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od re da kcji

Najnowsze wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej otwiera
artykuł dr n. farm. Anny Serafin, która podejmuje temat procedur dopuszczenia do
obrotu szczepionek przeciw COVID-19. W jakich sytuacjach możliwe jest przyspieszenie procedury rejestracyjnej? Na czym polega procedura rolling review?
Mgr farm. Michał Tułaza przedstawia nadzieje i zagrożenia płynące z zastosowania
komórek macierzystych w leczeniu COVID-19. Czy mogą być postrzegane jako panaceum na chorobę koronawirusową?
O moczniku w recepturze i sposobie dobierania odpowiedniego podłoża do preparatów recepturowych z jego wykorzystaniem piszą mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska i mgr farm. Dorota Czechowska.
Zapraszamy do lektury!
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Procedury dopuszczenia do obrotu
szczepionek przeciwko COVID-19
Każdy produkt leczniczy, który znajduje się na rynku posiada pozwolenie na dopuszczenie do obrotu. Oznacza to,
że jego jakość, skuteczność oraz bezpieczeństwo zostały
pozytywnie ocenione przez odpowiedni organ.

Organem oceniającym w zależności od

Komisja Europejska wydaje pozwolenie

procedury, w której firma farmaceutycz-

na dopuszczenie do obrotu na podsta-

na (wnioskodawca) uzyskuje zgodę na

wie wniosku, który jest oceniany i roz-

wprowadzenie do obrotu, jest urząd lub

patrywany przez EMA.

agencja w państwie oceniającym lub Eu-

Jakie leki mogą być
rejestrowane w procedurze
scentralizowanej?

ropejska Agencja Leków (ang. European
Medicines Agency; EMA).

Na czym polega procedura
scentralizowana?

W tej procedurze o pozwolenie na do-

Procedura, która umożliwia jednocze-

firmy dla leków:

sne dopuszczenie do obrotu leku we

•

puszczenie do obrotu muszą ubiegać się

wszystkich krajach Unii Europejskiej

wytwarzanych w oparciu o procesy
biotechnologiczne (w tym szcze-

oraz Europejskiego Stowarzyszenia Wol-

pionki, insuliny);

nego Handlu (ang. European Free Tra-

•

stosowanych w terapiach zaawan-

de Association EFTA) – strony umowy

sowanych, takich jak terapia geno-

o EOG: Islandii, Norwegii i Lichtenste-

wa, czy somatyczna terapia komór-

inie, na podstawie jednego pozwolenia

kowa;

na dopuszczenie do obrotu, to proce-

•

dura scentralizowana (ang. Centralized

sierocych, czyli stosowanych w chorobach rzadkich;

Procedure – CP). Na podstawie opinii

•

zawierających nową cząsteczkę, dla

naukowej Komitetu ds. Produktów Lecz-

której wskazaniem terapeutycznym

niczych Stosowanych u Ludzi (ang. Com-

jest wirus HIV lub zespół nabytego

mittee for Medicinal Products for Hu-

niedoboru odporności (AIDS), no-

man Use; CHMP) działającego przy EMA,

wotwór, zaburzenia neurodegeneracyjne, cukrzyca,

8

Aptekarz Polski nr 173 (151 e )

•

p r o c e d u ry d o p u sz c z e n ia sz c z e pion ek

choroby autoimmunologiczne i inne dysfunkcje immunologiczne oraz choroby wirusowe;

•

weterynaryjnych stosowanych jako stymulatory wzrostu
lub wydajności.

Procedura narodowa
Ostatnią możliwą procedurą rejestracyjną jest procedura narodowa (National Procedure – NP), gdzie w Polsce organem
odpowiedzialnym za proces rejestracji jest Urząd Rejestracji

W procedurze scentralizowanej zarejestrowane mogą być
również produkty lecznicze, których substancja czynna stanowi istotną innowację terapeutyczną, naukową lub techniczną,
oraz dla których uzyskanie pozwolenia na poziomie UE leży
w interesie zdrowia ogółu społeczeństwa. Leki, które znajdują
się w obrocie na podstawie procedury centralnej, wpisywane

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (URPL). Wykaz odnośnych władz wszystkich krajów UE, które odpowiedzialne są za przeprowadzenie rejestracji leku w procedurze narodowej znajduje się na stronie EMA.
W przypadku pozytywnej oceny przedstawionej dokumenta-

są do wspólnotowego rejestru produktów leczniczych.

cji, prezes URPL wydaje pozwolenie na dopuszczenie do ob-

Od czego zależy wybór procedury
rejestracji?

Polski lub na terenie innego kraju, które wydało pozwolenia

Innymi procedurami, które umożliwiają podmiotom odpowie-

Co składa się na dossier rejestracyjne?

rotu produktu leczniczego, które jest ważne tylko na terenie
w procedurze narodowej.

dzialnym uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są
procedura wzajemnego uznania, procedura zdecentralizowa-

Aby rozpocząć procedurę oceniającą, bez względu na sposób

na oraz procedura narodowa. Wybór procedury rejestracji,

ścieżki rejestracji, konieczne jest złożenie do odpowiednich

zależy od tego, w jakich państwach podmiot odpowiedzialny

organów oceniających wniosku rejestracyjnego wraz z wy-

zamierza wprowadzić lek.

maganymi załącznikami, tzw. dossier rejestracyjne. Składa się
ono z dokumentacji naukowej oraz administracyjnej uwzględ-

Procedura wzajemnego uznania

niającej różnego rodzaju dokumenty formalne. Format doku-

Procedura wzajemnego uznania (ang. Mutual Recognition

mentacji jest ujednolicony i stanowi on tzw. Wspólny Doku-

Procedure - MRP) ma zastosowanie, jeśli dany produkt lecz-

ment Techniczny CTD, który składa się z pięciu modułów:

niczy uzyskał już pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

•

Moduł 1 zawiera m.in. wniosek, dokumenty formalne, do

w jednym z państw członkowskich UE, tzw. referencyjnym

których należy m.in. zezwolenie na wytwarzanie, druki

państwie członkowskim (ang. Reference Member State - RMS),

informacyjne produktu leczniczego (m.in. charakterysty-

a podmiot odpowiedzialny zadecydował, aby zarejestrować

ka produktu leczniczego, ulotka dla pacjenta) oraz stresz-

go w kolejnych państwach UE (państwa zainteresowane – ang.

czenie opisu systemu monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych (PSMF);

Concerned Member States CMS). Ocena danego produktu
•

leczniczego w CMS odbywa się na podstawie raportu ocenia-

Moduł 2 zawiera ogólne podsumowanie jakości produktu
leczniczego, przegląd i streszczenie dostępnych danych

jącego przygotowanego przez RMS.

nieklinicznych oraz danych klinicznych;

Procedura zdecentralizowana

•

Moduł 3 zawiera pełną dokumentację dotyczącą jakości

Procedure

produktu leczniczego, w tym procesu wytwarzania sub-

– DCP) stosowana jest, gdy wnioskowany produkt leczniczy

stancji czynnej, etapów kontroli produktu, zakresu kon-

Procedura

zdecentralizowana

(Decentralized

troli, metod badań, materiałów wyjściowych oraz sub-

nie został jeszcze dopuszczony w żadnym z państw członkow-

stancji pomocniczych;

skich UE, a celem podmiotu odpowiedzialnego jest uzyskanie

•

pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w kilku krajach człon-

Moduł 4 zawiera wyniki badań nieklinicznych oraz związaną z nimi literaturę;

kowskich jednocześnie. W takim przypadku podmiot odpo-

•

wiedzialny wskazuje państwo referencyjne – RMS, którego

Moduł 5 zawiera wyniki badań klinicznych, związaną
z nimi literaturę.

rolą będzie sporządzenie raportu oceniającego na podstawie,
którego CMS wydają swoją decyzję.
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Jak długo trwa ocena wniosku
rejestracyjnego?

