepionek przeciwko grypie  oraz bezpieczeństwa, 
skuteczności  i  przydatności  ich stosowania jest  wyjątkowo 

aktualny w sezonie  grypowym (jesień-zima) 2020/2021, 
gdy istnieje  możliwość czasowego nałożenia się  dwóch 

epidemii  chorób o podobnych objawach i  przebiegu -  grypy 
i  COVID-19.  Świadomość tych zagrożeń spowodowała 

znaczny wzrost  zainteresowania szczepieniami przeciw 
grypie  w porównaniu z  poprzednimi latami.

W potocznym rozumieniu „grypą” na-
zywa się przeziębienia powodowane  
w okresie jesienno-zimowym przez inne 
wirusy (np. rinowirusy, adenowirusy, 
wirusy RSV). Tymczasem grypa jest 
ostrą, bardzo zaraźliwą, przenoszoną 
drogą kropelkową lub kontaktową, 
wirusową infekcją układu oddechowe-
go, manifestującą się często ciężkim 
przebiegiem oraz takimi objawami jak 
m.in. wysoka gorączka, dreszcze, bóle 
głowy, mięśni i stawów, uczucie wy- 
czerpania i ogólnego osłabienia. Może 
również być śmiertelna. Wywołują ją 2 
główne typy (A i B) wirusa grypy (Influ-
enza A virus, Influenza B virus, rodzina 
Orthomyxoviridae, rodzaj Influenza-
virus). Najważniejszymi antygenami, 
których budowa determinuje podtypy 
wirusa, są glikoproteiny powierzchnio-
we: hemaglutynina (H, HA; umożliwia 
adsorpcję wirusów do receptorów 
komórki zakażanego organizmu, induku-
je powstawanie swoistych przeciwciał)
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i  neuraminidaza (N, NA; upłynnia śluz 
na błonach śluzowych, ułatwia łączenie 
się HA z receptorami komórek gospo- 
darza i uwalnianie wirusa z atako- 
wanych komórek). W ludzkich wirusach 
grypy występują trzy podtypy HA 
(H1, H2, H3) i dwa podtypy NA: N1  
i N2. Duża zmienność wirusów grypy, 
zwłaszcza typu A, jest związana m.in.  
z mutacjami w wirusowym RNA oraz  
zmianami w sekwencji HA i NA. 
Najczęściej występujące wirusy grypy 
zakaźne dla ludzi należą do podtypu 
A(H3N2) i pandemicznego A(H1N1). 
Jednak w ostatnich latach coraz większe 
zagrożenie, zwłaszcza dla młodych ludzi 
i osób starszych, występuje ze strony 
wirusa typu B, który nie ma potencjału 
pandemicznego, ale podzielił się na 
dwie antygenowo odmienne linie 
Yamagata i Victoria. Zakażenie jednym 
szczepem wirusa nie uodparnia na 
zakażenie innymi typami czy podtypami 
tego drobnoustroju.
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Celem stosowania szczepionek przeciw grypie jest wzmo- 
cnienie odporności i zmniejszenie ryzyka zachorowania na 
grypę, hospitalizacji i powikłań lub zgonu, a obecnie także 
możliwości zakażenia jednocześnie wirusem grypy i SARS- 
-Cov-2. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO - 
World Health Organization), Komitetu Doradczego ds. 
Szczepień Ochronnych (ACIP - Advisory Committee on Immu- 
nization Practices), Centrów Kontroli i Zapobiegania 
Chorobom (CDC - Centers for Disease Control and Prevention)  
i międzynarodowych towarzystw naukowych, szczepienia są 
skuteczną i najtańszą metodą ochrony przed zachorowaniem 
i niebezpiecznymi powikłaniami pogrypowymi, w tym m.in. 
zaostrzeniem przewlekłych chorób układu oddechowego, 
układu krążenia czy cukrzycy lub pojawieniem się takich 
chorób jak zapalenie osierdzia i mięśnia sercowego, zawały 
serca, choroby stawów i nerek oraz zaburzenia neurologicz- 
ne. Według danych WHO, każdego roku na grypę choruje  
ok. 330-990 mln ludzi, a śmiertelność wynosi ok. 0,5-1 mi- 
liona osób. 

Skład szczepionek przeciw grypie jest corocznie aktualizowany 
i rekomendowany przez WHO dla określonych rejonów świata 
na podstawie informacji zebranych przez Global Influenza 
Surveillance and Response System (GISRS) z różnych krajów, 
ośrodków laboratoryjnych i instytucji. Zmienność antygenowa 
wirusów grypy prowadzi do powstawania nowych szczepów 
wywołujących grypę w danym sezonie (sezonowość zakażeń), 
przekłada się na swoistą profilaktykę zakażeń i projektowanie 
szczepionek. W każdym sezonie grypowym przynajmniej jeden 
składnik szczepionek może zostać zmieniony tak, aby znalazły 
się w nich najczęściej występujące i najnowsze szczepy wirusa 
typu A i B. W ciągu 2–3 tygodni po szczepieniu wytwarzane są 
przeciwciała swoiste wobec wirusów szczepionkowych, które 
chronią organizm przez ok. 1 rok. 

Szczepionki dostępne w Polsce (Tab. 1) zawierają antygeny 
wirusów grypy uznanych przez WHO za istotne dla półkuli 
północnej i dla Unii Europejskiej na sezon 2020/2021. Różnice 
pomiędzy szczepionkami produkowanymi na określony sezon 
dotyczą najczęściej nie szczepów wirusa (w większości są te 
same lub o podobnych cechach), ale metod pozyskiwania 
lub otrzymywania antygenów, sposobu i czasu wytwarzania 
szczepionek (najczęściej ok. 6 tygodni), składu (np. dodatku 
adiuwantów) oraz wskazań do ich stosowania, w tym liczbą 
dawek, jakie należy podać. Znane są dwa podstawowe rodzaje 
szczepionek przeciw grypie: inaktywowane (IIV - Inactivated 
Influenza Vaccine) i żywe atenuowane (LAIV - Live Attenuated 
Influenza Vaccine). 

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania 
szczepionek przeciw grypie
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Przez wiele lat w celu ochrony przed grypą stosowano głównie 
szczepionki trójwalentne, zawierające antygeny trzech 
różnych szczepów wirusa grypy, w tym dwóch typu A (H3N2 
i pandemiczny H1N1) i jednego B. Antygeny szczepionkowe 
cechuje zdolność wywołania skierowanej przeciwko sobie 
swoistej odpowiedzi immunologicznej (immunogenność).  
W sezonie 2020/2021, aby uzyskać szerszą ochronę, rekomen-
dowane są szczepionki czterowalentne, zawierające antygeny 
dwóch szczepów wirusa typu A i dwóch typu B z różnych linii. 
Przykładowo, w jednej dawce szczepionki są antygeny (po 15 
µg HA) szczepów: 
A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019(H1N1)pdm09 – po-
dobny szczep (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-
-1909),
A/Hong Kong/2671/2019(H3N2) – podobny szczep (A/Hong 
Kong/2671/2019, IVR-208) lub (A/Hong Kong/2671/2019, 
NIB-121), 
B/Washington/02/2019 – podobny szczep (B/Washing-
ton/02/2019, typ dziki) – linia Victoria, 
B/Phuket/3073/2013 – podobny szczep (B/Phuket/3073/2013, 
typ dziki) – linia Yamagata. 

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych dopuścił do sprzedaży  
w Polsce w sezonie 2020/2021 trzy szczepionki inaktywow-
ane: jedna III generacji typu „subunit” (Influvac Tetra), 
zawierająca oczyszczone antygeny powierzchniowe wirusa 
grypy, oraz dwie II generacji typu „split” (Vaxigrip Tetra,  
Fluarix Tetra) z rozszczepionym wirionem, zawierające wszys- 
tkie elementy wirusa grypy. Szczepionki te, porównywalne  
w zakresie immunogenności i bezpieczeństwa stosowania, 
mogą być podawane w jednej lub dwóch dawkach domięśniowo  
i/lub podskórnie osobom bez przeciwwskazań medycznych,  
w tym kobietom w ciąży i osobom z grup ryzyka. 

Dla dzieci w wieku 2-18 lat rekomendowana jest żywa ate- 
nuowana (LAIV) szczepionka donosowa Fluenz Tetra. Zawiera 
ona cztery niezjadliwe, osłabione, wielokrotnie pasażowane 
szczepy wirusa grypy, zdolne do replikacji w temp. ok. 25°C 
(cold-adapted). Z założenia po zaszczepieniu replikacja tych 
wirusów powinna być ograniczona do jamy nosowej. Szcze- 
pionka atenuowana wywołuje silną odporność już po za- 
aplikowaniu pojedynczej dawki, jednak ze względu na 
obecność żywych wirusów i potencjalną możliwość ich re-
wersji (powrotu) do formy zakaźnej jej stosowanie podlega 
pewnym ograniczeniom - nie można jej podawać np. kobie- 
tom w ciąży oraz osobom z grup ryzyka, zwłaszcza mającym 
problemy immunologiczne. 

Ogólnoświatowe zalecenia mówią, że przeciw grypie po- 
winien się zaszczepić każdy. W Polsce są to szczepienia za-
lecane, którym powinny się poddawać m.in. osoby z grup 
wysokiego ryzyka ze względu na występujące u nich choro-
by i niebezpieczeństwo wystąpienia poważnych powikłań 
pogrypowych. W grupach ryzyka znajdują się osoby  
z obniżoną odpornością, wadami wrodzonymi serca i inny-
mi chorobami przewlekłymi, np. układu krążenia, wątroby, 
neurologicznymi, neurorozwojowymi i metabolicznymi  
(np. cukrzyca), niewydolnością nerek, nowotworami 
(zwłaszcza układu krwiotwórczego). Szczepić się powinni także 
ludzie przebywający w skupiskach (m.in. placówki opiekuńczo-
wychowawcze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, hospicja, domy po-
mocy społecznej, uzdrowiska, domy dziecka, internaty) oraz 
osoby, które ze względu na charakter wykonywanej pracy są 
szczególne narażone na zakażenie wirusem grypy (np. pra-
cownicy ochrony zdrowia, placówek opiekuńczych, szkół, 
handlu i transportu oraz osoby, które praca jest związana  
z częstymi kontaktami z innymi ludźmi, zwłaszcza z grup ry-
zyka). O szczepienia powinny zadbać też kobiety w drugim lub 
trzecim trymestrze ciąży i osoby z grup ryzyka powyżej 50. r.ż.

Kto powinien się zaszczepić przeciw 
grypie?

O szczepionkach przeciw grypie istnieje wiele teorii, m.in. 
że stymulują one zachorowania na grypę. Tymczasem żaden  
ze składników obecnie stosowanych szczepionek nie jest  
w stanie wywołać grypy, jeżeli przestrzegane są zasady ich po-
dawania i uwzględnione zostały zalecenia oraz przeciwskaza-
nia do ich stosowania (umieszczone np. w ulotkach i Charak-
terystyce Produktu Leczniczego). Bezpieczeństwo szczepień 
jest sprawą priorytetową dla pacjentów oraz producentów 
szczepionek i lekarzy, którzy je zlecają. Prowadzone są kontrole 
każdej partii szczepionek, zostały też określone zasady ich dys-
trybucji i przechowywania (temp. 4-8oC). Decyzję o możliwości 
lub odmowie wykonania szczepienia podejmuje lekarz po 
badaniu pacjenta i zasięgnięciu informacji, np. o przyjmo- 
wanych lekach i innych preparatach, zwłaszcza wpływających 
na odporność, oraz o przebytych i aktualnie toczących się 
chorobach. Należy także zwrócić uwagę na inne czynniki, 
które mogą wpływać negatywnie na stan zdrowia pacjenta 
po szczepieniu. Są to m.in. uczulenie na substancje czynne 
lub którąkolwiek z substancji pomocniczych bądź użytych w 
procesie produkcji szczepionki (Tab. 1), w tym na białka jaja 
kurzego i antybiotyki, czy na występowanie w dniu szcze- 
pienia gorączki lub innych chorób, zwłaszcza ostrej infekcji. 

Skuteczność szczepionek przeciw grypie zależy w dużej mierze 
od ich składu, zwłaszcza od tego, czy wirusy szczepionkowe, 
na które zostanie wytworzona odporność, będą podobne do 
wirusów odpowiedzialnych za grypę w danym sezonie. Ważne 
jest także użycie w czasie produkcji odpowiednich substancji 
pomocniczych, zwłaszcza adiuwantów, które mają wzmocnić 
odpowiedź immunologiczną na te antygeny. Na skuteczność 
i bezpieczeństwo szczepionek wpływa również technologia 
produkcji, sprawność układu odpornościowego szczepionej 
osoby oraz jej wiek, a także rodzaj szczepionki i odpowie- 
dnio dobrany schemat szczepienia. Skuteczność szczepionek 
w zapobieganiu zachorowaniom zdrowych osób dorosłych 
na grypę wynosi ok. 70-90%. Nie u wszystkich osób uzyski-
wana jest wystarczająca ochrona przed wirusem grypy, co 
jest często związane z cechami osobniczymi pacjenta. Istnieje 
także niebezpieczeństwo zachorowania na grypę pomimo  
szczepienia, gdy produkt został podany osobie już zakażonej  
w trwającym kilka dni bezobjawowym okresie inkubacji choro-
by. Poza tym, ok. 33% przypadków zakażeń wirusem grypy 
może przebiegać bezobjawowo, co wiąże się z możliwością 
transmisji wirusa i zagrożeniem dla osób z otoczenia.

 Szczepionki przeciw grypie mogą wywołać niepożądane od- 
czyny poszczepienne (NOP) w postaci reakcji miejscowych 
(zaczerwienienie, bolesność, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, 
wypryski, pokrzywka,), czy rzadziej występujących reakcji 
ogólnych (np. wzrost temperatury ciała, ból mięśni, stawów  
i głowy). Odczyny te zazwyczaj ustępują po kilku dniach. Le-
karz powinien uświadomić osobom szczepionym lub rodzi-
com szczepionych dzieci możliwość wystąpienia po poda-
niu szczepionki tych odczynów, a nawet reakcji alergicznej 
objawiającej się niskim ciśnieniem krwi, zawrotami głowy, 
nieregularnym oddechem czy silnej reakcji anafilaktycznej  
z obrzękiem języka, gardła lub innych części ciała, co zmusza 
do zastosowania zestawu przeciwwstrząsowego znajdującego 
się w przychodniach, gdzie są wykonywane szczepienia. 

Istnieje szereg przeciwwskazań do szczepienia przeciw gry- 
pie. Należy do nich m.in. wiek (nie powinno się jej podawać 
dzieciom poniżej 6 m.ż., które mogą być jednak chronione 
przez przeciwciała matki, jeśli zaszczepiła się ona w cza-
sie ciąży), wystąpienie alergii i reakcja anafilaktyczna po 
wcześniejszym podaniu szczepionki, ponadto ostra infekcja 
i gorączka >38oC. Należy również przełożyć szczepienie, jeśli 
u pacjenta, niezależnie od jego wieku, stwierdzono chorobę 
przebiegającą z wysoką lub umiarkowaną gorączką lub ostrą 
chorobę o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu, bez względu 
na to, czy towarzyszy im gorączka. 
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Piśmiennictwo

Nazwa 
produktu

(typ/podmiot 
odpowiedzi-

alny)

Nazwa 
powszechnie 
stosowana

Postać far-
maceutyczna 

(dawka)

Dawka H każdego 
z czterech 

szczepów wirusa 
grypy

Grupa 
docelowa Dawkowanie Uwagi

Influvac Tetra

(subunit/Mylan 
IRE Healthcare 

Ltd.)

Szczepi-
onka przeciw 
grypie, pod-
jednostkowa 

(antygeny 
powierzch-

niowe), inak-
tywowana
Vaccinum 
influenzae 

inactivatum 
ex corti-

cisantigeniis 
praeparatum

zawiesina do 
wstrzykiwań 
w ampułko-
strzykawce

 
(0,5 ml) 

A/H1N1
A/H3N2

B (Victoria)
B (Yamagata)

Po 15 µg/0,5 ml

Osoby dorosłe i 
dzieci od ≥3 r.ż.

Domięśniowo lub głęboko 
podskórnie

Dorośli - jedna dawka 0,5 ml

Dzieci ≥3 do 17 r.ż. – jedna 
dawka 0,5 ml

Dzieci ≥ 3 do 8 r.ż., 
nieszczepione szczepionką 
sezonową przeciw grypie: 
druga dawka 0,5 ml po pr-

zynajmniej 4 tyg. po podaniu 
1. dawki

Wirusy namnażane w zarod-
kach kurzych pochodzących  

ze zdrowych stad.

Pozostałości używanych  
w czasie produkcji składników, 
w tym jaj kurzych (albumina 
jaja kurzego, białka kurze), 

gentamycyny, formaldehydu 
lub bromku cetylotrimety-

loamoniowego, polisorbatu 80

Szczepionka podjednostkowa 
III generacji, zawierające 

antygeny H i N, poddawane 
dodatkowym etapom  

oczyszczania w porównaniu  
ze szczepionkami II generacji

Fluarix Tetra

(split/Glaxo-
SmithKline 

Biologicals S.A.)

Szczepionka 
przeciw grypie 
(rozszczepiony 
wirion, inakty-

wowana)

zawiesina do 
wstrzykiwań 
w ampułko-
strzykawce

 (0,5 ml)

A/H1N1
A/H3N2

B (Victoria)
B (Yamagata)

Po 15 µg/0,5 ml

Osoby dorosłe i 
dzieci ≥6 m.ż.

Domięśniowo

Dorośli: 0,5 ml

Dzieci >6 m.ż. - 0,5 ml

Dzieci <9 r.ż. nieszczepione 
przeciw grypie, należy podać 
drugą dawkę po upływie co 

najmniej 4-6 tyg. od 1. dawki

Wirusy namnażane w zarod-
kach kurzych pochodzących ze 

zdrowych stad.

Pozostałości używanych w 
czasie produkcji składników, 
w tym jaj kurzych (albumina 
jaja kurzego, białka kurze), 

gentamycyny siarczanu,  
formaldehydu lub dezoksy-

cholan sodu, które mogą być 
obecne w śladowych ilościach.

Vaxigrip Tetra

(split/Sanofi 
Pasteur)

Szczepionka 
przeciw grypie 
(rozszczepiony 
wirion), inak-

tywowana

zawiesina do 
wstrzykiwań 
w ampułko-
strzykawce

 (0,5 ml)

A/H1N1
A/H3N2

B (Victoria)
B (Yamagata)

Po 15 µg/0,5 ml

Osoby dorosłe i 
dzieci >6. m.ż.

Domięśniowo lub podskórnie

Dorośli – 1 dawka 0,5 ml

Dzieci ≥6 m.ż. - ≤17 r.ż. – 1 
dawka 0,5 ml

Dzieci ≤9 r.ż., które nie 
były uprzednio szczepione 
przeciw grypie sezonowej, 
należy podać drugą dawkę 
0,5 ml po upływie co najm-

niej 4 tyg.

Wirusy namnożone w zarod-
kach kurzych pochodzących ze 

zdrowych stad.

Pozostałości używanych w 
czasie produkcji składników, 
w tym jaj kurzych (albumina 
jaja kurzego, białka kurze), 

neomycyna, formaldehyd lub 
octoxynol-9, mogą być obecne 

w bardzo małych ilościach.

Fluenz Tetra

(AstraZeneca 
AB)

Szczepionka 
przeciw grypie 

(żywa aten-
uowana)

Aerozol do 
nosa, zawi-

esina

(0,2 ml)

A/H1N1
A/H3N2

B (Victoria)
B (Yamagata)

106.5–7.5 FFU/0,2 ml

Dzieci i 
młodzież w 

wieku ≥24 m.ż.  
do <18 lat

Dawka podzielona po 0,1 ml 
 do każdego otworu no-

sowego.

Dzieciom, które nie były 
uprzednio szczepione 

przeciw grypie sezonowej, 
należy podać drugą dawkę 
w odstępie co najmniej 4 

tygodni

Szczepy wirusów wytwarzane 
w komórkach VERO odwrotną 

techniką genetyczną. 

Produkt zawiera organizmy 
modyfikowane genetycznie.

Szczepionka może zawierać 
pozostałości białek jaja 

kurzego (np. albumin) i genta-
mycyny.

