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Nowe wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera 
artykuł dr n. farm. Reginy Kasperek-Nowakiewicz, w którym Autorka w centrum 
zainteresowania stawia szczepionki jako postać leku, wskazując jednocześnie na ich 
niebagatelną rolę w zmniejszaniu ryzyka powikłań i śmiertelności.

Czy mamy szansę wygrać z bakteriami? Czy nowe antybiotyki zażegnają kryzys?  
Czy w ogóle opłaca się opracowywać nowe antybiotyki? Na te pytania odpowiada  
w swoim artykule mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka.

W tym wydaniu znajdziemy również praktyczne wskazówki, jak uporać się ze  
stresem w aptece oraz przykłady technik radzenia sobie z trudnym pacjentem.

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?

NAPISZ DO NAS!
REDAKCJA@APTEKARZPOLSKI.PL
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dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

1 5 N o w e  a n t y b i o t y k i 
–  c z y  m a m y  s z a n s ę  w y g r a ć 
z  b a k t e r i a m i ?

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

J a k  u o d p o r n i ć  s i ę  n a  s t r e s ?

2 0

dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk, profesor uczelni

2 4 R a b d o m i o l i z a , 
c z y l i  n i e b e z p i e c z n y  r o z p a d 
m i ę ś n i

dr n. farm. Malwina Lachowicz

T r u d n y  p a c j e n t,  c z y l i  j a k  n i e 
s t r a c i ć  k o n t r o l i  n a d  s o b ą?
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redakcja Aptekarza Polskiego

mgr Aneta Styńska
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Szczepionki  jako postać leku

Szczepienie  to  duży postęp w zapobieganiu chorobom 
zakaźnym. Zasada szczepień polega na wywołaniu ochrony 
przed patogenem poprzez naśladowanie jego naturalnych 

interakcji  z  ludzkim układem odpornościowym.  
Szczepionka zmniejsza ryzyko powikłań i  śmiertelności  

w następstwie późniejszej  ekspozycji  na czynnik zakaźny. 

Szczepionki pobudzają układ odporno- 
ściowy do wytwarzania pamięci immu-
nologicznej opartej na limfocytach T  
i B w celu wytworzenia szybkiej i skutecz- 
nej odpowiedzi na ekspozycję na doce-
lowy patogen. Ulepszenie istniejących 
szczepionek i odkrycie nowych wymaga 
zrozumienia immunologicznych zasad 
szczepień. 

0 8

Szczepionki do stosowania u ludzi mogą 
zawierać:
• Całe drobnoustroje – bakterie, 

wirusy, pasożyty, które są inak-
tywowane metodami chemicznymi 
lub fizycznymi i zachowują odpow-
iednie właściwości immunogenne.

• Żywe pełnokomórkowe drobno- 
ustroje, które są naturalnie nie- 
zjadliwe lub były tak trakto- 
wane, aby nastąpiła atenuacja 
ich zjadliwości przy zachowaniu 
odpowiednich właściwości immu-
nogennych.

• Antygeny uzyskane z drobno- 
ustrojów lub przez nie wydziela-
ne, mogą być też produkowane 
metodami inżynierii genetycznej 
czy też drogą syntezy chemicznej.  
W celu zwiększenia immuno- 
genności antygeny mogą być sto-
sowane w stanie natywnym, albo 
mogą być pozbawione toksyczności 
metodami chemicznymi lub fizycz- 
nymi i mogą być zagregowane, 
spolimeryzowane bądź skoniugo- 
wane z nośnikiem. 

Czym są szczepionki?

Według definicji FP XI szczepionki do 
stosowania u ludzi są preparatami 
zawierającymi antygeny zdolne do wzbu- 
dzania swoistej i czynnej odporności 
u człowieka przeciw czynnikowi 
zakaźnemu, toksynie lub pochodzącym 
od nich antygenom.

Odpowiedź odpornościowa powoduje 
wzbudzanie wrodzonych i nabytych 
mechanizmów zarówno komórko- 
wych, jak i humoralnych układu 
odpornościowego. Szczepionki powinny 
wykazywać aktywność immunogenną 
oraz być bezpieczne po podaniu zgodnie 
z zamierzonym dawkowaniem.

Jaki może być skład 
szczepionek?
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Liposomy jako adiuwanty w szczepionkach

Środki konserwujące w szczepionkach

System serii siewnej

Powtarzalność procesu

Wymagania dla substratów

Wymagania dla podłoży komórkowych

W związku z tym szczepionki mogą zawierać jeden lub 
więcej adiuwantów (substancji pomocniczych). W przy-
padku, gdy antygen jest adsorbowany na nieorganicznym 
adiuwancie, szczepionka jest określana jako „adsorbo- 
wana”. Nieorganiczne adiuwanty to  wodorotlenek glinu, 
fosforan glinu, fosforan wapnia lub inne odpowiednie 
związki. 

Jakie są rodzaje szczepionek?

Monograf ie szczegółowe szczepionek

W jaki sposób wytwarzane są szczepionki?
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Toksoidy bakteryjne są przygotowane z toksyn, przez 
osłabienie ich toksyczności do akceptowalnego poziomu lub 
jej całkowitą eliminację procedurami fizycznymi lub chemicz- 
nymi przy zachowaniu wystarczających właściwości immu-
nogennych. Toksyny są otrzymywane z wyselekcjonowanych 
szczepów drobnoustrojów, przy czym metoda ich uzyskiwania 
musi zapewniać brak rewersji toksoidu do toksyny. Toksoidy 
są oczyszczane zarówno przed i/lub po procesie pozbawienia 
toksyczności. Toksoidy szczepionek mogą być adsorbowane.

Szczepionki wirusowe są przygotowane z wirusów 
namnażanych w zwierzętach, w zalężonych jajach, w odpo- 
wiednich hodowlach komórek, tkankach lub hodowlach 
komórek zmodyfikowanych genetycznie. Mogą to być płyny 
o różnym stopniu zmętnienia lub liofilizaty i mogą być adsor-
bowane. Zarówno preparaty płynne, jak i liofilizowane po od- 
tworzeniu mogą być zabarwione, gdy do podłoża hodowla-
nego używany był wskaźnik pH, taki jak czerwień fenolowa.

Szczepionki zawierające syntetyczny antygen są zwykle przez-
roczystymi lub bezbarwnymi płynami. Stężenie składników 
jest zwykle wyrażone jako zawartość swoistego antygenu.

Szczepionki skojarzone są wieloskładnikowymi preparata-
mi przygotowanymi w taki sposób, że różne antygeny są 
podawane jednocześnie. Różne składniki antygenowe są 
przeznaczone do ochrony przeciw różnym szczepom lub ty-
pom tego samego organizmu bądź różnym organizmom. 
Szczepionka skojarzona może mieć postać pojedynczego pre-
paratu płynnego lub liofilizowanego albo może zawierać kilka 
składników, które należy zmieszać ze sobą przed użyciem.

Szczepionki adsorbowane są zawiesinami i mogą tworzyć  
osady na dnie pojemnika.

Monografia substratów komórkowych dotyczy linii komórek 
diploidalnych i ciągłych linii komórek używanych jako substraty 
komórkowe do produkcji szczepionek przeznaczonych do sto-
sowania u ludzi. W innej monografii szczegółowej zawarte 
są dodatkowe zagadnienia odnoszące się w szczególności do  
szczepionek przygotowywanych przy użyciu technologii re-
kombinacji DNA. 

Badania są wykonywane na różnych etapach (komórki siewne, 
macierzysty bank komórek MCB, roboczy bank komórek WCB, 
komórki końcowego etapu wytwarzania EOPC lub dodatkowy 
bank komórek ECB odpowiadający komórkom osiągającym 
maksymalny lub wyższy poziom podwajania swojej liczby). 
Jeżeli do produkcji szczepionki używane są komórki pierwotne 
lub komórki, które poddane zostały kilku pasażom bez  
utworzenia banku komórek, podane dla nich wymagania 
znajdują się w monografii szczegółowej danej szczepionki. 

Badanie linii komórek siewnych, MCB, WCB, EOPC/ECB obej- 
muje:
1. Tożsamość i czystość – morfologia, identyfikacja, kario- 

typ (linie komórek diploidalnych), liczba podziałów (linie 
komórek diploidalnych).

2. Czynniki zewnątrzpochodne – zanieczyszczenie bak-
teryjne i grzybicze, mykobakterie, mykoplazmy, spiro-
plazmy, mikroskopia elektronowa, badanie obecności 
czynników zewnątrzpochodnych w hodowlach komórek  
(z żywymi komórkami lub odpowiednikiem lizatu 
komórek), badania na oseskach mysich i w jajach, badanie 
swoistych wirusów technikami amplifikacji kwasów nu- 
kleinowych, badanie wirusów metodami molekularnymi 
o szerokim zakresie, retrowirusy.

3. Onkogenność. 

Substraty komórkowe do produkcji 
szczepionek stosowanych u ludzi

Szczepionki mogą być wytwarzane z użyciem materiałów 
pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego. Podczas produkcji 
końcowej serii szczepionki, liczba pasaży wirusa lub liczba 
kolejnych hodowli bakterii z macierzystej serii siewnej nie 
może przewyższać liczby pasaży, które w badaniach klinicz- 
nych wykazano jako zadowalające w odniesieniu do 
bezpieczeństwa, skuteczności lub immunogenności. 

Badania nad wytwarzaniem szczepionek obejmują zastoso- 
wanie liposomów jako adiuwantów. Liposomy są dobrze 
znane jako nośniki leków i są składnikami dwóch z sześciu 
typów adiuwantów obecnych w licencjonowanych szcze- 
pionkach. Dziedzina adiuwantów szczepionek liposomalnych  
jest dynamiczna i innowacyjna, a badania są rozwojowe, gdyż 
nowe produkty komercyjne pojawiają się równolegle z nowy-
mi szczepionkami. 

Do szczepionek można dodawać  środki konserwujące, 
które są stosowane w celu zapobiegania zanieczyszczeniom 
lub niepożądanym efektom wywołanym przez zanieczysz- 
czenie drobnoustrojami podczas ich stosowania. Środków 
konserwujących nie powinno dodawać się do produktów lio-
filizowanych. Powinno unikać się dodatku antybiotyków jako 
środków konserwujących. Jednak związki takie jak penicylina 
lub streptomycyna mogą być zawarte w podłożach hodow-
lanych, na których przygotowuje się macierzyste serie siewne, 
ale antybiotyki te nie mogą być stosowane podczas żadnego 
etapu produkcji i nie mogą być dodawane do produktu 
końcowego.

Szczepionki bakteryjne zawierające pełne komórki są zawie- 
sinami o różnym stopniu zmętnienia. Mają formę bezbarw- 
nych bądź prawie bezbarwnych płynów lub są liofilizatami. 
Takie szczepionki mogą być adsorbowane. Stężenie żywych 
lub inaktywowanych bakterii jest wyrażone w Jednost-
kach Międzynarodowych zmętnienia lub określane przez 
bezpośrednią liczbę komórek, a w przypadku żywych bakterii 
- przez ich żywotność. 

Szczepionki bakteryjne zawierające składniki bakterii są 
zawiesinami lub liofilizatami i mogą być adsorbowane. 
Zawartość antygenu jest oznaczana odpowiednio walidowa-
nym oznaczaniem jego aktywności.

W FP XI znajdują się monografie szczegółowe 64 szczepionek 
dla ludzi. Monografia zwykle zawiera definicję określającą typ 
szczepionki, jej wytwarzanie, tożsamość, badania i oznako- 
wanie. W zależności od rodzaju szczepionki np. „Szczepionka 
przeciw błonicy adsorbowana” określane są kolejno: wymaga-
nia odnośnie wytwarzania, dalej postanowienia ogólne 
dotyczące toksyczności swoistej, pojedynczej porcji oczyszczo-
nego toksoidu, końcowej pojedynczej porcji szczepionki przed 
rozdozowaniem, serii końcowej i tożsamości oraz wymienione 
są rodzaje badań produktu, oznaczanie aktywności i wskazów-
ki odnośnie oznakowania.

Metoda wytwarzania szczepionki musi zapewniać otrzy-
mywanie powtarzalnych serii porównywalnych do serii  
o klinicznie udowodnionej skuteczności, immunogenności  
i bezpieczeństwie dla człowieka.

Szczepionki produkowane są w systemie serii siewnej. Me-
tody przygotowania są tak opracowane, aby zachować odpo- 
wiednie właściwości immunogenne, przy nieszkodliwości 
preparatu i aby zapobiegać zanieczyszczeniom czynnikami 
zewnątrzpochodnymi. 

Ważnym etapem otrzymywania szczepionek jest 
powtarzalność procesu. Monografie szczepionek do stoso- 
wania u ludzi podają zakresy wartości granicznych dla różnych 
badań wykonywanych podczas procesu wytwarzania oraz  
w serii końcowej. Takie wartości graniczne są podawane jako 
wartości maksymalne, minimalne lub ich zakres. Problem 
czasami jest w tym, że spełnienie tych wartości granicznych, 
nie zawsze wystarcza do zapewnienia powtarzalności pro-
cesu. W związku z tym, wytwórca musi określić dla danych 
badań wartości graniczne odpowiednie do zwolnienia produk-
tu w odniesieniu do wyników uzyskanych dla serii badanych 
klinicznie. Dopiero te wartości graniczne mogą być następnie 
zmieniane na podstawie danych statystycznych uzyskanych 
podczas procesu wytwarzania. 

Substraty do namnażania powinny spełniać wymagania FP 
lub innych norm. Wszelkie czynności wykonywane z bankami 
komórek i kolejnymi hodowlami komórek wykonywane są  
w warunkach aseptycznych. W surowicy i trypsynie używanej 
w preparatyce zawiesin komórek należy wykazać brak czyn-
ników zewnątrzpochodnych.

Macierzysta seria siewna lub bank komórek powinny być 
zidentyfikowane na podstawie zapisów archiwalnych 
zawierających informację o pochodzeniu i dokonywanych 
następnie czynnościach. Należy zapewnić brak obecności 
czynnika zewnątrzpochodnego lub substancji niepożądanej w 
macierzystej lub roboczej serii siewnej lub w banku komórek.