W momencie, gdy eksperci analizujący przedstawioną dokumentację, wskażą na jakiekolwiek braki lub nieścisłości
w dokumentacji rejestracyjnej, podmiot odpowiedzialny jest

Czas trwania oceny wniosku wraz ze złożoną dokumentacją

zobligowany do rozwiązania problemu i dostarczenia nie-

jest różny w zależności od procedury, którą podmiot odpo-

zbędnych uzupełnień i wyjaśnień w wyznaczonych terminach.

wiedzialny zamierza uzyskać pozwolenie na dopuszczenie do
obrotu. Procedura wzajemnego uznania, czyli wtedy gdy dany

W przypadku takich zapytań występują okresy zawieszenia,

produkt leczniczy uzyskał już pozwolenie na dopuszczenie do

tzw. clock time sprawiając, że procedura rejestracji zostanie

obrotu w jednym z państw członkowskich UE, trwa 90 dni.

wydłużona o czas potrzebny do udzielenia przez firmę odpowiedzi. W praktyce oznacza to, że cały proces rejestracji

Na podstawie raportu oceniającego, który został już przygoto-

wynosi najczęściej około 2 lat.

wany przez kraj referencyjny, podmiot odpowiedzialny składa
wniosek rejestracyjny do krajów zaineresowanych. W ciągu

W związku z tym, w standardowych warunkach dostępność

tych 90 dni kraj zainteresowany sprawdza raport oceniający

leku oryginalnego zawierającego nową, dotąd nieznaną czą-

oraz przygotowane przez podmiot odpowiedzialny druki in-

steczkę to czas nie tylko potrzebny do przeprowadzenia

formacyjne przetłumaczone na język danego kraju. Po uzyska-

wszystkich badań przedklinicznych (2-5 lat) oraz klinicznych

niu pozytywnej oceny w ciągu 30 dni wydawana jest decyzja

(około 4-8 lat), ale również kolejne 2 lata potrzebne na ocenę

o dopuszczeniu do obrotu w danym kraju.

zebranych i przedstawionych dowodów. Oznacza to, że oprócz
czasu potrzebnego do przeprowadzenia wszystkich badań

Proces dopuszczenia do obrotu w procedurze narodowej, jak

jakościowych, przedklinicznych i klinicznych należy doliczyć

i w procedurze zdecentralizowanej trwa 210 dni. W przypad-

czas, podczas którego urząd oceniający zapozna się z przed-

ku procedury DCP, po złożeniu przez podmiot odpowiedzial-

stawioną dokumentacją i na jej podstawie wyda pozwolenie

ny wniosku wraz z dokumentacją w państwie referencyjnym

na dopuszczenie do obrotu bądź wezwie podmiot ubiegający

i w krajach zainteresowanych, w ciągu tych 210 dni państwo

się o pozwolenie do przedłożenia niezbędnych uzupełnień.

referencyjne przygotowuje raport oceniający, który jest przesyłany do państw zainteresowanych wraz z drukami informa-

W jakich sytuacjach można przyspieszyć
procedurę rejestracyjną?

cyjnymi przetłumaczonymi na język obowiązujący w danym
kraju i wydawana jest pozytywna opinia krajów zainteresowanych. Po zakończeniu tego etapu kraje, które w niej uczestni-

Czy w związku z tym, w sytuacjach nadzwyczajnych, kiedy cały

czą (referencyjny oraz zainteresowane), mają 30 dni na wyda-

świat oczekuje, aby lek był dostępny jak najszybciej, procedo-

nie krajowej decyzji o dopuszczeniu do obrotu.

wanie w trybie standardowym byłoby racjonalne? Rok 2020
był rokiem pod znakiem wirusa SARS-CoV-2 i tego, jak wpłynął

W procedurze narodowej czas ten wynosi dokładnie tyle

na życie mieszkańców całego świata. Od momentu ogłoszenia

samo, z tym, że cała procedura oceny odbywa się w jednym

w marcu 2020 roku pandemii, cały świat czeka z niecierpli-

kraju (np. w Polsce przez URPL). W przypadku procedury cen-

wością na powstrzymanie rozprzestrzeniającego się w szaleń-

tralnej czas potrzebny do oceny złożonej dokumentacji przez

czym tempie wirusa i powrotu do znanej nam normalności.

CHMP przy EMA, który wydaje opinię naukową, wynosi również 210 dni. W ciągu kolejnych 67 dni przygotowana opinia

Szczepionki przeciwko COVID-19, tak jak wszystkie produkty

trafia do Komisji Europejskiej (KE), która przygotowuje projekt

lecznicze, aby mogły być dostępne, muszą uzyskać pozwolenie

decyzji. Po konsultacji z krajami Unii Europejskiej, KE wyda-

na dopuszczenie do obrotu. Aby je zdobyć muszą przedstawić

je pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, które obowiązuje

wyniki badań jakościowych, przedklinicznych oraz klinicznych

w całej UE oraz krajach EFTA.

w zakresie wystarczającym, aby wykazać odpowiednią jakość,
skuteczność i bezpieczeństwo. Należy pamiętać, że wyma-

Kiedy procedura rejestracyjna może się
przeciągnąć?

gania dotyczące rejestracji szczepionek są niezwykle rygorystyczne, ponieważ należą one do najbardziej złożonej grupy

Podane czasy dla poszczególnych rejestracji dotyczą tylko

produktów, czyli leków biologicznych.

i wyłącznie sytuacji, gdzie oceniające urzędy/agencje nie mają
uwag, pytań lub nie wystąpiły żadne niejasności związane
z przedstawioną dokumentacją.
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Na czym polega procedura rolling review?

Szczepionka AZD1222 zawiera osłabioną formę innego wi-

Procedura „rolling review” to narzędzie regulacyjne, jakim

u szympansów. Wirus ten został genetycznie zmieniony, tak

dysponuje Europejska Agencja Leków, czyli organ odpowiedzialny za ocenę dostarczonych przez podmiot odpowiedzialny danych złożonych wraz z wnioskiem rejestracyjnym leku,
który ubiega się o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Zgodnie z przedstawionymi powyżej wymaganiami dotyczącym procedury rejestracji szczepionek, jak również produktów leczniczych, których obecność na rynku jest w interesie
zdrowia publicznego, muszą być one rejestrowane centralnie.
Poza odgórnie obowiązującymi wskazaniami do stosowania
tej procedury, sam fakt, że wystarczy jedno pozwolenie, aby
dany lek - w tym przypadku szczepionka - był dostępny we
wszystkich krajach UE i EFTA jednocześnie, jest najbardziej
optymalną drogą rejestracji.

rusa (z rodziny adenowirusów), który wywołuje infekcje
aby utracił zdolność namnażania się w organizmie człowieka oraz otrzymał materiał genetyczny pochodzący z wirusa
SARS-CoV-2, która odpowiada za wytwarzanie białka – glikoproteiny S (ang. spike protein). Układ odpornościowy osoby
zaszczepionej potraktuje glikoproteinę S, jako obce białko
i wytworzy naturalne czynniki obronne - przeciwciała i limfocyty T przeciwko temu białku.
18 listopada 2020 roku AstraZeneca opublikowała wyniki
trwającego badania klinicznego II/III fazy, w którym biorą
udział osoby dorosłe przyjmujące 2 dawki AZD1222. U wszystkich osób bez względu na wiek, które otrzymały AZD1222
w ciągu 28 dni wystąpiła odpowiedź humoralna przeciwko
białku S (ang. spike protein) wirusa SARS-CoV-2. Po 14 dniach

Procedura „rolling review” jest stosowana przez EMA w celu
przyspieszenia procesu oceny dokumentacji dla szczepionki
w warunkach zagrożenia zdrowia publicznego. W sytuacjach
standardowych, wszystkie dane dotyczące skuteczności,
bezpieczeństwa i jakości leku oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone wraz z formalnym wnioskiem
o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w chwili
rozpoczęcia oceny. W przypadku procedury „rolling review”
CHMP powołuje osoby, które odpowiedzialne są za przeprowadzanie stopniowej oceny dostarczanych sukcesywnie przez
firmę danych, z trwających obecnie badań.

od podania drugiej dawki szczepionki, u wszystkich osób
oznaczono przeciwciała neutralizujące. Odpowiedź komórkowa ze strony limfocytów T utrzymywała się przez 2 miesiące.
W przyszłości, układ odpornościowy osoby zaszczepionej, po
kontakcie z wirusem SARS-CoV-2, rozpozna wirusa i będzie
odpowiednio przygotowany do jego zniszczenia. Wytworzone
na drodze szczepienia przeciwciała i limfocyty T będą współpracować, aby wyeliminować wirusa, zapobiec jego namnażaniu i infekowaniu dalszych komórek organizmu oraz zniszczyć
zainfekowane komórki, pomagając w ten sposób chronić organizm przed wystąpieniem COVID-19.