Tabela 1. Charakterystyka szczepionek przeciw grypie wykorzystywanych do uodpornienia czynnego, dopuszczonych do obrotu w Polsce w sezonie 
grypowym 2020/2021, zawierających antygeny czterech szczepów wirusa grypy

Skróty: FFU - (fluorescent focus units – jednostki ognisk fluorescencji),  H – hemaglutynina, m.ż. – miesiąc życia, r.ż. – rok życia 

Największe ograniczenia lub przeciwwskazania dotyczą do- 
nosowych szczepionek LAIV (żywe, atenuowane) ze względu 
na obecne w ich składzie osłabione, ale zdolne do replikacji 
wirusy, które w wyjątkowych sytuacjach mogą zakażać 
wrażliwe osoby, w tym znajdujące się w otoczeniu zaszczepio-
nego pacjenta. Nie mogą ich przyjmować, zgodnie z CDC:
• dzieci <2 r.ż., oraz dzieci w wieku od 2 do 4 lat, chore 

na astmę lub które miały świszczący oddech w ciągu  
ostatnich 12 miesięcy (możliwość nasilenia objawów),  
a także dzieci w wieku od 2 do 17 lat, które otrzymują leki 
zawierające aspirynę lub salicylan,

• osoby w wieku ≥50 lat, 
• kobiety w ciąży, 
• osoby z osłabioną odpornością (immunosupresja)
• osoby opiekujące się lub pozostające w bliskich kon-

taktach z osobami z ciężkim osłabieniem odporności 
(alternatywą jest unikanie kontaktu z tymi osobami przez 
7 dni po otrzymaniu szczepionki do nosa)

• osoby, które przyjmowały leki przeciwwirusowe przeciw 
grypie w ciągu ostatnich 48 godzin.

s z c z e p i e n i a  p r z e c i w  g r y p i e

Zwiększanie produkcji jest możliwe tylko w pewnym zakre-
sie ze względu m.in. na to, że są to produkty lecznicze biolo- 
giczne, których podstawowym składnikiem są antygeny 
wirusów grypy i których otrzymywanie wymaga określonych 
procedur i czasu. Aktualna sytuacja epidemiologiczna  
i znaczący wzrost zapotrzebowania powodują, że szczepionki 
przeciw grypie stały się produktem leczniczym niedostępnym 
dla większości ludzi.

s z c z e p i e n i a  p r z e c i w  g r y p i e A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 0  ( 1 4 8 e)

Produkcja i obrót szczepionkami 
przeciw grypie

Zarówno producenci jak i odpowiednie instytucje odpo- 
wiedzialne za planowanie, produkcję i zamawianie szcze- 
pionek przeciw grypie kierują się określonymi rekomendacjami  
i zasadami, których konsekwencją jest wytwarzanie założonej 
wcześniej ilości szczepionek, co przekłada się na ich dostępność 
na świecie i w Polsce. Według CDC, producenci przewidywali 
(luty 2020), że w sezonie 2020/2021 dostarczą od 194 do 198 
milionów dawek tego produktu. Plany te mogą ulec zmianom, 
w zależności od zapotrzebowania i zapadalności na grypę  
w danym sezonie. Około 99% zapotrzebowania powinny 
pokryć szczepionki czterowalentne, w większości (87%) wolne 
od tiomersalu lub o zmniejszonej jego zawartości. W wytwa- 
rzaniu około 20% szczepionek nie będą używane jaja kurze. 

Zapotrzebowanie na szczepionki przeciw grypie na se-
zon 2020/2021 zostało opracowane na podstawie ilości 
tych produktów wykorzystywanych w poprzednim sezonie. 
Według Ministerstwa Zdrowia, w Polsce w sezonie 2019/2020 
zaszczepiło się około 1,5 mln ludzi. W związku z sytuacją 
epidemiologiczną oraz zagrożeniami związanymi z COVID-19, 
ilość zamawianych szczepionek przeciw grypie nie jest 
wystarczająca. 



15

C z y m  j e s t  ż y w i e n i e  p o z a j e l i t o w e ?

Jak mówi  def inic ja,  żywienie  pozaje l i towe to  podaż  
wszystkich  niezbędnych substancj i  odżywczych -  g lukozy, 

aminokwasów,  t łuszczy,  witamin,  mikroelementów, 
e lektrol i tów,  pierwiastków ś ladowych i  wody,  poprzez 

naczynia  krwionośne. 

1 5

Rozwój ŻP rozpoczął się w latach  
czterdziestych, gdy Braunschweig  
i współpracownicy podawali dożylnie 
pacjentowi roztwór glukozy i hydroli-
zat białka. W latach pięćdziesiątych 
wprowadzono do żywienia preparat 
zawierający aminokwasy i preparat  
z emulsją tłuszczową. 

Wyróżniamy żywienie pozajelitowe 
całkowite (Total Parenteral Nutrition 
- TPN) i niecałkowite. Jak sama nazwa 
wskazuje, TPN pokrywa całość zapotrze-
bowania na energię, wodę i składniki 
odżywcze, a pacjent jest żywiony 
wyłącznie drogą dożylną. Żywienie 
niecałkowite zaś pokrywa część  
zapotrzebowania, pozostałe jest pokry-
wane przez żywienie drogą przewodu 
pokarmowego (doustnie, dożołądkowo 
czy dojelitowo) [1]. 

Co warto wiedzieć 
na temat historii żywienia 
pozajelitowego?

Żywienie pozajelitowe 
jednym z większych 
osiągnięć medycyny

Żywienie pozajelitowe (ŻP) jest to jeden 
ze sposobów leczenia żywieniowego, 
dzięki którym możemy wspomagać pro-
ces leczenia pacjenta, wpływając między 
innymi na jego układ immunologiczny, 
zmniejszając stan zapalny, wspomagając 
rekonwalescencję, regulując nawod-
nienie organizmu czy wpływając na 
gospodarkę elektrolitową. Chociaż 
niewielka część społeczeństwa jest tego 
świadoma, to obok stosowania anty-
septyki, antybiotyków oraz znieczulenia 
jest to jedno z największych osiągnięć 
medycyny [2].

Następnie w latach sześćdziesiątych XX 
wieku, chirurg profesor Stanley Dudrick 
zauważył, że nieprawidłowo odżywieni 
pacjenci chirurgiczni, niemogący 
się odżywiać drogą naturalną lub  
z zaburzeniami wchłaniania, źle rokują. 
Przeprowadził badania nad podażą 
dożylną wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych na wielu mo- 
delach zwierzęcych, w tym na psach rasy 
Beagle (od 6 tygodnia życia do roku)  
i udowodnił, iż wzrost i rozwój takich 
zwierząt nie odbiega od normy. 

Osiągnięcia prof. Dudricka
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Jakie są wady worków RTU?Metoda ta jednak ma swoje plusy – na bieżąco pozwala 
dostosować skład do dynamicznie zmieniającego się stanu 
pacjenta (np. na oddziałach intensywnej terapii). Obecnie 
metoda jest jednak wyjątkowo rzadko stosowana. 

Na czym polega żywienie pozajelitowe metodą 
All-in-One? Na czym polega podawanie żywienia metodą 

dwóch pojemników?

ż y w i e n i e  p o z a j e l i t o w e

W 1967 roku zespół dra Dudricka uzyskał możliwość zasto-
sowana swojej techniki na człowieku - niemowlęciu urodzo-
nym z atrezją jelita cienkiego. Dziecko mimo zabiegu opera-
cyjnego mającego przywrócić funkcje jelita nie odzyskało ich 
natychmiast po zabiegu oraz zmniejszyło masę ciała. Zespół 
dr. Dudrica zaproponował podaż małemu pacjentowi miesza-
niny do całkowitego żywienia pozajelitowego. W ciągu 44 dni 
stosowania całkowitego ŻP dziecko wykazywało normalny 
wzrost. Od tamtej pory żywienie pozajelitowe ulega ciągłym 
udoskonaleniom i staje się coraz bardziej „szyte na miarę” dla 
danego pacjenta [2,3].

Zdarzają się sytuacje, gdy stan pacjenta jest na tyle stabilny,  
iż mógłby on opuścić szpital, ale potrzebuje codziennej 
podaży żywienia pozajelitowego, gdyż stan jego przewodu 
pokarmowego nie pozwala na wystarczający dowóz substancji 
odżywczych. W takim przypadku, na przykład u pacjentów  
z zespołem krótkiego jelita, po odpowiednim przeszkoleniu 
pacjenta i/lub opiekuna w zakresie obsługi urządzeń medy-
cznych i niezbędnych zasad aseptyki, możliwe jest wprowa- 
dzenie żywienia pozajelitowego domowego. Pacjent taki 
otrzymuje do domu z apteki szpitalnej gotowe mieszaniny do 
żywienia pozajelitowego i podłącza je do dostępu żylnego. 
W Polsce jest kilka ośrodków zajmujących się produkcją  
i dystrybucją indywidualnych mieszanek do żywienia poza-
jelitowego domowego [1,6].

Ogólne wskazania to stany kliniczne charakteryzujące się 
dysfunkcją różnych odcinków przewodu pokarmowego, które 
uniemożliwiają perystaltykę, trawienie oraz wchłanianie 
składników pokarmowych, takie jak:
• Niedrożność jelit wynikająca z chorób mięśni prze-

wodu pokarmowego lub zaburzeń w obrębie unerwie-
nia przewodu pokarmowego. Może to być niedrożność 
porażenna w wyniku ciężkiego zapalenia trzustki czy 
przebiegająca w okresie okołooperacyjnym lub spowo-
dowana czynnikiem mechanicznym, na przykład zat-
kaniem kamieniem kałowym, skrętem jelit, wgłobieniem 
jelita czy wadą wrodzoną taką jak atrezja przełyku.

• Przetoki jelitowe – w tym przypadku żywienie poza-
jelitowe i czasowe wyłączenie chorego odcinka jelita pr-
zyspiesza zdrowienie.

• Choroby przebiegające z niedokrwieniem jelita (mogą 
skutkować martwicą) takie jak wstrząs każdego po-
chodzenia czy martwicze zapalenie jelita, na które  
szczególnie narażone są wcześniaki.

• Brak dostępu do przewodu pokarmowego w wyniku 
trudnych do powstrzymania wymiotów.

• Choroby przebiegające z ciężkim stanem zapalnym 
jelit – na przykład choroba Leśniowskiego-Crohna, 
wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Warto tutaj 
wymienić także chorych leczonych onkologicznie, 
ponieważ leczenie przeciwnowotworowe chemio- i 
radioterapią powoduje ciężkie zapalenie śluzówki prze-
wodu pokarmowego.

• Zespół krótkiego jelita jako powikłanie ciężkiej postaci 
choroby Leśniowskiego-Chrona i nowotworów jelit 
(wynik usunięcia odcinków jelita), uszkodzenie mechan-
iczne jelita w wyniku urazów brzucha, zator tętnicy krez-
kowej unaczyniającej obszar jelita [4,5].

Jakie są wskazania do żywienia 
pozajelitowego?

W jaki sposób można podawać żywienie 
pozajelitowe? 

Metody podawania żywienia pozajelitowego zmieniały się  
z czasem. W początkowej fazie jego rozwoju stosowany był 
system wielu butelek (tj. dwóch lub trzech). 

Na czym polega żywienie w systemie 
wielu butelek?

W dzisiejszych czasach najczęściej do czynienia mamy  
z metodą All-in-One (AIO), czyli metodą jednego pojemnika. 
Polega na zmieszaniu w jednym pojemniku (worku) wszyst-
kich niezbędnych pacjentowi składników odżywczych i poda-
niu ich dożylnie jednym przewodem. 

Do takiej mieszanki można dodać również część leków np. 
insulinę. Zawartość substratów w mieszance jest ściśle 
określona, a ryzyko pomyłki przy podłączaniu i możliwość 
zakażenia wejścia naczyniowego ograniczone. Zmniejszone 
jest również ryzyko wystąpienia zaburzeń metabolicznych ze 
względu na wlew odpowiedniej, dobranej dla pacjenta ilości 
konkretnego składnika odżywczego. 

Worki AIO mogą być sporządzane przez farmaceutę lub tech-
nika farmaceutycznego pod kontrolą farmaceuty w pracowni 
żywienia pozajelitowego w aptece szpitalnej na podstawie in-
dywidualnej recepty (zlecenia) lekarskiego [2,7]. 

Mieszanki AIO to także gotowe, fabryczne preparaty Ready-
to-Use (RTU). Na rynku dostępny jest szeroki wybór takich 
preparatów, różniący się parametrami takimi jak kaloryczność, 
zawartość składników odżywczych czy osmolarność. 

Jakie są zalety worków RTU?

Ich zaletą jest dostępność – nie każda apteka szpitalna ma 
niezbędną do wykonania worka żywieniowego pracownię 
żywienia pozajelitowego – do przygotowania RTU wystarczy 
loża z nawiewem laminarnym. 

Niewątpliwym walorem worków RTU jest także możliwość 
szybkiego podania preparatu. Worek taki wystarczy 
aktywować, tj. zgodnie z dołączoną do preparatu instrukcją 
zerwać spawy pomiędzy trzema lub dwoma komorami  
i suplementować, czyli dodać zgodną z zaleceniem lekarskim 
ilość witamin, elektrolitów i pierwiastków śladowych. Obie 
te czynności muszą być wykonane w aptece szpitalnej przez 
wykwalifikowany personel. 

Worki RTU mają swoje minusy – są dość drogie oraz ich skład 
nie jest idealnie dobrany do potrzeb danego pacjenta, co nie-
sie za sobą ryzyko powikłań metabolicznych [8,9]. 

Metoda Two-in-One (TIO), czyli metoda dwóch pojemników, 
stosowana jest w preparatach do żywienia pozajelitowego 
dla noworodków i niemowląt, w tym wcześniaków. Dla- 
czego w przypadku mieszanek neonatologicznych stosu-
jemy dwa rozdzielne pojemniki? Otóż w takich mieszankach 
podawane są duże stężenia elektrolitów, co w połączeniu 
z emulsją tłuszczową niesie ryzyko wystąpienia niebezpie- 
cznej niezgodności – załamaniu emulsji. Podanie rozdzielnie 
tłuszczy z witaminami w nich rozpuszczalnych i oddzielnie 
reszty składników odżywczych jest powszechną praktyką w 
neonatologii [1].

Mieszaninę żywieniową można podawać pacjentom drogą 
wejścia obwodowego (żyła ręki lub nogi) lub wejścia central-
nego (do żyły głównej górnej). 

Jakie są wskazania do żywienia 
pozajelitowego?

Pojemniki zawierające oddzielnie aminokwasy, glukozę oraz 
emulsję tłuszczową podłącza się w tym samym czasie do 
jednego wejścia dożylnego, a składniki uzupełniające (elek-
trolity, pierwiastki śladowe, witaminy) są dostrzykiwane do 
butelek. Ze względu na ograniczoną objętość (0,5-1 litra) 
dostępnych pojemników ze składnikami odżywczymi, należy 
kilkukrotnie po zakończeniu wlewu z jednej butelki podłączyć 
kolejną. Dodatkowo objętość płynów infuzyjnych nie jest ide-
alnie wyliczona dla danego pacjenta, co może doprowadzić 
do zaburzeń metabolicznych takich jak hiperglikemia czy 
zaburzenia elektrolitowe. 

Łączenie się różnych płynów infuzyjnych w jednym wejściu 
centralnym lub obwodowym może skutkować nieprzewidy-
walnymi niezgodnościami fizykochemicznymi i powodować 
finalnie pogorszenie stanu zdrowia pacjenta. Na przykład  
wytrącanie się fosforanu wapnia może doprowadzić do za-
torów małych tętnic w płucach i w konsekwencji do śmierci.
 
Co więcej, wielokrotne odłączanie i podłączanie kolejnych 
butelek zwiększa ryzyko zakażenia oraz pomyłki. 

W jaki sposób można podawać żywienie 
pozajelitowe? 

Żywienie drogą żyły obwodowej

Podanie ŻP do żyły obwodowej jest wygodne ze względu na 
kilka aspektów. Istnieje niskie ryzyko wystąpienia powikłań 
septycznych przy jego zakładaniu i obsłudze, a samo założenie 
wejścia jest prawie bezbolesne i nie wymaga interwencji le-
karza. Jednakże podanie ŻP przez dostęp obwodowy niesie 
za sobą ograniczenia dla mieszaniny żywieniowej. Nie może 
mieć ona wyższej osmolarności niż 800 mOsm/l (niektóre 
źródła dopuszczają do 1200 mOsm/l), stężenie glukozy nie 
może być większe od 10%, a aminokwasów większe od 5% 
(wyższe stężenia mogą powodować zakrzepicę i stan zapalny 
żył, ale także samo podawanie ŻP może powodować takie 
powikłania). Żywienie pozajelitowe tą drogą może być stoso-
wane do 10 dni. 

Żywienie drogą wkłucia centralnego

Dojście centralne może być założone na dłuższy okres lecze-
nia, a mieszaniny żywieniowe przez nie podawane mogą mieć 
wyższe stężenia składników odżywczych oraz osmolarność, niż 
te podawane obwodowo. 
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Źródła energii w żywieniu pozajelitowym
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zdrowego mężczyzny w stanie spoczynku, które wynosi 1 kcal/kg 
masy ciała/h i modyfikować je ze względu na płeć (-5 do -10%), 
aktywność fizyczną, masę ciała (otyłość lub niedożywienie). 

Większość pacjentów szpitalnych wykazuje cechy 
niedożywienia, w związku z czym ich wydatek energetyczny 
jest obniżony w stosunku do osób o wadze prawidłowej.  
Przyjmuje się, iż większość chorych nie potrzebuje więcej niż 
2000 kcal na dobę. 

Lekarz przeprowadzający zabieg założenia wejścia central-
nego wprowadza do żyły głównej górnej cewnik z tworzywa 
poliuretanowego lub silikonowego (część z nich pokryta jest 
substancją przeciwbakteryjną) przez żyłę podobojczykową 
lub żyłę szyjną wewnętrzną. Zabieg powinien być przeprow-
adzany w znieczuleniu. Wkłucie tego rodzaju niesie za 
sobą ryzyko powikłań septycznych, zatem niezbędne jest 
ścisłe przestrzeganie wszystkich zasad aseptyki. Sam za-
bieg założenia cewnika niesie ryzyko powikłań takich jak 
wystąpienie krwiaka, odmy czy tamponady osierdzia [2,5].

Na czym polega leczenie żywieniowe?

Leczenie żywieniowe to postępowanie w medycynie mające 
na celu polepszenie stanu odżywienia pacjenta poprzez usta- 
lenie jego stanu odżywienia, określenie zapotrzebowania na 
składniki odżywcze i wprowadzenie odpowiedniego sposo-
bu odżywiania. Może być ono prowadzone drogą doustną  
i dojelitową dietami przemysłowymi oraz drogą dożylną. 

Żywienie pozajelitowe można dostosowywać indywidualnie 
do zapotrzebowania pacjenta, uwzględniając jego niedobory 
i nadmiary pokarmowe, stan nerek i wątroby, aktualny stan 
kliniczny, wiek pacjenta (inne preparaty aminokwasów są sto-
sowane u dzieci, a inne u dorosłych). 

Niezbędne do zaplanowania leczenia żywieniowego jest 
określenie zapotrzebowania na składniki pokarmowe.  
Organizm pacjenta otrzymującego żywienie pozajelitowe 
nie jest w stanie kontrolować wchłaniania, tak jak podczas 
odżywiania drogą przewodu pokarmowego. Natomiast nad-
miar substancji odżywczych może być toksyczny i wywoływać 
różnego rodzaju zaburzenia (np. hiperglikemię, zaburze-
nia elektrolitowe, hiperwitaminozy). Jednakże nie można 
pacjentowi podawać przewlekle niekompletnej mieszaniny, 
niepokrywającej zapotrzebowania, gdyż niesie to ryzyko 
wystąpienia niedożywienia, a co za tym idzie pogorszenia 
stanu zdrowia, na przykład opóźnienie rekonwalescencji po 
zabiegach [9]. 

Źródłem energii w żywieniu pozajelitowym są glukoza oraz 
wolne kwasy tłuszczowe, nie zalicza się do niego amino- 
kwasów. Glukoza jest substratem energetycznym, który 
może wykorzystać większość komórek, jednakże nadmierna 
jej podaż, tj. powyżej 5mg/kg mc/min powoduje nasilone 
zużycie tlenu i produkcję dwutlenku węgla. Może to wywołać 
zaburzenia oddychania oraz dysfunkcję wątroby. 

W praktyce Pracowni Żywienia Pozajelitowego stosuje się 
płyny infuzyjne o zawartości glukozy od 5 do 50%. Obecnie to 
jedyny stosowany węglowodan. Tłuszcze powinny dostarczać 
30-50% energii pozabiałkowej, jednakże nie powinno się 
ich podawać pacjentom o znacznie (powyżej 350 mg/dl) 
podwyższonym poziomie trójglicerydów. U pacjentów z pozio- 
mem trójglicerydów powyżej 190 mg/dl ich podaż powinna 
być znacznie obniżona. 

Na rynku istnieje kilka preparatów lipidowych do żywienia 
pozajelitowego, które różnią się rodzajem zastosowanych 
olejów. Zapotrzebowanie na aminokwasy (minimalnie 8 
niezbędnych) w stanie choroby to ok 1-1,5g/kg mc. W różnych 
zespołach chorobowych to zapotrzebowanie ulega zmianie, 
np. w mocznicy i w niewydolności wątroby podaż amino- 
kwasów musi być zmniejszona. Dodatkowo w niektórych sta-
nach klinicznych należy dostarczyć aminokwasów warunk-
owo niezbędnych, w tym tyrozyny i cysteiny u wcześniaków, 
w przewlekłej niewydolności nerek tyrozyny, czy tauryny  
w mocznicy. Istotny jest zatem dobór odpowiedniego składu 
preparatu do stanu klinicznego oraz wieku pacjenta. 

Modyfikacjom ulegają najczęściej ilości witamin rozpuszczal-
nych w wodzie (większe stężenie witaminy B1, B6, C). Dawki 
dla dzieci muszą być odpowiednio zmodyfikowane [2]. 

W Polsce dodatkowo niezbędnym źródłem informacji na temat 
zasad postępowania w pracowni jest podręcznik opracowany 
przez specjalistów zajmujących się na co dzień żywieniem 
pozajelitowym „Farmaceutyczne Standardy Sporządzania 
Mieszanin do Żywienia Pozajelitowego Polskiego Towarzys- 
twa Farmaceutycznego” opracowane na bazie istniejących  
przepisów i wytycznych [2].