Podłoża hodowlane powinny być w miarę możliwości wolne 
od składników wywołujących u ludzi reakcje alergiczne, ale 
jeżeli zawartość takich składników jest niezbędna, to w serii 
końcowej produktu zawartość ich powinna być bezpieczna. 
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Kontrola procesu

Końcowa pojedyncza porcja szczepionki 
przed rozdozowaniem 

Stabilność produktów pośrednich

Seria końcowa 

Stabilność serii końcowej

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

1. Farmakopea Polska XI, Suplement 2018. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Warszawa 2018.
2. Alving C.R., Beck Z., Matyas G.R., Rao M.: Liposomal adjuvants for human vaccines. Expert 
Opin Drug Deliv 2016 Jun;13(6):807-16.
3. Canouï E., Launay O.: History and principles of vaccination. Rev Mal Respir 2019 Jan;36(1):74-
81.
4. Dubé E., Laberge C., Guay M., Bramadat P., Roy R., Bettinger J.: Vaccine hesitancy: an overview 
Hum Vaccin Immunother 2013 Aug;9(8):1763-73.

Piśmiennictwo

W podłożu do hodowli komórek może być stosowana za- 
twierdzona surowica zwierzęca, lecz podłoże hodowlane sto-
sowane do wzrostu komórek podczas namnażania wirusów nie 
może zawierać surowicy. Podłoża do hodowli komórek mogą 
zawierać czerwień fenolową jako wskaźnik pH i zatwierdzone 
antybiotyki w najniższym skutecznym stężeniu. Jednak pod- 
czas produkcji zalecane jest stosowanie podłoża hodowlanego 
bez antybiotyków. 

Hodowle siewne są namnażane i zbierane w określonych 
warunkach. Czystość zbioru jest sprawdzana odpowiednimi 
badaniami określonymi w monografii.

Badanie jałowości produktów pośrednich 
przed przygotowaniem końcowej  
pojedynczej porcji przed rozdozowaniem

Badania na zwierzętach

Badania gotowych szczepionek

Warunki przechowywania

Wymogi dotyczące oznakowania produktu

s z c z e p i o n k i  j a k o  p o s ta ć  l e k u

Jest ona przygotowana przez połączenie składników szcze- 
pionki w warunkach jałowych. Dla szczepionek przygoto- 
wanych w postaci innej niż płyn do podania pozajelitowego, 
końcowa pojedyncza porcja szczepionki przed rozdozowaniem 
jest przygotowana przez połączenie składników szczepionki  
w odpowiednich warunkach. 

Adiuwanty mogą być włączane na etapie przygotowania 
końcowej szczepionki lub występować oddzielnie. Odpowied-
nie właściwości i kontrola jakości adiuwantu występującego 
pojedynczo i w połączeniu z antygenem ma zasadnicze zna- 
czenie dla powtarzalności procesu wytwarzania. Jeśli jako 
adiuwant jest użyty adsorbent i powstaje podczas procesu 
wytwarzania szczepionki, to specyfikacje jakości są usta-
lane dla każdego składnika i dla wytworzonego adsorbentu  
w szczepionce. Specyfikacje jakości są przeznaczone do kon-
troli, szczególnie: jakościowego i ilościowego składu chemicz-
nego,  postaci fizycznej i właściwości adsorpcyjnych, interakcji 
pomiędzy adiuwantem i antygenem, czystości – zawartość en-
dotoksyn bakteryjnych i jakości mikrobiologicznej. Stabilność 
każdego adiuwantu pojedynczego lub w połączeniu z antyge-
nem ustalana jest w czasie badań rozwojowych.
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Dla szczepionek produkowanych w hodowlach komórek pro- 
wadzone są badania w odniesieniu do komórek kontrolnych. 
W celu zapewnienia wiarygodnej kontroli, komórki muszą być 
przetrzymywane w warunkach równoważnych z tymi warun- 
kami jakie były stosowane podczas produkcji hodowli 
komórek, łącznie z użyciem tych samych serii płynów hodo- 
wlanych. Dla żywych szczepionek produkowanych w jajach, 
inkubuje się i bada jaja kontrolne. W niektórych procesach 
należy stosować walidowane procedury oczyszczania.

Szczepionki inaktywowane produkowane są z zastosowaniem 
walidowanych procesów inaktywacji, dla których wykazano 
skuteczność i powtarzalność. 

Polisacharydowe antygeny bakteryjne mogą być koniu-
gowane z nośnikami białkowymi w celu poprawienia ich 
immunogenności i umożliwienia indukcji ochronnej odpo- 
wiedzi odpornościowej u niemowląt. 

Monografie szczegółowe szczepionek stosowanych u ludzi 
mogą zawierać badanie jałowości produktów pośrednich. 
Zastąpienie badania jałowości badaniem zanieczyszczenia 
mikrobiologicznego o niskiej wartości granicznej opartej na 
wynikach badania serii i walidacji procesu, może być akcep-
towane dla produktów pośrednich przed przygotowaniem 
końcowej pojedynczej porcji przed rozdozowaniem, pod 
warunkiem, że później wykonywana jest w procesie wytwa- 
rzania sterylizacja przez sączenie.

Podczas różnych etapów wytwarzania szczepionek uzyski-
wane są produkty pośrednie, które przechowuje się niekiedy 
przez długi czas. Takimi produktami pośrednimi są:
• serie siewne i banki komórek
• żywe lub inaktywowane zbiory
• oczyszczone zbiory, które mogą składać się z toksyn lub 

toksoidów, polisacharydów, zawiesin bakteryjnych lub 
wirusowych

• oczyszczone antygeny
• adsorbowane antygeny
• sprzężone polisacharydy
• końcowa pojedyncza porcja szczepionki przed rozdozo- 

waniem
• szczepionka w końcowym zamkniętym pojemniku, 

przechowywanym w temperaturze niższej niż utrzymy-
wana podczas badań stabilności produktu końcowego.

Dla określenia zakresu rozkładu produktów pośrednich 
przeprowadzane są badania stabilności w proponowanych 
warunkach przechowywania, z wyjątkiem sytuacji użycia tych 
produktów w krótkim czasie. 

Dla końcowej pojedynczej porcji szczepionki przed rozdo-
zowaniem, badania stabilności mogą być wykonywane na 
reprezentatywnych próbkach w warunkach porównywalnych 
z proponowanymi do stosowania podczas przechowywania. 

Seria końcowa jest przygotowywana przez rozdzielenie  
w warunkach jałowych końcowej pojedynczej porcji szczepion-
ki przed rozdozowaniem do jałowych pojemników z zabezpie-
czeniem gwarancyjnym, które po liofilizacji - jeżeli jest stoso-
wana - są zamykane, aby zapobiec zanieczyszczeniu. Końcową 
serię szczepionek przygotowanych w innej postaci niż płynna, 
przeznaczonej do podania inną drogą niż pozajelitowa, przy-
gotowuje się przez rozdzielenie końcowej pojedynczej porcji 
szczepionek przed rozdozowaniem w odpowiednich warun- 
kach do jałowych pojemników z zabezpieczeniem gwarancyj-
nym. 

Każdy pojemnik – fiolka, strzykawka, ampułka w każdej 
serii końcowej jest badany wizualnie lub mechanicznie pod 
względem odpowiedniego wyglądu. 

Dla szczepionek adsorbowanych pod koniec okresu ważności 
stopień adsorpcji nie powinien być niższy niż w seriach stoso-
wanych w badaniach klinicznych.

Badanie stabilności termicznej dotyczy żywej szczepionki  
atenuowanej, a wykonuje się go w serii końcowej w celu moni- 
torowania powtarzalności każdej serii w zakresie wrażliwości 
na gorąco cząstek wirusa/bakterii w produkcie. Jeżeli wyka-
zano powtarzalność procesu produkcyjnego, to takie badanie 
rutynowe może zostać pominięte. 

Stabilność powinna być oznaczona w czasie badań rozwo-
jowych przez zachowanie mocy serii końcowej w okresie jej 
ważności. Oceniany jest spadek mocy w zalecanych warun- 
kach przechowywania. 

Data ważności jest obliczana od początku oznaczania 
aktywności lub od początku wykonywania pierwszego  
z oznaczeń aktywności szczepionki skojarzonej. 

Mogą być stosowane alternatywne metody badań, których 
stosowanie jest zalecane i można zastąpić metody in vivo me-
todami in vitro. 

Badania gotowych preparatów obejmują wymagania podane 
w poszczególnych monografiach szczegółowych włącznie z:
• określeniem pH szczepionek płynnych, po odtworzeniu;
• badaniem adiuwanta – zawartość, dopuszczalny zakres 

wartości granicznych w odniesieniu do oczekiwanej 
zawartości: glinu, wapnia, wolny formaldehyd, fenol, 
woda w szczepionkach liofilizowanych;

• określeniem objętości płynu uzyskiwanego z pojemnika;
• badaniem obecności endotoksyn bakteryjnych. 

Szczepionki należy chronić od światła, a jeśli nie podano ina- 
czej - przechowywać w temp. 5±3oC, zaadsorbowane szcze- 
pionki płynne nie mogą ulegać zamarzaniu. 

Na etykiecie szczepionki powinna być podana: 
• nazwa preparatu
• odnośnik do identyfikacji serii końcowej
• zalecana dawka stosowana u ludzi i droga podania
• warunki przechowywania
• data ważności
• nazwa i zawartość środków konserwujących
• nazwa każdego antybiotyku, adiuwantu, substancji 

poprawiającej smak i zapach lub stabilizatora 
• informacja, czy szczepionka jest adsorbowana
• nazwa każdego składnika, który może powodować 

niepożądane reakcje
• wszystkie przeciwwskazania do stosowania szczepionki
• dla szczepionek liofilizowanych – nazwa lub skład  

i objętość dodawanego płynu do odtwarzania, czas  
w którym można stosować szczepionkę po odtworzeniu.

Badania powinny być tak przeprowadzone, aby użyć jak naj- 
mniejszej liczby zwierząt i spowodować najmniejszy ból, cier-
pienie, stres. 



15

N o w e  a n t y b i o t y k i  –  c z y  m a m y  s z a n s ę 
w y g r a ć  z  b a k t e r i a m i ?

„Czasami  można znaleźć  to,  czego  s ię  nie  szuka… 
Z pewnością  nie  p lanowałem zrewolucjonizować całe j 

medycyny,  odkrywając  pierwszy  na świecie  antybiotyk  lub 
zabójcę  bakteri i .  Ale  przypuszczam,  że  właśnie  to  zrobi łem” 

-  to  s łowa Alexandra Fleminga,  odkrywcy  penicy l iny. 

1 5

Trzeba jednak zdawać sobie sprawę  
z tego, że Fleming nie był pierwszy... 
W erze nowożytnej, 35 lat przed Fle- 
mingiem, prace nad przeciwbakteryj-
nym działaniem pleśni prowadził włoski 
lekarz Vincenzo Tiberio. Urodził się  
w 1869 r. w Sepino i studiował na Wydzia- 
le Lekarskim Uniwersytetu w Neapolu. 

Faktycznie pierwszy antybiotyk, jaki 
ludzkość zaczęła produkować przyniósł 
ogromną korzyść - szacuje się, że 
uratował około 80 milionów istnień 
ludzkich. Penicylina zapoczątkowała 
erę, w której człowiek może wspomóc 
swój układ odpornościowy w walce 
z chorobotwórczymi bakteriami. 
Wcześniej niestety nasz organizm był 
w tej walce sam, a każda infekcja niosła 
groźbę śmierci. 

Penicylina zwiastowała nadejście 
ery antybiotyków. Przed jej wprowa- 
dzeniem nie było skutecznego lecze-
nia infekcji takich jak zapalenie płuc, 
rzeżączka czy gorączka reumatyczna. 
Szpitale były pełne ludzi z bakteriemią 
spowodowaną skaleczeniem lub zadra-
paniem, a lekarze niewiele mogli dla 
nich zrobić. W zasadzie mogli tylko 
czekać i mieć nadzieję. Teraz ludzkość 
zyskała potężną broń w walce z bakte-
riami. Jednak bakterie dostosowując się 
do środowiska, wytworzyły mechanizmy 
obronne przeciw szkodliwym dla nich 
substancjom. 

Kto pierwszy odkrył 
antybiotyki?

Tiberio pochodził z zamożnej rodzi- 
ny i odwiedzając swego wuja 
zaobserwował, że studnia w której zbie- 
rano deszczówkę, którą podawano 
do picia rolnikom, często pokrywa się 
zieloną pleśnią. Czyszczenie studni 
powodowało usuwanie nieestetycznego 
nalotu, ale powodowało problemy gas-
tryczne u ludzi spożywających wodę  
z tej studni. 

Historia Vincenzo Tiberio
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Tiberio pobrał próbki pleśni i odkrył, że niektóre z nich  
- Penicillium glaucum, Mucor mucedo i Aspergillus flavescens 
- potrafią hamować rozwój bakterii. Zbadał ich działanie in 
vivo na zwierzętach, jednak jego badania nie wzbudziły zain-
teresowania. Zniechęcony wybrał karierę lekarza w mary-
narce wojennej. 

Vincenzo Tiberio też nie był  jedyny. Beduini w Afryce 
Północnej od ponad tysiąca lat wytwarzają maść leczniczą 
z pleśni gromadzącej się na uprzężach osłów. W 1897 roku 
francuski lekarz Ernest Duchesne postanowił zbadać to, co 
obserwował u arabskich chłopców stajennych. Używali oni 
pleśni do leczenia ran powstających pod siodłami. Duchesne 
zidentyfikował tą pleśń jako Penicillium glaucum i stosował  
z powodzeniem do leczenia duru brzusznego świnek mor-
skich oraz badał jej wpływ na E. coli. Badania młodego me-
dyka również nie spotkały się z zainteresowaniem, a on sam 
umarł w 1912 roku na gruźlicę, którą później jego własne od-
krycie mogłoby wyleczyć. 