Szczepionka firmy Moderna Biotech Spain

Procedura rolling review dla szczepionek
przeciwko COVID-19

Procedura „rolling review” została uruchomiona 16 listopada 2020 roku dla szczepionki firmy Moderna Biotech Spain,

Decyzja o wdrożeniu procedury „rolling review” dla szcze-

S.L. Podobnie, jak w przypadku szczepionki BNT162b2, szcze-

pionki, podjęta zostaje na podstawie wstępnych wyników

pionka mRNA-1273 zawiera informację genetyczną w posta-

badań przedklinicznych i wczesnych faz badań klinicznych po-

ci mRNA dla białka typu S zapakowaną w cząsteczki lipidów,

twierdzających ich skuteczność i bezpieczeństwo. Do chwili

które ułatwiają wnikanie mRNA do komórek gospodarza oraz

obecnej, w procedurze „rolling review” oceniane są 4 szcze-

zapobiegają jego degradacji. Kiedy pacjent otrzyma domię-

pionki przeciwko COVID-19, z czego jedna z nich otrzymała już

śniowo podaną szczepionkę, jego organizm odczytuje zapis

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

pochodzący z mRNA i wytwarza białko kolca. Jednocześnie,
układ odpornościowy rozpozna to białko jako obce i rozpocz-

Szczepionka AZD1222 Astra Zeneca we
współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim

nie intensywne pobudzanie mechanizmów obronnych – produkcję przeciwciał i limfocytów T skierowanych przeciwko

Jako pierwsza procedura „rolling review” została ogłoszona na
stronie EMA 1 października 2020 roku dla szczepionki przeciwko COVID-19, która jest opracowywana przez firmę AstraZeneca we współpracy z Uniwersytetem Oksfordzkim.
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W sytuacji, gdy pacjent zostanie narażony na SARS-CoV-2, jego

CHMP finalizuje ocenę zgodnie z standardowymi wymogami

układ odpornościowy natychmiast rozpozna wirusa i będzie

dotyczącymi jakości, bezpieczeństwa i skuteczności dla każ-

przygotowany, aby w jak najkrótszym czasie wyeliminować wi-

dego produktu leczniczego rejestrowanego w procedurze

rusa z organizmu, zapobiec jego dalszemu rozprzestrzenianiu,

centralnej. Ze względu na czas zyskany podczas wdrożenia

pomagając w ten sposób chronić organizm przed COVID-19.

procedury „rolling review”, sam proces rejestracji jest skrócony do minimum.

Szczepionka Janssen-Cilag International N.V.
Kolejna procedura „rolling review” została otworzona dla
szczepionki Ad26.COV2.S (Janssen-Cilag International N.V.)

Warunkowe dopuszczenie do obrotu
dla szczepionki Comirnaty

1 grudnia 2020 roku. Jest również szczepionką mRNA zawie-

Szczepionka ta została dopuszczona do obrotu na podstawie

rającą informację genetyczną dotyczącą białek S występu-

warunkowego pozwolenia na dopuszczenia do obrotu. Ozna-

jących na powierzchni SARS-CoV-2. Oczekuje się, że po po-

cza to, że nadal prowadzone są badania kliniczne i oczekiwane

daniu szczepionki organizm pacjenta wytworzy limfocyty T

są dalsze dowody potwierdzające korzyści ze stosowania tej

oraz przeciwciała, które w kontakcie w wirusem SARS-CoV-2

szczepionki. Co najmniej raz na rok, EMA wykona przeglądu

zapobiegną rozwojowi infekcji i uchronią przed rozwojem

nowych informacji dla tej szczepionki, a w przypadku koniecz-

COVID-19.

ności, druki informacyjne zostaną zaktualizowane.

Szczepionka BioNTech we współpracy z firmą
Pfizer

Badania kliniczne trwają
Badania kliniczne trwają nadal i bierze w nich udział kilkadzie-

Procedura „rolling review” została ogłoszona dla kolejnej

siąt tysięcy pacjentów pochodzących z kilkuset ośrodków zlo-

szczepionki przeciwko COVID-19, tj. szczepionki BNT162b2,

kalizowanych na całym świecie. Wyniki te dostarczą dalszych

która jest wytwarzana przez BioNTech we współpracy z fir-

informacji na temat skuteczności i bezpieczeństwa szczepion-

mą Pfizer (6 października 2020). Ta właśnie szczepionka, jako

ki w ochronie ludzi przed COVID-19, które zostaną ocenione

pierwsza, 21 grudnia 2020 roku uzyskała warunkowe pozwo-

w planowanych cyklach przeglądowych. CHMP może przyznać

lenie na dopuszczenie do obrotu. Zgodnie z informacjami

warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu leku, jeśli

zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego jest to

stwierdzi, że spełnione są wszystkie z poniższych kryteriów:

szczepionka, która w nanocząsteczkach lipidowych zawiera

•

informacyjny RNA ze zmodyfikowanymi nukleozydami, co pozwala na otrzymanie podawanego domięśniowo niezdolnego

pozytywny;
•

do namnażania RNA celem okresowej ekspresji antygenu S
wirusa SARS-CoV-2. Szczepionka wywołuje zarówno odpo-

istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że wnioskodawca
dostarczy wyczerpujące dane po wydaniu pozwolenia;

•

wiedź immunologiczną polegającą na wytworzeniu przeciwciał neutralizujących, jak i odpowiedź komórkową na

stosunek korzyści do ryzyka dla szczepionki jest

szczepionka umożliwia zaspokojenie potrzeby medycznej;

•

korzyści wynikające z natychmiastowej dostępności leku

antygen białka szczytowego (S), co jak pokazują wyniki bada-

dla pacjentów są większe niż ryzyko związane z faktem,

nia klinicznego znamiennie statystycznie i klinicznie zmniejsza

że nadal wymagane są dodatkowe dane.

ryzyko zachorowania na COVID-19.

Warunkowe pozwolenie a niezaspokojona
potrzeba medyczna

Rolling review – proces rejestracji
skrócony do minimum

Warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest
W każdym z tych przypadków, dane przedkliniczne oraz wcze-

pragmatycznym narzędziem do szybkiego dopuszczenia leku,

sne dane kliniczne były wystarczające na tyle, aby wykazać

który spełnia niezaspokojoną potrzebę medyczną. Pomimo

że wszystkie te szczepionki stymulują układ odpornościowy

wcześniejszej akceptacji gwarantuje, że lek spełnia rygory-

człowieka do produkcji przeciwciał i limfocytów T, których ce-

styczne normy UE w zakresie bezpieczeństwa, skuteczności

lem jest unieszkodliwienie wirusa. W przypadku szczepionek,

i jakości, a kompleksowe dane są nadal generowane po jego

które nie uzyskały jeszcze pozwolenia na dopuszczenie do ob-

zatwierdzeniu. Warunkowe pozwolenia na dopuszczenie do

rotu, procedury „rolling review” będą kontynuowane do czasu

obrotu są ważne przez rok i mogą być co roku odnawiane.

uzyskania wystarczających dowodów na poparcie formalnego
wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.
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Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego

Podsumowanie

Po wydaniu takiego pozwolenia, podmiot odpowiedzialny

Podsumowując, każdy znajdujący się na rynku lek musi cha-

musi wypełnić określone obowiązki w określonych ramach

rakteryzować się wysoką jakością, profilem bezpieczeństwa

czasowych. Te obowiązki mogą obejmować ukończenie trwa-

oraz skutecznością, które są wnikliwie oceniane w trakcie

jących lub nowych badań lub zebranie dodatkowych danych

procesu rejestracji. Szczepionki rejestrowane są jako produkty

w celu potwierdzenia, że stosunek korzyści do ryzyka leku

oryginalne, stąd wymagania dotyczące zebranych dowodów

pozostaje pozytywny. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

oraz opracowanej dokumentacji są wyjątkowo restrykcyjne

można przekształcić w standardowe pozwolenie na dopusz-

i podlegają wnikliwej analizie oraz ocenie.

czenie do obrotu (które nie podlega już żadnym szczególnym
zobowiązaniom), gdy podmiot odpowiedzialny wypełni nałożone obowiązki, a pełne dane potwierdzą, że korzyści ze stosowania leku nadal przeważają ewentualne ryzyko. Początko-

dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert

wo jest ono ważne przez 5 lat, następnie można go odnowić
na czas nieokreślony.

Piśmiennictwo dostępne u Autorki

Zawieszenie lub cofnięcie zezwolenia
Podobnie jak w przypadku każdego leku, jeśli nowe dane
wskazują, że korzyści z leku nie przeważają już nad ryzykiem,
EMA może podjąć działania regulacyjne, takie jak zawieszenie
lub cofnięcie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Takie
działania mogą zostać wdrożone również, jeśli firma nie wywiązuje się z nałożonych obowiązków.