Podsumowanie
Jak wynika z powyższych informacji, żywienie pozajelitowe 
powinno być jak najbardziej zindywidualizowane, przygoto- 
wane dla konkretnego pacjenta i dobrane do jego stanu klini-
cznego, gdyż wtedy utrzymuje odpowiedni stan odżywienia, 
a także wykazuje zaplanowane działanie lecznicze. Zatem 
wytwarzanie worków żywieniowych w aptekach szpitalnych 
ma znaczącą przewagę nad mieszankami RTU, których skład 
można modyfikować w ograniczony sposób [5,8].

Wprowadzenie żywienia pozajelitowego zrewolucjonizowało 
medycynę - pozwala utrzymać i prawidłowo odżywiać 
pacjentów nie mogących przyjmować pokarmu drogą prze-
wodu pokarmowego, którzy przed wprowadzeniem żywienia 
pozajelitowego byliby skazani na śmierć. Cały proces żywienia 
pozajelitowego jest skomplikowany i wymaga specjalistycznej 
wiedzy. Bierze w nim udział interdyscyplinarny zespół przed-
stawicieli wielu zawodów medycznych. 

Farmaceuta odpowiedzialny jest za jakość preparatu – przygo-
towuje i ocenia końcowy produkt oraz jest jedynym ogniwem 
mogącym wychwycić ewentualny błąd lekarza w zleceniu na 
worek. Miejmy nadzieję, iż coraz więcej aptek szpitalnych 
w kraju otworzy swoje pracownie żywienia pozajelitowego, 
zapewniając dostęp do nowoczesnych i bezpiecznych dla 
pacjentów mieszanin żywieniowych, stosowanych w warun- 
kach szpitalnych, jak i domowych.
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Jak ustalić najlepszą recepturę mieszanki 
do żywienia pozajelitowego?

Jak określić zapotrzebowanie pacjenta 
na energię?

Podaż wody i elektrolitów

Aktualne rekomendacje dotyczące właściwego doboru składu 
mieszaniny żywieniowej można znaleźć na witrynach inter-
netowych ASPEN (American Society for Clinical Nutrition and 
Metabolism) i ESPEN (European Society for Clinical Nutrition 
and Metabolism) – Amerykańskiego i Europejskiego Towa- 
rzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu. Jak widać, do 
prowadzenia żywienia pozajelitowego potrzebna jest specja- 
listyczna wiedza i zespół żywieniowy, który potrafi zaplanować 
i przeprowadzić odpowiednie leczenie żywieniowe. Do takie-
go zespołu należą wykwalifikowani w tej dziedzinie lekarze, 
farmaceuci, dietetycy i pielęgniarki. 

Mieszanina do żywienia pozajelitowego jest wielo- 
składnikowym lekiem parenteralnym, który musi spełniać 
wymagania aktualnej Farmakopei Polskiej. Koniecznie musi 
być jałowa, wolna od pirogenów, zanieczyszczeń nierozpusz- 
czalnych oraz stabilna przez okres przechowywania i po-
dawania pacjentowi [10]. Sporządzenie i kontrola gotowego 
preparatu wymaga odpowiedniego przeszkolenia, wiedzy  
i doświadczenia. 

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, wytwarzanie 
worków żywieniowych jest usługą farmaceutyczną, którą 
zrealizować można jedynie w pracowni żywienia poza-
jelitowego apteki szpitalnej [11]. W związku z tym, mieszankę 
taką przygotować może jedynie farmaceuta lub technik far-
maceutyczny będący pod kontrolą magistra farmacji. 

Prawidłowe działanie pracowni żywienia pozajelitowego 
związane jest z przestrzeganiem wielu przepisów oraz wyty- 
cznych, z czego Dobra Praktyka Wytwarzania (Good Manufac-
tring Practice – GMP) wydaje się być najważniejsza. 

Rekomendacje, przepisy i wytyczne

W celu ustalenia najlepszej receptury mieszanki do żywienia 
pozajelitowego należy określić zapotrzebowanie na energię 
stosując odpowiednie wzory. W przybliżeniu można wyjść od 
zapotrzebowania kalorycznego u dorosłego,

Integralną częścią żywienia pozajelitowego jest także podaż 
wody i elektrolitów w mieszaninie żywieniowej. Ich zawartość 
musi być dostosowana do aktualnego stanu pacjenta. 
Zawartość witamin i pierwiastków śladowych w mieszaninach 
żywieniowych przeznaczonych dla chorych dorosłych zazwy- 
czaj jest podobna.

Opisuje ona całość postępowania w pracowni, począwszy 
od planowania rozkładu jej pomieszczeń, poprzez codzienne 
przygotowanie pracowni do pracy (mycie i dezynfekcję po- 
wierzchni), postępowanie z dokumentacją medyczną, wykony-
wanie raportów produkcyjnych, przygotowanie pracowników 
do pracy, szkolenie personelu, po sposób postępowania pod-
czas przygotowania mieszaniny i kontrolę jakości gotowego 
produktu. 
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Szczepienia i  szczepionki 
w walce z pandemią

Szczepionka to preparat stosowany w prof i laktyce 
zachorowań, który zawiera jeden lub więcej  antygenów 

stymulujących układ odpornościowy do rozwijania  
ochronnej  i  stosunkowo trwałej  odporności  adaptacyjnej.  

Tak brzmi ogólna def inicja opisująca preparaty, 
które ocali ły  już wiele  istnień ludzkich.  Od momentu 
ukształtowania współczesnej  nauki  w ich produkcji  

wykorzystywane są coraz nowsze  i  bardziej  
skomplikowane metody.

Nie można przecenić znaczenia 
szczepień. Dzięki temu potężnemu 
narzędziu ludzkość była w stanie skutecz- 
nie przeciwdziałać takim chorobom 
jak tężec, gruźlica, błonica, kleszczowe 
zapalenie mózgu, wąglik, zapalenie 
wątroby czy polio. Szczepionki to wiele 
uratowanych ludzkich istnień, ale także 
wymierne oszczędności wynikające ze 
spadku zachorowalności oraz pośrednie 
korzyści, takie jak choćby ograniczenie 
antybiotykooporności. 

Chociaż szczepionki są kojarzone przede 
wszystkim z infekcjami, to nauczyliśmy 
się produkować także szczepionki 
przeciwnowotworowe czy przeciwko 
niektórym niezakaźnym chorobom 
takim jak choroba Alzheimera.

2 0

Dzisiaj jednak zainteresowanie całego 
świata skierowane jest na tę jedną 
szczepionkę, na której wynalezienie 
cały czas czekamy – na preparat 
uodparniający przeciwko COVID-19.

Jakie są główne typy 
szczepionek?

Główne typy szczepionek to:
• zawierające inaktywowane czyn-

niki zakaźne (martwe);
• żywe atenuowane (pozbawiane 

zjadliwości) - zawierające fragmen-
ty struktury drobnoustroju bądź 
jego metabolity. 

Ostatecznie szczepionka może zawierać 
antygeny jednego szczepu tego same-
go gatunku drobnoustroju. Wówczas 
określana jest jako monowalentna,  
a jeśli zawiera ich kilka – jako poli-
walentna. Szczepionki tak zwane sko-
jarzone produkuje się z wykorzysta- 
niem antygenów przynajmniej 2 drobno- 
ustrojów.

Jak działają szczepionki?
Głównym zadaniem szczepionek jest 
indukowanie odpowiedzi immunolo- 
gicznej poprzez produkcję przeciwciał  
i aktywację specyficznych dla antygenu 
komórek T. 
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„Wytrenowana odporność” po szczepionkach
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Nie powinno więc dziwić, że w dobie pandemii zaczęły się 
pojawiać publikacje wyników badań stwierdzających odwrotną 
korelację między wyszczepialnością przeciwgruźliczą, a nasile-
niem występowania ciężkiego COVID-19.

Naiwne komórki B po prezentacji antygenu przystępują do 
syntezy immunoglobulin. Pierwotna odpowiedź poszcze- 
pienna skutkuje powstaniem przeciwciał klasy IgM i IgA, 
które stopniowo zanikają i po krótkim czasie są zastępowane 
przez immunoglobuliny IgG. Po ponownym kontakcie z anty-
genem dochodzi do szybkiej proliferacji komórek B pamięci 
i wytworzenia swoistych przeciwciał. Komórki T wspomagają 
cały ten proces na wielu etapach i biorą udział w ostatecznej 
dezaktywacji „intruza”.

s z c z e p i e n i a  i  p a n d e m i a

Podejście do zjawiska odporności poszczepiennej 
zweryfikowała ostatnia dekada. W 2010 roku Mihai Netea 
stwierdził, że szczepienie przeciwgruźlicze szczepionką Bacil-
lus Calmette-Guerin ma też wpływ na odpowiedź organizmu 
po kontakcie z patogenami innymi niż prątki gruźlicy. W 2012 
roku odkryto, że komórki odpornościowe poddane działaniu 
szczepionki BCG wytwarzają 4 razy więcej interferonu gamma 
i dwa razy więcej cytokin przy kontakcie z innymi antygenami. 
Ostatnie badania wskazują natomiast, że szczepionka BCG 
wpływa nie tylko na odpowiedź adaptacyjną rozwijaną za 
pośrednictwem limfocytów B i T, ale jest związana z pamięcią 
immunologiczną i odpowiedzią wrodzoną.

Pod pojęciem odpowiedzi wrodzonej rozumiemy działanie 
komórek takich jak monocyty czy makrofagi. Działają one po- 
przez takie zjawiska komórkowe jak fagocytoza, ruch komórek 
w miejsce występowania patogenu, eliminacja i trawienie in-
truzów, a także produkcja cytokin prozapalnych. Monocyty  
i makrofagi także rozwijają cechy adaptacyjne po odpowied-
nim przygotowaniu. To tak zwana  „odpowiedź wytrenowana” 
powstająca przez przeprogramowanie metaboliczne. Obej- 
muje ona komórki krążące, ale również komórki macierzyste 
szpiku kostnego. Wówczas mówi się o „centralnie wytreno- 
wanej odporności”.

Taki rodzaj odporności indukują żywe atenuowane szcze- 
pionki, do których zalicza się szczepionki przeciwko polio czy 
przeciwko durowi brzusznemu oraz właśnie BCG. Ponadto  
szczepionka BCG pobudza makrofagi i monocyty do walki 
z kilkoma typami nowotworów - chłoniakami, białaczkami,  
rakiem pęcherza moczowego czy czerniakiem. 

Szczepionka BCG a zachorowalność 
na COVID-19

• 5 sierpnia 2020 roku w retrospektywnym badaniu kohor-
towym opisującym bezpieczeństwo i objawy COVID-19  
u osób ostatnio zaszczepionych BCG wykazano, że szcze- 
pienie to może wiązać się ze spadkiem częstotliwości  
i ciężkości zachorowań na COVID-19.

• 11 sierpnia 2020 roku opublikowano badanie określające 
wpływ rutynowego szczepienia niemowląt szczepionką 
BCG na zapobieganie rozprzestrzeniania się lokalnego 
COVID-19 w Japonii. Badacze wskazują na istotne zmniej- 
szenie występowania COVID-19 w prefekturach objętych 
większą ilością szczepień.

• 1 września 2020 roku opublikowano wyniki badania 
ACTIVATE – randomizowanego badania klinicznego 
sprawdzającego korelację pomiędzy szczepieniami 
przeciwko gruźlicy z zapadalnością na choroby układu 
oddechowego. Częstość nowych zakażeń - bez rozgra- 
niczenia na dzieci i starszych - wynosiła 42,3% po szcze- 
pieniu placebo i 25,0% po zaszczepieniu BCG. Wpływ  
szczepionki przeciwgruźliczej wydaje się być zależny od 
zastosowanego w niej szczepu.

Wszystkie te okoliczności spowodowały, że prowadzi się 
wiele badań mających dostarczyć więcej informacji na te-
mat związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy szczepionką 
przeciwgruźliczą, a zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Nakładający się z okresem zimowym czas występowania grypy 
sprzyja zainteresowaniu tym szczepieniem wśród pacjentów. 
Czy jest to jednak zainteresowanie uzasadnione? Wiadomo, 
że powikłania pogrypowe są niebezpieczne i nasilają się wraz 
z wiekiem i chorobami towarzyszącymi. Co jednak mówią na 
ten temat badania? 

26 czerwca 2020 roku w badaniu określającym wpływ 
szczepień przeciwko grypie na śmiertelność w przebiegu  
COVID-19 stwierdzono, że ogólnie 10% wzrost wyszczepialności 
wiązał się ze średnio  28% spadkiem śmiertelności z powodu 
COVID-19.

Badanie opublikowane 1 lipca 2020 roku pokazuje, że 
spośród przebadanych 92664 przypadków stwierdzonego 
COVID-19 w Brazylii pacjenci, którzy niedawno otrzymali 
szczepionkę przeciw grypie mieli średnio o 8% mniejsze 
prawdopodobieństwo konieczności wdrożenia intensywnej 
terapii, o 18% mniejsze prawdopodobieństwo konieczności 
inwazyjnego wspomagania oddychania i o 17% mniejsze 
prawdopodobieństwo zgonu.

Ostatnie badania wskazują na dodatnią korelację. Jest to 2-2,5 
krotny wzrost transmisji SARS-CoV-2 związanej z grypą w okre-
sie współkrążenia. Potrzebne są więc działania promujące  
i wspierające wyszczepialność przeciwko grypie.  Uważa się 
także, że grypa może wchodzić w interakcję z nowym beta-
koronawirusem.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt działania ochron- 
nego immunoglobulin przeciwko beta-koronawirusom 
przeziębienia, takim jak HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43  
i HcoV-HKU1, a potencjalną reaktywnością krzyżowo-reaktywną 
wobec SARS-CoV-2. Przeciwciała obecne po przechorowaniu 
przeziębienia wywołanego przez beta-koronawirusy zanikają 
po około roku, ale  mają mieć też działanie ochronne przeciw- 
ko SARS-CoV-2. To tłumaczy mniejsze nasilenie zachorowań 
i ciężkiego COVID-19 na terenach, na których powszechne 
są przeziębienia beta-koronawirusowe. Chcąc mieć większe 
szanse na wytworzenie tych przeciwciał należy ograniczyć 
narażenie na wirusa grypy, który endemicznie konkuruje  
z dotychczasowymi beta-koronawirusami zimą. Taki efekt 
daje szczepienie przeciw grypie.

Istotną konsekwencją infekcji układu oddechowego jest także 
to, że niedawno przebyta grypa A powoduje wzrost ilości  
receptorów  ACE-2 w drogach oddechowych, a koronawirusy 
przeziębienia hamują jego ekspresję. Dodatkowo przemawia 
to za korzystnym wpływem szczepień przeciwgrypowych  
w prewencji zakażeń SARS-CoV-2.

Szczepionki niosą ze sobą wiele dobrego dla naszego układu 
odpornościowego, o czym stale mamy okazję się przekonywać.

Warto wspomnieć o badaniu populacyjnym przeprowadzo-
nym w Klinice Mayo w USA. Badanie opublikowane 27 lipca 
2020 roku wykazało ochronny efekt wielu różnych szczepień 
wobec SARS-COV-2. 

Pacjenci mieli o 28% mniejsze ryzyko COVID-19, jeśli otrzymali 
szczepionkę przeciwko zapaleniu płuc PCV13 w poprzednim 
roku w porównaniu z osobami nieszczepionymi. Wykazano 
także 43% spadek ryzyka w przypadku otrzymania szcze- 
pionek przeciwko polio. 

Z ostatnich doniesień warto wspomnieć o badaniu przed-
stawionym przez Alberta Amrana, studenta czwartego roku 
medycyny z McGovern Medical School w University of Texas 
Health Science Center w Houston. Przeanalizował on duży 
zbiór danych dotyczących zdrowia ponad 9000 pacjentów  
w wieku powyżej 60 lat. Wykazał, że jedno szczepienie 
przeciw grypie wiązało się z 17% redukcją zachorowalności na 
chorobę Alzheimera. W przypadku osób, które zostały zaszcze- 
pione więcej niż jeden raz na przestrzeni lat odnotowano 
dodatkowe – o 13% - zmniejszenie zachorowalności na tę 
chorobę neurologiczną.

Czy szczepionka przeciwgruźlicza 
zwiększa odporność organizmu?

Czy szczepionka przeciwko grypie pomoże 
w walce z pandemią?

Dobroczynny wpływ szczepień na zdrowie

Nowoczesne projekty Agencji 
Zaawansowanych Obronnych Projektów 
Badawczych

Ostatnia dekada to intensywny rozwój immunologii, która 
wraz z nowymi metodami analitycznymi umożliwiła projek-
towanie i produkcję leków dotychczas nieosiągalnych. Od 
2010 roku Pentagon prowadzi poprzez Agencję Zaawanso- 
wanych Obronnych Projektów Badawczych (DARPA) kilka pro-
gramów wspierających rozwój nowoczesnych technologii. 
Założeniem Agencji było stworzenie metod umożliwiających 
produkcję przeciwciał i szczepionek w ciągu 60 dni od po-
jawienia się jakiegokolwiek nowego wirusa.

ADEPT – szybka produkcja przeciwciał

Od 2011 do 2019 r. zainwestowano 291 milionów dolarów  
w program ADEPT. Wynikiem prac jest reprezentowana przez 
kanadyjską firmę AbCellera technologia umożliwiająca szybką 
produkcję przeciwciał. Urządzenie wykorzystywane do tego 
celu ma wielkości karty kredytowej. Oparte jest na metodzie 
prezentacji fagowej.

Pierwsze przeciwciało monoklonalne anty-SARS-CoV-2 
powstało przy współpracy AbCellera i ElliLilly. Od czerwca 
znajduje się w badaniach klinicznych. W marcu 2020 roku 
pierwszą firmą, która w USA rozpoczęła badania 1 fazy ze 
szczepionką mRNA przeciw SARS-CoV-2 była Moderna. 66 dni 
po opublikowaniu sekwencji wirusowej podano ją pierwsze-
mu człowiekowi. 2 faza badań rozpoczęła się w maju, a trze-
cia – 27 lipca 2020 r. Moderna także jest beneficjentem pro-
gramów DARPA.
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Piśmiennictwo dostępne u Autorki

P3 – Program Przeciwdziałania Pandemii

Od 2017 roku wdrożono Program Przeciwdziałania Pandemii 
– tak zwany „P3”. Teraz wspiera on  szybką produkcję produk-
tów leczniczych przeciwko nowemu betakoronawirusowi. 
Technologię szczepionek mRNA rozwija w tym kontekście 
CureVac, także finansowany przez DARPA. Natomiast Ino- 
vio Pharmaceuticals w kwietniu przeszła do fazy 1 badań  
szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 opartej na DNA.  Badania 
rozpoczęto w 80 dni po otrzymaniu kodu genetycznego nowe-
go wirusa. Ta firma też jest beneficjentem DARPA.

Technologia RNA powstała po wielu latach finansowania. 
DARPA dała już wcześniej podstawy umożliwiające wy- 
tworzenie pierwszej myszy komputerowej, dzięki niej pojawiły 
się także elementy składowe GPS i protokoły na których 
opiera się współczesny internet. Możliwe, że technologia  
szczepionek opartych na mRNA będzie podobnym 
osiągnięciem.

Szczepionki genetyczne wykorzystujące cząstki kodujące 
wirusa - RNA lub DNA wstrzykiwane bezpośrednio do krwio- 
obiegu są również badane przez kilka innych firm. Szczepionki 
na bazie DNA wytwarzają Genexine, Zydus Cadila i AnGes,  
a na bazie mRNA firmy Pfizer/BioNTech, Arcturus/Duke-NUS, 
Sanofi/Translate czy AMMS/Abogen/Walwax. Problemem 
tej technologii jest duża wrażliwość kwasów nukleinowych 
kodujących białka wirusowe.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 0  ( 1 4 8 e)

Szczepionka z zastosowaniem wirusa 
atenuowanego

Inne technologie stosowane w badanych szczepionkach 
przeciwko SARS-CoV-2 to między innymi zastosowanie wirusa 
atenuowanego (w osłabionej postaci). Ta technologia zwykle 
dawała dobrą odporność, ale nie zawsze jest możliwe uzys-
kanie wirusa, który po atenuacji faktycznie nie będzie zakaźny. 
Na taki rodzaj podejścia zdecydowała się firma Meissa Vac-
cines.

Adiuwantami są między innymi związki glinu, rtęci, formal-
dehyd czy antybiotyki. Dodatek tych składników spotyka się 
często z niezrozumieniem społecznym i jest jednym z argu-
mentów ruchów antyszczepionkowych, który ma dowodzić 
szkodliwości szczepionek. Na technologię produkcji szcze- 
pionki białkowej zdecydowały się między innymi Sanofi/GSK 
czy Novavax.

Szczepionka oparta na technologii mRNA 
i DNA

Szczepionka z rekombinowanym białkiem

Szczepionki z rekombinownym białkiem to technologia już 
znana i stosowana. Zakłada ona podanie  odpowiednio spre-
parowanego białka wirusowego. Musi mu jednak towarzyszyć 
adiuwant wzmacniający działanie immunogenne preparatu, 
ponieważ samo białko nie stymuluje odpowiednio produkcji 
przeciwciał.

Szczepionka z inaktywowanym wirusem

Można wykorzystać także wirusy inaktywowane ciepłem lub 
czynnikami chemicznymi. Ten rodzaj uszkodzenia wykracza 
poza klasyczne atenuowanie. Na tę technologię zdecydowały 
się jak dotąd jedynie firmy chińskie.