Najpoważniejsze instytucje zdrowia publicznego wydają 
wytyczne i wskazówki, jak należy ograniczać wpływ zachowań 
ludzi na rosnącą antybiotykooporność. Oczywistym jest za-
bieganie o własną odporność i dobrą kondycję, higienicz- 
ny tryb życia i dbanie o higienę, unikanie zanieczyszczania 
środowiska pozostałościami leków i zabezpieczenie wyso- 
kiego standardu oczyszczania ścieków. Zwracana jest uwaga 
na czynniki środowiskowe i rolnicze, ale także racjonalną 
gospodarkę antybiotykową. Złotym standardem byłoby 
stosowanie antybiotyków po różnicowaniu patogenu 
wywołującego infekcję przez wykonanie testu serologiczne-
go czy antybiogramu. Kładzie się nacisk na możliwie krótkie 
stosowanie leków i ich indywidualne dawkowanie zależne od 
parametrów klinicznych. 

Zarządzanie antybiotykami ma duże znaczenie, ale nie zastąpi 
opracowywania i wdrażania nowych leków przeciwbakte- 
ryjnych. Ostatnie 20 lat to rozwój immunologii i metod 
analitycznych. Dzięki temu wiemy więcej o biologii bakterii  
i potrafimy wydajniej produkować leki. Ostatnio stwierdzono, 
że bakterie Gram-ujemne budują swoją błonę zewnętrzną 
wykorzystując tzw. maszynę BAM - kompleks białkowy, 
wobec którego wydają się być aktywne darobaktyna, analogi 
murepawadyny i związek o nazwie MRL-494. Możliwe więc, 
że nauczymy się walczyć z niepokonanymi do tej pory bakte-
riami Gram-ujemnymi.

Wytyczne, zalecenia, złoty standard
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Jest on jednak bardzo trudny w hodowli i GSK w porozumieniu 
z naukowcami z Uniwersytetu w Bristolu zidentyfikowało geny 
kodujące pleurom otulinę. Przeszczepiono je do Aspergillus 
oryzae, który jest łatwo namnażać, co zwiększyło możliwość 
produkcji o 2106 procent. Taki postęp umożliwiła zaawanso-
wana inżynieria genetyczna. Fleming sam też nie doprowadził 
do szerokiej produkcji penicyliny - to Howard Florey i Ernst 
Chain opracowali taką metodę przerabiając 500 litrów filtratu 
pleśniowego tygodniowo w warunkach uczelnianych.

Artykuł, którego współautorami są Cornelius J. Clancy i M. Hong 
Nguyen, MD z Uniwersytetu w Pittsburghu,  pokazuje jak trud-
ny jest  rynek nowych antybiotyków. W artykule stwierdzono,  
że od lutego 2018 roku do stycznia 2019 roku, łączna sprzedaż 
trzech nowych antybiotyków skierowanych przeciwko opor-
nym na karbapenemy Enterobacteriaceae - jednych z najtrud-
niejszych do leczenia patogenów lekoopornych - wyniosła 
101 milionów dolarów. Clancy i Nguyen zauważyli, że aby być 
rentownym, większość nowych firm farmaceutycznych musi 
planować roczny dochód na poziomie 300 milionów dolarów. 
Firmy które opracowały wspomniane trzy nowe antybiotyki tj. 
ceftazydym plus awibaktam, mero penem plus waborbaktam 
i plazomycynę mają problemy finansowe... 

Allergan i Medicines Company sprzedały odpowiednio cefta-
zydym plus awibaktam i meropenem plius waborbaktam po 
uzyskaniu niewystarczającego zysku, a Achaogen ogłosił bank-
ructwo po stracie ponad 450 milionów dolarów za produkcję 
plazomycyny. Na przełomie 2019 i 2020 roku podobny los 
spotkał Melinta Therapeutics - firmę, która wprowadziła na 
rynek delafloksacynę.

Zachęty f inansowe szansą na odkrywanie 
nowych leków

Rządy wielu krajów starają się same wspierać firmy antybio-
tykowe. Na przykład w Anglii producenci mogą liczyć na tzw. 
subskrypcję, czyli płatność z góry za prawa do badań, a w USA 
na ryczałt - wypłatę środków za wejście na rynek z nowym 
antybiotykiem.

Rosnąca antybiotykooporność i potrzeba wdrażania no- 
wych opcji leczenia powoduje, że duże instytucje zaczęły 
wprowadzać zachęty ekonomiczne dla firm opracowujących 
nowe antybiotyki. Jednak samo wsparcie finansowe czy 
prawne nie wystarczy. Wspomniany już Achaogen otrzymał 
łącznie około 255 milionów dolarów wsparcia z różnych in-
stytucji, a ostatecznie firma i tak nie przetrwała. Dostępne 
są fundusze z instytucji publiczno-prywatnych takich jak. 
BARDA – Agencja Wspierania Badań i Produkcji Biomedycznej 
czy CARB-X – organizacji non-profit powołanej do zwalcza-
nia antybiotykooporności czy GARDP (Globalne Partnerstwo 
Opracowujących i Wdrażających Antybiotyki).

Alexander Fleming i jego porządki 
w laboratorium

Kapryśna fortuna sprawiła, że dopiero 3 września 1928 roku 
zupełnie przypadkowo, robiąc porządek w laboratorium,  
Alexander Fleming odkrył hamującą rolę Penicillinum na kul-
tury gronkowca. To, co odkrył nazwał penicyliną i ta nazwa 
obowiązuje od 1929 roku - momentu publikacji wyników jego 
badań w British Journal of Experimental Pathology. 

Jednak i tu początki nie były łatwe - otrzymywanie anty- 
biotyku nastręczało trudności i po kilku nieudanych ekspery-
mentach Fleming porzucił prace nad penicyliną. Ostatecznie 
w trakcie II Wojny Światowej rozpoczęto masową produkcję 
tego antybiotyku. W 1945 roku Fleming, Florey i Chain z Uni-
wersytetu Oxfordzkiego wspólnie zdobyli Nagrodę Nobla za 
wkład w opracowanie antybiotyku.

Jak zapobiegać antybiotykooporności?

Enzymy rozkładające antybiotyki tj. betalaktamazy były już 
znane w czasach Fleminga. Bakterie reagują uruchomieniem 
szeregu szlaków ochronnych nie tylko na znane nam antybio-
tyki. Każdy stresor chemiczno-fizyczny potrafi je wyposażyć 
w mechanizmy obrony. Szczęśliwie po usunięciu warunków 
stresujących wracają do form wrażliwych.

Maszyna BAM – szansa na przełom w walce 
a bakteriami Gram-ujemnymi?

Nowe szlaki sygnałowe w szczepie Escherichia 
coli

Naukowcy z Uniwersytetu New South Wales odkryli natomiast 
nowe szlaki sygnałowe w szczepie Escherichia coli ente- 
rokrwotocznym dla toksyn Shiga. Było to możliwe dzięki 
udoskonalonej metodzie sekwencjonowania RNA. Ten rodzaj 
bakterii był badany ponad 7000 razy w przeciągu ostatnich 
40 lat, a dopiero to odkrycie może pozwolić na opraco- 
wanie skutecznego leku na ten groźny patogen, który potrafi 
uszkodzić nerki i pozostawić powikłania neurologiczne  
u chorego.

Biotechnologia a produkcja nowych 
antybiotyków

Nowe techniki ułatwiają też samą produkcję nowoodkrytych 
leków. Nowa klasa antybiotyków pochodnych pleuromutuliny 
pierwotnie była otrzymywana z grzyba Citopilus passeckeri-
anus. 

Czy opracowywanie nowych antybiotyków 
jest opłacalne?

Postęp nie zastąpi jednak dochodowości poszukiwań i opra-
cowania nowych antybiotyków. Niewątpliwie potrzebujemy 
nowych antybiotyków, ale reguły ekonomiczne powodują, 
że są one rezerwowane jako leki stosowane w ostateczności 
i ich zużycie nie jest duże. Dodatkowo producent musi się 
liczyć ze spadkiem aktywności leku wraz ze wzrostem jego 
stosowania i nabywania oporności przez bakterie, co powo- 
duje spadek ceny preparatu. Wraz z długim i kosztownym 
procesem wdrażania nowego leku wszystko to wpływa na 
niedochodowość opracowywania nowych antybiotyków. 
Firmy farmaceutyczne wybierają więc bardziej lukratywne 
działy lekowe takie jak na przykład onkologia.

Problem stał się krytyczny dla małych i średnich firm far-
maceutycznych i biotechnologicznych, które stanowią 95% 
przedsiębiorstw opracowujących antybiotyki. Zgodnie  
z analizą przeprowadzoną przez Pew Charitable Trust, prawie 
75% tych firm nie ma obecnie na rynku produktu, a opraco- 
wanie antybiotyku nie jest dla nich opłacalne. 

Trudny rynek nowych antybiotyków

Fundusz AMR

Niemniej działania wspierające finansowo proces opraco- 
wywania nowych antybiotyków przynoszą powoli owoce. 
Kolejne organizacje i rządy tworzą platformy pomocy dla 
producentów chcących zaangażować się w ten ważny pro-
ces. W lipcu 2020 roku powołano Fundusz AMR, który dys-
ponuje budżetem jednego miliarda dolarów. Tworzy go 20 
wiodących firm farmaceutycznych wchodzących w skład 
Międzynarodowej Federacji Producentów i Stowarzyszeń Far-
maceutycznych (IFPMA).  Założenie zawiązanego funduszu 
jest takie, by finansowanie pozwoliło na wprowadzenie kilku 
- trzech czy czterech - zupełnie nowych antybiotyków do 2030 
roku. AMR ma tą zaletę, że udostępnia mniejszym producen-
tom dostęp do zaplecza naukowego większych, zrzeszonych 
w nim gigantów farmaceutycznych takich jak Eli Lilly, Glaxo- 
SmithKline, Merck, Novartis, Pfizer czy Johnson & Johnson.  
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Darobaktyna to substancja aktywna wobec bakterii Gram-
-ujemnych opornych na polimyksynę i beta-laktam. Delaflok-
sacyna to nowy fluorochinolon, zatwierdzony już przez FDA 
do leczenia infekcji skóry, jest obecnie jedynym antybioty- 
kiem aktywnym in vitro wobec opornych na metycylinę 
Staphyloccocus aureus i Pseudomonas aeruginosa, stąd bada-
nia nad rozszerzeniem wskazań do jej stosowania.

Dalbawancyna - lipoglikopeptyd zatwierdzony przez FDA do 
leczenia ostrych infekcji skóry ma wysoką aktywność wobec 
enterokoków i gronkowców, a także długi okres półtrwania  
- aż 250 godzin,  dlatego trwają badania nad możliwością zas-
tosowania jej w innych wskazaniach.

Teiksobaktyna wyizolowana z bakterii glebowej Eleftheria  
terrae to aktywna wobec G+ Bacillus anthracis, Clostridium 
difficile, Staphylococcus aureus i Mycobacterium tuberculosis.

Natomist rumkokcyna C1 jest peptydem wyizolowanym z bak-
terii mikrobiomu jelitowego Ruminococcus gnavus o szerokim 
spektrum aktywności przeciwbakteryjnej.

Oceniane są też związki naturalne takie ja cannabidiol czy 
krew warana.

Nowe antybiotyki – leki na które czekamy

WHO podaje, że obecnie około 40-50 antybiotyków znajduje 
się w badaniach klinicznych, a 250 kolejnych jest we wczesnym 
etapie testów przedklinicznych. Jednak tylko 1/15 związków  
z badań przedklinicznych dociera do pacjenta, a proces ba- 
dawczy może trwać nawet 10 lat do ostatecznego wprowadze-
nia na rynek.

Pomimo wielu przeciwności w przeciągu ostatnich 3 lat 
wprowadzono do użycia kilka unikalnych  antybiotyków.

Plazmocyna jest antybiotykiem aminoglikozydowym ak-
tywnym wobec Enterobacteriacae i stosowanym głównie  
w powikłanych infekcjach dróg moczowych.

Kolejnym jest erawacyklina, w pełni syntetyczna fluorocyklina 
dopuszczona do leczenia powikłanych zakażeń w obrębie jamy 
brzusznej przez EMA we wrześniu 2018 roku.

Dwie nowe tetracykliny to jest sarecyklina użyteczna w tera-
pii trądzikowej i omadacyklina o szerokim spektrum działania 
przeciwko bakteriom Gram-dodatnim i Gram-ujemnym tle-
nowym, beztlenowym i atypowym o aktywności wobec bak-
terii ze wspólnymi mechanizmami oporności na tetracykliny.

Lefamulina z grupy pleuromotuliny zaburza bakteryjne, RNA 
blokując produkcję białek i zatwierdzono ją  w  Unii Europej- 
skiej 28.07.2020 roku do leczenia pozaszpitalnego zapalenia 
płuc w postaci dożylnej i doustnej.

Pretomanid to nitroimidazolowy antybiotyk (nowa klasa 
środków przeciwbakteryjnych) dopuszczony w UE od sierpnia 
2019 r. do leczenia opornej gruźlicy w połączeniu z lizenoli-
dem i bedakiliną. Jest to lek, który powstał dzięki pracy or-
ganizacji non-profit TB Alliance, a FDA przyznała mu status 
leku sierocego.

Cefiderocol to sideroforowa cefalosporyna opracowana  
w celu zwalczania szerokiego spektrum bakterii opornych na 
beta-laktam i karbapenem. Jest aktywny wobec wielu bakterii 
Gram-ujemnych.