Amerykańska procedura przyspieszonego
dopuszczenia do obrotu
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) umożliwia
wprowadzenie na rynek leków w procedurze zwanej Emergency Use Authorization (EUA). Jest to przyspieszona procedura dopuszczenia produktu leczniczego na rynek USA, która również jest stosowana w sytuacjach nagłych, w których
występuje powszechne zagrożenie zdrowia publicznego.
Zgodnie z sekcją 564 federalnej ustawy o żywności, lekach
i kosmetykach, komisarz FDA może zezwolić na użycie niezatwierdzonych produktów leczniczych lub niezatwierdzonych
zastosowań zatwierdzonych produktów leczniczych w nagłych
przypadkach w celu diagnozowania, leczenia lub zapobiegania
poważnym lub groźnym chorobom lub stanom spowodowanym przez czynniki zagrażające, gdy nie ma odpowiednich,
zatwierdzonych i dostępnych alternatyw. W Stanach Zjednoczonych 10 grudnia 2020 roku oraz 20 grudnia 2020 FDA dopuściło w ramach procedury EUA dwie szczepionki przeciwko
COVID-19: firmy Pfizer-BioNTech oraz ModernaTX, Inc.
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Terapia C OVID- 19 p r z y w yko r z ystan i u
komórek m aci e r z yst ych .
P rzyszłość cz y t e r aź n i e jsz o ść?
M i nę ł o p o na d sto l a t , o dkąd w drug i ej dekadz i e X X wi eku
p a nd e mi a g r y p y , tz w. hi sz p anki , do p rowadz i ła do śm i erc i
mi l i o nów l u d z i na c a ł ym glo bi e. W 2 0 2 0 ro ku świ at stanął
w o bl i c z u ko lej nej p andem i i .

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

Pod koniec 2020 roku na rynek trafiły

nazwała nowego wirusa SARS-CoV-2

pierwsze szczepionki przeciwko wiru-

(z ang. Severe acute respiratory syn-

sowi SARS-CoV-2. Wydają się być one

drome coronavirus 2), a związaną z nim

najskuteczniejszą metodą prewencji za-

chorobę jako Coronavirus Disease-19

każenia. Jednak pomimo wszelkich sta-

(COVID-19). WHO podkreśla, że COVID-19

rań nie udało się dotychczas opracować

jest globalnym zagrożeniem dla zdro-

skutecznych

wia, wrogiem publicznym numer 1, po-

nych do leczenia i kontrolowania prze-

tencjalnie potężniejszym niż terroryzm.

biegu choroby, zwłaszcza problemów

COVID-19 po raz pierwszy wykryto

z oddychaniem.

środków

farmakologicz-

w Chinach w listopadzie 2019 roku.
Prowadzone są badania nad terapia-

Z czym się mierzymy?

mi opartymi na mezenchymalnych komórkach macierzystych, głównie ze

COVID-19 to przede wszystkim choro-

względu na ich zdolność do regeneracji

ba układu oddechowego. U większo-

tkanek,

ści osób występuje gorączka, kaszel
i duszność. U części pacjentów COwydolność wielonarządową lub zespół
niewydolności

działania

palnego.

VID-19 powoduje niedotlenienie, nieostrej

immunomodulacji,

przeciwzwłóknieniowego i przeciwza-

Czy współczesna medycyna jest już

oddechowej

gotowa na zastosowanie tak innowa-

(ARDS), mogące prowadzić do zgonu.

cyjnej metody leczenia w przypadku

Główną przyczyną występowania tych

COVID-19?

objawów jest ekstremalnie rozległy stan
zapalny i rozregulowana odpowiedź immunologiczna.

17

komórk i maci e r z ys t e w lecz en i u cov i d - 1 9

Aptekarz Polski nr 173 (151 e )
Receptor ACE2 jest szeroko rozpowszechniony na po-

Jaka jest patogeneza COVID-19?
Czynnikiem

wywołującym

COVID-19

jest

wierzchni komórek człowieka, zwłaszcza płucnych komórek

koronawirus

pęcherzykowych typu 2 (AT2) i komórek nabłonka naczyń

SARS-CoV-2. Pełna sekwencja genomu SARS-CoV-2 została po-

włosowatych. Wykazano eksperymentalnie, że wirus może

znana i wykazuje 79,6% identyczności sekwencji z SARS-CoV,

namnażać się nie tylko w obrębie płuc, ale również w komórkach

a na poziomie całego genomu jest w 96% identyczna

nabłonka jelit - enterocytach, nerkach oraz naczyniach krwio-

z koronawirusem występującym u nietoperzy.

nośnych. Szpik kostny, węzły chłonne, grasica oraz śledziona
nie wykazują ekspresji receptora ACE2. Odkrycia te sugerują,

Rodzina koronawirusów

że terapia immunoglobulinami może odnieść skutek w lecze-

Koronawirusy powodują przede wszystkim infekcje dróg od-

niu pacjentów z zakażeniem wirusem.

dechowych i jelit. Mogą mieć poważne konsekwencje dla
zdrowia publicznego: poza obecną pandemią COVID-19,

Seryna 2 i CD147 - udział we wnikaniu wirusa

koronawirusy były również odpowiedzialne za SARS i bliskow-

Oprócz białka ACE2 istotnym czynnikiem patogenezy

schodni zespół niewydolności oddechowej MERS - dwie po-

SARS-CoV-2 jest enzym seryna 2 (TMPRSS2). Proteaza

ważne epidemie mające miejsce w ciągu ostatnich dwóch de-

TMPRSS2 aktywuje proces fuzji komórkowej wirusa. Badania

kad. Uważa się, że rozprzestrzenianie się wirusa wśród ludzi

wskazują, że zablokowanie TMPRSS2 może mieć istotne zna-

zachodzi przez trzy główne mechanizmy przenoszenia: trans-

czenie w poszukiwaniu leków na COVID-19.

misji kontaktowej, kropelkowej i aerozolowej.
Stwierdzono również, że SARS-CoV-2 może wykorzystywać re-

Objawy COVID-19

ceptor białkowy CD147 jako dodatkową drogę inwazji komó-

W przypadku większości pacjentów z zakażeniami COVID-19

rek gospodarza, szczególnie w przypadku tkanek pozbawio-

początkowe objawy obejmują między innymi gorączkę, dusz-

nych receptora ACE2. W badaniach in vitro zaobserwowano,

ność, kaszel, bóle mięśni i ogólne złe samopoczucie. U nie-

że przeciwciała monoklonalne anty-CD147 blokują interak-

których pacjentów pojawiają się objawy żołądkowo-jelito-

cję pomiędzy receptorem CD147, a glikoproteiną S wirusa

we, takie jak biegunka i nudności. W większości przypadków

SARS-CoV-2.

COVID-19 przejawia się jako choroba o nasileniu od łagod-

Odpowiedź immunologiczna na zakażenie
SARS-CoV-2

nego do umiarkowanego, a przy zachowawczym postępowaniu medycznym spodziewane jest całkowite wyleczenie.
Jednak w grupie pacjentów wysokiego ryzyka: osób starszych

Stan zapalny ma kluczowe znaczenie dla skutecznej odpo-

oraz osób z chorobami towarzyszącymi, takimi jak nadciśnie-

wiedzi immunologicznej, zwalczenia infekcji oraz neutraliza-

nie i cukrzyca, choroba może przyjąć ciężki przebieg. Mogą

cji patogenów. Dobrze wykształcona wrodzona odpowiedź

wystąpić zapalenie płuc, zespół ostrej niewydolności odde-

immunologiczna jest pierwszym mechanizmem obronnym

chowej (ARDS), niewydolność wielonarządowa, kardiomio-

przed patogenami wirusowymi. Kiedy nowy wirus atakuje

patia, ostre uszkodzenie nerek, ostre uszkodzenie wątroby

gospodarza, receptory rozpoznawania wzorców (receptory

i wstrząs. Powikłania te zazwyczaj wymagają przyjęcia na od-

Toll-like, receptory NOD-like i receptory RIG-I-like) działa-

dział intensywnej terapii i włączenia tlenoterapii połączonej

ją na wykryty patogen przez aktywację wrodzonego układu

z wentylacją mechaniczną. W tej grupie śmiertelność związa-

odpornościowego. Obecność wirusa wywołuje dojrzewanie

na z chorobą jest szczególnie wysoka.

komórek dendrytycznych (prezentujących antygen), ekspresję czynników zapalnych i uwalnianie interferonów typu I.

Rola receptora ACE2

Indukują one działanie makrofagów, a tym samym ogranicza-

Zakażenie ludzkich komórek nabłonka pęcherzyków płucnych

ją inwazję patogenu.

przez SARS-CoV-2 odbywa się za pośrednictwem recepW początkowej fazie wirus identyfikuje receptor ACE2 przez

Markery stanu zapalnego u pacjentów
z COVID-19

swoje białko szczytowe S. Glikoproteina S1 odpowiada za

Większość pacjentów z COVID-19 ma podwyższony poziom

tora enzymu konwertującego angiotensynę typu II (ACE2).

pierwszy etap wnikania wirusa do komórki, glikoproteina

białka C-reaktywnego (CRP), biomarkera stanu zapalnego.