Szczepionka z glikozylowanymi białkami

Opcją jest wykorzystanie cząsteczek wirusopodobnych zbu-
dowanych z cząstek wirusowych rekombinowanych z białkami 
roślinnymi. Tutaj zastosowanie mają białka tytoniu, których 
glikozylacja wpływać ma korzystnie na jakość wytworzonych 
przeciwciał w odpowiedzi na szczepienie.

Faktycznie glikozylacja immunoglobulin ma duże znaczenie  
w wypadku SARS-CoV-2. Jest to wirus o skomplikowanej struk-
turze, który otaczają skupiska glikanów. Ich interakcja z doce-
lowym receptorem ACE-2 zależy bezpośrednio od procesów 
jego glikozylacji. Nowy betakoronawirus wiąże się z podsta-
wowym receptorem gospodarza, tworząc dziesięć różnych 
struktur przestrzennych. To, w jaki sposób są wyrażone ACE-2 
bezpośrednio wpływa na jakość i trwałość takiego wiązania. 
Glikozylacja części glikanowej receptorów może sprzyjać 
lub hamować wydajność reakcji wiązania. Pamiętamy to 
z biochemii, chemia białek to chemia kształtu, która tutaj 
wyrażona jest w szczególny sposób. U osób z cukrzycą czy 
otyłością glikozylacja receptorów, jak i produkowanych im-
munoglobulin jest inna ze względu na zmiany metaboliczne. 
Tak się przy tym składa, że sprzyja trwałości wiązania ACE-2  
z SARS-CoV-2, a produkowane przez te osoby przeciwciała, też 
przez inną glikozylację i inną budowę strukturalną, mogą mieć 
mniejszą skuteczność neutralizującą.

Co w sprawie zawieszenia badań nad 
szczepionką z wektorem adenowirusowym?

Ostatnio pojawiło się wiele spekulacji w związku z zawiesze- 
niem badań szczepionki AstraZeneca/Oxford. Firma 
zastosowała wektor wirusowy, czyli wirus pozbawiony 
własnego materiału genetycznego, w miejsce którego  
umieszczono materiał SARS-CoV-2.

Wektory wirusowe to zwykle adenowirusy, co stanowi pewien 
problem w trwałości i reakcji na taki preparat. Po pierwsze, 
jeśli organizm ma przeciwciała wobec danego adenowirusa, 
to dojdzie do unieczynnienia materiału szczepionki, a sam  
szkielet wektorowy może dawać reakcje nietolerancji.

Jest też kilka innych firm, które zastosowały wektory wiru-
sowe np. Johnson&Johnson czy Janssen. Wektory adenowi-
rusowe stosuje się też w szczepionkach przeciwnowotworo- 
wych i jest to technologia, która sprawdziła się w szczepionce 
przeciwko wirusowi Ebola.

Czy „wyścig szczepionkowy” doprowadzi 
do uzyskania skutecznej i bezpiecznej 
szczepionki?

Każda z tych technologii ma swoje dobre i złe strony, a upo- 
litycznienie pandemii i „wyścigu szczepionkowego” po- 
woduje, że bardzo ważne jest, by ostateczny produkt był 
dobrze przebadany i bezpieczny. Nie jest rozważne rejestro- 
wanie szczepionki o nieokreślonych skutkach immunogen-
nych i niezbadanych działaniach ubocznych. Cieszy w związku 
z tym, że 8 września 2020 roku prezesi firm AstraZeneca,  
BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson&Johnson, MSD, Moder-
na, Novavax, Pfizer i Sanofi wydali historyczne oświadczenie, 
w którym nakreślono wspólne zobowiązanie do utrzyma-
nia integralności procesu naukowego w trakcie prac nad 
szczepionką i aktami prawnymi, które będą towarzyszyć jej 
zatwierdzeniu i wprowadzeniu na rynek.

Niektórzy z producentów świadomie zrezygnowali z programu 
rządowego USA pod nazwą Warp Speed, mającego wspierać 
szybki proces rejestracji szczepionek przeciwko COVID-19, by 
uniknąć ewentualnych nacisków.

Pozostaje czekać na pozytywny wynik wysiłku wielu ludzi 
pracujących nad rozwiązaniem problemu pandemii, z którym 
boryka się cała ludzkość. Należy także docenić inwestujących 
w nowe technologie naukowe. Bez nich nasze życie 
wyglądałoby zupełnie inaczej. Tymczasem sami na co dzień 
nie zastanawiamy się, skąd się właściwie wzięły i ich obecność 
we współczesnej rzeczywistości przyjmujemy jak coś absolut-
nie oczywistego.

s z c z e p i e n i a  i  p a n d e m i a s z c z e p i e n i a  i  p a n d e m i a
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P o r y  d n i a 
a  p r z yj m o w a n i e  l e k ó w

Większość  leków wykazuje  najwyższą skuteczność, 
jeś l i  podawane są  regularnie  o  te j  samej  porze  dnia. 
Oczywiście  nie  jest  to  jedyny  warunek optymalizacj i 
dawkowania.  Niektóre  leki  mają  bowiem konkretne 

rekomendacje  odnośnie  czasu podania  -  j edne  powinny 
być  stosowane rano,  inne  wieczorem.

Jest to uzależnione od zegara biolo- 
gicznego, czyli różnej aktywności 
układów i narządów organizmu w zależ- 
ności od pory dnia. Skoro aktywność 
większości procesów i układów w ludz-
kim organizmie zależy od pory dnia, to 
działanie leków również. W przypadku 
wielu leków znacznie ma także to, czy 
przyjmowane są wraz z posiłkiem, czy 
na czczo.

2 6

Dzięki badaniom z tego zakresu, 
jesteśmy w stanie dokładnie rozłożyć 
dawkowanie leków w ciągu dnia, a tym 
samym zoptymalizować skuteczność ich 
działania.

Rytm dobowy człowieka jest wypadkową 
działania zegara wewnętrznego i ze- 
wnętrznego, na który wpływa 
głównie światło dzienne, ale również 
zmianowość pory pracy, aktywność  
w ciągu dnia czy zmiana strefy czasowej. 
Regulują one nie tylko sen i czuwanie, 
ale także pracę narządów i układów or-
ganizmu.

Pory dnia a przyjmowanie 
leków

Znajomość podstawowych założeń 
chronofarmakologii pozwala uniknąć 
wielu problemów terapeutycznych, 
a poinformowanie pacjenta o zasa-
dach dawkowania leku może znacząco 
poprawić skuteczność leczenia.

Czym jest chronofarmako-
logia?

Chronofarmakologia jest dziedziną 
farmakologii, której założeniem jest 
określanie wpływu rytmów dobowych 
na działanie leków. 

Nadciśnienie a rytm dobowy

Przykładowo - u osoby zdrowej obserwu-
je się szybki wzrost ciśnienia tętniczego 
rano i obniżanie ciśnienia wieczorem [1]. 
Względna nadkrzepliwość przypada na 
godziny poranne, dlatego najgroźniejsze 
przypadki udarów mózgu i zawałów  
serca występują między godziną 6:00 
rano a 12:00 w południe.
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Reaktywność oskrzeli jest największa w nocy lub we  
wczesnych godzinach porannych, dlatego nasilenie objawów 
astmy często występuje właśnie w tym okresie. Również ob-
jawy alergicznego nieżytu nosa zaostrzają się późną nocą lub 
wczesnym rankiem. Podobnie jak w przypadku astmy, jest to 
spowodowane okołodobowym rytmem wydzielania korty-
zolu, epinefryny i histaminy. Dodatkowo, wzrost aktywności 
układu przywspółczulnego i napięcia nerwu błędnego w nocy 
sprzyja rozszerzeniu naczyń i zwiększonemu przepływowi 
krwi do błony śluzowej nosa i zatok, uwalniając tym samym 
większą ilość mediatorów stanu zapalnego.

Co ciekawe, rytmy okołodobowe odgrywają ważną rolę 
również w przypadku chorób nowotworowych. Zdrowe 
komórki organizmu wykazują odmienny rytm okołodobowy  
w stosunku do komórek nowotworowych.  Szczyt syntezy DNA 
w zdrowych komórkach szpiku kostnego przypada na godzinę 
12 (w południe), natomiast w komórkach rakowych ma to miej- 
sce około północy.

Większość leków stosowanych jest w godzinach porannych. 
Jest to związane częściowo z wygodą, trybem życia i przy-
zwyczajeniami pacjentów, ale co najważniejsze - z rytmem 
dobowym organizmu, a tym samym z optymalnym działaniem 
leków o tej porze dnia.

Jednym z hormonów, które powinny być stosowane rano 
po przebudzeniu i „na pusty żołądek” (godzinę przed jedze- 
niem) jest lewotyroksyna. Zapewnia to najlepsze wchłanianie 
tego leku. U pacjentów, którzy z różnych względów nie mogą 
stosować leku rano, można rozważyć podanie wieczorne - dwie 
do czterech godzin po ostatnim posiłku. [2] Najważniejszą 
zasadą w przypadku lewotyroksyny (i innych hormonów) jest 
to, aby stosowana była regularnie, zawsze o tej samej porze.

Szczyt endogennego wydzielania kortykotropiny (ACTH)  
i kortyzolu odbywa się wczesnym rankiem. Z tego względu 
metyloprednizolon i inne kortykosteroidy, takie jak pred-
nizon czy prednizolon powinny być stosowane również rano,  
co odpowiada fizjologicznemu cyklowi ich wydzielania i zapo-
biega wystąpieniu wtórnej niewydolności kory nadnerczy. 
Pozwala to również ograniczyć hamowanie osi podwzgórze- 
-przysadka-nadnercza, a tym samym zmniejszać ryzyko 
działań niepożądanych. Przy krótkotrwałym leczeniu ma to 
jednak mniejsze znaczenie [3].

Reaktywność dróg oddechowych w ciągu dnia 
i nocy

Rytmy okołodobowe w chorobach 
nowotworowych

Od pory dnia zależą między innymi: wydzielanie śliny i soków 
żołądkowych, rytmika wchłaniania jelitowego zależna od 
aktywności enzymów trawiennych, perystaltyka jelit czy 
przepływ krwi przez naczynia. W ciągu dnia zmieniają się 
wartości pH w żołądku. Opróżnianie żołądkowe jest o 50% 
wolniejsze nocą, niż w dzień.

Biodostępność leków doustnych, które są podawane w ciągu 
dnia jest najczęściej większa, niż podawanych w godzinach 
wieczornych i w nocy. Rytmy dobowe wpływają nie tylko na 
wchłanianie leków, ale również na ich metabolizm i wydala-
nie. Aktywność metaboliczna wątroby jest największa w godz-
inach popołudniowych, a najmniejsza w nocy. Największą ilość 
moczu wytwarzamy w godzinach popołudniowych, a jego pH 
jest niskie w nocy, natomiast wysokie w dzień. Może to mieć 
duży wpływ na wydalanie leków zasadowych i kwaśnych.

Ciśnienie krwi wzrasta gwałtownie rano po przebudzeniu,  
a najniższe jest w czasie snu. Wysokie wartości ciśnienia we 
wczesnych godzinach rannych spowodowane są zwiększonym 
napięciem naczyniowym i całkowitym oporem obwodowym. 
Przyczyną jest również zwiększenie wydzielania amin katecho-
lowych i większa aktywność reniny w osoczu we wczesnych 
godzinach rannych.

Niestety stosowanie leków hipotensyjnych raz dziennie rano 
może nie obniżać wczesnoporannego ciśnienia krwi kolejne-
go dnia. Rozwiązaniem może okazać się podanie tych leków 
przed snem, co zapobiega gwałtownemu wzrostowi ciśnienia 
rano i niepożądanym zdarzeniom sercowo-naczyniowym. 
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Wieczorne lub nocne podawanie inhibitorów konwertazy 
angiotensyny (np. enalapryl, ramipryl, lizinopryl), blokerów 
receptora angiotensyny (np. walsartan, telmisartan) lub 
blokera kanału wapniowego (np. amlodypina) powoduje 
lepsze obniżenie ciśnienia tętniczego nad ranem, a częstość 
występowania niepożądanych zdarzeń sercowo-naczynio-
wych jest mniejsza. Ten sam efekt można uzyskać, stosując 
rano długo działające leki hipotensyjne. Przykładem takiego 
leku jest postać o przedłużonym uwalnianiu leków z wera-
pamilem. Oba rozwiązania pozwalają na osiągniecie stężeń 
terapeutycznych w godzinach porannych. 

Grupą leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym, 
które powinny być stosowane rano, są diuretyki tiazydowe 
(zwłaszcza jeśli są to preparaty o długim czasie działania). Leki 
te przyjmowane o tej samej porze dnia silniej obniżają wartości 
ciśnienia tętniczego w nocy oraz utrzymują prawidłowy pro-
fil ciśnienia. Ich zastosowanie w godzinach porannych ma 
również tą przewagę, że szczyt produkcji moczu wystąpi  
w trakcie dnia, a pacjent nie musi wstawać w nocy do toalety.

Jeszcze więcej ostrożności należy zachować podczas przyj-
mowania kwasu ibandronowego. Powinien on być podany 
co najmniej 60 minut przed posiłkiem, należy również unikać 
jedzenia i picia (za wyjątkiem wody) 60 minut po zastosowaniu 
leku. Pacjent nie powinien się kłaść przez co najmniej godzinę 
po zastosowaniu leku ze względu na ryzyko podrażnienia 
przełyku.
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Statyny są lekami pierwszego rzutu w leczeniu hipercholeste- 
rolemii. Synteza cholesterolu w organizmie odbywa się 
według rytmu dobowego - jego produkcja w wątrobie  
zachodzi w przerwach pomiędzy posiłkami. Najwięcej cho-
lesterolu nasz organizm produkuje około północy, co ma 
związek z szczytem aktywność w tej porze enzymu reduktazy  
3-hydroksy-3 metyloglutarylo-koenzymu A (HMG-CoA). 

Z tego względu zaleca się stosowanie statyn w godzinach  
wieczornych, by zapewnić najwyższe stężenie leku, kiedy 
endogenna produkcja cholesterolu jest na najwyższym po- 
ziomie. Tak naprawdę jednak o porze przyjmowania każdej 
statyny decyduje jej okres półtrwania. Te z krótkim okre-
sem półtrwania, takie jak fluwastatyna, lowastatyna i sim-
wastatyna, powinny być przyjmowane przed pójściem spać, 
dzięki czemu najwyższe stężenie leku będzie w momencie  
szczytowej endogennej syntezy cholesterolu. Stosowanie ich 
o innej porze dnia może skutkować zmniejszoną skutecznością 
terapii.

Dłuższy okres półtrwania rosuwastatyny, atorwastatyny  
i prawastatyny pozwala utrzymać ich stężenie na poziomie 
terapeutycznym przez okres około 24 godzin, dzięki czemu 
można je podawać nie tylko przed snem.  Pomimo nielicznych 
przeglądów, sugerujących niewielki wpływ pory dnia podania 
statyn - nawet krótkodziałających - na różnice w lipidogramie, 
wyżej wymienione zasady nadal pozostają ścieżką rekomen-
dacji [5].

Metformina stosowana jest najczęściej z jedzeniem lub po 
posiłku, co pomaga ograniczyć działania niepożądane ze  
strony przewodu pokarmowego takie jak biegunka, nudności, 
wymioty czy ból brzucha. Często zaleca się, aby stosować ją 
razem z obiadem, największym posiłkiem dnia.

Pochodne sulfonylomocznika to – obok metforminy – 
najczęściej stosowane leki w cukrzycy. Działają one poprzez 
zwiększanie wydzielania insuliny z komórek beta trzustki. 
W Polsce obecnie zarejestrowane są: gliklazyd, glimepiryd 
i glipizyd. Należy je przyjmować rano, na czczo. Pozwoli to 
pobudzić wydzielanie insuliny już przed pierwszym posiłkiem 
dnia. Czwarta zarejestrowana pochodna to glikwidon,  
przyjmuje się go razem z pierwszym posiłkiem, w jego trakcie.

Bisfosfoniany są lekami pierwszego rzutu w profilaktyce  
i leczeniu osteoporozy zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. 
Wchłanianie tych leków jest znacznie obniżone przez obecność 
pokarmu, dlatego zaleca się ich przyjmowanie na czczo. Jed-
nym z przedstawicieli tej grupy leków jest kwas alendronowy, 
który należy podawać rano, co najmniej 30 minut (najlepiej 
dłużej - do dwóch godzin) przed posiłkiem i nie popijać napo-
jami innymi niż woda. Należy również zwracać uwagę pacjen-
tom, aby nie przyjmowali w tym samym czasie innych leków.

Które leki stosować rano?

Hormony tarczycy

Glikokortykosteroidy

Jednym z najczęściej stosowanych leków u ludzi w podeszłym 
wieku jest kwas acetylosalicylowy (ASA) w dawce kardiolo- 
gicznej. Jego działanie opiera się na hamowaniu syntezy pros-
tacykliny. Cykl dobowy syntezy prostacykliny powiązany jest 
cyklem aktywności płytek krwi. Największa ich aktywność 
obserwowana jest we wczesnych godzinach porannych, 
dlatego zastosowanie ASA wieczorem pozwala hamować ich 
aktywność nad ranem.

Zegar biologiczny a skuteczność działania 
leków

Kiedy stosować leki na nadciśnienie 
tętnicze?

O której porze dnia przyjmować leki 
stosowane w cukrzycy?

Zasady przyjmowania bisfosfonianów

Czy wszystkie statyny trzeba przyjmować 
na noc?

Kiedy najlepiej zażywać leki 
przeciwkrzepliwe?
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Wraz z pokarmem powinien być spożywany również itrako-
nazol, natomiast w przypadku worykonazolu jest odwrotnie 
- zaleca się jego spożycie na czczo, ponieważ posiłki bogate  
w tłuszcze zmniejszają szybkość i zakres wchłaniania.

Spośród antybiotyków, jedzenie zmniejsza szybkość i zakres 
wchłaniania ampicyliny, azytromycyny o przedłużonym 
uwalnianiu oraz rifampicyny. Aby zapewnić maksymalne 
wchłanianie tych leków, należ stosować je godzinę przed lub 
dwie godziny po posiłku.

Żelazo powinno być stosowane na czczo, ale jeśli nie ma 
takiej możliwości (np. ze względu na zaburzenia żołądkowo-
-jelitowe), to pacjent powinien unikać podawania leków  
z mlekiem i innymi pokarmami bogatymi w wapń, płatków, 
bogatych w błonnik, z herbatą, kawą oraz jajami.

Jedzenie i większość napojów, szczególnie bogatych w wapń, 
znacznie upośledza również wchłanianie bisfosfonianów. Ab-
sorpcja tych leków w znaczącym stopniu zależy od pH żołądka, 
dlatego zawsze powinny być podawane bez posiłku. Pokarm 
bogaty w wapń osłabia również wchłanianie większości  
tetracyklin.

trendy 
w terapiach

www.aptekarzpolski.pl
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Największa ilość płytek krwi jest produkowana w nocy. Z nie- 
których badań wynika, że stosowanie wieczorne ASA skutkować 
może zmniejszeniem śmiertelności w niestabilnej dławicy  
o około 50%. Niezależnie od zmniejszenia ryzyka wieńcowego, 
stosowanie kwasu acetylosalicylowego wieczorem u osób  
z nadciśnieniem tętniczym wiąże się także z dodatkowym efek-
tem hipotensyjnym. Jest to tłumaczone zmniejszaniem efektu 
działania układu RAA, który jest najwyższy w nocy [4,6].
  
Również inne leki przeciwzakrzepowe (rywaroksaban czy 
warfaryna), jeżeli są stosowane raz dziennie, to powinny być 
przyjmowane w godzinach wieczornych. Przyjmowanie ich 
przed snem sprawia, że można zapobiec nagłemu wzrostowi 
krzepliwości krwi w czasie spoczynku. Zmniejsza to ryzyko 
wystąpienia zakrzepów i w konsekwencji zawałów serca oraz 
udarów mózgu.

Innym czynnikiem, dla którego IPP są stosowane na czczo 
jest fakt, że pokarm zmniejsza ich absorpcję i biodostępność. 
Wyjątek stanowi dekslanzoprazol, który może być podawany 
niezależnie od posiłków ze względu na jego mechanizm pod-
wójnego uwalniania.

Niestety te zasady stosowania IPP bardzo często nie są 
przestrzegane przez pacjentów, a konsekwencją przyjmo- 
wania tych leków o niewłaściwej porze jest zmniejszenie 
ich skuteczności. W jednym z badań oceniających zwyczaje 
chorych, u których objawy nie ustępowały w trakcie leczenia, 
wykazano, że aż 54% spośród nich stosowało PPI nieodpo- 
wiednio - wcześniej niż godzinę przed śniadaniem, po posiłku, 
przed snem lub według własnego uznania.

Niestety równie źle wypadło badanie lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, z którego wynikało, że aż 36% z nich 
udziela nieprawidłowych porad dotyczących stosowania IPP. 
Lekarze zalecali ich przyjmowanie w trakcie lub po posiłku lub 
nie udzielali żadnych informacji odnośnie odpowiedniej pory 
zażywania w ciągu dnia [7].