Wiele innych substancji jest też w trakcie wczesnych badań, 
między innymi iclaprim o strukturze diaminopirymidyny, który 
przeszedł z powodzeniem badania III fazy, ma nowy mecha-
nizm działania  aktywny wobec bakterii Gram-dodatnich. Piśmiennictwo u Autorki

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

Podsumowanie

Dążenie do zapełnienia luki antybiotykowej jest teraz bardzo 
widoczne i na szczęście uzyskało solidne wsparcie finansowe. 
Programy propagujące ograniczenie nadmiernego stoso- 
wania antybiotyków i wzmacniania odporności są prowa- 
dzone w praktycznie każdym kraju. Te wysiłki przynoszą stop- 
niowo efekty. Jednak lata zaniedbań powodują, że realne 
zażegnanie obecnego kryzysu będzie dość kosztowne. O ile 
budowa Międzynarodowej Stacji Kosmicznej kosztowała około 
90 miliardów dolarów, a projekt dużego zderzacza hadronów 
- 5 miliardów dolarów, to badania i rozwój nowych antybio-
tykoterapii będzie nas kosztował coś pomiędzy tymi kwotami. 
I to nie dlatego, że producenci chcą dużo zarobić, ale po to 
byśmy mieli czym leczyć infekcje.
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Jak uodpornić się na stres?

Każdy człowiek ma inną psychikę i  inaczej  może reagować 
na bodźce płynące z  otoczenia.  To,  co dla jednych może 
stanowić powód do radości,  dla innych jest  przyczyną 

si lnego napięcia nerwowego.  Życie  w stresie  negatywnie 
odbija się  na zdrowiu psychicznym i  f izycznym. 

Niezwykle  istotne jest  zidentyf ikowanie źródeł  stresu, 
by móc stawić mu czoła.  Skutki  przewlekłego stresu 

wpływają na osłabienie  układu odpornościowego oraz 
zaostrzenie  objawów wielu chorób,  w tym cywilizacyjnych.

2 0

Czy stres jest potrzebny? Z jednej strony 
słyszymy, że ze względów zdrowotnych 
powinniśmy unikać sytuacji streso- 
wych, a z drugiej – o jego adaptacyjnej 
roli. Stres ostry nie jest niebezpiecz- 
ny dla naszego zdrowia i rzeczywiście 
spełnia funkcję adaptacyjną. Wywołuje 
w nas krótkotrwałą reakcję i pobudza 
do reakcji wobec aktualnych wydarzeń 
z naszego życia. Przeżywamy go na co 
dzień, np.: podczas rozmowy kwalifika-
cyjnej, egzaminu, czy różnego rodzaju 
waśni i sporów. 

Zazwyczaj nie powoduje problemów  
zdrowotnych, choć w wyjątkowej 
sytuacji może wywołać ostrą reakcję 
nerwową. Niebezpieczny dla zdrowia 
jest natomiast stres przewlekły, który 
ma istotny wpływ na powstawanie 
różnego typu zaburzeń psychicznych, 
głównie depresyjnych i lękowych. 

Należy zauważyć, że nawet w przypad-
ku schizofrenii i choroby afektywnej 
dwubiegunowej (zaburzeń uwarunko- 
wanych przede wszystkim czynnikami 
biologicznymi) pierwszy epizod zwykle 
poprzedzony jest przewlekłym stanem 
stresu.

10 najbardziej stresujących 
wydarzeń

Niektóre życiowe wydarzenia mogą 
wywoływać większy bądź mniejszy stres 
– im więcej tego typu epizodów, tym 
większe istnieje prawdopodobieństwo 
pojawienia się długotrwałego kry-
zysu. Stresorami mogą być poważne 
wyzwania życiowe, ale niekoniecznie  
– uwarunkowane jest to sposobem po- 
strzegania przez daną osobę sytuacji,  
z jaką przyszło się jej zmierzyć.

Czy stres zawsze jest 
szkodliwy? 
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Piśmiennictwo

Stres wypływa nie tylko na proces poznawczy, skupienie  
uwagi i  pamięć, ale też na wiele innych funkcji mózgu ta- 
kich jak nastrój i poczucie niepokoju. Przyczynia się także 
do powstawania stanów zapalnych, które mają niekorzystny 
wpływ na zdrowie, wiążąc się  z powstaniem wielu  chorób 
przewlekłych.

Znany jest związek pomiędzy stresorami a chorobą. Thomas 
Holmes oraz Richard Rahe – psychiatrzy z Washington Uni-
versity w Seattle, ogłosili w latach sześćdziesiątych ubiegłego 
stulecia koncepcję stresu opartą na pojęciu stresora. Opra-
cowali oni także skalę wydarzeń życiowych, którą uszerego- 
wano według tego, jak wielkiego przystosowania wymaga 
każdy epizod. Badano względną siłę działania sytuacji streso- 
wych, przypisując bodźcowi odpowiednią wartość umowną 
jednostek stresu w skali od 0 do 100. Tak ustanowiono popu-
larny kwestionariusz Social Readjustment Rating Scale (SRRS). 

Poniżej znajduje się lista 10 najbardziej stresujących wydarzeń 
w życiu:
1. Śmierć współmałżonka (100)
2. Rozwód (73)
3. Separacja małżeńska (65)
4. Pobyt w więzieniu (63)
5. Śmierć bliskiego członka rodziny (63)
6. Zranienie ciała lub choroba (53)
7. Zawarcie małżeństwa (50)
8. Zwolnienie z pracy (47)
9. Pogodzenie się ze skłóconym współmałżonkiem (45)
10. Przejście na rentę lub emeryturę (45).

s t r e s

Z badań przeprowadzonych przez psychiatrów z Washington 
University w Seattle wynika zależność statystyczna pomiędzy 
stresorami, a prawdopodobieństwem zapadnięcia na 
poważną chorobę. I tak: ponad 300 jednostek stresu to 79% 
niebezpieczeństwo zapadnięcia na chorobę w ciągu kolejnych 
2 lat, 200-299 jednostek stresu to 51% prawdopodobieństwo 
choroby w ciągu kolejnych 2 lat i w końcu 150-199 jed-
nostek stresu daje 37% niebezpieczeństwo zachorowania  
w ciągu kolejnych 2 lat. Wysoki wynik nie musi wcale oznaczać,  
że na pewno zapadnie się na poważną chorobę. Powinien 
jednak uświadomić, że należy koniecznie zmienić tryb życia  
i zrewidować podejście do wielu spraw.

By zrozumieć, dlaczego stres wpływa na myślenie i pamięć, 
należy pochylić się nad sposobem funkcjonowania mózgu. 
W dużym uproszczeniu: gdy jedna część mózgu jest 
zaangażowana, inne obszary mogą nie mieć wystarczająco  
energii na zajęcie się własnymi zadaniami. Rozpatrzmy 
sytuację, gdy znajdujemy się w niebezpiecznej lub emocjonal-
nie wyczerpującej sytuacji. Wtedy to ciało migdałowate (część 
mózgu, która reguluje instynkty przetrwania) może przejąć 
kontrolę, pozostawiając częściom mózgu, które pomagają 
przechowywać wspomnienia i wykonują zadania wyższego 
rzędu mniejszą energię do pełnienia swojej roli. Z tego właśnie 
powodu jesteśmy zapominalscy, gdy się stresujemy. Niektó- 
rzy mogą doświadczyć nawet zaników pamięci podczas trau-
matycznych wydarzeń. Wpływ, jaki ma stres na mózg i ciało 
może również różnić się w zależności od okresu, w którym 
pojawia się w życiu człowieka. Na przykład obniżenie pozio- 
mu estradiolu u kobiet w trakcie menopauzy może zmienić 
sposób, w jaki mózg reaguje na sytuacje nerwowe.

Istnieją dowody że przewlekły stres może doprowadzić do 
zmian w mózgu. U  zwierząt doświadczających długotrwałego 
napięcia, części mózgu zajmujące się zadaniami wyższego 
rzędu (np. kora przedczołowa) są mniej aktywne, natomiast 
zaangażowane są części bardziej prymitywne skupione na 
przeżyciu, takie jak ciało migdałowate. Wojna, przemoc czy 
codzienne szykany ze strony otoczenia mogą prowadzić do  
zmniejszenia hipokampu czyli ośrodka pamięci w naszym 
mózgu. Spada aktywność kory przedczołowej odpowiedzialnej 
m.in. za kontrolę społeczną. Produktywniejsze staje się nato-
miast ciało migdałowate, czyli centrum emocji związanych  
z lękiem. Skutki tych zmian są poważne – nawet najsłabsze  
bodźce sprawiają, że przypominamy sobie o trudnych przeży- 
ciach i stajemy się więźniami strachu.
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Uważa się powszechnie, że stresujące doświadczenia  
w dzieciństwie wydają się obciążające dla rozwijającego się 
mózgu. Najnowsze badania wykazują jednak, że u ludzi, którzy 
wykazują się dużą odpornością na traumy z dzieciństwa mogą 
wytworzyć się nowe mechanizmy w mózgu. Uważa się, że te 
nowe ścieżki pozwalają pokonać zmiany w mózgu związane ze 
stresem, który pojawił się wcześniej w życiu. 

Z pewnością większa dawka stresu jest bardziej obciążająca, 
a długotrwały stres jest generalnie bardziej niekorzyst-
ny niż stres krótkotrwały. Istnieją jednak sytuacje, które 
sprawiają, że stres jest jeszcze bardziej szkodliwy. Dzieje się to  
w szczególności, gdy stresu nie można przewidzieć lub nie 
ma on  limitu czasowego, ale także gdy w czasie przeżywania 
stresu nie otrzymujemy wsparcie.

By lepiej radzić sobie ze stresem, należy rozważyć, w jaki 
sposób można zminimalizować czynniki, które tylko pogarszają 
sytuację.
• Po pierwsze - uzyskaj kontrolę nad sytuacją. Jeśli stres 

pojawia się znienacka, należy skupić się na kontrolo- 
waniu rzeczy, które są przewidywalne. Przewidywalność 
pomaga walczyć ze stresem.

• Po drugie – powstrzymaj gonitwę myśli. Nasz reaktyw- 
ny układ emocjonalny ma kilka sekund przewagi nad 
ośrodkiem kontroli i właśnie temu należy zapobiegać.  
W obliczu nagłego stresu należy się zatrzymać na chwilę  
i stłumić intuicyjną reakcję. Najlepiej wykonać wtedy 
serię energicznych wdechów i powolnych wydechów. 
Stosując trening autogenny można także obniżyć puls. 
Następnie możemy już świadomie uruchomić mechanizm 
kontrolny i zastanowić się na ile groźna jest dana sytuacja 
w rzeczywistości.

• Po trzecie – staw czoła rzeczywistości. Psycholodzy 
zalecają świadomą refleksję nad przyczynami stresu. 
Powinniśmy rozmawiać o trudnych przeżyciach z zaufa- 
nymi osobami. 

• Po czwarte – wysypiaj się. Stres może powodować 
trudności ze spaniem, a niewysypianie się tylko go za-
ostrza. Brak snu powoduje, że część mózgu odpowie- 
dzialna za funkcje wyższego rzędu pracuje gorzej.

• Po piąte – bądź dobrze zorganizowany. Stosowanie strate-
gii, które pomagają w kontrolowaniu ilości pracy, może 
również obniżyć stres. Można na przykład każdego dnia 
tworzyć listę konkretnych zadań do wykonania. W ten 
sposób obowiązki nie będą wydawać się przytłaczające. 
Tworzenie listy jest dobre również ze względu na wiedzę 
o tym, kiedy dane zadanie zostanie zakończone. 

Jak radzić sobie ze stresem?

Czym jest eustres?

Na koniec naszych rozważań ważne spostrzeżenie – stres nie 
jest zjawiskiem wyłącznie negatywnym, przynosi też korzyści, 
przygotowując nas do przyszłego wyzwania. Tak pozytywny, 
adaptujący do sytuacji stres nazywa się eustresem. Gdy znaj- 
dujemy się w życiowych opałach, nasz mózg musi pokonać eks- 
tremalnie trudny „tor przeszkód”, jednak po takim wysiłku 
staje się znacznie silniejszy.

Stres a ryzyko zachorowania na poważną 
chorobę

Czy stres może powodować zmiany 
w mózgu?

Badania na zwierzętach i ludziach wskazują wyraźnie,  
że stres może wpłynąć na funkcjonowanie mózgu. Naukowcy 
zaobserwowali zmiany w sposobie, w jaki mózg przetwarza 
informacje, gdy ludzie doświadczają stresu w życiu lub stresu 
indukowanego na potrzeby badań. 

Jak stres wpływa na myślenie i pamięć?

Jak zmienia się działanie mózgu pod 
wpływem długotrwałego napięcia?

Wpływ stresujących doświadczeń 
z dzieciństwa
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R a b d o m i o l i z a ,  c z y l i  n i e b e z p i e c z n y 
r o z p a d  m i ę ś n i

Mięśnie  szkie letowe stanowią około  40% masy  całego 
c iała.  Zniszczenie  zaledwie  100 gramów tkanki 

mięśniowej  może  spowodować wywołanie  k l inicznego 
zespołu  rabdomiol izy .  Czym jest  to  z jawisko,  które  może 

wystąpić  także  jako  działanie  niepożądane  leków? 

Termin "rabdomioliza" opisuje gwał- 
towny proces rozpadu mięśni poprzecz- 
nie prążkowanych i charakteryzuje się 
zerwaniem oraz w następstwie martwicą 
włókien mięśniowych, co z kolei skut-
kuje uwolnieniem do krwioobiegu 
oraz przestrzeni zewnątrzkomórkowej 
składników komórek mięśniowych, ta-
kich jak mioglobina, dehydrogenaza 
mleczanowa, kinaza keratynowa (CK, 
ang. creatine kinase) czy też potas [1,2]. 

2 4

Rabdomioliza charakteryzuje się szero- 
kim spektrum symptomów, począwszy 
od bezobjawowych, jak np. wzrost 
poziomu kinazy kreatynowej w osoczu, 
poprzez znaczny wzrost poziomu bio-
markerów ostrego uszkodzenia nerek 
(AKI, ang. acute kidney injury) we 
krwi oraz zaburzenia równowagi elek-
trolitowej, aż do rozsianego wykrzepia-
nia wewnątrznaczyniowego [1]. 

Do najczęstszych i najbardziej charak-
terystycznych objawów towarzyszących 
rabdomiolizie zaliczamy ból mięśni, 
osłabienie oraz pojawiające się charak-
terystyczne ciemne zabarwienie mo- 
czu u pacjenta, przypominające kolor 
herbaty bądź słabej kawy. Dodatkowym 
symptomem dosyć często występującym 
jest obrzęk mięśni. Wśród niespecyficz- 
nych objawów możemy wymienić m.in. 
nudności, wymioty oraz gorączkę [2,3]. 