S2 jest wykorzystywana podczas drugiej fazy - fuzji osłonki
wirusa oraz komórki gospodarza. Fuzja odbywa się na zasadzie endocytozy.
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W porównaniu z ozdrowieńcami, osoby w czynnej fazie
choroby miały znacznie wyższy poziom CRP we krwi. Jeśli
układ odpornościowy jest nadmiernie aktywowany z powodu przeciążenia wirusem (reakcja hiperzapalna), wydziela
się zbyt duża liczba czynników zapalnych (interleukiny IL-2,
IL-6, IL-7, IL-8, czynnik martwicy nowotworu alfa TNF-α, białko chemotaktyczne monocytów-1 MCP-1, białko zapalne makrofagów 1-alfa MIP-1α, GSCF, IP10. Rozwija się ekstremalnie
silna odpowiedź immunologiczna (tzw. burza cytokinowa),
pojawia się obrzęk, mogący prowadzić do zespołu ostrej
niewydolności oddechowej i ciężkiego uszkodzenia serca,

Terapie dostępne w leczeniu COVID-19
Dotychczasowe metody leczenia COVID-19 obejmują stosowanie antybiotyków (głównie w celu prewencji powikłań
- bakteryjnego zapalenia płuc), glikokortykosteroidów i immunoglobulin (kontrola przebiegu stanu zapalnego), osocza
ozdrowieńców (podanie przeciwciał) i leków przeciwwirusowych.
W walce z COVID-19 dużą uwagę poświęcono lekom przeciwmalarycznym: chlorochinie oraz hydroksychlorochinie. Za-

a nawet zgonu.

równo chlorochina, jak i lek przeciwwirusowy remdesivir są

Zmiany komórek odpornościowych
w infekcji SARS-CoV-2

ich użyteczność w klinicznym leczeniu COVID-19 pozostaje

skuteczne w zwalczaniu zakażenia SARS-CoV-2 in vitro, jednak
niejednoznaczna. Podczas gdy leki przeciwwirusowe, chlo-

Oprócz zmian w poziomach markerów stanu zapalnego u pa-

rochina i immunoglobuliny są ukierunkowane na przerwa-

cjentów z COVID-19 obserwowano również zmiany w ilości

nie cyklu życiowego wirusa, glikokortykosteroidy stosowane

komórek odpornościowych. Liczba limfocytów jest zazwyczaj

u pacjentów z COVID-19 działają przeciwzapalnie. Jest to

zmniejszona u pacjentów z COVID-19 (zjawisko limfopenii)

szczególnie ważne, ponieważ zespół ciężkiej niewydolności

i jest to bardziej widoczne w podgrupie pacjentów z ciężkim

oddechowej, czyli najbardziej zagrażające życiu powikłanie

przebiegiem choroby. Z drugiej strony, u pacjentów w stanie

związane z COVID-19, jest przede wszystkim związany nad-

krytycznym COVID-19 zgłaszano podwyższoną liczbę neu-

miernie aktywowaną reakcją zapalną.

trofili. Zwiększone ilości prozapalnych chemokin i cytokin,
w połączeniu z towarzyszącymi zaburzeniami liczby komórek
odpornościowych, wskazują na rozregulowaną odpowiedź immunologiczną u pacjentów z COVID-19.

Komórki macierzyste w leczeniu COVID-19
Mezenchymalne komórki macierzyste to wielopotencjalne,
samoodnawiające się komórki niehematopoetyczne (nie-

W zakresie nabytej odpowiedzi immunologicznej, limfocyty T
CD4⁺ działają poprzez stymulowanie limfocytów B do wytwarzania przeciwciał swoistych dla wirusa, podczas gdy limfocyty T CD8⁺ bezpośrednio niszczą komórki zakażone wirusem.
Ponadto limfocyty pomocnicze T wydzielają cytokiny prozapalne, aby wspierać obronę organizmu.

krwiotwórcze), obecne w wielu tkankach organizmu, takich
jak mięśnie, tkanka tłuszczowa, chrząstki, ścięgna i tkanka
nerwowa. Tkanki mezenchymalne (tkanki łączne zarodkowe),
poza komórkami prekursorowymi ukierunkowanymi na różnicowanie w określone tkanki, uczestniczącymi w procesach
ich regeneracji, zawierają także nieukierunkowane komórki
macierzyste, które mogą różnicować się w kierunku różnych
linii komórkowych (kości, mięśni, tkanki tłuszczowej itd.).

Zaburzenia szlaków odpornościowych
w przebiegu COVID-19

Po dożylnym podaniu MKM znaczna populacja komórek gromadzi się w płucach. Dzięki działaniu immunomodulacyjnemu

SARS-CoV-2 może zakłócać szlaki odpornościowe na obydwu

oraz regeneracyjnemu mogą one chronić komórki nabłonka

poziomach: wrodzonej i nabytej odpowiedzi immunologicz-

pęcherzyków płucnych, stabilizują mikrośrodowisko płucne,

nej. Białko N wirusa SARS-CoV (nukleokapsyd – pełniący funk-

zapobiegają dalszym uszkodzeniom oraz zwłóknieniu płuc.

cję ochronną dla cząsteczki RNA) może wywoływać zakłócenia
wrodzonej odpowiedzi immunologicznej przez unikanie nad-

Immunomodulacja

zoru immunologicznego w organizmie. W przypadku nabytej

Przeciwzapalną rolę MKM wykazano w badaniu, w którym

odpowiedzi odpornościowej, SARS-CoV jest w stanie tłumić

pochodzące ze szpiku kostnego mezenchymalne komórki

funkcję limfocytów T poprzez indukowanie ich apoptozy.

macierzyste hamowały odpowiedź limfocytów T w sposób
zależny od 2,3-dioksygenazy indoloaminy.
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MKM wydzielają przeciwzapalne chemokiny i cytokiny, takie

W modelu badawczym zwłóknienia płuc wywołanego promie-

jak interleukinę IL-10, transformujący czynnik wzrostu beta

niowaniem u gryzoni, podawanie MKM pozwalało zachować

i prostaglandynę E2. W modelach zwierzęcych związanych

nienaruszoną architekturę napromieniowanych płuc. Wykaza-

z COVID-19 podawanie MKM spowodowało złagodzenie ob-

no również, że MKM pośredniczą w naprawie bariery płucnej

jawów choroby.

krew-powietrze w modelu badawczym uszkodzenia płuc wywołanego fosgenem u gryzoni.

W zespole ciężkiej niewydolności oddechowej sztucznie
indukowanym lipopolisacharydami u myszy, podanie MKM
powodowało osłabienie nacieku neutrofili, zmniejszenie odkładania kolagenu i zahamowanie progresu zwłóknienia płuc.
W podobnym modelu podawanie MKM chroniło myszy przed
ciężkim zapaleniem płuc indukowanym przez lipopolisacharydy poprzez hamowanie makrofagów w sposób zależny od
wydzielania PGE2, czynnika stymulującego tworzenie kolonii granulocytów i makrofagów. Oprócz wydzielania samych
cząsteczek przeciwzapalnych, MKM mogą również antagonizować uwalnianie niektórych cytokin prozapalnych, przeciwdziałając rozwojowi burzy cytokinowej. Skuteczność MKM
w regulacji odpowiedzi przeciwzapalnych w przestrzeni płucnej została również zbadana w modelach dużych zwierząt.
Postęp ciężkiego bakteryjnego zapalenia płuc u owiec został
zahamowany po dożylnym podaniu MKM, na co wskazywała
istotna poprawa wysycenia krwi tlenem.