Słaba skuteczność leczenia IPP może być również przyczyną 
szybkiego spadku ich stężenia we krwi. Leki te w miarę upływu 
czasu w ciągu doby wykazują coraz słabszy efekt. Tymczasem 
nawet 89% osób cierpiących na refluks ma objawy w nocy. 
Powtarzające się zaburzenia ciągłości i komfortu snu, których 
nie kojarzy się z refluksem, powodują uczucie senności 
następnego dnia, a przez to obniżają jakość życia. W takim 
przypadku można zastosować drugą dawkę IPP przed kolacją. 
Jednak w tym przypadku silniej zadziałają leki z grupy bloke- 
rów receptorów H2, takie jak famotydyna, ponieważ nocne 
wydzielanie kwasu jest regulowane głównie przez histaminę.

Astma nocna charakteryzuje się występowaniem ataków  
w późnych godzinach wieczornych lub wcześnie rano. Krótko 
działające leki, takie jak beta-agoniści (SABA) zapewniają 
rozluźnienie oskrzeli i złagodzenie objawów jedynie na 4-6 
godzin. Przyjmowane przed snem pozostawiają niestety 
większość chorych na astmę bez ochrony we wczesnych go- 
dzinach porannych, kiedy spodziewany jest najgorszy prze-
bieg astmy. U tej grupy pacjentów korzystniejsze efekty 
uzyskamy stosując długo działające leki beta-agonistyczne 
(LABA, skuteczne około 12 godzin), ponieważ minimalizują 
one objawy nocne.

Również teofilina w postaci o przedłużonym uwalnianiu  
powinna być stosowana wieczorem, co pozwala na uzyskanie 
jej maksymalnego stężenia we krwi w późnych godzinach noc-
nych i porannych.

Stosowanie niektórych grup leków wraz z posiłkiem może 
zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych ze strony prze-
wodu pokarmowego (takich jak podrażnienie błony śluzowej 
żołądka, a tym samym nudności czy wymioty. Do takich leków 
należą między innymi doustne glikokortykosteroidy, opioidy, 
NLPZ czy metformina.

Inną przyczyną, dla której niektóre leki zaleca się spożywać 
wraz z pokarmem jest zwiększenie ich wchłanialności. Taka 
sytuacja ma miejsce w przypadku lowastatyny. Interesująco 
sprawa ta wygląda w przypadku rywaroksabanu. Jest to lek, 
którego biodostępność zależy od dawki. 10 mg może być sto-
sowane niezależnie od pokarmu, natomiast 15 mg i 20 mg 
zawsze należy stosować z jedzeniem.

IPP (Inhibitory Pompy Protonowej) to grupa leków powsze-
chnie stosowanych w nadkwasocie. Zaleca się ich stosow-
anie rano, na czczo - 30-60 min przed posiłkiem. Dzięki temu 
stężenie IPP we krwi jest odpowiednio wysokie po posiłku, 
czyli wtedy, gdy następuje maksymalna aktywność pomp pro-
tonowych. 

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska                                                                                       
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Jak zapobiec napadom astmy 
we wczesnych godzinach porannych?

Skuteczność i biodostępność Inhibitorów 
Pompy Protonowej

Przed czy po posiłku?
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Czym jest SIBO 
i  czy ma związek z IBS?

SIBO (Small  Intest inal  Bacterial  Overgrowth) ,  czy l i  zespół 
przerostu  bakteryjnego  je l i ta  c ienkiego  to  ponadnorma- 

tywna i lość  bakteri i  w je l ic ie  c ienkim.  W tym odcinku 
przewodu pokarmowego powinno znajdować s ię  mniej  niż 
10 3 CFU/ml  treści  je l i towej  [ 1 ] ,  a  w je l ic ie  grubym powyżej 
10 12  CFU/ml  treści  je l i towej .  Według różnych danych SIBO 

odpowiada za  30-85% przypadków IBS.  [2] 
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Na czym polega Zespół 
Jelita Drażliwego?

IBS (Irritable Bowel Syndrome), czyli 
Zespół Jelita Drażliwego należy do 
grupy zaburzeń interakcji jelitowo-
mózgowych, wcześniej zwanych 
czynnościowymi. Dotyczy 9-23% popu-
lacji [3], dwukrotnie częściej kobiet,  
a pierwsze symptomy pojawiają się zwy- 
kle w wieku 20- 30 lat. [4]

Objawy IBS to bóle brzucha, bie-
gunki i/lub zaparcia, pilna potrzeba 
wypróżnienia, śluz w kale, masywne 
wzdęcia, przelewania, gazy, odbija-
nie. Chorzy skarżą się też na uczucie 
ciągłego zmęczenia, bóle głowy, a także 
na problemy skórne (trądzik różowaty). 

Obowiązuje podział na 4 podtypy:
• IBS-C - postać zaparciowa
• IBS-D - postać biegunkowa
• IBS-M - postać mieszana
• IBS-U - postać niesklasyfikowana

W jaki sposób diagnozuje się 
IBS?

IBS powinno się diagnozować na pod-
stawie Kryteriów Rzymskich IV (2016), 
do których zaliczamy nawracający 
ból brzucha (1 dzień w tygodniu 
przez 3 miesiące), który jest związany  
z samym wypróżnieniem, zmianą jego 
częstości lub zmianą konsystencji stol-
ca (wymagane występowanie 2 z 3 
wymienionych objawów). [5]

IBS jest schorzeniem trudnym, jeśli 
chodzi o diagnostykę i leczenie, zarów-
no dla lekarza, jak i dla pacjenta. Ob-
jawy ze strony przewodu pokarmowe-
go znacznie obniżają komfort życia, 
przyczyniając się do częstszej absencji  
w pracy, rezygnacji lub ograniczenia 
życia towarzyskiego. Według badań 
chorzy cierpiący na IBS mają bardziej 
obniżony komfort życia w porównaniu 
do chorych na choroby zapalne jelit 
(IBD - inflammatory bowel disease),  
a to z uwagi na większą przewidywalność 
IBD w porównaniu z IBS. [6]
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Najczęściej IBS diagnozuje się przez wykluczenie innych 
chorób, niezalecane jest jednak rutynowe przeprowadzanie 
inwazyjnych badań endoskopowych przy braku symptomów 
alarmujących.

Warto zwrócić uwagę na rolę czynników genetycznych. Bada-
nia potwierdzają, że obecność choroby u rodziców jest czynni-
kiem ryzyka dla dzieci. Aby rozróżnić wpływ czynników gene-
tycznych i środowiskowych szwedzcy badacze pod kierunkiem 
Waehrensa, przeprowadzili badanie adoptowanych Szwedów 
urodzonych w latach 1951-1995 oraz ich biologicznych i adop-
cyjnych rodziców (łącznie 2288 osób). Rezultaty wykazały is-
totny wpływ czynników genetycznych na ryzyko wystąpienia 
IBS.[7]

Dwukrotnie częściej chorują kobiety, jako bardziej podatne na 
wszelkie choroby autoimmunologiczne.[9]

Potwierdza to badanie (Porter i wsp.) przeprowadzone na 
żołnierzach amerykańskich, u których wystąpiło bakteryjne 
zatrucie pokarmowe spowodowane Salmonella, Shigella, Yer- 
sinia enterocolitica lub Campylobacter jejuni (1753 osoby  
w porównaniu do 6765, u których nie doszło do infekcji). Re-
zultaty wykazały, że to nie stres, a wystąpienie bakteryjnej in-
fekcji jelitowej był powiązane z IBS (PI-IBS). [10]

Należy pogłębić diagnostykę w przypadku wystąpienia 
któregoś lub kilku z poniższych symptomów alarmujących  
czynników ryzyka:
• krew w kale
• wiek powyżej 50 lat
• niedawne przyjmowanie antybiotyków
• podróżowanie do krajów występowania chorób zakaźnych 

i pasożytniczych
• wodobrzusze
• zwiększona liczba białych krwinek
• objawy w porze nocnej, wybudzające ze snu
• gorączka
• gwałtowny spadek masy ciała
• występowanie w rodzinie nowotworów układu pokar-

mowego, celiakii lub IBD [4].

Bakterie (Campylobacter jejuni, Escherichia coli, Shigella 
spp., Salmonella spp.) produkują toksynę CdtB (Cytholethal 
distending toxin B), przeciwko której organizm wytwarza 
przeciwciała (anti CdtB). Te przeciwciała mogą reagować 
krzyżowo z winkuliną, białkiem obecnym w komórkach Cajala 
(ICC - interstitial cells of Cajal). W wyniku tego oddziaływania 
następuje autoimmunizacja. 

ICC odpowiadają za motorykę przewodu pokarmowego, czyli 
działanie Wędrującego Kompleksu Mioelektrycznego (Motor 
Migrating Complex, MMC). MMC, który uaktywnia się w fazie 
międzyposiłkowej powoduje usuwanie pozostałości pokarmu 
czy złuszczonego nabłonka ze światła jelita. Pełny cykl trwa 
90 minut. Zaburzenie pracy MMC jest bezpośrednią przyczyną 
rozwoju SIBO.

W diagnostyce SIBO wykorzystywane jest badanie aspi-
ratu jelita cienkiego (≥103 CFU / ml aspiratu) [1]. Z uwagi 
na inwazyjność i koszt, badania aspiratu nie zleca się stan- 
dardowo, zamiast tego wykonuje się test oddechowy (180 
minut). W badaniu używa się jako substratu laktulozy (lub 
rzadziej glukozy) i mierzy zawartość gazów w wydychanym 
powietrzu w odstępach co 20 minut. W Polsce badane gazy 
to wodór (H2) i metan (CH4). Niedługo w USA będzie badany 
także siarkowodór [7]. Gazy te są wytwarzane jedynie przez 
drobnoustroje i wydalane z wydychanym powietrzem.

Tak zwany Consensus Północnoamerykański mówi o SIBO 
wodorowym, gdy stężenie H2 ≥ 20 ppm do 90 minuty testu 
w porównaniu do wartości mierzonej na czczo. W przypadku 
metanu diagnozę można postawić, gdy CH4 ≥ 10 ppm w do- 
wolnym momencie testu. [7]

SIBO wodorowe i siarkowodorowe jest skorelowane z IBS-D,  
a SIBO metanowe (IMO - Intestinal Methanogen Overgrowth) 
z IBS-C. Co ciekawe, poziom wodoru nie koreluje z nasileniem 
objawów, natomiast poziom metanu i siarkowodoru - tak.  
W przypadku IBS-C dochodzi do przerostu Methanobrevibac-
ter smithii - archeonu, który produkuje metan. [7]

W USA trwają badania (aktualnie w trakcie II fazy badań kli- 
nicznych) nad zastosowaniem lowastatyny o zmodyfikowa-
nym uwalnianiu (SYN-010), która obniża poziom metanu  
w świetle jelita, ale nie wchłania się i nie wpływa na poziom 
cholesterolu. [13,14,15]

Eradykacja nadmiaru drobnoustrojów

Jakie są przyczyny występowania IBS?

Jeszcze parę lat temu za główna przyczynę IBS uważano stres 
i nadwrażliwość, a chorych odsyłano do psychiatry. Dziś już 
wiemy, że to nie stres jest odpowiedzialny za wystąpienie 
choroby. Owszem, może nasilać objawy, ale nie jest ich 
bezpośrednią przyczyną. Niepodważalna jest natomiast  
w etiologii rola mikrobioty. SIBO jest typem dysbiozy, który 
jest dominujący u cierpiących na IBS. 

60% wszystkich przypadków IBS to poinfekcyjny IBS-D (Post 
Infectious IBS, PI-IBS) [8]. U 10-30% osób po ostrym zatruciu 
pokarmowym rozwinie się IBS.

Według dr Pimentela stężenie przeciwciał anti-CdtB jest 
proporcjonalne do ilości bakterii w jelicie cienkim i odwrotnie 
proporcjonalne do stężenia winkuliny. Miano przeciwciał anti-
CdtB i anti-vinculin jest znacznie podwyższone w IBS-D, nie ob-
serwuje się tego natomiast w IBD. Dzięki temu odkryciu ekipa 
dr Pimentela opracowała IBS Smart Test, który bada obecność 
tych 2 rodzajów przeciwciał. Jeśli oba parametry są dodatnie 
to potwierdzenie IBS wynosi 98% i można zrezygnować z in-
wazyjnej diagnostyki. Test od niedawna można wykonać także 
w Polsce. [11]

Jakie czynniki chronią przed rozwojem 
zaburzeń mikrobioty?

Test oddechowy w diagnostyce SIBO

W jaki sposób leczyć SIBO?

Poprawa działania Wędrującego Kompleksu 
Mioelektrycznego (MMC)

Stosowanie prokinetyków ma ograniczone potwierdzenie 
w badaniach naukowych [19], niekiedy stosuje się je jako 
profilaktykę nawrotów [13] (w USA są to erytromycyna  
w małych dawkach [20], itopryd, cyzapryd czy prukalopryd).

Uzupełnianie niedoborów pokarmowych

U pacjentów warto rozważyć suplementację następującymi 
składnikami pokarmowymi:
• witaminy: A, D, E, B12, B1, PP
• minerały: żelazo, magnez, cynk
• kwasy omega-3 [15] 

Co ciekawe, we krwi osób z SIBO występuje wysoki poziom 
folianów, a to dlatego że są one produkowane przez bakterie.
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SIBO jest trudne do leczenia, bo terapia nie ogranicza się 
jedynie do eradykacji nadmiaru drobnoustrojów, istotnym 
elementem jest poprawne działanie MMC, który kieruje 
aktywnością motoryczną jelita cienkiego i zostaje uaktyw- 
niony po posiłku. Stąd bardzo istotne są odpowiednio długie 
przerwy między posiłkami i unikanie podjadania.

Czynnikami chroniącymi przed rozwojem zaburzeń mikrobioty 
jelita cienkiego są:
• kwas żołądkowy
• aktywność MMC
• zastawka krętniczo-kątnicza: anatomiczna granica między 

jelitem cienkim a grubym
• GALT (gut-associated lymphoid tissue): tkanka limfaty- 

czne obecna w przewodzie pokarmowym
• peptydy przeciwdrobnoustrojowe produkowane przez 

enterocyty [12].

Lekiem pierwszego wyboru w przypadku SIBO wodorowego 
jest ryfaksymina (1600 mg w 4 dawkach podzielonych przez 
14 dni, maksymalnie 3 cykle z odstępem 4 tygodnie). [4]

W przypadku IMO zalecany zestaw to ryfaksymina plus neo-
mycyna. Rzadko stosuje się inne antybiotyki (metronidazol, 
cyprofloksacynę, amoksycylinę z kwasem klawulanowym czy 
doksycyklinę) [16], gdyż substancje te są wchłaniane i działają 
ogólnoustrojowo.

Ryfaksymina jest eubiotykiem, należy do grupy ryfamicyn, 
wchłania się w znikomej ilości (< 1%), działa bakteriobójczo 
wobec Gram+ i Gram- bakterii, tlenowych i beztlenowych 
odpowiedzialnych za zakażenia jelitowe. Ponadto zwiększa 
liczebność Bifidobacterium, Faecalibacterium prausnitzii  
i Lactobacillus. Ma właściwości przeciwzapalne (jest agonistą 
receptora pregnanu X (PXR)) [17] i przywraca szczelność ba- 
riery jelitowej [4]. Rozpuszcza się w kwasach żółciowych,  
dlatego najlepiej działa w jelicie cienkim. [18]

s i b o

Kiedy wymagana jest pogłębiona 
diagnostyka?

IBS jako rezultat infekcji bakteryjnej 
przewodu pokarmowego

Mechanizm powstawania reakcji 
autoimmunologicznej w IBS

Rola badania poziomu przeciwciał 
w diagnostyce IBS
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Opieka farmaceutyczna nad pacjentem 
z SIBO

Dietoterapia w SIBO
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s i b o

Istotna jest też zmiana stylu życia, dokładne przeżuwanie 
pokarmu, koncentracja na jedzeniu, konkretne pory posiłków 
i unikanie podjadania. Bardziej na tym, co się je, należy skupić 
się na tym jak się spożywa pokarm. Wskazana jest umiarko- 
wana aktywność fizyczna, techniki relaksacyjne, joga. Po-
mocna może być praca z fizjoterapeutą czy osteopatą, który 
pokaże jak zmniejszyć napięcie i pracować z ciałem.

Bardzo kontrowersyjne, w odpowiednim momencie terapii, 
najpierw jednoszczepowe, z reguły dobrze tolerowane są Sac-
charomyces boulardii, Bifidobacterium infantis oraz Lactoba-
cillus plantarum 299v. [21]

s i b o

Stosowana jest hioscyna, drotaweryna, alweryna, pina- 
weryna, dicyklomina, otylonium, cymetropium, mebeweryna, 
trimebutyna. Ich skuteczność jest bardzo zróżnicowana, ale  
z uwagi na niskie ryzyko działań niepożądanych często włącza 
się je do leczenia. [22]

Pacjenci zazwyczaj doświadczają nieprzyjemnych objawów po 
jedzeniu, stąd naturalne zainteresowanie dietoterapią. Dieta 
nie leczy SIBO, może natomiast być pomocna na pewnym eta-
pie leczenia i przynieść chwilową ulgę chorym, ale nie może 
być stosowana przewlekle. Przy długotrwałym stosowaniu, 
szczególnie bez kontroli specjalisty, diety narażają organizm 
na niedobory, a także uszkadzają mikrobiom, co powoduje na-
silenie objawów po określonym czasie.

Przy SIBO istnieje wiele protokołów dietetycznych, między  
innymi:
• Low Fodmap Diet - jedyna, która posiada udowodnione 

badania naukowe w IBS [24] 
• Biphasic Diet
• SIBO Specific Diet (SCD+ Low Fodmap)
• Fast Track Diet
• Elemental Diet (polegająca na spożywaniu specjalnych 

płynów zawierających aminokwasy, kwasy tłuszczowe, 
witaminy)

STW5 

STW5 pod nazwą handlową Iberogast ma dobrze udokumen-
towane działanie prokinetyczne w dyspepsji czynnościowej, 
porównywalne z cizaprydem. Dotychczasowe badanie 208 
pacjentów potwierdziło wpływ na zmniejszanie objawów IBS, 
ale z uwagi na niewystarczające dane jego zastosowanie jest 
ograniczone. [22]

Probiotyki

Leki spazmolityczne

Olejek miętowy

Analizowano 8 badań prospektywnych i 3 metaanalizy,  
co potwierdziło, że olejek istotnie zmniejszał objawy IBS. Sto-
sowane w badaniach dawki to: 180- 225 mg olejku miętowego 
2 razy na dobę przez 2-12 tyg. [22]. Olejek z mięty pie- 
przowej jest preparatem stosunkowo bezpiecznym, w bada-
niu zaobserwowano natomiast częstsze niż w grupie placebo 
występowanie zgagi. [4]

Leki objawowe

Wykorzystywany jest loperamid w IBS-D i makrogole w IBS-
C.S-C. Stosowane są pomocniczo, nie wpływają natomiast na 
ogólne zmniejszenie częstości objawów. [22]

Fitoterapia w SIBO

Fitoterapia w SIBO ma ograniczone potwierdzenie w bada-
niach naukowych. Jedno z badań wykazało skuteczność 
protokołu ziołowego (Origanum vulgare, Thymus vulgaris, 
Berberis aristata, Pau D'Arco, Artemisia absinthium, Olea 
europaea, Salvia officinalis, Zingiber officinale, Glycyrrhiza 
uralensis) na poziomie ryfaksyminy [23]. Dane są ograniczone, 
dlatego  dalsze badania są konieczne.

Dieta Low FODMAP

Dieta LOW FODMAP (low fermentable oligosaccharides, 
disaccharides, monosaccharides and polyols) to dieta 
ograniczająca spożycie węglowodanów (oligo-, di- i mono- 
sacharydów) oraz polioli fermentujących. Często w IBS 
występuje niedobór lub mniejsza aktywność enzymów takich 
jak laktaza. Nadmierna fermentacja węglowodanów prowadzi 
do powstawania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
(octowego, propionowego, masłowego). Są  one niezbędne 
w jelicie grubym (i tam powinny powstawać), bo odżywiają 
kolonocyty i  wspomagają wchłanianie substancji odżywczych, 
elektrolitów i wody. Jednak jeśli powstają w jelicie cienkim, to 
hamują wchłanianie tych substancji i upośledzają jego funkcję 
motoryczną. [13] 

Po etapie wykluczenia, który trwa 6 tygodni, powinna nastąpić 
faza reintrodukcji. W tym czasie pacjent dokonuje prowo- 
kacji pokarmowych kolejnymi grupami produktów, tak by móc 
określić osobniczą wrażliwość na konkretne rodzaje związków 
fermentującycyh i ich tolerowaną ilość. Bardzo pomocna może 
być aplikacja Monash University. Warto podkreślić, że w przy-
padku SIBO ważna jest ilość danego produktu oraz z czym jest 
on łączony. Pacjent nie musi rezygnować z ulubionych owo- 
ców czy warzyw tylko odpowiednio skomponować posiłek, by 
nie dawał uciążliwych objawów.