Definicja rabdomiolizy

Pierwszy przypadek 
rabdomiolizy

Przypadek pacjenta z rabdomiolizą 
został odnotowany w Niemczech  
w 1881 roku, jednak proces ten został 
opisany po raz pierwszy przez Bealla  
i wsp., u ofiary bombardowania Lon-
dynu podczas Drugiej Wojny Światowej 
w 1941 roku [3]. 

Jakie są objawy 
rabdomiolizy?
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U pacjentów z rabdomiolizą, jako następstwo utrzymującego 
się ostrego bólu mięśni oraz ich osłabienia, może dojść do 
ograniczenia ruchu, a także do mioglobinurii. Zwiększone 
wydalanie mioglobiny wraz z moczem jest odpowiedzialne za 
jego ciemną barwę [4].

Występujący ból mięśni, osłabienie oraz mioglobinurię 
określa się jako zespół charakterystycznych objawów dla pro-
cesu rabdomiolizy. Zaobserwowano jednak, że opisana triada 
symptomów występuje u mniej niż 10% pacjentów. Natomiast 
u ponad 50% pacjentów zmagających się z rabdomiolizą nie 
występuje osłabienie [5].

Postawienie ostatecznej diagnozy stwierdzającej aktyw- 
ny proces rabdomiolizy u pacjenta powinno mieć miejsce  
w oparciu o wyniki badań laboratoryjnych obejmujących po- 
ziom kinazy kreatynowej (CK) oraz mioglobiny w surowicy 
krwi, a także badania moczu. Warto jednak zaznaczyć, że nie 
ma ustalonej konkretnej wartości wysokości progu poziomu 
CK, na podstawie którego w sposób jednoznaczny można 
byłoby postawić diagnozę wskazującą na rabdomiolizę. W ra-
mach dodatkowych badań potwierdzających diagnozę można 
zlecić wykonanie biopsji mięśnia szkieletowego, chociaż nie 
jest to konieczne [3].

Zalecane jest, aby regularnie kontrolować poziom CK oraz 
mioglobiny w surowicy krwi, szczególnie u pacjentów 
znajdujących się w stanie krytycznym, u osób po przebytych 
ciężkich urazach ciała, bądź po wypadkach w celu wczesnego 
rozpoznania oraz podjęcia działań mających zapobiec rozwo-
jowi ewentualnych powikłań, jak chociażby ostre uszkodzenie 
nerek [3].

Triada objawów

W przypadku występującej rabdomiolizy następuje znisz- 
czenie miocytów oraz uwolnienie składników komórko- 
wych do krążenia. W sytuacji, gdy ATP ulega wyczerpaniu  
w komórkach mięśniowych (np. na skutek stanu niedokrwie-
nia bądź intensywnego wysiłku fizycznego), dochodzi do dys-
funkcji pracy pomp (Na/K-ATPazy oraz Ca-ATPazy). W efekcie 
dochodzi do zaburzenia wewnątrzkomórkowej równowagi 
jonowej (sodu oraz wapnia) prowadzącej do zwiększenia 
aktywności enzymów proteolitycznych i/lub obrzęku osmo-
tycznego, a w ostateczności nawet do degradacji oraz śmierci 
komórek mięśniowych. 

Następuje uwolnienie zawartości komórek, między innymi 
mioglobiny, potasu, kinazy kreatynowej CK, aldolazy, dehy-
drogenazy mleczanowej, a także aminotransferazy aspara- 
ginianowej. Niezależnie od przyczyny, która zainicjowała pro-
ces rabdomiolizy w organizmie pacjenta, uszkodzenia mięśni 
skutkują podwyższonym wewnątrzkomórkowym pozio- 
mem wapnia, co z kolei przekłada się na aktywację proteaz  
i w efekcie martwicę [6,7]. 

Stopień nasilenia rabdomiolizy może mieć charakter od 
łagodnego do zagrażającego życiu. W przypadku ciężkiego  
stanu mogą wystąpić powikłania w postaci ostrego uszkodze-
nia nerek (AKI), zaburzeń czynności wątroby, zaburzeń bio-
chemicznych, zespołu ciasnoty przedziałów powięziowych, 
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, zaburzeń 
rytmu serca, a nawet może nastąpić zgon [4]. 

Przeprowadzone badania kliniczne są bardzo niejednorodne, 
jeśli chodzi o definicję procesu rabdomiolizy i stwierdzenie, 
czy dany stan pacjenta można już zaklasyfikować jako wspo- 
mniane schorzenie. Pomimo braku precyzyjnego ujednoli-
cenia wartości granicznej, większość naukowców stan pod-
czas którego zawartość CK pięciokrotnie przekracza górną 
granicę normalnego poziomu (>1000 U/L) kwalifikuje jako 
rabdomiolizę. Inni z kolei w swych diagnozach opierali się 
na dodatkowych kryteriach, takich jak np. towarzyszący ból 
mięśni, ogólne osłabienie, obrzęki. 

W sytuacji, gdy pacjenci z podejrzeniem rabdomiolizy  
przyjmowali leki mające za zadanie obniżyć poziom lipidów 
(statyny, fibraty lub ich połączenie), za poziom graniczny CK 
uważa się wartość dziesięciokrotnie wyższą od górnej gra- 
nicy normy. W poszczególnych badaniach kryteria wskazujące 
na "ciężką postać rabdomiolizy" mogą się różnić między sobą, 
jednak w większości przypadków wahają się w granicach 
>5000 U/L do >15000 U/L [8].   
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Wyróżnia się kilka grup osób, które mogą być objęte poten- 
cjalnie podwyższonym ryzykiem wystąpienia rabdomiolizy. 
Wyróżniono tu m.in. pacjentów po operacjach, osoby z dużą 
otyłością, a także długoterminowo przyjmujące leki mające na 
celu obniżenie poziomu lipidów we krwi [8]. 

Zauważono również, że rabdomioliza częściej występuje  
u mężczyzn aniżeli ma to miejsce w przypadku kobiet. Nato-
miast na podstawie przeprowadzonych badań odnotowano, 
że większy odsetek kobiet niż mężczyzn doświadczył znacz- 
nej utraty siły bezpośrednio po intensywnym, nietypowym 
wysiłku fizycznym. Natomiast mężczyźni w porównaniu do ko-
biet wykazywali większy średni wzrost poziomu CK [7]. 

Podsumowując, zaobserwowano, że rabdomioliza występuje 
częściej u:
• mężczyzn,
• Afroamerykanów,
• pacjentów w wieku <10 oraz >60 roku życia,
• osób z indeksem masy ciała (BMI) powyżej 40 kg/m² [8].

Zjawisko rabdomiolizy może przyczyniać się do wystąpienia 
poważnych następstw, w tym schorzeń takich jak m.in. zespół 
ciasnoty przedziałów powięziowych, zaburzenia równo- 
wagi elektrolitowej (hiperkaliemia, hiperfosfatemia, hipokal- 
cemia), kwasica metaboliczna, dysrytmia serca, zmiany  
w mikro- oraz makrokrążeniu, zespół rozsianego wykrzepiania 
wewnątrznaczyniowego, a także wspomniane już ostre usz-
kodzenie nerek. Ostatni wymieniony stan chorobowy może 
stanowić zagrażające życiu następstwo. Szacuje się, że rabdo-
mioliza jest przyczyną około 7-10% przypadków AKI [3,9].   

W sytuacji, gdy dochodzi do uszkodzenia mięśni szkieletowych 
następuje przedostanie się białek wewnątrzkomórkowych, 
w tym w szczególności mioglobiny, do układu krążenia. 
Obecność mioglobiny przyczynia się do nefrotoksyczności, 
co z kolei prowadzi do niedrożności kanalików oraz zwężenia 
naczyń. Proces ten przyczynia się do powstania AKI, który 
charakteryzuje się mioglobinurią oraz hiperkaliemią [6,10].
 
Przeprowadzone badania sugerują, że obecność mioglobiny 
w surowicy krwi może być skuteczniejszym parametrem 
wskazującym na wystąpienie ostrego uszkodzenia nerek, 
aniżeli poziom CK w surowicy [11]. 

Ostre uszkodzenie nerek jest jednym z najczęstszych powikłań 
rabdomiolizy i niestety powiązane jest z dosyć słabymi roko- 
waniami, zwłaszcza w przypadku współistniejącej 
niewydolności wielonarządowej. Z tego też względu dożylne 
podawanie płynów mające na celu utrzymanie czynności 
nerek stanowi ważny element w trakcie procesu leczenia rab-
domiolizy. 

Rolę szybkiego rozpoczęcia dożylnej płynoterapii 
udokumentował po raz pierwszy Ron wraz ze swoimi 
współpracownikami w 1984 roku. U żadnego spośród le- 
czonych pacjentów, u których niezwłocznie wdrożono 
płynoterapię, nie doszło do rozwinięcia ostrego uszkodzenia 
nerek. Obserwacja ta znalazła potwierdzenie w badaniach do-
datkowych sugerujących, że szybkie dożylne podanie płynów 
wiąże się z uzyskaniem lepszych wyników przeprowadzanego 
leczenia [8].

W jaki sposób rozpoznaje się 
rabdomiolizę? 

Jaka wartość kinazy kreatynowej 
wskazuje na rabdomiolizę?

Istnieje wiele czynników, które mogą prowadzić do wystąpienia 
rabdomiolizy. Jednakże jako najczęstszą przyczynę wymienia 
się bezpośrednie uszkodzenie mięśni, do którego może dojść 
na skutek m.in. uderzenia, urazów elektrycznych, ukąszeń, 
zgnieceń bądź nietypowych lub też błędnie wykonywanych 
ćwiczeń fizycznych. Również takie procesy jak niedokrwienie 
lub niedotlenienie sprzyjają wystąpieniu miopatii, która może 
być następstwem m.in. urazów, oparzeń, hipotermii, hiperter-
mii, unieruchomienia, nieprawidłowego założenia opaski 
uciskowej, drgawek oraz zaburzeń równowagi elektrolitowej 
(hiponatremia, hipokaliemia) [1,2,7].

Do innych czynników mogących przyczynić się do zainicjo- 
wania procesu rabdomiolizy możemy również zaliczyć prob-
lemy z tarczycą, zaburzenia o podłożu genetycznym jak dys-
trofia mięśniowa lub miopatie metaboliczne, infekcje (wiru-
sowe zapalenie mięśni, martwicze zapalenie powięzi), leki 
(statyny), alkohol, środki odurzające oraz toksyny [7].

Czy rabdomioliza może dawać powikłania? Kto znajduje się w grupie podwyższonego 
ryzyka?

Jakie są potencjalne przyczyny rozpadu 
mięśni?

Jaki jest przebieg procesu rabdomiolizy?

Ostre uszkodzenie nerek (AKI)

Rola płynoterapii podczas uszkodzenia 
nerek
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Nadmierna aktywność oraz kompresja mięśni

Rola wysiłku f izycznego w rozwoju 
rabdomiolizy

Długotrwały ucisk podczas unieruchomienia

Statyny jako przyczyna rabdomiolizy
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Wśród najczęstszych przyczyn prowadzących do wystąpienia 
rabdomiolizy możemy wyróżnić jednak urazy, wysiłek fizyczny, 
choroby układowe, leki [4].

Etiologia rabdomiolizy może się różnić w zależności od wieku 
pacjenta. Wśród osób dorosłych najczęstszymi przyczynami są 
urazy oraz przyjmowane leki, natomiast w grupie pacjentów 
pediatrycznych infekcje stanowią przyczynę ok. 1/3 przypad-
ków [12].

Kolejną przyczyną rabdomiolizy jest długotrwały ucisk podczas 
unieruchomienia. Do wspomnianej sytuacji może dojść m.in. 
u osób starszych po udarze lub też na skutek długotrwałego 
zabiegu chirurgicznego bez zapewnienia odpowiedniego 
okresu mobilizacji pacjenta. Opisano przypadki u których 
kompresja trwająca około 20 minut była już wystarczająca do 
zainicjowania procesu rozpadu mięśni [1].

Jedną z przyczyn wystąpienia rabdomiolizy może być nad- 
mierny wysiłek fizyczny i aktywność mięśni. Zjawisko to można 
niekiedy zaobserwować m.in. u biegaczy uczestniczących  
w maratonach, a także można powiązać z niektórymi schorze-
niami jak np. epilepsją, tężcem. Rabdomioliza może także 
wystąpić w stanie majaczenia drżennego (delirium tremens), 
często połączonego z ekstremalną aktywnością mięśni [1]. 

Rozpad mięśni może również nastąpić jako konsekwencja 
poważnych obrażeń odniesionych na skutek groźnych wypad-
ków jak np. zawalenie się budynku, szkody na skutek wybu-
chów, porażeń elektrycznych i innych [5].

W 2004 roku został opisany pierwszy przypadek rabdomiolizy 
spowodowany intensywnym uprawianiem sportu, a miano-
wicie spinningiem, czyli aerobikiem na rowerze stacjonarnym. 
Od tego czasu zaobserwowano, że liczba opisanej zależności  
i jej przypadków wzrasta [9].

Zwiększone ryzyko wystąpienia rabdomiolizy występuje 
szczególnie u osób, które podjęły się wykonywania nowe-
go rodzaju aktywności fizycznej, nietypowych ćwiczeń, do 
których organizm w ogóle nie jest przyzwyczajony. Sytuacja 
taka ma szczególnie często miejsce w przypadku osób już 
trenujących, które w sposób nagły, drastycznie wzbogacają 
swój program ćwiczeniowy, trenując inne grupy mięśni bądź 
wykonując inny rodzaj skurczu niż dotychczas. 