Działanie przeciwbakteryjne komórek
macierzystych
Istnieje coraz więcej dowodów wskazujących na przeciwdrobnoustrojową rolę MKM - cechy, która mogłaby mieć zastosowanie do zwalczania powikłań COVID-19. Wiele badań, w których oceniano charakter działania przeciwbakteryjnego MKM,
ujawniło rolę peptydów przeciwdrobnoustrojowych AMP
w tym procesie.
AMP to zróżnicowana klasa białek o niskiej masie cząsteczkowej i właściwościach przeciwdrobnoustrojowych, wytwarzanych jako pierwsza linia obrony przed patogenami, takimi
jak bakterie, grzyby i wirusy osłonkowe. W badaniach in vitro
wykazano, że MKM hamują wzrost bakterii Gram-ujemnych
i Gram-dodatnich poprzez wydzielanie beta-defensyn.
Ponadto, w mysim modelu zapalenia płuc wywołanego przez

Regeneracja i naprawa

Escherichia coli, podawanie MKM zmniejszyło wzrost bakte-

Chociaż immunomodulujące działanie MKM ma kluczowe
znaczenie dla przeciwdziałania niekontrolowanej odpowiedzi
immunologicznej, naprawa uszkodzonych komórek i tkanek
jest również wskazana w przypadku zespołu ostrej niewydol-

rii w płynie z popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych (BAL)
i homogenacie płuc. W podobnym badaniu zapalenia płuc wywołanego przez E. coli właściwości przeciwbakteryjne MKM
stwierdzono również w mysich modelach mukowiscydozy.

ności oddechowej. MKM wydzielają wiele czynników zaangażowanych w regenerację tkanek: naskórkowy czynnik wzrostu
EGF, płytkopochodny czynnik wzrostu PDGF, czynnik wzrostu
fibroblastów FGF, czynnik wzrostu hepatocytów HGF, czynnik
wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF i insulinopodobny

Właściwości przeciwwirusowe MKM
W przeciwieństwie do wielu badań skupiających się na działaniu przeciwbakteryjnym MKM, doniesienia o ich specyficz-

czynnik wzrostu.

nej bezpośredniej aktywności przeciwwirusowej były mniej

Wykazano, że podanie MKM u myszy chroniło nabłonek płuc

ne mikroRNA pochodzące z MKM hamują infekcję wirusem

spektakularne. Niemniej jednak stwierdzono, że egzosomal-

przed apoptozą, ułatwiało regenerację śródbłonka naczyniowego i zmniejszało uszkodzenia płuc. MKM mogą również indukować ekspresję mediatorów regeneracyjnych w przypadku
ostrego zapalenia płuc. Dożylne podanie MKM w mysim modelu ciężkiego zapalenia płuc indukowanego lipopolisacharydami skutkowało zwiększoną ekspresją czynnika wzrostu
keratynocytów, ważnego mediatora naprawy pęcherzyków

zapalenia wątroby typu C i hamują rozwój wirusa Coxsackie.
Co więcej, badania nad zapaleniem płuc u myszy wywołanym
wirusem grypy wykazały, że podanie MKM zmniejszyło potencjalne uszkodzenia płuc oraz przywróciło klirens płynu pęcherzykowego. Faktyczna zdolność MKM do hamowania replikacji
wirusa SARS-CoV-2 w odpowiednich modelach zwierzęcych
nie została jeszcze ustalona i wymaga dalszych badań.

płucnych.
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W pewnym sensie komórki macierzyste można porównać do

Efekt pierwszego przejścia
Po dożylnym podaniu MKM większość komórek pozostaje niejako uwięziona w płucach, a jedynie niewielkie ich ilości docierają do innych istotnych narządów, takich jak serce, nerki
i wątroba. Efekt pierwszego przejścia przez płuca został dokładnie zbadany: gdy wyznakowane fluorescencyjnie MKM
zostały podane dożylnie, intensywność fluorescencji w płucach gryzoni osiągała szczyt w 6 godzin po wstrzyknięciu.
W 15 dni po wstrzyknięciu, sygnały fluorescencji nadal były
wykrywalne w płucach, jednak na znacznie niższych poziomach.

komórek nowotworowych ze względu na ich zdolność do proliferacji przez długi okres, wysoką żywotność i odporność na
apoptozę.
Wiele składników może wpływać na potencjalne powstawanie nowotworów po przeszczepieniu MKM, w tym wiek dawcy, regulatory wzrostu wyrażane przez tkankę biorcy oraz
mechanizmy kontrolujące zachowanie MKM w miejscu docelowym. Ponadto manipulacje i długotrwałe hodowle MKM
in vitro mogą powodować niestabilność genetyczną i aberracje chromosomowe. Wiele kumulujących się czynników może

Chociaż zjawisko uwięzienia płucnego MKM może stanowić
barierę dla niektórych rodzajów terapii opartych na MKM,
w kontekście leczenia zespołu ciężkiej niewydolności oddechowej związanej z COVID-19 jest wysoce pożądane.

dać odpowiedź w postaci samoistnej transformacji nowotworu. Pacjenci, którym dotychczas przeszczepiono komórki
macierzyste, często przechodzą długotrwałą chemioterapię lub radioterapię, przez co ich układ odpornościowy nie
funkcjonuje prawidłowo, podobnie zresztą jak w przypadku
COVID-19. Wysoce złożony proces nowotworzenia obejmuje

Zalety i wady stosowania
mezenchymalnych komórek macierzystych

wiele czynników sprzyjających wzrostowi guza, z których jednym z najistotniejszych jest niedotlenienie tkanek, również

Terapia mezenchymalnymi komórkami macierzystymi to obiecująca dziedzina terapeutyczna, w której wielu naukowców
widzi możliwości leczenia ciężkich oraz nieuleczalnych cho-

obecne w przebiegu COVID-19.

Nadzieje i zagrożenia

rób. Wśród zalet MKM wymienia się: multipotencjalność,

Wiele wskazuje na to, że terapia oparta na MKM może stać

wysoki wskaźnik proliferacji (zdolność do licznych podziałów),

się idealnym kandydatem do dalszych badań klinicznych jako

mało inwazyjną procedurę terapeutyczną, wolną od proble-

skuteczna i wydajna metoda leczenia pacjentów z ciężkim

mów etycznych.

przebiegiem COVID-19. Warto jednak zauważyć, że większość
badań klinicznych jest na stosunkowo wczesnym etapie, a do

Autologiczne MKM są stosunkowo łatwo dostępne i można je

rozwiązania pozostało jeszcze wiele problemów badawczych

wyizolować z różnych tkanek pacjenta, takich jak szpik kost-

takich jak dobór odpowiedniego dawkowania MKM, określe-

ny, tkanka tłuszczowa, krew obwodowa, krew pępowinowa,

nie szczegółowych krótko- i długofalowych efektów niepożą-

miazga zębowa, krew menstruacyjna, policzkowa podusz-

danych czy ryzyko ciężkich powikłań.

ka tłuszczowa, łożysko oraz pępowina czy płyn owodniowy.
W takim przypadku pacjent jest jednocześnie dawcą oraz

Biorąc pod uwagę wysokie tempo ogólnoświatowych prac ba-

biorcą. MKM można łatwo namnożyć do niezbędnej objęto-

dawczych związanych z COVID-19 (np. ekstremalnie szybkie

ści klinicznej w krótkim czasie oraz przechowywać w celu ich

opracowanie szczepionki) należy mieć nadzieję, że skuteczna

ponownego zastosowania terapeutycznego. Dotychczasowe

i bezpieczna terapia pojawi się w przeciągu najbliższych

badania kliniczne nie wykazały niepożądanych reakcji na al-

miesięcy. Chociaż profil bezpieczeństwa MKM został dobrze

logeniczne MKM, głównie z uwagi na uprzywilejowany immu-

ustalony w warunkach klinicznych i na modelach tkanko-

nologicznie fenotyp, ułatwiający przeszczep allogeniczny bez

wych, często dane dotyczące skuteczności uzyskane w ba-

odrzucenia.

daniach przedklinicznych nie były wystarczająco dokładne.
Skuteczność terapeutyczna MKM może być prawdopodobnie

Ryzyko związane z powstawaniem guzów

ograniczona do niszy zaburzeń immunologicznych i chorób

Stosując terapie oparte na komórkach macierzystych, należy
wziąć pod uwagę wszystkie możliwe działania niepożądane.
Ryzyko związane z powstawaniem guzów po przeszczepie komórek macierzystych jest szeroko omawiane w literaturze.
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Dane dotyczące skuteczności terapii mezenchymalnymi komórkami macierzystymi na poziomie klinicznym nie są jednak
jeszcze wystarczające do uruchomienia terapii.
MKM ze względu na swoje właściwości immunomodulujące,
regeneracyjne i przeciwdrobnoustrojowe mogą wywoływać
kilka pożądanych efektów terapeutycznych w przypadku ciężkiego przebiegu COVID-19. Należy jednak podkreślić, że nie
powinny być postrzegane jako panaceum na COVID-19.

mgr farm. Michał Tułaza
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C o wiadom o o r o l i w i tam i n y D
w prze bi e gu COVI D - 19 ?
M a r z e ni e m na u k owc ów i lekarz y j est z nalez i eni e do stęp nej ,
be z p i e c z ne j i sk u te cz nej farm ako terap i i w p rz ebi eg u
C OV I D -1 9 . N a l i śc ie kandydatów p o j awi ło si ę wi ele
nowo c z e sny c h l e k ów, któ re wzbudz i ły duż e nadz i ej e,
o k a z u j ą c si ę j e d na k roz c zarowani am i . W tej hi sto ri i
p r z ew i j a s i ę ta k ż e wątek sup lem entac j i wi tam i ną D.
C z y te n d o br z e z na ny s kładni k m oż e m i eć wp ływ na i nfekc j e
w y wo ł y wane p rz ez SAR S-Co V-2 ?