High Fodmap Low Fodmap

Warzywa karczoch, szparag, burak, czosnek, cebula, 
brokuły, awokado, kalafior

marchewka, bakłażan, dynia, pomidor, papryka, 
cukinia

Owoce
jabłko, gruszka, mango, brzoskwinia,
śliwka, arbuz, suszone owoce banan, jagoda, pomarańcza, truskawka

Źródła białka rośliny strączkowe mieso, ryby, jajka

Zboża pszenica, żyto ryż

Inne substancje słodzące (ksylitol, mannitol, sorbi-
tol), orzechy nerkowca, pistacje orzechy włoskie, migdały, pestki dyni

Tabela. 1. Zawartość FODMAP w produktach spożywczych [25,26]

Farmaceuci pacjentom powinni przede wszystkim okazywać 
empatię, ponieważ objawy choroby są często bagatelizowane, 
a znacznie obniżają komfort życia. Chorzy z SIBO są to osoby, 
które pojawiają się w aptece najczęściej po lek na dominujący 
objaw (biegunka, zaparcie), dlatego warto pogłębić wy- 
wiad. Są też pacjenci, którzy wracają, bo poprzedni preparat 
ich nie zadowala, czyli nie likwiduje wszystkich objawów. 
Warto przekazać  informacje o diecie Low Fodmap, sposo-
bach na obniżanie napięcia mięśniowego i zmianie nawyków 
żywieniowych.
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W s p ó ł c z e s n e  s p o j r z e n i e  n a  z e s p ó ł 

n a p i ę c i a  p r z e d m i e s i ą c z k o w e g o

Zespół napięcia przedmiesiączkowego dotyczy kobiet w wieku 
reprodukcyjnym i jest zespołem cyklicznie nawracających, 

uciążliwych objawów poprzedzających pojawienie się miesiączki. 
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie etiologii, 

diagnostyki oraz możliwych sposobów złagodzenia występujących 
symptomów, jak również omówienie różnic pomiędzy zespołem 

napięcia przedmiesiączkowego a przedmiesiączkowym 
zaburzeniem dysforycznym.

3 8

Czym jest zespół napięcia 
przedmiesiączkowego?

Zespół napięcia przedmiesiączkowego 
(ang. premenstrual syndrome, PMS) 
definiuje się jako nawracające umi-
arkowane objawy psychiczne i fizycz- 
ne (somatyczne), występujące w fa-
zie lutealnej cyklu miesiączkowego  
i ustępujące wraz z pojawieniem się 
krwawienia menstruacyjnego. Choć po-
jedyncze objawy charakterystyczne dla 
PMS doświadczane są przez większość 
kobiet, szacuje się, że z klinicznie  
stwierdzonym PMS zmaga się około  
12-32% kobiet w wieku przedmeno-
pauzalnym [3,9,14]. Najbardziej dot-
kliwe objawy dotyczą zazwyczaj kobiet  
w wieku 25-35 lat [9]. Charakterystyc-
zne objawy PMS zostały przedstawione 
na Ryc. 1.

PMS a przedmiesiączkowe 
zaburzenie dysforyczne

W przedmiesiączkowym zaburzeniu 
dysforycznym (ang. premenstrual dys-
phoric disorder, PMDD) występują ob-
jawy analogiczne do objawów PMS, jed-
nak nasilenie ich jest znacznie wyższe. 
Szacuje się, że z PMDD zmaga się około 
2-8% kobiet w wieku reprodukcyjnym. 
Pacjentki te doświadczają dużo bardziej 
intensywnych objawów psychicznych, 
co znacząco wpływa na ich funkcjonow-
anie w życiu społecznym, rodzinnym  
i zawodowym [2,3,9].

Cykl miesiączkowy u kobiet

Jedną z możliwych przyczyn odpowie- 
dzialnych za doświadczanie ob-
jawów PMS i PMDD może być wyższa 
wrażliwość na fizjologicznie zmieniające 
się stężenie estrogenów i progesteronu.
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 Ryc. 1. Najczęściej występujące objawy podczas PMS. Opracowano na podstawie: [1,3,9]

Ryc. 2. Fazy cyklu miesiączkowego kobiety. Opracowanie własne przy użyciu programu BioRender
Ryc. 3. Kryteria diagnostyczne PMS. Opracowanie własne na podstawie kryteriów Amerykańskiego Towarzystwa 
Położników i Ginekologów [1]

p m s

Choć dokładne przyczyny występowania PMS i PMDD nie 
zostały do końca poznane, istnieje kilka prawdopodobnych 
teorii. Jedna z nich zakłada, że u części kobiet występują spe-
cyficzne predyspozycje genetyczne, warunkujące ich większą 
podatność na fizjologiczne cykliczne zmiany stężenia hor-
monów [3,11]. 

Ponadto przyjmuje się, że w etiologii PMS i PMDD swoją 
rolę odrywa układ serotoninergiczny oraz GABA-ergiczny [9].  
U kobiet doświadczających przykrych objawów PMS obserwu-
je się obniżone stężenie serotoniny we krwi, dzięki czemu zas-
tosowanie w terapii PMS znalazły leki zwiększające jej poziom 
[10]. 

W patomechanizmie PMS i PMDD bierze również 
udział GABA (kwas γ-aminomasłowy), będący głównym 
neuroprzekaźnikiem hamującym w ośrodkowym układzie ner-
wowym. Zaobserwowano zmniejszenie jego stężenia w fazie 
lutealnej u kobiet zmagających się z PMDD [7,14].

Ponadto, przyczyną obrzęków i tymczasowego zwiększenia 
masy ciała na kilka dni przed miesiączką może być wzrost  
poziomu aldosteronu i aktywności reninowej osocza [11].

Rozpoznanie PMS i PMDD opiera się głównie na podstawie 
wyników obserwacji własnych objawów przez kobietę. Dia- 
gnostyka PMS oparta jest na założeniach Amerykańskiego 
Towarzystwa Położników i Ginekologów (American College of 
Obstetricians and Gynecologists, ACOG) [1]. 

Kryteria diagnostyczne, konieczne do stwierdzenia PMS 
zostały przedstawione na Ryc.3. 

Rozpoznanie PMDD ułatwiają kryteria określone przez 
Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (American Psy- 
chiatric Association, APA) [2]. PMDD stwierdza się w przy-
padku występowania co najmniej 5 z 11 wymienionych niżej 
objawów (w tym przynajmniej 1 z pierwszych 4):
• Znaczące obniżenie nastroju i brak samoakceptacji;
• Nasilenie lęku i napięcia;
• Niestabilność afektywna (emocjonalna);
• Drażliwość i utrzymujący się gniew;
• Ograniczenie codziennych czynności życiowych i utrata 

zainteresowania nimi;
• Zmniejszenie koncentracji;
• Szybkie męczenie się;
• aburzenia odżywiania (przejadanie się, uczucie niepo-

hamowanego głodu);
• Zaburzenia snu (nadmierna senność lub bezsenność);
• Uczucie przytłoczenia i braku kontroli;
• Objawy fizyczne: tkliwość piersi, bóle głowy, mięśni lub 

stawów, wzdęcia, obrzęki, przyrost masy ciała.

Warto również zaznaczyć, że w celu prawidłowej diagnostyki 
zarówno PMS, jak i PMDD, należy wykluczyć występowanie in-
nych schorzeń (m.in. schorzeń na tle psychicznym, zaburzeń 
hormonalnych czy chorób autoimmunologicznych). Ponadto, 
w celu ułatwienia kobietom obserwacji i śledzenia swoich 
symptomów, w internecie dostępne są dzienniki nasilenia  
objawów PMS, z których można skorzystać, a zanotowane ob-
jawy pokazać lekarzowi.

p m s

Wśród faz cyklu miesiączkowego można wyróżnić fazę 
folikularną (pęcherzykową), owulację oraz fazę lutealną. 

Za pierwszy dzień cyklu miesiączkowego i początek fazy fo-
likularnej uznaje się pierwszy dzień krwawienia menstrua-
cyjnego. Podczas tej fazy, w odpowiedzi na działanie hor-
monu folikulotropowego (FSH) dochodzi do powiększenia 
pęcherzyków jajnikowych, zawierających komórki jajowe. 
Po kilku dniach, pęcherzyk dominujący powiększa się i za- 
czyna produkować estrogeny, które uwalniane są przy udzia- 
le hormonu luteinizującego (LH). Maksymalne stężenie  
estrogenów notuje się tuż przed owulacją, podczas której do-
chodzi do uwolnienia komórki jajowej, dzięki krótkotrwałemu 
i gwałtownemu wzrostowi LH i FSH.

 Pozostałości pęcherzyka, z którego została uwolniona komór-
ka jajowa, tworzą ciałko żółte odpowiedzialne za produkcję 
progesteronu. W przypadku zapłodnienia, produkcja pro-
gesteronu odpowiedzialnego za utrzymanie ciąży nie ustaje. 
Kiedy jednak do zapłodnienia nie dojdzie, następuje degra-
dacja ciałka żółtego w ciałko białawe oraz spadek stężenia 
estrogenu i progesteronu. Proliferująca błona endometrium, 
która przygotowywała się na przyjęcie zarodka złuszcza się 
i krwawi, rozpoczynając nowy cykl menstruacyjny. Objawy 
PMS pojawiają się na kilka dni przed rozpoczęciem nowego 
cyklu miesiączkowego, zapowiadając jego nadejście (Ryc.2).

Etiologia PMS

Rozpoznanie PMS i PMDD
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Wśród terapii alternatywnych o najsilniejszych dowodach 
na skuteczność warto wymienić stosowanie preparatów 
roślinnych zawierających wyciągi z owoców niepokalanka po-
spolitego (Vitex agnus castus). W Polsce dostępne są bez re-
cepty dwa takie preparaty lecznicze, zawierające we wskazani-
ach do stosowania leczenie łagodnych objawów pojawiających 
się przed menstruacją (PMS), takich jak bolesność i uczucie 
obrzmienia piersi, zaburzenia równowagi emocjonalnej, bóle 
głowy typu migrenowego oraz obrzmienie okolic twarzy, rąk 
i stóp. 

Należy jednak zaznaczyć, że wyciągi te mogą wpływać na  
poziom prolaktyny, dlatego też przed rozpoczęciem  
leczenia wskazane byłoby oznaczyć jej poziom. Ponadto, 
ze względu na fakt, że wydzielanie prolaktyny jest również 
związane z wpływem na receptory dopaminergiczne, stoso-
wanie wyciągów z niepokalanka jest przeciwwskazane u osób 
stosujących leki z grupy agonistów bądź antagonistów dopa-
miny. Warto również zaznaczyć, że terapia tymi preparatami 
powinna trwać do 3 miesięcy, a w przypadku braku poprawy 
po upływie tego czasu lek należy odstawić i skonsultować się 
z lekarzem [5].

Inne badania sugerują, że pomocne w łagodzeniu objawów 
PMS może być również stosowanie witaminy B6 w dawkach 
50-100 mg/dobę [13].

p m s

Leki przeciwdepresyjne o działaniu 
serotoninergicznym

Doustne środki antykoncepcyjne

Metody niefarmakologiczne

W przypadku proponowania tych drugich należy zapytać 
pacjentkę, czy nie stosuje leków wpływających na 
przekaźnictwo dopaminergiczne, jak również zasugerować 
oznaczenie poziomu prolaktyny przed rozpoczęciem terapii. 
Ponadto cenną informacją jest fakt, że z problemem PMS 
zmaga się wiele kobiet i że istnieją sposoby, by złagodzić 
uciążliwe objawy. Z tego powodu, warto zasugerować 
wizytę u ginekologa, który nie tylko jest w stanie ocenić czy 
występujące symptomy nie są objawem innych schorzeń niż 
PMS, ale również pomoże dobrać odpowiednią formę zindy-
widualizowanej terapii.

p m s

Gonadoliberyna (ang. gonadotropin-releasing hormone, 
GnRH) jest krótko działającym hormonem pulsacyjnie 
wydzielanym przez podwzgórze, stymulującym wydziela-
nie gonadotropin (LH i FSH) z przedniego płata przysadki 
mózgowej. Stosowanie długodziałających agonistów GnRH 
(gosereliny, histreliny, leuprolidu czy nafareliny) prowadzi do 
zmniejszenia wydzielania hormonów za sprawą sprzężenia 
zwrotnego ujemnego, jak również za sprawą zmniejszenia 
wrażliwości i ilości receptorów, na które działają. 

Stosowanie długodziałających analogów GnRH w leczeniu PMS 
jest przykładem zastosowania off label, którego celem jest 
zmniejszenie nasilenia objawów somatycznych PMS. Jednakże 
możliwe działania niepożądane przypominające objawy meno- 
pauzy (m.in. uderzenia gorąca, suchość pochwy oraz zmniej- 
szenie gęstości mineralnej kości) znacząco ograniczają  zasto-
sowanie agonistów GnRH w terapii PMS [3,9].

Stosowanie SSRI i SNRI nie jest jednak pozbawione działań 
niepożądanych, spośród których najczęściej wymienia się 
zaburzenia snu, obniżenie libido, zmiany apetytu czy parado- 
ksalnie anhedonię i apatię. Dlatego też, podczas terapii należy 
obserwować występujące skutki uboczne, w celu możliwości 
oceny stosunku korzyści do ryzyka [4].

Brak jest wystarczających dowodów, potwierdzających 
skuteczność stosowania doustnych środków antykoncep-
cyjnych w celu łagodzenia objawów PMS. Jednak ze względu 
na fakt, że stosowanie doustnej antykoncepcji wiąże się 
z regulacją cyklu i poziomu hormonów, terapia ta może 
przynieść skutek u niektórych kobiet zmagających się z PMS.

 Badania sugerują, że skutecznym rozwiązaniem w łagodzeniu 
objawów takich jak ból i tkliwość piersi może być stoso-
wanie etynyloestradiolu w połączeniu z drospirenonem.  
Drospirenon jest syntetycznym progestagenem, wykazującym 
również słabe działanie antyandrogenne i antymineralo- 
kortykosteroidowe, co sprawia, że może być skuteczny  
w łagodzeniu obrzęków i zmniejszaniu masy ciała, związanej  
z nagromadzeniem płynów w organizmie [6].

Wśród dostępnych metod leczenia PMS i PMDD można 
wyróżnić zarówno metody farmakologiczne, jak i niefarmako-
logiczne. Celem obu typów terapii jest złagodzenie uciążliwych 
objawów i zwiększenie komfortu życia pacjentek. Wśród me-
tod farmakologicznych najczęściej wykorzystywane są leki 
przeciwdepresyjne o działaniu serotoninergicznym, agoniści 
gonadoliberyny oraz doustne środki antykoncepcyjne [8].

Terapia PMS i PMDD

Jak wspomniano już wcześniej, u kobiet doświadczających 
objawów PMS obserwuje się obniżenie stężenia serotoniny 
we krwi, jak również zmniejszony wychwyt serotoniny w fazie 
lutealnej oraz zwiększenie wrażliwości receptorów dla sero-
toniny w fazie folikularnej [9,10]. Z tego powodu wykorzysty-
wanie leków zwiększających stężenie serotoniny ma farmako-
logiczne podstawy, dzięki którym leki te mogą być skuteczne 
w łagodzeniu objawów PMS. 

Do najczęściej wykorzystywanych preparatów z tej grupy 
należą selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego seroto- 
niny (ang. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI), 
takie jak citalopram, escitalopram, fluoksetyna i sertralina. 
Leki te blokują wychwyt serotoniny do neuronu, zwiększając  
w ten sposób jej stężenie w szczelinie synaptycznej i nasilając 
przekaźnictwo serotoninergiczne. SSRI można stosować na 
dwa sposoby: codziennie, bądź tylko podczas fazy lutealnej 
cyklu. W przypadku współwystępowania PMS z nasilonymi 
objawami lęku, zasadne może być również przyjmowanie SSRI 
codziennie, przy zwiększeniu dawki podczas fazy lutealnej 
[12, 14]. 

Należy unikać stosowania paroksetyny, gdyż jej przyjmowanie 
może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad 
wrodzonych w przypadku stosowania w pierwszym tryme-
strze ciąży. 

Wśród nieselektywnych leków przeciwdepresyjnych, do 
łagodzenia objawów psychicznych PMS wykorzystywana jest 
również wenlafaksyna, lek należący do grupy inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. seroto-
nin-norepinephrine reuptake inhibitor, SNRI). 

Agoniści gonadoliberyny

Farmakologiczne metody alternatywne

Mając na uwadze, że na równi z chęcią złagodzenia objawów 
PMS, mamy również na celu dobór jak najbezpieczniejszej 
terapii, leczenie PMS warto rozważyć rozpoczynając od metod 
niefarmakologicznych. Choć skuteczność tych metod nie jest 
jeszcze potwierdzona wystarczającą liczbą dowodów nauko- 
wych, niewykluczone, że dla niektórych pacjentek okażą się 
one wystarczające. Wśród wymienianych metod niefarmako-
logicznych zwraca się uwagę na ograniczenie spożycia używek 
(alkoholu i kofeiny), jak również ograniczenie spożycia soli. 
Skuteczny może okazać się również regularny wysiłek fizyczny, 
ćwiczenia relaksacyjne czy terapia poznawczo-behawioralna 
[9].

PMS a rola farmaceuty

Większość preparatów farmaceutycznych użytecznych 
w łagodzeniu objawów PMS dostępnych jest wyłącznie  
z przepisu lekarza. Wyjątek stanowi witamina B6 oraz pre-
paraty zawierająca wyciąg z niepokalanka.
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R e c e p t u r a  o k i e m  p r a k t y k a :  J e s i e n n y 
b l u e s  –  n i e ż y t y  n o s a ,  z at o k  i  s k ó r a 

t w a r z y  p o d  m a s e c z k ą

Nos jest  początkiem dróg oddechowych.  Jego  czynność  
polega na oczyszczaniu,  nawilżaniu  i  ogrzewaniu wdychane -

go powietrza  oraz  oczywiście  odpowiada za  zmysł  węchu 
(powonienia) .   Na bocznych śc ianach jamy nosa znajdują  s ię 

trzy  małżowiny  nosowe (podłużne  struktury  zagięte  nieco 
jak  trąbka) .  Pod nimi  znajdują  s ię  przewody nosowe (górny, 

środkowy i  dolny) ,  które  łączą  s ię  ku  ty łowi  w jeden 
przewód nosowo-gardłowy uchodzący  do  gardła.  W obrębie 
nosa znajdują  s ię  też  ujśc ia  zatok przynosowych i  kanału 

nosowo- łzowego. 

4 5

Oprócz nieżytów nosa o różnej etio- 
logii, zapalenie zatok przynosowych 
jest jedną z najczęściej występujących 
dolegliwości. Wśród objawów ostre-
go zapalenia zatok należy wymienić: 
utrudnione oddychanie przez nos, bóle 
głowy, twarzy u nasady nosa oraz po 
jego obu stronach, które ulegają nasi-
leniu po schyleniu głowy. Dodatkowo 
obecna jest wydzielina z nosa, która 
może spływać po tylnej ścianie gardła, 
powodując kaszel. 

W początkowym okresie zaleca się stoso-
wanie leków przeciwzapalnych i przeciw- 
bólowych z grupy niesteroidowych le-
ków przeciwzapalnych (np. ibuprofen). 
Dodatkowo wskazane są leki o działaniu 
obkurczającym na błonę śluzową nosa  
i zatok. Można je przyjmować doustnie 
oraz w postaci kropli do nosa. Trzeba 
pamiętać, że takich kropli nie można 
stosować dłużej niż 5-7 dni, gdyż grozi 
to uzależnieniem błony śluzowej od ich 
działania i jej nawracającym obrzękiem.

Artykuł sponsorowany
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Jako kolejne podłoża o walorach regeneracyjnych należy 
wspomnieć maść cholesterolową oraz Lekobazę Lux. Także 
lanolina jest cenna jako składnik maści, ponieważ  ma 
strukturę fizyczną zbliżoną do struktury naturalnego tłuszczu 
skórnego, co ułatwia resorpcję leków przez skórę. Składniki 
czynne, pobudzające regenerację skóry, którymi dysponuje 
receptura to - oprócz witamin, olejów roślinnych, dimetikonu 
- także: mentol, tanina, mocznik, olejki eteryczne (miętowy, 
eukaliptusowy).

Rp.:
      Vit. A oleose         500 000 j.m.
      Vit. E conc.           0,1
      Gliceroli                3,0
      Aquae                   30,0
      Lekobaza PhC       ad 100,0

M.f. cremor

Rp.:
      Vit. A oleosae       250 000 j.m.
      Vit. E puri              1,0
      Urea                       5,0
      Aquae                    20,0
      Lekobaza PhC       ad 100,0

M.f. cremor

Rp.:
      Vit. A oleosae        50 000 j.m.
      Vit. E puri               0,5
      Pentravani              ad 50,0
      M.f. cremor

Rp.: (krem o właściwościach barierowych)
      Dimeticoni    2,0-10,0
      Vaselini albi
      Lanolini
      Aquae (vel 3% Sol. Acidi borici)  aa ad 100,0
      M.f. ung.

Rp.:
       Dimeticoni                      1,0  
       Vit. E puri                        2,0
       3% Sol. Acidi borici        
       Ung. Cholesteroli      aa ad 100,0
       M.f. ung

Rp.:
  Vit. A oleosa.              100 000 j.m.
  Vit. E conc.                  2,0   
  Ol. Cacao                     10,0
  Ol. Rapae                     10,0
  Ung. Cholesteroli        ad 100,0
  M.f. ung.

Rp.:
 Ol. Cacao                       10,0
 Ol. Lini                            10,0
 3%Sol. Acidi borici
 Ung. Cholesteroli  aa ad 100,0
 M.f. ung.