Niekiedy duża motywacja oraz zachęta bądź szybkie 
tempo narzucane przez trenera niestety również mogą 
skutkować miopatią oraz jej następstwami. Sytuacja taka 
może także dotyczyć osób nieprzeszkolonych, dotychczas 
nieuprawiających żadnych sportów, zwłaszcza na początku 
swojej przygody z programem treningowym [7]. 
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Substancje lecznicze należące do tej grupy związków gene- 
ralnie postrzegane są za bardzo bezpieczną grupę leków, 
jednakże ból mięśni mogący wystąpić na skutek ich przyj-
mowania zaobserwowano nawet u 5% wszystkich pacjentów. 
Dokładna przyczyna miopatii na skutek przyjmowania statyn 
wciąż nie jest dokładnie sprecyzowana. Istnieje wiele teorii, 
wśród których wyróżnia się m.in. tezę dotyczącą obniżonego 
procesu syntezy koenzymu Q10 [7].

Niezwykle istotne jest aby pamiętać o możliwości wystąpienia 
potencjalnych interakcji lekowych statyn z innymi substancja-
mi leczniczymi, jak i zwrócić szczególną uwagę na pacjentów, 
u których proces leczenia z wykorzystaniem wspomnianej 
grupy substancji o działaniu przeciwmiażdżycowym został 
dopiero rozpoczęty, nawet jeżeli są to stosunkowo niskie 
dawki [13,14].

Wśród najczęściej wymienianych leków mogących przyczynić 
się do powstania rabdomiolizy wyróżniamy:
• leki obniżające poziom cholesterolu we krwi – statyny, 

fibraty,
• leki o działaniu przeciwbakteryjnym – chinolony, amfo-

terycyna B,
• leki przeciwhistaminowe,
• leki przeciwpsychotyczne – haloperidol,
• leki przeciwdepresyjne – selektywne inhibitory zwrotne-

go wychwytu serotoniny (SSRI, ang. selective serotonin 
reuptake inhibitor),

• leki o działaniu przeciwpadaczkowym – kwas wal-
proinowy,

• leki wykorzystywane do znieczulenia ogólnego oraz 
zwiotczające mięśnie – propofol, sukcynolocholina [12].

Podwyższone ryzyko wystąpienia miopatii oraz rabdomiolizy 
może również mieć miejsce w przypadku jednoczesnego sto-
sowania amlodypiny, werapamilu, amiodaronu, diltiazemu 
bądź kwasu fusydowego podczas terapii z wykorzystaniem 
statyn [13,14]. 

Proces rabdomiolizy może być jednym z działań 
niepożądanych występujących na skutek leczenia statynami. 
Ryzyko wystąpienia procesu rozpadu mięśni ulega zwiększeniu  
w sytuacji jednoczesnego przyjmowania wspomnianych leków 
wraz z silnymi inhibitorami cytochromu p450 3A4 (CYP3A4), 
wśród których możemy wymienić m.in. antybiotyki makroli- 
dowe (klarytomycyna, erytromycyna), itrakonazol, ketokona-
zol czy też inhibitory proteazy wirusa HIV (nelfinawir) [13,14]. 

Statyny stanowią skuteczną grupę leków charakteryzującą się 
właściwościami obniżającymi poziom lipidów poprzez hamo- 
wanie aktywności reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutary-
lokoenzymu A (HMG-CoA).

Przyjmowanie narkotyków bądź innych substancji o toksycz-
nym działaniu, a także nadużywanie opioidów oraz alkoholu 
także może odgrywać istotną rolę w występowaniu zjawiska 
rabdomiolizy. Wymienione substancje poprzez swój toksycz- 
ny wpływ na włókna mięśniowe, a także pośrednio poprzez 
unieruchomienie i kompresję bądź nadmierną aktywację 
mięśni, mogą być czynnikami wyzwalającymi proces ich 
rozpadu. 

Alkohol poprzez swój wpływ na hamowanie procesu aku-
mulacji wapnia w siateczce sarkoplazmatycznej, negatywne 
oddziaływanie na błony komórek mięśniowych oraz hamo- 
wanie pompy sodowo-potasowej (Na+/K+ ATP-azy), która bie- 
rze udział w utrzymaniu integralności komórkowej i może 
sprzyjać zjawisku rozpadu mięśni [1]. 

Do substancji sprzyjających wystąpieniu procesu rabdomiolizy 
możemy zaliczyć m.in. etanol, kofeinę, barbiturany, heroinę, 
kokainę, metadon, benzodiazepiny oraz fencyklidynę. Warto 
wspomnieć również, że rabdomioliza powiązana z zażywaniem 
którejkolwiek z wyżej wymienionych substancji często jest 
wynikiem niedokrwienia, unieruchomienia, napadu padacz- 
kowego bądź nadmiernego wysiłku fizycznego, które to zjawis-
ka mogą wystąpić na skutek zażycia wymienionych substancji. 
Rabdomioliza może wystąpić także przy długotrwałej eks- 
pozycji m.in. na metanol, glikol etylenowy, czy też toluen [6]. 

Przyjmowanie uzależniających substancji o niedozwolo-
nym statusie stanowi poważny problem. U osób stosujących 
takie, u których doszło do rabdomiolizy, istnieje większe 
prawdopodobieństwo wystąpienia AKI niż ma to miejsce  
u osób nie mających kontaktu z nielegalnymi używkami [11].

Liczne infekcje o podłożu bakteryjnym, wirusowym bądź 
pierwotniakowym także mogą prowadzić do rozwinięcia 
się rabdomiolizy. Wśród proponowanych mechanizmów na 
skutek których dochodzi do zjawiska rozpadu mięśni wymie-
nia się m.in. niedotlenienie tkanek, aktywację enzymów lizo-
somalnych oraz mechanizmy związane z endotoksynami [12].

Rabdomioliza u dzieci występuje stosunkowo rzadko. Mimo to, 
w literaturze są opisane epizody dotyczące pacjentów 
niepełnoletnich. Jednym z nich jest przypadek chłopca  
w wieku 17 lat, u którego wystąpił ból oraz osłabienie mięśni, 
a także ciemne zabarwienie moczu. Objawy te pojawiły się 
6 dni po rozpoczęciu przez niego szkolnego treningu piłki 
nożnej. Pomimo bólu mięśni, który wystąpił już wieczorem  
w pierwszym dniu treningu, ćwiczenia były kontynuowane 
przez okres kolejnych 5 dni. Chłopiec został poddany badaniom  
diagnostycznym, które wykazały podwyższony poziom CK  
w osoczu krwi (96,000 U/l). 

Inne opisane przypadki dotyczyły grupy dzieci w wieku  
17-18 lat, które wykonywały 120 pompek w ciągu 5 minut 
w trakcie zajęć wychowania fizycznego. Wartość CK w suro- 
wicy po wysiłku wahała się w granicach 55 - 174,260 U/l. Duża 
część uczniów odczuwała ból mięśni oraz zaobserwowano  
u nich ciemne zabarwienie moczu po 2-4 dniach od momentu 
wykonanych ćwiczeń [7].

Do rabdomiolizy może dojść po 2-3 tygodniach od momentu 
rozpoczęciu terapii z wykorzystaniem statyn. Jeżeli pacjen-
ci przyjmujący leki mające na celu zmniejszenie poziomu  
lipidów we krwi odczuwają ból mięśni, bądź doszło do wzros-
tu poziomu kinazy kreatynowej trzykrotnie przewyższającej 
normalny poziom, należy natychmiast odstawić przyjmowane 
leki [12].

r a b d o m i o l i z a

Rabdomioliza jako działanie niepożądane 
leków

Wpływ czynników o działaniu toksycznym 
na proces rozpadu mięśni

Infekcje a ryzyko chorób mięśni

Rabdomioliza u dzieci

Zalecenia dotyczące postępowania 
w trakcie przebiegu rabdomiolizy 
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Niestety, nie ma dostępnych konkretnych wytycznych 
przedstawiających jasno sprecyzowane wskazania, jak 
postępować, jeśli wystąpi rabdomioliza. Zalecenia wskazujące 
na rozpoczęcie podawanie płynów drogą dożylną nie zostały 
sprecyzowane w sposób sugerujący jaki rodzaj płynu, w jakiej 
objętości oraz w jakim czasie należałoby zastosować. 

Postępowanie w trakcie przebiegającej u pacjenta rab-
domiolizy obecnie opiera się na opisach przypadków, 
przedstawiających różnorodne metody leczenia zjawiska 
rozpadu mięśni oraz jego najczęstszego powikłania jakim jest 
ostre uszkodzenie nerek [8].

dr n. farm. Malwina Lachowicz

[1] Cervellin, G., Comelli, I., Benatti, M., Sanchis-Gomar, F., Bassi, A., & Lippi, G. (2017). Non-
traumatic rhabdomyolysis: background, laboratory features, and acute clinical management. 
Clinical biochemistry, 50(12), 656-662.
[2] Stahl, K., Rastelli, E., & Schoser, B. (2019). A systematic review on the definition of rhabdo-
myolysis. Journal of neurology, 1-6.
[3] Kuzmanovska, B., Cvetkovska, E., Kuzmanovski, I., Jankulovski, N., Shosholcheva, M., Kar-
talov, A., & Spirovska, T. (2016). Rhabdomyolysis in critically ill surgical patients. Medical Ar-
chives, 70(4), 308.
[4] Huynh, A., Leong, K., Jones, N., Crump, N., Russell, D., Anderson, M., ... & Johnson, D. F. 
(2016). Outcomes of exertional rhabdomyolysis following high-intensity resistance training. In-
ternal medicine journal, 46(5), 602-608.
[5] Lateef, F., & Gupta, A. (2018). Think muscle; Think rhabdomyolysis. Journal of Acute Disease, 
7(5), 213.
[6] Kaisang, N., Promsawat, K., Jantasorn, W., & Srisont, S. (2020). Rhabdomyolysis in drug-
related deaths. Egyptian Journal of Forensic Sciences, 10(1), 1-7.
[7] Rawson, E. S., Clarkson, P. M., & Tarnopolsky, M. A. (2017). Perspectives on exertional rhab-
domyolysis. Sports Medicine, 47(1), 33-49.
[8] Chavez, L. O., Leon, M., Einav, S., & Varon, J. (2016). Beyond muscle destruction: a systematic 
review of rhabdomyolysis for clinical practice. Critical care, 20(1), 135.
[9] Kim, Y. H., Ham, Y. R., Na, K. R., Lee, K. W., & Choi, D. E. (2016). Spinning: an arising cause of 
rhabdomyolysis in young females. Internal Medicine Journal, 46(9), 1062-1068.
[10] Feng, Y., Ma, L., Liu, L., Hong, H. G., Zhang, X., Guo, F., ... & Fu, P. (2016). Rhabdomyolysis 
induced AKI via the regulation of endoplasmic reticulum stress and oxidative stress in PTECs. 
RSC advances, 6(111), 109639-109648.
[11] Lau Hing Yim, C., Wong, E. W., Jellie, L. J., & Lim, A. K. (2019). Illicit drug use and acute 
kidney injury in patients admitted to hospital with rhabdomyolysis. Internal medicine journal, 
49(10), 1285-1292.
[12] Cabral, B. M. I., Edding, S. N., Portocarrero, J. P., & Lerma, E. V. (2020). Rhabdomyolysis. 
Disease-a-Month, 101015.
[13] Ezad, S., Cheema, H., & Collins, N. (2018). Statin-induced rhabdomyolysis: a complication 
of a commonly overlooked drug interaction. Oxford medical case reports, 2018(3), omx104.
[14] http://leki.urpl.gov.pl/files/43_Simvasterol_tabl_powl_40_mg_9278.pdf

Piśmiennictwo

r a b d o m i o l i z a

https://aptekarzpolski.pl/akademia


32

Trudny pacjent, czyli jak nie stracić 
kontroli nad sobą?

„Nie  wie  Pani  co  sprzedaje?  Warto  s ię  podszkol ić !  Kogo 
oni  tu  zatrudniają!”  –  takie  i  j eszcze  bardzie j  dosadne 

s łowa z  ust  pacjentów to  smutna codzienność  wie lu 
farmaceutów.  Trudny kl ient  nie  ty lko  przysparza 

niepotrzebnego stresu  w pracy,  a le  swoją  postawą 
utrudnia  sprawne działanie  apteki .  Jest  to  szczególnie 
obciążające  dla  farmaceutów,  którzy  codziennie  przez 

wie le  godzin  pracują  w bezpośrednim kontakcie  z  drugim 
człowiekiem.

3 2

Słowa wypowiadane swobodnie  
w złości są agresywne i poniżające.  
Co więcej wiele osób uważa, że ma 
prawo tak się zachowywać, w myśl 
zasady „nasz klient, nasz pan”. W ich 
przekonaniu podejście to zwalnia  
z przestrzegania zasad kultury, ponieważ 
jako płacący mają więcej praw, niż 
człowiek po drugiej stronie lady. Nic 
bardziej mylnego.

W sektorze usług zarówno klient, jak  
i pracodawca oczekują od pracowników, 
aby wykazywali się większą kulturą 
osobistą, stoickim spokojem, wybitny-
mi umiejętnościami komunikacyjnymi,  
a szczególnie umiejętnością regulow-
ania własnych emocji w taki sposób, aby 
w kontakcie z ludźmi być zawsze miłym, 
uprzejmym, uśmiechniętym, entuzja- 
stycznym. To trudne do zrealizowania 
zadanie, bo wymaga odcięcia od swoich 
emocji, co jest praktycznie niemożliwe.

Farmaceuta jest tak samo odczuwającym 
człowiekiem jak pacjent, i tak samo jest 
poddawany codziennym życiowym sy- 
tuacjom, w których nie zawsze umie 
sobie w asertywny sposób poradzić. 
Postawa roszczeniowa względem far-
maceuty jest również niesprawiedli-
wa, ponieważ zakłada nierównowagę  
w relacji, w której to tylko pacjent ma 
prawa, a pracownik apteki wyłącznie 
obowiązki, bo ze względu na usługowy 
charakter swojej pracy w domyśle tych 
praw jest niejako pozbawiany. 