Wachlarz

D3

Najbardziej znaną jest witamina D3.

wskazuje na jej potencjalnie korzystne

W organizmie ulegają one prohormo-

działanie w przypadku infekcji wiruso-

nalnym

wych. Jest łatwo dostępną substancją

rych powstaje forma aktywna witaminy

o wysokim profilu bezpieczeństwa,

1α,25-dihydroksywitamina D, w skrócie

dlatego wzbudziła zainteresowanie na-

1,25(OH)2D3.

ukowców

aktywności

witaminy

poszukujących

przemianom w wyniku któ-

alternatyw

w leczeniu COVID-19. W ponad 30 opu-

Źródłem witamin D jest pożywienie,

blikowanych badaniach stwierdzono, że

tłuste ryby, jaja, nabiał i ich przetwo-

poziom 25(OH)D w granicach 75-150

ry a także proces zachodzący w naszej

nmol/L redukuje ryzyko ciężkiego prze-

skórze pod wpływem promieni UV. Pro-

biegu COVID-19. Pojawiają się niestety

witaminą D3 jest 7-dehydrocholeste-

też takie, które nie potwierdzają korzy-

rol, który po fotoizomeryzacji wiąże się

ści ze stosowania cholekacyferolu w tej

z dedykowanym białkiem i jest trans-

chorobie. Jakie właściwości witaminy D

portowany do wątroby.

mogą jednak przemawiać za jej korzystnym wpływem?

Tutaj podlega działaniu hydroksylazy

Jakie są źródła witaminy D?
„Witamina D” to w rzeczywistości nazwa grupy rozpuszczalnych w tłuszczach
związków steroidowych.

cytochromu P450 (CYP) dając kalcydiol
tj. 25(OH)D3, a następnie jest transportowany do nerek, gdzie ulega dalszej
hydroksylacji już do aktywnej formy
- kalcytriolu 1,25(OH)2D3.
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Jaka jest aktywność witaminy D
w organizmie?

Suplementacja witaminy D3 zwiększa też liczbę obwodo-

Witamina D3 jest powszechnie znana jako regulator homeos-

SARS-CoV-2. W przebiegu COVID-19 dochodzi do aktywa-

wych limfocytów T CD4+ w zakażeniu HIV-1, a wiadomo,
że limfopenia jest charakterystyczna dla ciężkiego zakażenia

tazy wapniowo-fosforanowej, odpowiedzialny za prawidłowy

cji układu dopełniacza, który promuje limfocyty Th1. Są one

stan układu kostnego. Okazuje się jednak, że witamina D3

odpowiedzialne za aktywność cytotoksycznej interleukiny

reguluje również cykl życia komórek, hamuje angiogenezę

6. Poziom IL-6 jest jednym ze wskaźników ciężkiej postaci

(proces powstawania naczyń krwionośnych) nowotworów, ma

COVID-19.

wpływ na układ immunologiczny, układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAS) i na proces krzepnięcia krwi. Jej działanie

Witamina D3 jest niezbędna do supresji komórek Th1 i akty-

jest wielokierunkowe i wykazuje bardziej cechy hormonu, niż

wacji limfocytów Th2, które produkują cytokiny wyciszające

witaminy.

proces zapalny. Ostatecznie w wyniku tych przemian powinna
się pojawić IL-10, ale w płucach pacjentów z ARDS i burzą cy-

Działanie immunomodulujące kalcytriolu

tokin występującą w ciężkiej postaci COVID-19, pętla wyłączenia komórek Th1 przez kalcytriol jest wyciszona. Stąd wysoki

Wpływ na układ odpornościowy przejawia się na trzech

poziom cytotoksycznej IL-6 i czynnika martwicy nowotworu

płaszczyznach.

TNF-a.

Stabilizacja barier fizycznych

Interakcja pomiędzy kalcytriolem
i steroidami

Wirusy zmieniają integralność połączeń komórkowych, a witamina D3 utrzymuje funkcjonalność ścisłych połączeń przez

Co ciekawe deksametazon, steroid stosowany w leczeniu

e-kadherynę.

ciężkich zakażeń SARS-CoV-2, wykorzystuje te same recep-

Wspieranie naturalnej odporności
komórkowej

tory VDR co witamina D3 i powiązane z nią szlaki genowe.
W badaniach wykazano, że steroidy wzmacniają działanie kalcytriolu, a witamina D3 zwrotnie działa addycyjnie w stosun-

Kalcytriol jest niezbędny do syntezy ludzkiej katelicydyny,

ku do steroidów. Ma to związek ze zwiększeniem transkrypcji

inaczej LL-37. Jest to peptyd współdziałający z defensynami,

receptorów VDR przy zmniejszeniu toksyczności steroidów

wykazujący naturalną aktywność przeciwbakteryjną i prze-

syntetycznych. Dlatego postuluje się włączenie witaminy D3

ciwwirusową. Badania wskazują, że LL-37 hamuje wiązanie

do terapii COVID-19 razem z deksametazonem, co ma dawać

SARS-CoV-2 z jego głównym receptorem ACE-2. Do aktywne-

pewne korzyści terapeutyczne.

go związania z komórką gospodarza, wirus potrzebuje białka
ORF-8. Katelicydyna wiąże się z nim i tym samym blokuje fuzję

Znaczenie witaminy D w układzie RAS

z hACE-2. Peptyd ten jest syntetyzowany w szpiku kostnym,

Witamina D3 jest ujemnym modulatorem układu RAS. Jej

makrofagach, keratynocytach zakażonej skóry i nabłonku dróg

działanie w tym układzie polega na zwiększeniu stężenia an-

oddechowych.

giotensyny (1-7) i ekspresji ACE-2, którego stężenie paradok-

Wpływ na odporność adaptacyjną

salnie spada w COVID-19, przy akumulacji toksycznej angio-

Trzecim poziomem aktywności immunomodulującej jest

uszkodzeniu płuc, zespole ostrej niewydolności oddechowej

wpływ witaminy D3 na odporność adaptacyjną. Kalcytriol

i przeciwdziała zwłóknieniu płuc.

tensyny II. Wykazuje tym samym rolę ochronną przy ostrym

wykazuje aktywność po związaniu się ze swoimi receptorami
kach, wykazują ekspresją na limfocytach T, B, makrofagach

Suplementacja witaminy D w profilaktyce
infekcji

i komórkach dendrytycznych. W ten sposób witamina D3

Metaanaliza British Medical Journal, obejmująca 25 randomi-

zwiększa ilość limfocytów T regulatorowych Treg, których

zowanych badań w których wzięło udział 10933 osób, opisuje

poziomy są bardzo niskie u pacjentów w ciężkim stadium

wyraźny spadek ryzyka jednej lub wielu infekcji przy suple-

COVID-19. Wysoki poziom tych limfocytów wiąże się z niższą

mentowaniu witaminy D3.

– VDR (Vitamin D Receptor). Znajdują się one w wielu tkan-

zapadalnością na choroby wirusowe układu oddechowego.
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Spadek był bardziej widoczny u osób, które rozpoczynały

Do grup objętych programem zaliczono biorców przeszcze-

badanie z niedoborem kalcytriolu i lepszy przy stałych, ogól-

pów narządów, osoby z chorobami nowotworowymi i prze-

nie przyjętych dawkach niż przy zastosowaniu tzw. bolusów

wlekłymi chorobami układu oddechowego, pacjentów z cho-

wysokodawkowych w większych odstępach czasu. W innym,

robami zwiększającymi ryzyko infekcji (takimi jak ciężki zespół

piętnastoletnim badaniu przeprowadzonym w Niemczech

niedoboru odporności), poddawanych terapiom immunosu-

w mieście Saara, stwierdzono, że częsty niedobór witaminy

presyjnym i dysfunkcją śledziony, dializowanych i przewlekle

D3 związany był z 41% wzrostem umieralności z przyczyn

chorych na nerki, dorosłych z zespołem Downa, ciężarne z po-

oddechowych.

ważnymi chorobami sera oraz inne osoby, które zakwalifikuje
lekarz prowadzący na podstawie dedykowanego protokołu.

W jaki sposób witamina D wpływa
na ryzyko zakrzepów?