Rp.:
Vit. A oleosa                  100 000 j.m. 
Vit. E puri                       2,5
Glyceroli                         10,0
Lekobaza Lux           ad 100,0
M.f. cremor

Rp.:
5% Sol. Tannini
Ung. Cholesteroli  aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Urea              5,0
Vaselini albi
Lanolini
Aquae (vel 3% Sol. Acidi borici)  aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.:
Urea                                   5,0
Aquae                               40,0
Ung. Cholesteroli      ad 100,0
M.f. ung.

r e c e p t u r a  o k i e m  p r a k t y k a

Rp.:
       Solutio Acidi borici 1,9%         500,0 

Rp.:
      Gentamycini sulfatis                      0,3       
      Solutio Acidi borici 1,9%      ad 100,0

Rp.:
      Solutio Glyceroli isotonicae*    1000,0 

Rp.:
      Solutio Chlorhexidini gluconatis 0,05%     1000,0

Rp.:
       Sol. Chlohexidini gluconatis 20%          0,5
       Menthae pip. olei                                 0,05
       Aquae                                             ad 500,0

*Przypominamy:
Sol. Glyceroli isotonica = 2,73%
Sol. Acidi borici isotonica = 1,9%
Sol. Natrii chloridi isotonica = 0,9%

Przykłady recept stosownych w nieżycie 
nosa

W chwili obecnej z powodu trwającej pandemii koronawirusa 
i obowiązku noszenia maseczek, następuje osłabienie natu-
ralnej bariery ochronnej skóry twarzy. Mechanizmy obronne 
skóry okazują się zbyt słabe by utrzymać ją we właściwym 
stanie. Skóra ulega odwodnieniu i odtłuszczeniu, dając nie- 
przyjemne odczucia w postaci silnego ściągania, często 
swędzi, pęka i może ulegać nadkażeniu. 

Najważniejsza jest właściwa profilaktyka i dbałość o skórę 
twarzy aby nie dopuścić do zmian. Niejednokrotnie zbyt długa 
ekspozycja skóry na specyficzny „mikroklimat” wytwarzający 
się pod maseczką prowadzi do zmian, głównie wokół ust  
i nosa. 

Receptura może przyjść z pomocą w pielęgnacji tych  
newralgicznych miejsc na twarzy. Z ciekawych podłoży należy 
wymienić Pentravan, który per se stanowi doskonały czyn-
nik regenerujący skórę ze względu na fosfolipidową budowę 
liposomów taką samą jak w strukturach skóry. Fosfolipidy 
wykazują zdolność wiązania wody, dzięki czemu zatrzymują 
wilgoć w skórze. Tworzą na jej powierzchni ochronny film. Fo- 
sfolipidy wpływają na prawidłową regulację procesów meta- 
bolicznych, a także różnicowania, namnażania i regeneracji 
komórek. 

Rp.:
     1% Sol. Ephedrini hydrochloridi      20,0

M.f. guttae  
S.: 4 x dziennie po 2 krople do nosa.

Rp.:
      Gentamycini sulfatis                        0,06
      Ephedrini hydrochloridi                     0,2
      Sol. Natrii chloridi isotonicae*  ad 20,0

M.f. guttae  
S.: 3 x dziennie po 2 krople do nosa.

Rp.:
      Ephedrini hydrochloridi              0,2
      0.9% Sol. Natrii chloridi      ad  20,0

M.f. guttae  
S.: 3 x dziennie po 2 krople do nosa.

Rp.:
     Ephedrini hydrochloridi             0,2
     Menthae pip. ol.                         0,1
     Sol. Glyceroli isotonicae*   ad 20,0

M.f. guttae  
S.: 3 x dziennie po 2 krople do nosa.

Rp.:
     Mentholi                                  0,05
     Acidi borici                                 0,5
     Sol. Glyceroli 30%               ad 10,0

M.f. guttae      
S.: 3 x dziennie po 2 krople do nosa.

Rp.:
     Ephedrini hchl.           0,02
     Calcii gluconatis         0,5

M.f. pulvis      D.t.d. No 20

Płyny do płukania zatok

(1 ryczałt do 500,0, na jednej recepcie można wypisać maksy- 
malnie 2 ryczałty)

Rp.:
       0,3% Sol. Natrii chloridi           500,0

Przykłady recept do pielęgnacji skóry
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Wszystkie zaproponowane preparaty mogą być stosowane 
także do regeneracji skóry dłoni zmacerowanej wskutek 
długotrwałego używania rękawiczek lateksowych.

mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska

Apteka Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ 
w Krakowie

1. Anatomia człowieka. Podręcznik dla studentów i lekarzy, wyd. II i uzupełnione pod red. W. 
Woźniaka, wyd. Urban & Partner, Wrocław 2010
2. J.B. Watelet, P. Van Cauwenberge, Applied anatomy and physiology of the nose and parana-
sal sinuses, Allergy 1999, 54, Suppl 57, 14-24
3. D. Neskey et al., Nasal, Septal, and Turbinate Anatomy and Embryology, Otolaryngol Clin N 
Am 42 (2009) 193–205
4. Ewa Trybuszewska; Wybrane pojęcia ze stomatologii; „Encyklopedia Badań Medycznych”; 
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996; 
5. Halina Bulońska; Wybrane pojęcia z otolaryngologii; „Encyklopedia Badań Medycznych”; 
Wydawnictwo Medyczne MAKmed, Gdańsk 1996 
6. https://www.mp.pl/pacjent/otolaryngologia/choroby/choroby-nosa-i-
zatok/179617,zapalenie-zatok-przynosowych
7. https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/receptura-okiem-praktyka-czesc-siodma-przepisy-na-
bol-gardla-i-katar/

Piśmiennictwo

Artykuł przygotowany we współpracy z f irmą Fagron 

www.aptekarzpolski.pl

receptura
okiem praktyka

www.aptekarzpolski.pl
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Słodki sposób na odporność

Jesień,  choć  piękna,  bywa i  zdradl iwa.  Powol i  dni  stają 
s ię  coraz  mniej  s łoneczne,  chłodnie jsze  i  często  deszczowe, 

d latego  łatwiej  o  przeziębienie .  Jak wzmocnić  organizm, 
aby  uniknąć  infekcj i? 

5 0

Warto wprowadzić modyfikacje  
w diecie, nie rezygnować z aktywności 
fizycznej oraz dbać o odpowiednią 
ilość snu, by cieszyć się wzmocnioną 
odpornością przez cały rok. Większość 
z nas doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, iż najlepszym środkiem na 
poprawę odporności jest prawidłowo 
zbilansowana, różnorodna dieta,  
a także zdrowy styl życia. 

Wiemy, że w budowaniu odporności 
pomogą nam owoce i warzywa bogate 
w witaminy, pełne probiotyków kiszonki 
czy kwasy omega-3 zawarte w rybach. 
Jednak przed nadchodzącym szczególnie 
trudnym sezonem jesienno-zimowym 
warto przyjrzeć się po raz kolejny dobrze 
znanym nam naturalnym wzmacniaczom 
odporności. Pierwsze i najważniejsze  
z nich to produkty pszczele stosowane 
w ramach apiterapii.

„Kiedy pszczoła zniknie 
z powierzchni Ziemi, 

człowiekowi pozostaną już 
tylko cztery lata życia. Skoro 
nie będzie pszczół, nie będzie 

też zapylania. Zabraknie 
więc roślin, potem zwierząt, 

wreszcie przyjdzie kolej 
na człowieka…“

Albert Einstein

Miód – najlepiej znany 
produkt pszczeli

Najbardziej rozpowszechnionym i zna-
nym produktem pszczelim jest miód 
(Mel), wytwarzany z nektaru kwiatowe-
go lub spadzi. Zalety miodu znane są 
od wieków. Nasze mamy, babcie i pra- 
babcie dodawały go do potraw i lecznic-
zych mikstur, szczególnie gdy zaczynał 
się sezon chorobowy lub gdy kogoś 
dopadało osłabienie.
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Warto więc zastanowić się co czyni miód tak wartościowym 
produktem dla naszego zdrowia? Pod względem składu 
chemicznego miód to stężony wodny roztwór cukrów  
o mocno higroskopijnych właściwościach. Woda stano-
wi ok. 20% (20 g w 100 g), a węglowodany 79,5% (79,5 g 
w 100 g) – są to głównie cukry proste (glukoza i fruktoza). 
Pozostałe składniki to minerały, witaminy i enzymy, które 
razem stanowią niepowtarzalną mieszankę o właściwościach 
immunomodulujących i przeciwbakteryjnych. Miód zawiera 
także duże ilości mikroelementów takich jak: potas, chlor, 
fosfor, magnez, wapń, żelazo, molibden, mangan i kobalt oraz 
witamin: A, B1, B2, B6, B12, C, kwas foliowy (B9), kwas pantote-
nowy (B5) i biotynę (B7). Świeży miód jest również źródłem 
probiotyków – zawiera miliardy pałeczek kwasu mlekowego 
(z rodzaju Lactobacillus), które pszczołom służą do ochrony 
miodu oraz pyłku, którymi karmi się cały rój. Natomiast za-
warte w miodzie oligosacharydy (laktuloza, dekstryny) pełnią 
rolę prebiotyków, stymulując w przewodzie pokarmowym 
wzrost „dobrych bakterii”, jednocześnie chroniąc przed 
namnażaniem bakterii chorobotwórczych. 

odznacza się silniejszymi właściwościami antybiotycznymi, 
jest częściej wykorzystywany w schorzeniach oddechowych),
 - ze spadzi drzew liściastych – lipy, dębu, leszczyny;

• mieszany (spadziowo-nektarowy lub nektarowo-spadzio-
wy, w zależności od zawartości spadzi i nektaru).

Jakie są główne typy miodów?

Jak pozyskuje się miód?

Miód pozyskuje się z plastrów w postaci płynnej – to tzw. 
patoka, która z czasem krystalizuje przyjmując postać stałą  
– tzw. krupiec. Jest to proces naturalny, zależny od zawartości 
wody oraz udziału fruktozy i glukozy. Im więcej wody i fruktozy, 
tym wolniejsza krystalizacja. Nie tracąc cennych właściwości, 
krupiec można ponowie doprowadzić do postaci płynnej przez 
delikatne podgrzewanie w kąpieli wodnej o temperaturze do 
40oC. 

Miód pszczeli można podzielić na 3 zasadnicze rodzaje:
• miód nektarowy, o wyraźnym aromacie: jasny – np. aka- 

cjowy – łagodny i delikatny w smaku oraz ciemny – np. 
gryczany – ostrzejszy i drapiący;

• spadziowy, o ciemnej barwie (lepką ciecz zwaną spadzią 
lub rosą miodową produkują drobne owady – mszyce,  
czerwce i miodówki):

 - ze spadzi drzew iglastych – jodły, świerku, modrzewia – to 
tzw. miód szlachetny, zwany królewskim albo papieskim,

Z czego wynikają właściwości 
przeciwbakteryjne miodu?

Oprócz wzmacniania odporności, miód wykazuje też aktywność 
przeciwbakteryjną. Jest ona uwarunkowana przede wszystkim 
poprzez skomplikowany proces jego powstawania, w cza-
sie którego pszczoły nasączają pyłek działającymi przeciw- 
drobnoustrojowo enzymami wydzielanymi z ich gruczołów 
gardzielowych (apidycyną, inhibiną i liozymem). 

Ponadto, zależy ona od zawartości nadtlenku wodoru, 
związków fenolowych, ciśnienia osmotycznego i pH miodu. 
Większość miodów charakteryzuje się wysokim stężeniem 
nadtlenku wodoru, zaś miody spadziowe z drzew szpilko- 
wych oraz lipowe i grykowe z pasiek położonych powyżej  
1000 m n.p.m. wykazują najsilniejsze działanie przeciw- 
bakteryjne (aktywność inhibinową), ponieważ zawierają 
największe ilości inhibiny. Najsłabszą aktywność inhibinową 
wykazuje natomiast miód rzepakowy i akacjowy. 

Miód hamuje bądź niszczy rozwój ziarniaków Gram-dodatnich 
(gronkowce, paciorkowce), oraz pałeczek Gram-ujemnych 
(Salmonella, Shigella, Escherichia coli, Helicobacter pylori), 
wirusów, grzybów (szczególnie z rodzaju Candida) i pierwot-
niaków (Trichomonas vaginalis). 

Z czego wynikają właściwości 
przeciwbakteryjne miodu?

Warto również podkreślić wysoce odżywczą i energetyczną 
rolę miodu, dzięki czemu zyskuje on miano „naturalnego 
produktu energetycznego”:

Rodzaj miodu Właściwości

Miód lipowy • działanie napotne i przeciwgorączkowe (niezastąpiony w przeziębieniu czy nawet 
grypie)

• działanie antybakteryjne, przeciwgorączkowe i wykrztuśne
• leczy stany depresyjne, 
• koi niepokój i przeciwdziała bezsenności

Miód wielokwiatowy • poprawia pracę górnych dróg oddechowych 
• łagodzi objawy alergii, a nawet łagodnej astmy
• działa uodporniająco
• pomaga wzmocnić organizm, dodaje energii i siły do działania 
• wspomaga pracę serca, 
• pomaga obniżać ciśnienie 
• wspomaga pracę układu pokarmowego 
• działa uspokajająco

Miód gryczany • działanie antybakteryjne
• polecany jest w niedoborach żelaza 
• łagodzi niepokój (zawiera dużą ilość magnezu)
• działanie moczopędne 
• poprawia pracę układu krążenia, zwłaszcza w zmianach miażdżycowych
• poprawia wydolność wątroby (właściwości odtruwające)
• polecany diabetykom i osobom z chorobami metabolicznymi 

Miód spadziowy • działa silnie przeciwbakteryjnie i przeciwzapalnie
• polecany w nieżytach dróg oddechowych, przy zaparciach, astmie, chorobach 

wątroby i anemii

Miód malinowy • działa napotnie
• rozgrzewa organizm 
• działa przeciwmiażdżycowo
• polecany przy przeziębieniach, anemii i nieżycie żołądka

Miód rzepakowy • działa uodparniająco
• przeciwbakteryjnie
• polecany osobom z chorobami serca i nawracającymi zapaleniami dróg  

oddechowych

Miód wrzosowy • wzmaga odporność 
• zapobiega nawrotom zapalenia pęcherza 
• pomocny w kamicy nerkowej i leczeniu prostaty. 
• polecany w chorobach nerek i układu moczowego oraz zapaleniu gardła

Miód akacjowy • wspomaga odporność
• zapobiega przeziębieniom, stanom zapalnym układu krążenia oraz chorobom  

przewodu pokarmowego

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 0  ( 1 4 8 e)A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 0  ( 1 4 8 e)

Rys. 1. Główne produkty pszczele

Tabela. 1 Najbardziej popularne rodzaje miodu

s p o s ó b  n a  o d p o r n o ś ć

• uzupełnia niedobory żywieniowe i energetyczne – 
zwiększa sprawność i wytrzymałość psychofizyczną;

• po wysiłku uzupełnia utracone składniki mineralne  
i pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia osmotyc-z 
nego krwi i równowagi kwasowo-zasadowej organizmu;

• znosi zmęczenie i odnawia zasoby energii.

s p o s ó b  n a  o d p o r n o ś ć
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W przypadku działania uodparniającego ważny jest nie tylko 
rodzaj stosowanego miodu, ale także okres jego stosowania 
i sposób podania. Przede wszystkim nie możemy liczyć na 
to, że miód jest cudownym „lekiem” działającym natych- 
miast. Warto go wprowadzić na stałe do swojej diety tak, 
aby wspierać system odpornościowy profilaktycznie. 

Jak dawkować miód?

„Miód chociaż słodki, nadmiarem słodyczy tłumi apetyt 
i sprowadza mdłości; kochaj z umiarem” 

William Shakespeare

Dla dzieci starszych (powyżej 1 r.ż.) miód jest całkowicie bez-
pieczny – profilaktycznie warto podawać 1-2 łyżeczki dzien-
nie. Również kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą jeść 
miód. Ponieważ systematyczne spożywanie miodu wpływa na 
rozszerzenie naczyń, zwiększenie diurezy i spadek ciśnienia 
krwi, jest często wykorzystywany właśnie przez ciężarne  
z nadciśnieniem, niemogące zażywać leków syntetycznych.

2 łyżeczki świeżego korzenia imbiru
sok z połowy cytryny,
1 czubata łyżeczka miodu
350-400 ml wody

Dlatego właśnie miód jako środek spożywczy i leczniczy 
wymaga racjonalnego dawkowania. Dzienna dawka miodu dla 
osoby dorosłej wynosi 60-100 g (3-5 łyżek stołowych; 1 łyżka 
to ok. 20 g miodu), choć profilaktycznie wystarczy spożywać 
1 łyżkę. U osób powyżej 70 r.ż. zaleca się przyjmowanie 1-2 
łyżek.

Czy dzieci i kobiety w ciąży mogą jeść 
miód?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), Amerykańska Akade- 
mia Pediatrii i Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, Hepa-
tologii i Żywienia Dzieci zalecają, aby nie podawać  ́ produk-
tów z miodem dzieciom poniżej 12 miesiąca życia – zarówno 
zawierających „surowy” miód, jak również tych, w których 
został on poddany obróbce termicznej. Miód w diecie dziecka 
może silnie uczulać oraz prowadzić do zatruć toksyną jadu 
kiełbasianego pochodzącej z laseczek Clostridium botulinum, 
które obecne w zanieczyszczonym miodzie są niemal nie- 
szkodliwe dla dorosłych, ale powodują botulizm u małych 
dzieci. 

Sposoby prawidłowego stosowania miodu 

Najprostszym sposobem jest jedzenie miodu po prostu 
łyżeczką. Najważniejsze jest aby jeść go powoli. Można też 
rozpuścić miód w letniej przegotowanej wodzie (do 40oC), 
przygotowany w ten sposób napój najlepiej jest pić po 
około 12 godzinach od zrobienia. Ten sposób wydaje się naj- 
lepszy, ponieważ aktywność antybiotyczna rozcieńczonego 
miodu jest wielokrotnie wyższa w porównaniu z miodem 
nierozcieńczonym. Do rozpuszczonego miodu można dodać 
sok z cytryny i ewentualnie oliwę z oliwek. 

Dla bardziej wytrwałych, idealnym sposobem na jedzenie  
miodu i jednoczesne stymulowanie systemu immunologiczne-
go, będzie przygotowanie napojów i syropów na bazie miodu 
z dodatkiem cytryny, czosnku lub cebuli. 

Rozgrzewający napój cytrynowo-miodowy 
ze świeżym imbirem

Imbir obieramy i siekamy, a następnie zalewamy wrzątkiem. 
Odstawiamy na około 10-15 minut, aby się zaparzył, a płyn 
osiągnął temperaturę odpowiednia do traktowania mio- 
du (ok. 40oC). Następnie wyjmujemy imbir i dodajemy sok  
z cytryny oraz miód. Napój możemy też wzbogacić dodatkiem 
kilku ząbków czosnku i goździków.

Dzięki takiemu składowi, mleczko pszczele wydaje się działać 
jako ogólny stymulant układu immunologicznego i całego 
organizmu. Świeże mleczko pszczele posiada również silne 
właściwości bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Obecnie jest 
stosowane głównie jako produkt odżywczy, „naturalny środek 
dopingujący”, w stanach niedożywienia, a także zmęczenia, 
wyniszczenia i rekonwalescencji, samodzielnie, bądź jako do-
datek do przetworów pszczelich czy suplementów diety. 

Świeże mleczko pszczele jest najczęściej sprzedawane  
w ciemnych buteleczkach szklanych lub w oryginalnych za-
plombowanych matecznikach. Można je przechowywać  
w lodówce przez dwa tygodnie. Przedłużenie trwałości mle- 
czka do około roku można osiągnąć przez jego zmieszanie  
z miodem (2% zawartość mleczka w miodzie) lub rozcieranie  
z laktozą i suszenie próżniowe (trwałość 2-3 lata). Najtrwalszym 
produktem jest mleczko pszczele liofilizowane, które może być 
przechowywane w temperaturze pokojowej przez wiele lat  
i stosowane podjęzykowo. 

Większość preparatów dostępnych w Polsce jest przeznaczona 
do stosowania w celach profilaktycznych. Są to pastylki, toniki 
dla dzieci i dorosłych, ampułki do picia, mleczko pszczele lio-
filizowane oraz łączone z miodem, pyłkiem i/lub propolisem.

Syrop na wzmocnienie odporności

200 ml wody
20 ząbków czosnku
2 korzenie imbiru
4 łyżki miodu
150 ml soku z cytryny
150 ml octu jabłkowego

Korzeń imbiru obieramy i ścieramy. Następnie miażdżymy 
ząbki czosnku. Mieszamy ciepłą wodę, miód, sok z cytryny  
i ocet jabłkowy. Dodajemy czosnek i imbir. Całość miksuje-
my do uzyskania gładkiej mieszaniny, następnie przelewamy 
do szklanego słoika i pozostawiamy na noc. Rano cedzimy 
miksturę. Gotowy syrop przechowujemy w chłodnym i ciem-
nym miejscu. Wystarczy już 5 kropli dziennie, by ten syrop 
wzmocnił naszą odporność.

Pozostałe produkty pochodzenia 
pszczelego

Warto jednak pamiętać, że miód to nie jedyny skarb wytwa- 
rzany przez pracowite pszczoły. 

Z ula pochodzi również mleczko pszczele nazywane przez wie-
lu „eliksirem młodości” lub „królewskim pokarmem”. Mleczko 
pszczele jest wydzieliną gruczołów gardzielowych pszczół ro-
botnic. Służy ono do karmienia larw. W jego skład wchodzą 
białka, węglowodany, tłuszcze i inne związki. Białko mle- 
czka pszczelego jest bardzo odżywcze i zawiera do 29 amino- 
kwasów, w tym wszystkie egzogenne niezbędne dla człowieka. 
Stwierdzono w nim również obecność enzymów, hormonów 
i acetylocholiny. Cukry zawarte w mleczku to głównie glu-
koza i fruktoza, a pośród substancji tłuszczowych przeważają 
nienasycone kwasy tłuszczowe z najbardziej charakterysty- 
cznym kwasem 10-hydroksy-2-decenowym. Ponadto wykry-
to 22 biopierwiastki, na czele z potasem, liczne witaminy,  
szczególnie z grupy B, w tym kwas przeważający pantotenowy  
i nikotynowy, czy występujące w mniejszej ilości witaminy B1, 
B2, B6, B7 i B9, a także kwasy organiczne, m.in. pirogronowy  
i mlekowy. 