Są sytuacje, w których farmaceuta nie 
jest w stanie wykonać swojej pracy, bo 
nawet gdy wykonuje ją w najbardziej 
rzetelny sposób, to pacjent z powodu 
swojego nastawienia i tak zachowuje się 
w sposób utrudniający, a niejednokrot-
nie uniemożliwiający, rozwiązanie jego 
problemów czy rzeczowe przestawienie 
sprawy. 
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Techniki radzenia sobie z trudnym 
pacjentem

Mapa zachowań pacjentów

Warto zrobić sobie szczegółową mapę zachowań pacjentów, 
które powodują przykre odczucia.  

To sytuacje pojawiające się w trudnych okolicznościach, na 
które farmaceuta nie ma realnego wpływu. Przykładem jest 
chociażby brak w sprzedaży szczepionek przeciwko grypie.  
Niestety sfrustrowany pacjent obwinia o to pracowników 
apteki, nie biorąc pod uwagę realiów i faktycznych przyczyn 
deficytu.

Co ważne, częstsze doświadczanie aktów agresji słownej w tej 
grupie badanych dotyczyło pracowników o słabszej kondycji 
psychicznej i na niższym stanowisku. W Unii Europejskiej, stres 
związany z wykonywaną pracą stanowi drugi po kłopotach  
z kręgosłupem problem zdrowotny osób czynnych zawodowo. 

Konsekwencją długotrwałego, chronicznego stresu jest 
niższa motywacja i radość z wykonywanej pracy, mniejsze 
zaangażowanie w codzienne zadania, a także coraz liczniej- 
sze zwolnienia lekarskie służące podreperowaniu kondy-
cji psychofizycznej. W konsekwencji bycia poddawanym 
ciągłemu stresowi możliwe jest powstanie chorób całego 
organizmu, uaktywnienie się dolegliwości na tle psychicz- 
nym, a także pojawienie się syndromu wypalenia zawodowe-
go, co potwierdzają wyniki badań prowadzone już od lat 
siedemdziesiątych XX wieku.  

Wpływ stresorów na zdrowie farmaceuty

Istnieje kilka typów trudnych zachowań klientów, które przez 
badaczy definiowane są w dwóch kategoriach - zachowań 
napastliwych i nadmiernych wymagań. Takie zachowania 
klientów nazywa się stresorami społecznymi. Sprostanie obu 
tym rodzajom zachowań wymaga od farmaceuty dodatkowe-
go – zarówno psychicznego, jak i fizycznego wysiłku, który ko-
nieczny jest do radzenia sobie w trudnych, czy  kryzysowych 
sytuacjach.

Te pierwsze charakteryzują się wrogą i negatywną postawą 
względem pracowników aptek, poprzez okazywanie im jawnej 
wrogości, stosowaniem sarkastycznych i dyskredytujących ko-
mentarzy, wypowiedzi podniesionym tonem, traktowaniem 
farmaceuty z pogardą. Charakterystyczna jest także próba  
eskalacji konfliktu poprzez wciąganie w dyskurs przeciwko far-
maceucie innych, stojących w pobliżu pacjentów. Zachowania 
te zawierają duży ładunek negatywnych emocji, który jest 
nieadekwatny do sytuacji i trudny do zaakceptowania. 

W literaturze naukowej można napotkać wiele definicji stresu, 
jednak na potrzeby niniejszego artykułu przyjęłam definicję 
jednego z moich ulubionych psychologów Philipa Zimbardo, 
który określa stres jako „zespół specyficznych i niespecyficz- 
nych (ogólnych) reakcji organizmu na zdarzenia bodźcowe, 
które zakłócają jego równowagę i wystawiają na poważną 
próbę lub przekraczają jego zdolność radzenia sobie”. A za-
tem wszelkie czynniki zewnętrzne i wewnętrzne będące 
zdarzeniami bodźcowymi określane są jako stresory. To, jak 
silny wpływ stresor wywrze na daną osobę zależy od jego 
intensywności, czasu trwania, częstości, przewidywalności, 
ale przede wszystkim od sposobu, w jaki zostanie on zinter-
pretowany przez człowieka. 

W sytuacji systematycznego podlegania negatywnym 
bodźcom, jak w przypadku pracy z trudnym pacjentem, od- 
czuwany stres może przerodzić się w formę chroniczną, która 
doprowadza do nieodwracalnych zmian w całym organizmie. 

Pod wpływem stresu uruchamia się mechanizm przysadka-
-podwzgórze-nadnercza, co doprowadza do wyrzucenia do  
krwioobiegu ogromnych ilości kortyzolu, aldosteronu i adrena- 
liny, a to z kolei: 
• podnosi poziom cukru we krwi, czego długotrwałym 

efektem może być rozwinięcie się cukrzycy typu 2
 

Druga kategoria trudnych zachowań pacjentów to nad- 
mierne wymagania, czyli oczekiwania które są trudne, czy 
wręcz nierealne do spełnienia i znacząco wykraczają poza 
przyjęte standardy obsługi.

Analizy warunków pracy przeprowadzane w krajach europej- 
skich przez Europejską Fundację na Rzecz Poprawy Warunków 
Pracy i Życia wykazały, że aż 28% pracujących odczuwa stres 
w miejscu pracy i obserwuje u siebie wzrastający destrukcyjny 
wpływ problemów związanych z pracą zawodową na swoją 
kondycję psychofizyczną. Podobne wyniki badań dotyczą 
pracowników służby zdrowia. Aż 75% pielęgniarek i lekarzy  
w Wielkiej Brytanii deklarowało, że w trakcie swojej pracy za-
wodowej padło ofiarą agresji werbalnej ze strony pacjentów, 
przy czym w ciągu ostatniego roku poprzedzającego badanie 
tym negatywnym oddziaływaniom poddanych było aż 65% 
pracujących. 

Stres i choroby
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• podnosi poziom trójglicerydów, co może doprowadzić do 
rozwoju miażdżycy, przyrostu masy ciała, udaru mózgu 
czy zawału serca;

• zaburza gospodarkę wodno-elektrolitową, wypłukuje 
potas, zatrzymuje sód, co prowadzi do nadciśnienia 
tętniczego i obrzęków, osłabienia i drżenia mięśni, 
niewydolności oddechowej, niedrożności jelit, zaburzeń 
rytmu serca, utrudnień w przewodzeniu bodźców ner-
wowych;

• obniża poziom magnezu i cynku;
• obniża poziom witamin z grupy B, które są ważne dla za-

chowania w mózgu neuroprzekaźników istotnych w kon-
troli stresu;

•  o b n i ża  p oz i o m  wa p n i a ,  co  s p r zy j a  rozwo j o w i 
o ste o p o rozy ;

• zwiększa napięcie mięśni szkieletowych, co daje objawy 
w postaci sztywności np. ramion;

• obniża sprawność układu immunologicznego;
• powoduje zmiany w układzie limbicznym w obrębie 

ciała migdałowatego i hipokampu, co zaburza pamięć, 
niszczy neurony, predysponuje wystąpienie depresji  
i bezsenności;

• potęguje chorobę reumatyczną, zapalenie stawów, sprzy- 
ja rozwojowi choroby nadciśnieniowej, zespołowi jelita 
drażliwego, nadkwaśności żołądka;

• powoduje wytwarzanie zbyt dużych ilości wolnych rod-
ników, które niszczą struktury lipidowe i białkowe wszyst-
kich komórek, a szczególnie komórek nerwowych i układu 
odpornościowego;

• inicjuje proces nowotworowy, zaostrza choroby o podłożu 
alergicznym np. astmę oskrzelową, zwiększa zapadalność 
na infekcje bakteryjne, wirusowe, wywołane grzybami.

To tylko najczęściej występujące problemy zdrowotne 
wynikające z bycia poddawanym silnemu stresowi.
 
Społeczeństwo nie zdaje sobie sprawy, że codzienna, sys-
tematyczna ekspozycja na długotrwałe bodźce jakim wy- 
stawieni są pracownicy sektora usług, może powodować 
tak nieodwracalne zmiany w organizmie. Dlatego tak ważne 
wydaje się edukowanie ludzi o obciążającym wpływie stresu 
na codzienne funkcjonowanie dla zdrowotności całego 
społeczeństwa. Nauka empatii i edukacja w zakresie komuni-
kacji będą miały kluczowe znaczenie w obniżeniu stresu od- 
czuwanego przez obie strony.

Wiedząc, jak bardzo zachowanie osób trzecich wpływa na 
organizm, warto przywdziać zbroję spokoju, aby się uchronić 
przed takim destrukcyjnym wpływem. Najważniejszą sprawą 
w tym kontekście jest stała świadomość, że agresja pacjenta 
dotyczy wyłącznie jego - tego co czuje w danym momencie, 
tego co go do takiej reakcji doprowadziło danego dnia, ale też 
w cyklu tygodni czy miesięcy. 

Zachowanie pacjenta to wypadkowa jego wyuczo-
nych zachowań z wielu lat funkcjonowania rodzinnego  
i społecznego i nikt nie ma na nie wpływu, ani możliwości 
wprowadzenia zmiany, poza samym zainteresowanym, o ile 
będzie chciał coś w sobie zmienić. Oznacza to, że żadna agre- 
sywna wypowiedź pacjenta nie dotyczy osoby, osobowości, 
charakteru, czy zachowania farmaceuty. Nieważne czy farma-
ceuta zachowa się grzecznie, czy bardzo grzecznie, czy neu-
tralnie. Pacjent o pewnym uwarunkowanym profilu działania, 
z indywidualną podatnością osobowościową i tak zachowa się 
w taki sposób, w jaki ma to zakodowane. Jeśli zapalnikiem czy 
też stresorem pacjenta jest odmowa, to zareaguje on agresy-
wnie na odmowę, niezależnie, czy będzie ona uzasadniona, 
czy nie. Jeśli jego zapalnikiem jest długotrwałe oczekiwanie, 
to pod wpływem stania w kolejce zareaguje agresywnie. Jeśli 
tym czynnikiem wyzwalającym złość jest niedostępność, to w 
przypadku braku lekarstwa, wejdzie w sobie znany agresywny 
wzorzec zachowania. W związku z tym, odpowiedzialność jest 
zawsze po stronie osoby, która wywołuje agresywną sytuację. 
Dlatego bardzo ważne jest, aby farmaceuci patrzyli na taką 
osobę przez pryzmat jej uwarunkowań, nie zaś przez swój 
własny. 

To co istotne dla farmaceuty w tym kontekście, to świadomość, 
że on też ma swój zapalnik, który pod wpływem agresywnego 
pacjenta może „odpalić”. Stąd tak istotny jest wgląd w siebie, 
zrozumienie jakie bodźce powodują, że straci się nad sobą 
panowanie, które zachowanie pacjenta spowoduje złość, 
smutek, bezradność. Znając siebie lepiej, można zapanować 
nad swoimi reakcjami podczas występowania stresora.

t r u d n y  p a c j e n t

Zachowania napastliwe

Jakie są konsekwencje długotrwałego stresu 
w pracy?

Nadmierne wymagania

Jak poważnym problemem jest stres w pracy?
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W tym celu należy odpowiedzieć sobie (najlepiej w formie 
pisemnej) na pytania:
1. Jakie zachowania pacjentów powodują, że czuje 

złość, gniew, smutek, irytację, bezradność czy wstyd? 
Odpowiedź: Złość i bezradność czuję, gdy pacjent obar- 
cza mnie odpowiedzialnością za działanie na które nie 
mam wpływu - obwinia mnie, że nie mamy w asortymen-
cie konkretnego leku, mimo, że to nie ja odpowiadam za 
dostawy.

2. Co konkretnie jest najtrudniejsze dla mnie 
w kontakcie z taką osobą? 
Odpowiedź: Nieuzasadniony atak, ponieważ się go nie 
spodziewam. To jak wylanie na mnie kubła wrzątku.

3. Co wtedy myślę? 
Przykład: Co za bezczelny typ! Czemu zawsze mnie 
przytrafiają się tacy beznadziejni pacjenci?

4. Czy ta myśl mi pomaga? 
Odpowiedź: Nie.

5. Co mogę zrobić, aby złagodzić poziom nieprzyjemnych 
uczuć? 
Odpowiedź: Zapamiętać, żeby nie brać do siebie negatyw- 
nych emocji pacjenta. To są jego uczucia, a nie moje. Gdy 
ktoś mi rzuca gorącego ziemniaka, wyjętego prosto z og-
niska, to go nie trzymam w rękach parząc się, tylko szyb-
ko odkładam. Tak samo z pacjentem – to jego ziemniak,  
a nie mój, więc nie biorę tego do siebie. 

6. Co mogę zmienić w swoim zachowaniu, by poczuć się 
lepiej? Jakich komunikatów mogę użyć, aby ostudzić 
„zapał” pacjenta i nie dać mu się sprowokować? 
Odpowiedź: Leku jeszcze nie ma, ponieważ nie dojechał 
dostawca z hurtowni. Przykro mi, ale nie mam wpływu 
na funkcjonowanie firm kurierskich, chociaż bardzo bym 
chciał. Kierownik zgłaszał już ten problem dostawcy.  
Ze swojej strony mogę tylko pana przeprosić za nie-
kompetencje firmy zewnętrznej, ponieważ dla mnie to 
również niekomfortowa sytuacja. Jeśli wyrazi pan zgodę, 
mogę też wziąć pana numer telefonu i zadzwonię do 
pana, od razu jak tylko lek zostanie dostarczony. Czy takie 
rozwiązanie byłoby dobre dla pana?

Znając swoje reakcje na trudne sytuacje, można przygotować 
sobie indywidualny zestaw narzędzi, które będzie się stosować 
w każdej trudnej dla siebie sytuacji. Świadomość tego, co 
można zrobić by uchronić się przed agresorem, zapewnia 
bezpieczeństwo i dodaje pewności siebie. Wiedząc, kiedy 
reaguje się najmniej asertywnie, można zaplanować swoje 
wypowiedzi w taki sposób, by lepiej zadbać o siebie. 

t r u d n y  p a c j e n t

Przygotowanie 3-4 gotowych empatycznych wypowiedzi, 
mających na celu uspokojenie, czy załagodzenie reakcji 
pacjenta, pomoże wyjść cało z agresywnej sytuacji.
Jednocześnie nauczy pacjenta, że farmaceuta jest po jego 
stronie, że zależy mu na tym, by pacjent poczuł się jako klient 
zadowolony. To w konsekwencji sprawi, że farmaceuta będzie 
w oczach pacjenta traktowany bardziej po przyjacielsku, jako 
osoba stojąca po tej samej stronie barykady.

Na koniec kilka prostych zasad, które również mogą być po-
mocne w kontakcie z trudnymi emocjonalnie osobami:
• Wczuj się w sytuację pacjenta – popatrz na niego jak na 

osobę, która czuje się pokrzywdzona, niesprawiedliwie 
potraktowana lub zlekceważona, a atak jest manifestacją 
jej bezsilności. To chory człowiek, który nie radzi sobie 
ani ze swoją chorobą, ani ze swoimi emocjami. Empatycz- 
ne podejście uchroni was przed walką. 

• Skoncentruj się na faktycznym rozwiązaniu problemu,  
a nie na emocjach. Rzeczowa rozmowa, w której wyjaśnisz 
dlaczego problem wystąpił, stonuje uczucia i wprowadzi 
rozmowę na stabilny grunt. Nie da się pokłócić, gdy druga 
strona nie jest tym zainteresowana. Nie ma sensu tracić 
energii na niepotrzebnej polemice. Gdy mimo wszystko 
pacjent nadal jest nieuprzejmy, poproś kierownika lub 
inną osobę o wsparcie. Masz do tego prawo.

• Jeśli faktycznie błąd jest po twojej stronie – przeproś  
i wyjaśnij. Znajdź sposób, by w jakiś sposób zadośćuczynić 
pacjentowi - zaproponuj inne rozwiązanie, zachowaj się 
w sposób profesjonalny, który sprawi, że pacjent poczuje 
się potraktowany z szacunkiem. Warto dopuścić do siebie 
myśl, że nie jest się nieomylnym i że ma się prawo do 
popełniania błędów, a pacjent może mieć rację.

• Na koniec technika, która pomaga budować lojalność 
pacjenta – podziękuj mu za to, że zwrócił uwagę na 
dany problem, bo dzięki niemu jako firma możecie 
lepiej działać. Oczywiście dziękować należy w granicach 
rozsądku i tylko wtedy, jeśli uwagi klienta są rzeczywiście 
uzasadnione.
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BOIA proponuje przegląd dzienników ustaw, informując  
o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii, jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra  
Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą 
być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecz-
nego oraz punktach aptecznych czy jednolitego tekstu ustawy 
o weteranach działań poza granicami państwa (dotyczy m.in. 
weteranów poszkodowanych i ich uprawnień).

ŚIA ogłasza laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu Fotogra-
ficznego FotoFarm. Nagrodę publiczności zdobyło zdjęcie au-
torstwa mgr farm. Magdaleny Matuszek z OIA Katowice pt. 
"Nie samą pracą żyje aptekarz". Zwycięzców w pozostałych 
kategoriach oraz ich prace prezentuje OIA w Katowicach na 
swojej stronie internetowej oraz platformie społecznościowej 
Facebook.

W dniu 22 listopada 2020 r. odbył się XXXIII Okręgowy Zjazd 
Aptekarzy DIA we Wrocławiu. „Zjazd omówił bieżące działania 
Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w dobie epidemii COVID-19, 
strategię działania, inicjatywy i ograniczenia czasu epidemii. 
Omówiono procedowaną obecnie Ustawę o Zawodzie far-
maceuty, która na ten czas miała trafić pod obrady Se-
natu RP. Sprawozdano, omówiono i wyjaśniono funkcjono- 
wanie i egzekucję przepisów Ustawy Prawo farmaceutycz- 
ne tzw. „Apteki dla aptekarza” na terenie województwa 
dolnośląskiego oraz działalność DIA na tym polu”.

Izba białostocka zachęca do lektury Dziennika Gazety Prawnej, 
który otrzymał stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie 
oznaczania plików JPK kodem GTU 09 w przypadku transakcji 
dotyczących niektórych leków. GTU 09 to kod obejmujący to-
wary znajdujące się w wykazie leków i wyrobów medycznych 
zagrożonych brakiem dostępności na terenie RP. Według naj- 
nowszej interpretacji „kodem GTU_09 oznacza się leki i wyro-
by medyczne wyłącznie w przypadku sprzedaży za granice 
RP”. Nie ma zatem takiego obowiązku w przypadku transakcji 
krajowych.

Izba kielecka zamieściła pismo Świętokrzyskiego Wojewódz- 
kiego Inspektora Farmaceutycznego, który informuje, iż 
produkty posiadające status "środka spożywczego ogólnego 
spożycia" nie mogą być przedmiotem obrotu w aptekach 
ogólnodostępnych i punktach aptecznych, gdyż jest to nie- 
zgodne z przepisami ustawy Prawo farmaceutyczne. Pismo 
dotyczy konkretnie produktów 1WW Płynna Glukoza.

LOIA zachęca do odwiedzania zakładki „Najczęściej Zada- 
wane Pytania”. 25 listopada pojawiły się w niej nowe wpisy 
rozwiewające wątpliwości dotyczące prawidłowej realizacji 
recept.

PANORAMA SAMORZĄDU
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10 grudnia podczas 22. posiedzenia Sejmu IX kadencji, 
posłowie przyjęli projekt ustawy o zawodzie farmaceuty.  
Regulacja zostanie skierowana do podpisu Prezydenta RP. 

Zasadniczym celem ustawy jest realizacja założeń zawartych  
w dokumencie Polityka Lekowa Państwa na lata 2018- 
-2022 oraz uregulowanie zasad wykonywania zawodu far-
maceuty w ramach jednego aktu normatywnego. Ustawa 
umożliwia farmaceutom świadczenie dodatkowych usług na 
rzecz pacjentów, takich jak m.in. przeglądy lekowe czy pro-
fesjonalne doradztwo, w przypadku wystąpienia drobnych 
dolegliwości zdrowotnych. Celem regulacji jest także efek-
tywniejsze wykorzystanie potencjału aptek jako placówek 
ochrony zdrowia oraz blisko 30 tys. farmaceutów. W mocy 
utrzymano również przepisy zapewniające niezależność far-
maceutów, przy wykonywaniu ich zadań zawodowych.

– Serdecznie dziękuję wszystkim parlamentarzystom, którzy 
zdecydowali się poprzeć tę ustawę. Dziękuję również stronie 
rządowej za poparcie i wielogodzinne, merytoryczne dyskus-
je. Ten dzień z pewnością przejdzie do historii. Jestem prze-
konana, że stworzenie ram prawnych do świadczenia usług 
farmaceutycznych na europejskim poziomie stanie się siłą 
napędową dla rozwoju polskiej farmacji – powiedziała prezes 
NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W najbliższym czasie projekt ustawy o zawodzie farmaceuty 
dostanie skierowany do podpisu Prezydenta RP.

Już po raz czwarty polscy farmaceuci będą mieli możliwość 
pogłębiania specjalistycznej klinicznej wiedzy w hiszpańskich 
uniwersyteckich aptekach szpitalnych w ramach 
Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla pol-
skich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę 
Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia 
Hospitalaria. W dniu 9 grudnia br. rozpoczyna się rekrutacja 
do kolejnej edycji programu.

Rusza kolejna akcja informacyjna mająca na celu przypom-
nienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas pan-
demii COVID-19. Do aptek w całej Polsce trafią plakaty  
z instrukcją postępowania przy podejrzeniu zakażenia ko-
ronawirusem.

Z plakatów pacjent dowie się, co powinien zrobić, gdy poja-
wi się u niego gorączka, kaszel, duszności, utrata węchu lub 
smaku, a także co należy zrobić, by zapobiec infekcji, albo ją 
zwalczyć.

Akcja informacyjna ma także przypomnieć pacjentom,  
że brak dolegliwości może uśpić naszą czujność i sprawić, że 
nieświadomie będziemy zarażać innych. Dlatego na przygo-
towanych przez Ministerstwo Zdrowia plakatach znalazła się 
informacja przypominająca zasadę DDMA+W.

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, iż ma konto 
na portalu społecznościowym Twitter i zaprasza do jego 
odwiedzania.
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A. Śmierć bliskiego członka rodziny
B. Zawarcie małżeństwa
C. Rozwód
D. Zwolnienie z pracy

Według wyników opracowanych na  
podstawie kwestionariusza Social  
Readjustment Rating Scale (SRRS) najbardziej 
stresujące wydarzenie w życiu to:

TEST WIEDZY

A. Dystresem
B. Estresem
C. Neustresem
D. Hipstresem

Stres, który ma pozytywny, korzystny wpływ 
na organizm nazywamy:

0 2

A. 7% pracujących osób
B. 14% pracujących osób
C. 28% pracujących osób
D. 56% pracujących osób

Według badań przeprowadzonych przez 
Europejską Fundację na Rzecz Poprawy 
Warunków Pracy i Życia odczucie stresu w 
miejscu pracy oraz wzrastający destrukcyjny 
wpływ problemów związanych 
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A. Zespołem Lamberta-Eatona
B. Miastenią
C. Miopatią mitochondrialną
D. Rabdomiolizą

Zespół objawów chorobowych wywoływanych 
gwałtownym rozpadem tkanki mięśniowej 
poprzecznie prążkowanej prowadzącej do  
pojawienia się we krwi wolnej mioglobiny 
pochodzenia mięśniowego nazywamy:
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A. Alexander Fleming
B. Giuseppe Brotzu
C. Vincenzo Tiberio 
D. Raffaele Piria

Pierwsze prace nad przeciwbakteryjnym 
działaniem pleśni prowadził:
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A. Całe inaktywowane drobnoustroje: bakterie, 
wirusy i pasożyty
B. Naturalnie niezjadliwe żywe pełnokomórkowe 
drobnoustroje
C. Antygeny uzyskane z drobnoustrojów lub przez 
nie wydzielane
D. Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Szczepionki u ludzi mogą zawierać:
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A. nie może przewyższać liczby pasaży, 
które w badaniach klinicznych wykazano jako 
zadowalające w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
skuteczności lub immunogenności
B. może być wyższa niż liczba pasaży, 
które w badaniach klinicznych wykazano jako 
zadowalające w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
skuteczności lub immunogenności
C. nie może przewyższać liczby pasaży, 
które w badaniach klinicznych wykazano jako 
zadowalające w przeprowadzonej analizie ryzyka 
stabilności
D. może przewyższać liczbę pasaży, 
które w badaniach stabilności wykazano jako 
zadowalające w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
skuteczności lub immunogenności

Podczas produkcji końcowej serii szczepionki, 
liczba pasaży wirusa lub liczba kolejnych 
hodowli bakterii z macierzystej serii siewnej:
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OIA w Olsztynie informuje, że od 1 listopada 2020 roku na 
stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie „far-
macja apteczna” decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, 
została powołana  mgr farm. Elżbieta Bańkowska  
– jednocześnie pełniąca funkcję skarbnika w Radzie Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Olsztynie.

Izba aptekarska w Rzeszowie informuje o prowadzonym 
przez Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszow- 
skiego projekcie badawczym, którego celem jest ocena ko-
relacji pomiędzy szczepieniami przeciw gruźlicy a zachorow-
aniami na COVID-19  wśród pracowników medycznych. Pro-
gram badania został zatwierdzony przez Komisję Bioetyczną,  
a badanie zarejestrowane w Centrum Badań Klinicznych.

W badaniu mogą uczestniczyć  także aptekarze. Więcej infor-
macji oraz szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na 
stronie POIA.

OOIA opublikowała pracę specjalizacyjną mgr farm. Katarzyny 
Sojki. Jest to praca poglądowa w ramach specjalizacji z far-
macji szpitalnej poświęcona wyrobom medycznym stosowa-
nym w oddziale intensywnej terapii z punktu widzenia apteki 
szpitalnej.

WOIA opublikowała komunikat Wojewódzkiego Wielkopol- 
skiego Konsultanta w dziedzinie Farmacji Szpitalnej dotyczący 
najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS). Komunikat przy-
pomina, że stosowne rozporządzenie ze stycznie 2020 roku 
poszerzyło wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych 
stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy o substancje o działaniu cy-
totoksycznym takie jak cisplatyna, etopozyd i fluorouracyl. 
W związku z powyższym po stronie pracodawcy pojawił się 
obowiązek wykonywania okresowych pomiarów tych sub-
stancji w środowisku pracy.

OIA w Warszawie zaprasza członków poszczególnych dele- 
gatur na wieczory wigilijne online: „Grudzień to miesiąc, 
kiedy od wielu lat w każdej delegaturze Izby widywaliśmy się 
osobiście na spotkaniach opłatkowych. Niestety w tym roku 
spotkanie bezpośrednie musimy zastąpić spotkaniem zdal-
nym, korzystając z osiągnięć techniki”.

Ukazał się kolejny 2(98)2020 Biuletyn Informacyjny Zachod-
niopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Szczecinie: 
„Przed nami trudny okres – nie tylko ciąg dalszy zmagań 
z epidemią Covid-19 i licznymi obostrzeniami, ale również 
zbliżający się sezon grypowy. Stąd tematem przewodnim kilku 
artykułów są szczepienia ochronne przeciw grypie oraz zasady 
prawidłowego postępowania z lekami termolabilnymi. Z racji 
zbliżającego się końca roku i konieczności rozliczenia okresu 
edukacyjnego przez niektórych farmaceutów zrzeszonych  
w naszej Izbie, zachęcamy do zapoznania się z opracowaniem 
dotyczącym zasad odbywania, dokumentowania i rozliczania 
się z obowiązku kształcenia ciągłego. W bieżącym numerze 
Biuletynu poruszamy również tak istotne sprawy, jak polisa 
ubezpieczeniowa OC farmaceutów, którą objęci są wszyscy 
członkowie naszego samorządu, a także zasady obliczania 
stażu pracy w aptece niezbędnego do objęcia stanowiska kie-
rowniczego. Tradycyjnie przedstawiamy również kalendarium 
prac Okręgowej Rady Aptekarskiej i Prezydium ORA”.

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