Kolejnym ważnym produktem jest pyłek kwiatowy, czyli 
tzw. „pszczeli chleb”, który jest po prostu pyłkiem kwiatów 
(męskie komórki rozrodcze roślin), zebranym przez pszczoły 
i częściowo przetworzonym. Pszczoły zbieraczki przenoszą go 
do ula w zagłębieniach tylnych nóg w postaci tzw. „obnóży”, 
czyli grudek zwilżonych odrobiną nektaru lub miodu, z dodat-
kiem śliny. 

Pszczelarze, obserwując zwyczaje pszczół, zaczęli dopatrywać 
się w pyłku pszczelim wyjątkowych właściwości odżywczych.  
I rzeczywiście mieli rację - pyłek pszczeli ma szereg prozdrow-
otnych właściwości. Choć te niewielkie kuleczki wyglądają 
bardzo niepozornie, są skarbnicą cennych składników. Do-
tychczas wyodrębniono z niego ponad 250 różnych związków 
chemicznych, takich jak węglowodany, tłuszcze, białka, 
minerały (m.in. selen, żelazo, miedź, kobalt, mangan i cynk), 
witaminy, rutyna, olejki eteryczne, fitocydy, naturalne sub-
stancje o właściwościach przeciwbakteryjnych - inhibiny, hor-
mony, enzymy, kwasy organiczne czy stymulatory wzrostu. 

Niezwykłą moc pyłku można zobrazować poprzez porównanie, 
że jest w nim 20 razy więcej witaminy A niż w marchwi, a wita-
min z grupy B dwukrotnie więcej niż w mięsie czy wątrobie.
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Tabela 2. Naturalne dodatki do miodu
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Dodatek do miodu Właściwości dodatkowe

liofilizowana malina • działanie przeciwwirusowe oraz wysoka zawartość dobrze 
wchłanianej witaminy C wpływa na poprawę odporności

imbir lub czosnek • działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne

cynamon • działanie rozgrzewające i stymulujące układ odpornościowy

z czarnuszką i czarnym bzem • bogate źródło witaminy C i E oraz biotyny
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Mleczko pszczele, czyli „królewski pokarm”

Pyłek kwiatowy, czyli „pszczeli chleb”
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To dzięki tak bogatemu składowi poprawia on funkcjonowanie 
układu odpornościowego oraz ma silne działanie przeciwba- 
kteryjne (udowodnione działanie na gronkowca złocistego)  
i grzybobójcze. Szczególnie zalecane jest spożywanie pyłku 
po ciężkich długotrwałych chorobach i kuracjach oraz po ra-
dioterapii i chemioterapii w celu wzmocnienia organizmu. 
Pyłek pszczeli najlepiej stosować w sytuacjach, gdy czujemy,  
że mamy obniżoną odporność. Szczególnie polecany jest  
w czasie wzmożonego wysiłku i w okresie jesienno-zimowym. 
Może okazać się również pomocny w stanach napięcia i wy- 
czerpania nerwowego, nerwicach i innych problemach psy-
chicznych. Dodatkowo odtruwa organizm z pozostałości le-
ków, nikotyny czy nadmiernej ilości kofeiny. Jednak podobnie 
jak w przypadku miodu musimy pamiętać, że korzystne efekty  
przynosi jego regularne stosowanie. 

Jeśli decydujemy się na zakup pyłku kwiatowego, powinniśmy 
zwróćmy uwagę na jego wygląd. Dobrej jakości, świeży pyłek 
powinien ładnie pachnieć, mieć słodko-gorzkawo-miodowy 
smak i postać drobnych kuleczek, a nie pyłu. 

Profilaktycznie należy stosować pyłek kwiatowy raz dzienne, 
przed śniadaniem, w postaci jednej łyżeczki rozpuszczonej  
w herbacie lub w ciepłej wodzie. Taką „kurację pyłkową” 
należy stosować przez około 1-3 miesiące dwa razy do roku 
(jesienią i wiosną). 

Z kolei jeśli zależy nam na jego leczniczym działaniu, należy 
dawkę zwiększyć do 4-8 łyżeczek dziennie, przed posiłkami. 
Przyswajanie pyłku oraz jego działanie jest silniejsze, jeśli 
napoje te osłodzi się miodem!

Składniki te mogą być częściowo przyswajane przez organizm 
ludzki i mogą być istotnym elementem diety (np. w okresie 
rekonwalescencji po radioterapii). 

Należy jednak pamiętać, iż pierzga nie jest tak bezpiecznym 
produktem pszczelim jak chociażby pyłek i podobnie jak mle- 
czko pszczele, które powstaje z pierzgi, może zawierać związki 
dla człowieka toksyczne (np. mykotoksyny) lub wywołujące 
silne reakcje alergiczne. Pierzga jest pochodną pyłku i jest 
uznawana za produkt o silniejszym działaniu, stąd bywa po-
dawana w mniejszych ilościach – z reguły jest to 1/3 dawki 
pyłku.

Uwaga! Zanim jednak zastosujemy kurację przetworami  
pszczelimi, powinniśmy sprawdzić, czy nie jesteśmy na nie 
uczuleni. Jeśli w ciągu doby od przyjęcia pierwszej dawki nie 
pojawią się objawy typu katar, pokrzywka, biegunka lub inne, 
możemy je śmiało wprowadzić do swojej diety. Pyłek i pierzgę 
najlepiej wprowadzać do diety dziecka od 3 roku życia.

Popularnym i docenianym produktem pochodzącym z ula 
jest propolis czyli bogatoskładnikowy pszczeli kit, powstały  
z żywicy drzew, wzbogacony wydzieliną gruczołów ślinowych 
pszczół. W przeciwieństwie do miodu i pyłku pszczelego, nie 
posiada on wartości odżywczej, ale wyróżnia się wielokierun- 
kowym działaniem biologicznym. 

Propolis działa na cały organizm, wzmacniając jego odporność 
i właściwości regeneracyjne – przyspiesza procesy goje-
nia i naprawy tkanek, jest skuteczny w przypadku oparzeń, 
odleżyn i odmrożeń. Działa przeciwbakteryjnie – zawiera aż 
18 różnych substancji antybiotycznych. Może być używany 
przy przeziębieniu, paradontozie i licznych chorobach 
wewnętrznych. Można go stosować zarówno zewnętrznie jak 
i wewnętrznie. Dostępny jest bowiem w formie ekstraktu, 
kropli, nalewki, drażetek, roztworów, aerozoli, kremów, maści 
a także globulek i zastrzyków. 

O odporność warto dbać cały rok, ale szczególnie teraz, gdy 
wielkimi krokami zbliża się sezon jesienno-zimowy, a wraz 
z nim wzrost liczby przeziębień, grypy oraz w obecnej pan-
demii – infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Najlepszym 
rozwiązaniem będzie powrót do tradycyjnych metod uod-
parniania oraz zdrowy styl życia (wyrabianie odpowiednich  
nawyków). W przypadku produktów pszczelich ułatwieniem 
jest możliwość ich samodzielnego przyrządzenia. Tak więc ko-
rzystajmy z nich na zdrowie!

Zdecydowanie najmniej znanym, stąd też mało popularnym 
produktem, jest pierzga. Niesłusznie, gdyż przez dietetyków 
uważana jest za eliksir odżywczy. Jest to naturalnie przetwo- 
rzony przez pszczoły pyłek kwiatowy, który dodatkowo został 
wzbogacony wydzielinami organizmów pszczół i uległ fermen-
tacji mlekowej – „pszczela kiszonka”. W ulu stanowi pokarm 
dla larw i młodych pszczół – to właśnie dzięki niemu pszczoły 
żyją dłużej. 

Pierwsze smaki które poczujemy po spróbowaniu pierzgi to 
wyraźna kwaskowatość i żywiczy posmak, które po rozpusz- 
czeniu zaczynają uwalniać słodycz pyłku i aromat kwiatów. 
Z racji tego, że w ulu jest ograniczona ilość pierzgi – jest to 
produkt droższy niż pyłek. Zawiera liczne witaminy (C, B1, 
B2, B6, kwas nikotynowy, kwas pantotenowy, kwas foliowy, 
biotynę, rutynę, inozytol i witaminę E), składniki mineralne 
(potas, magnez, wapń, sód, miedź, cynk, chrom, mangan, 
molibden, kobalt, krzem, selen, żelazo), polifenole, białka, 
węglowodany, tłuszcze i triterpeny. 

Najmniej wykorzystywanym w apiterapii produktem jest wosk 
pszczeli, który znajduje jednak zastosowanie w kosmetyce, 
farmacji (maści, kremy, pomadki) i protetyce stomatologi- 
cznej (pobieranie wycisków). Wosk pszczeli jest też najlep-
szym materiałem do produkcji świec, które gwarantując 
ujemną jonizację powietrza, zapewniają jego oczyszczanie 
(promieniowanie elektromagnetyczne, dym papierosowy)  
i powrót do zdrowia osobom cierpiącym na schorzenia układu 
oddechowego, krążeniowego i nerwowego. 

Produkty pszczele - ryzyko uczuleń

Podsumowanie
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Rys. 2. Składniki pyłku kwiatowego
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Propolis, czyli „kit pszczeli”

Pierzga, czyli „pszczela kiszonka”
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Beskidzka Okręgowa Izba Aptekarska informuje o komunika-
cie NFZ w sprawie nowego wzoru karty EKUZ dla osób ubez-
pieczonych w Wielkiej Brytanii.

31 grudnia 2020 r. (koniec okresu przejściowego) zmienią się 
zasady wydawania dokumentów unijnych oraz wzór EKUZ 
dla osób ubezpieczonych w Wielkiej Brytanii. Do tego mo-
mentu będą obowiązywać dotychczasowe uprawniania, które 
wynikają z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia 
społecznego.

Natomiast od 1 stycznia 2021 r. uprawnienia będą przysługiwać 
jedynie osobom, do których zastosowanie będzie miała 
umowa o wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europej- 
skiej. Zjednoczone Królestwo wprowadziło rozwiązania, które 
pomogą uniknąć wątpliwości związanych z tym, czy osoba 
posiadająca dokument wydany w Wielkiej Brytanii ma nadal 
prawo do świadczeń.

DIA zamieściła informację dla aptek odnośnie szczepionki 
Prevenar 13. Ze względu na braki leku, na rynek trafi szcze- 
pionka w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk sprowadzana przez 
hurtownie w  ramach importu docelowego z takich krajów jak: 
Włochy, Wielka Brytania, Malta, Holandia, Dania, Finlandia, 
Norwegia, Szwecja, Islandia oraz Niemcy. Szczepionka ta nie 
posiada igieł.

Zgodnie z informacją od producenta, igły rekomendowane do 
prawidłowego podania szczepionki to igły w rozmiarze 25G 
(0.5mm x 25mm) lub 0.5mm x 16mm. Należy zwrócić uwagę, 
aby igły tego rozmiaru były kompatybilne z system luer lock. 
Informacja taka powinna być zamieszczona na opakowaniu 
igieł.

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska skierowała pismo sygno- 
wane przez Prezesa ORA w Kaliszu do wojewody wielkopol-
skiego  sprawie interwencji w MZ dotyczącej braku realziacji 
zamówień składanych przez apteki na środki ochrony oso- 
bistej dla pracowników aptek. Pismo jest reakcją na sygnały 
od farmaceutów o braku dystrybucji środków ochrony indy-
widualnej (bezpłatnych maseczek, rękawiczek i płynów do 
dezynfekcji).

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska zachęca do wzięcia 
udziału w ankiecie dotyczącej trudnych sytuacji w aptece. 
Badanie powstaje przy udziale Katedry Chemii Leków Wydziału 
Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
w ramach współpracy pomiędzy różnymi dyscyplinami nauki, 
razem z Wydziałem Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

PANORAMA SAMORZĄDU
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NIA w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami ja-
koby w procedowanej przez Parlament RP ustawie o zawodzie 
farmaceuty znalazły się zapisy dotyczące klauzuli sumienia 
farmaceutów, stanowczo zdementowała te nieprawdziwe in-
formacje i sprzeciwiła się dalszemu ich rozpowszechnianiu.

Prawo odmowy wydania z apteki określonych produktów  
leczniczych, ściśle reguluje art. 96 ust. 5 ustawy Prawo farma-
ceutyczne, które jednoznacznie wskazuje na przesłanki jakie 
mogą kierować farmaceutą lub technikiem farmaceutycznym 
podczas podejmowania decyzji o odmowie. Należą do nich 
m.in. sytuacje, w których wydanie produktu może skutkować 
zagrożeniem zdrowia lub życia pacjenta lub gdy istnieje 
podejrzenie o zastosowaniu danego preparatu leczniczego  
w celach pozamedycznych (np. odurzenie pseudoefedryną).

Procedowany obecnie w Parlamencie RP projekt ustawy  
o zawodzie farmaceuty rozszerza prawo do odmowy 
wydania produktu o wyroby medyczne, jednak wyłącznie  
w szczególnych przypadkach, gdy mogą one zostać użyte  
w celach pozamedycznych. Na rynku dostępnych jest dziś 
wiele produktów o statusie wyrobów medycznych, które 
jeszcze do niedawna były zarejestrowane jako leki.

Omawiany projekt ustawy nie zawiera przepisów związanych 
z tzw. klauzulą sumienia, od wielu lat obowiązującą choćby  
w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Przypisywanie 
obecnie procedowanym przepisom podobnych rozwiązań jest 
manipulacją i próbą dyskredytacji projektu ustawy. Zwracamy 
się więc z prośbą o zaprzestanie publikowania nieprawdzi-
wych i niesprawdzonych informacji.

28 października br. podczas 20. posiedzenia Sejmu, odbyło 
się trzecie czytanie projektu ustawy o zawodzie farmaceuty.  
Za przyjęciem regulacji głosowało 254 posłów, przeciw było 
13, a 174 wstrzymało się od głosu. Projekt trafi teraz pod 
obrady Senatu, który zajmie się jego dalszym procedowaniem.

Procedowana ustawa ma umożliwić farmaceutom świadczenie 
dodatkowych usług na rzecz pacjentów, takich jak m.in. 
przeglądy lekowe, obsługa glukometrów i inhalatorów czy 
profesjonalne doradztwo w przypadku wystąpienia drobnych 
dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji ma być także efek-
tywniejsze wykorzystanie potencjału 30 tys. farmaceutów 
oraz aptek, jako placówek ochrony zdrowia.

Wyniki głosowania skomentowała Prezes Naczelnej Rady 
Aptekarskiej, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska:
– W imieniu farmaceutów serdecznie dziękuję wszystkim 
parlamentarzystom, którzy dziś poparli projekt tej ustawy. 
Wielokrotnie podkreślaliśmy, że uchwalenie tej regulacji  
przyniesie wiele korzyści dla pacjentów, farmaceutów, jak  
i całego systemu opieki zdrowotnej.   Pierwsza fala pan-
demii koronawirusa jednoznacznie pokazała, że apteki oraz 
pracujący w nich farmaceuci są jednym z kluczowych el-
ementów systemu ochrony zdrowia, dlatego tak ważne jest  
utworzenie ram prawnych umożliwiających świadczenie do-
datkowych usług na rzecz pacjentów – podkreśliła Prezes NRA.

Naczelna Izba Aptekarska przedstawiła objaśnienia podat-
kowe z dnia 16 października 2020 r. dotyczące uznawania 
paragonów fiskalnych z numerem NIP nabywcy do wartości 
450 zł (100 euro) za faktury uproszczone oraz zasad ewiden- 
cjonowania faktur uproszczonych w nowym JPK_VAT 
(deklaracja + ewidencja).

KOIA opublikowała pracę specjalizacyjną mgr farm. Sylwii 
Dulik na temat leków stosowanych w trądziku oraz pracę 
specjalizacyjną mgr farm. Anny Baran po tytułem "Metody 
leczenia miażdżycy oraz farmakoterapia zaburzeń przemian 
cholesterolu".

Izba w Lublinie przypomina informacje dotyczące tak zwanej 
"szybkiej ścieżki diagnostycznej" wykonywania testów 
w kierunku COVID-19 dla farmaceutów. Wynikają one 
bezpośrednio z zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla 
osób istotnych dla funkcjonowania państwa.
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A. 15-19 lat
B. 20-24 lat
C. 25-35 lat
D. 36-45 lat

Najbardziej dotkliwe objawy PMS dotyczą  
zazwyczaj kobiet w wieku:

TEST WIEDZY

A. Plastrów w postaci płynnej
B. Pyłku kwiatowego lub propolisu
C. Roślin rosnących nad brzegami zbiorników 
wodnych
D. Drzew 

Termin „patoka” oznacza miód pozyskany z:

0 2

A. 10-30%
B. 31-50%
C. 51-69%
D. 70-90%

Statystyczna skuteczność szczepionek  
w zapobieganiu zachorowaniom zdrowych 
osób dorosłych na grypę wynosi około:

0 3

A. interakcji jelitowo-mózgowych
B. interakcji jelitowo-żołądkowych
C. całego przewodu pokarmowego
D. interakcji jelitowo-mięśniowych

IBS (Irritable Bowel Syndrome), czyli Zespół 
Jelita Drażliwego należy do grupy zaburzeń: 

0 4

A. Podwyższone miano przeciwciał CdtB i obniżone 
anti-vinculin
B. Obniżone miano przeciwciał CdtB i obniżone 
anti-vinculin
C. Podwyższone miano przeciwciał CdtB i anti-vin-
culin
D. Obniżone miano przeciwciał CdtB i podwyższone 
anti-vinculin

W postaci biegunkowej IBS-D występuje:

0 5

A. odpowiedź adaptacyjną rozwijaną  
za pośrednictwem limfocytów B i T, 
B. pamięć immunologiczną 
C. odpowiedzią wrodzoną.
D. wszystkie powyższe

Szczepionka BCG wpływa na:

0 6

Prawidłowe odpowiedzi: 
1. C.; 2. A.; 3. D.; 4. A,; 5. C.; 6. D.; 7. A.; 8. B.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 0  ( 1 4 8 e)

A. 1 kcal/kg masy ciała/h
B. 10 kcal/kg masy ciała/h
C. 100 kcal/kg masy ciała/h
D. 1000 kcal/kg masy ciała/h

Zapotrzebowanie kaloryczne u dorosłego, 
zdrowego mężczyzny w stanie spoczynku, 
wynosi:

0 7

A. poniżej 1 mln osób
B. 1,5 mln osób.
C. 3 mln osób
D. powyżej 5 mln osób

Według Ministerstwa Zdrowia, w sezonie 
2019/2020 w Polsce zaszczepiło się około: 
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Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zamieściła apel pani poseł 
Małgorzaty Niemczyk, która zaprosiła farmaceutów, członków 
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi do przystąpienia do akcji 
charytatywnej pn. Podziel się Wigilią. Wydarzenie organizo- 
wane jest od 2011 roku przez Fundację Małgorzaty Niem-
czyk. W tegorocznej akcji organizatorzy akcji chcą otoczyć 
wsparciem i opieką dzieci niepełnosprawne, wychowanków, 
podopiecznych wybranych ośrodków, szkół specjalnych  
i fundacji. OIA w Łodzi zaprasza do udziału w akcji i deklaruje 
pośrednictwo w zbiórce darów rzeczowych.

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska w Bydgosz- 
czy przypomina, że kończy się kolejny pięcioletni okres eduka-
cyjny 01.01.2016-31.12.2020.

Zaliczenie ciągłego szkolenia polega na uzyskaniu w okre-
sie edukacyjnym co najmniej 100 punktów edukacyjnych za 
udział w wybranych formach ciągłych szkoleń, w tym co naj- 
mniej 50 punktów edukacyjnych musi być uzyskanych  
w ramach kursów zakończonych sprawdzianem weryfikującym 
wiedzę (…). 

Izba w Krakowie przypomina o obowiązku informowania  
o skracaniu godzin pracy aptek lub ich zamykaniu ze względu 
na COVID-19. Należy powiadomić Wojewódzki Inspektorat 
Farmaceutyczny, Oddział Wojewódzki Narodowego Fun-
duszu Zdrowia oraz Okręgową Izbę Aptekarską. W wypad-
ku niemożności prowadzenia dyżurów nocnych, w soboty, 
niedziele i święta ustawowo wolne od pracy, z powodu 
braków kadrowych dodatkowo należy ponadto informować 
starostwo.

OIA w Warszawie informuje o decyzji Prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycz- 
nych i Produktów Biobójczych dotyczącej zmiany kategorii 
dostępności produktu leczniczego Alezaxin krople do oczu 
roztwór 0,5 mg/ml. Lek zmienił kategorię dostępności z Rp 
na OTC.

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała artykuł 
"Jakość ma znaczenie", dotyczący czynności Dobrej Praktyki 
Dystrybucyjnej i ich dokumentowania w hurtowni farmaceu-
tycznej. Materiał pochodzi z numeru nr 3 (12)/2020 "Farmacji 
Wielkopolskiej".
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