Postępowanie suplementacyjne ma zapobiegać niedoborom,

Niski poziom cholekacyferolu może się wiązać z ryzykiem

które szacunkowo dotykają 2,5 miliona Anglików. Poinformo-

zakrzepicy. LL-37 hamuje agregację płytek krwi i zmniejsza

wano również, że Public Health Scotland i SACN - Naukowy

ryzyko tworzenia skrzepliny. Katelicydyna hamuje rozprze-

Komitet Doradczy ds. Żywienia ocenią dostępne wyniki badań

strzenianie się płytek krwi na unieruchomionym fibrynogenie

pod kątem potencjalnego działania ochronnego cholekalcyfe-

i ekspresję selektyny P. Wiadomo, że w infekcjach SARS-CoV-2

rolu w COVID-19.

dochodzi do zakażenia śródbłonka i utraty jego aktywności
antykoagulacyjnej. Ta patofizjologia utrudnia witamienie D3

Niestety 17 grudnia 2020 roku poinformowano, że wykona-

wiązanie z jej receptorem VDR w śródbłonku i przy niskim po-

ny przegląd nie przyniósł istotnych rozstrzygnięć i potrzebne

ziomie cholekacyferolu cały efekt regulacyjny jest zaburzony.

są dalsze badania na większej ilości chorych. Program suple-

Może to sprzyjać rozwojowi zakrzepicy w COVID-19.

mentacyjny jest jednak utrzymywany do uzyskania ostatecznych wyników badania klinicznego CORONAVIT. Inicjatywę

Wpływ witaminy D na gospodarkę
lipidową

tą wspiera też świadomość ochronnego działania witaminy
D3 w chorobach zapalnych układu oddechowego. Faktycznie

Ciekawą właściwością kalcytriolu jest jego wpływ na ekspresję
25-hydroksylazy cholesterolu. Wspólnie regulują one procesy
wzrostu i apoptozy komórek. 25-hydroksycholesterol powstający pod wpływem tego enzymu z cholesterolu jest silnym
inhibitorem SARS-CoV-2. W surowicach pacjentów chorych
na COVID-19 stwierdza się podwyższone poziomy 7-hydroksycholesterolu i 25-hydroksylazy cholesterolu. Sama witamina D3 wpływa na wzrost poziomu 25-hydroksycholesterolu we krwi. Warto zwrócić uwagę, że u pacjentów chorych
na COVID-19 dochodzi do wielu anomalii lipidowych.

dostępne badania były przeprowadzane na małych grupach
pacjentów i niektóre z nich nie wskazywały na bezpośrednią
korzyść kliniczną w COVID-19.
Pewne światło na powód dla którego tak się dzieje, rzuca
niedawna publikacja naukowców

University of California

w San Diego. Przebadano 567 mężczyzn z sześciu różnych miast
USA. Okazało się, że ilość aktywnej formy witaminy D była
uzależniona od aktywności i różnorodności ich flory jelitowej.
Komórki jelit też wyrażają receptory VDR i dodatkowo hydroksylazy cytochromu P450.

Bezpłatna suplementacja witaminą D
uzasadniona?

Możliwe, że aktywność witaminy D3 zależeć może nie tyle od

7 listopada 2020 roku Matt Hancock, brytyjski sekretarz do

aktywacji. Naukowcy zidentyfikowali 12 typów bakterii, które

spraw zdrowia poinformował, że Anglia wprowadza bezpłatną suplementację witaminą D u osób szczególnie narażonych
na jej niedobory. Przez 4 miesiące - od grudnia do kwietnia
- zakwalifikowani pacjenci będą otrzymywać 400 IU witaminy D.

stężenia jej nieaktywnej formy, ile od osobniczej zdolności do jej
występowały u pacjentów z wyższym poziomem aktywnej witaminy D3. Były to w większości szczepy wytwarzające maślan,
który chroni integralność bariery nabłonkowej jelit. Aktywna
forma witaminy D3 jest nietrwała i trudna do oznaczenia,
dlatego w badaniach zwykle ocenia się poziom prowitamin.
To może wpływać na interpretację wyników i utrudniać znalezienie korelacji między rozwojem COVID-19 a witaminą D3.
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Badanie kliniczne CORONAVIT

Piśmiennictwo

Szeroko zakrojone badania wpływu witaminy D3 na zapadalność i rokowania w COVID-19 są prowadzone w Indiach,
Brazylii i Hiszpanii. Anglia prowadzi badanie kliniczne CORONAVIT (NCT 04579640), w którym oceniany jest wpływ suplementacji trzema różnymi dawkami - 800, 400 i 3200 jednostek
międzynarodowych. Niestety wyniki będą znane dopiero wiosną 2021 roku.

Hipowitaminoza D – jak bardzo jest
powszechna?
Hipowitaminoza D3 występuje powszechnie. Okazuje się,
że często dotyczy osób o ciemniejszej karnacji, gdyż melanina
hamuje syntezę cholekalcyferolu. Osoby przebywające często
w pomieszczeniach, szczególnie z ograniczonym dostępem
światła naturalnego, otyłe, z cukrzycą są bardziej narażone na ryzyko występowania niskiego poziomu witaminy D3.
Hipowitaminozie sprzyja też szerokość geograficzna, 35 stopnia szerokości północnej i wyższa.
Zażywanie niektórych leków też predysponuje do niższego
poziomu witaminy D3. Można do nich zaliczyć leki przeciwpadaczkowe, przeciwnowotworowe, antybiotyki, leki przeciwzapalne, endokrynologiczne, przeciwnadciśnieniowe, antyretrowirusowe i niektóre zioła.

Czy warto suplementować witaminę D?
Sugerując się zaleceniami National Academy of Medicine z 22
maja 2020 roku warto włączyć witaminę D3 do swojej diety.
Trzeba jednak pamiętać, że to tylko uzupełnienie higienicznego trybu życia i wsparcie dla reżimu sanitarnego – dezynfekcji,
dystansowania społecznego i noszenia maseczek. Nawet najmocniejszy układ immunologiczny nie pokona zakażenia, jeśli
patogenu będzie dużo.

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka
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An t yoksy dan t y w kosme t y k ach
j a ko p od stawa pi e lę gn acji
Zanieczyszczenie środowiska, smog czy promieniowanie UV
- to zjawiska, których nie da się uniknąć. Narażeni na nie są
nie tylko mieszkańcy dużych aglomeracji. Można jednak przeciwdziałać tym czynnikom i zniwelować ich niekorzystny wpływ
na skórę. Cały czas bardzo popularne są kosmetyki antysmogowe czy anti-pollution, których głównymi składnikami są antyoksydanty. Z czego wynika ich dobroczynne działanie?
Czy to tylko moda czy może wzrastająca świadomość?

Wolnorodnikowa teoria
starzenia

Są one niestabilne i bardzo reaktywne,

Teoria według której za starzenie się

pełnienia niedoboru elektronów ata-

odpowiadają wolne rodniki została sfor-

kując inne cząsteczki. Uzyskują dzięki

mułowana w 1956 roku przez Denhama

temu stabilność, ale zarazem generują

Harmana,

powstawanie nowych rodników.

amerykańskiego

gdyż posiadają niesparowany elektron
na powłoce walencyjnej. Dążą do uzu-

chemika.

O tempie procesu starzenia miałyby
decydować czynniki endo- i egzogen-

Dochodzi do kaskady reakcji, w wyniku

ne, czyli odpowiednio wewnątrz- i ze-

której zostają zaatakowane lipidy, biał-

wnątrzpochodne, które to indukują po-

ka i kwasy nukleinowe. Powstawanie

wstawanie wolnych rodników (WR).

wolnych rodników jest naturalnym procesem, niskie stężenia są fizjologiczne

Wolne rodniki, czyli reaktywne formy

i pełnią rolę mediatorów. Zwiększają

tlenu i azotu (ROS, Reactive oxygen

przepuszczalność naczyń włosowatych,

species oraz RNS, Reactive nitrogen

indukują różnicowanie i apoptozę ko-

species) to m.in. tlen singletowy, anio-

mórek, wpływają na ekspresję genów

norodnik ponadtlenkowy, rodnik pero-

i regulują napięcie naczyniowe. Problem

ksylowy, rodnik wodoronadtlenkowy,

zaczyna się, gdy pod wpływem różnych

rodnik hydroksylowy, rodnik tlenku azo-

czynników powstaje bardzo duża ilość

tu czy anion nitrozylowy.

wolnych rodników i enzymy obecne
w komórkach są niewydolne.
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Do tego rodzaju induktorów należą: promieniowanie UV, eks-

Witamina C w kosmetykach może występować w różnych for-

pozycja na dym papierosowy i zanieczyszczenie środowiska.

mach, przy czym każda z powyższych form ma pewne ograni-

W wyniku uszkodzeń komórka zostaje skierowana na drogę

czenia:

apoptozy. Stres oksydacyjny to właśnie zaburzona równowaga

•

kwas askorbinowy (INCI: Ascorbic Acid)

między wolnymi rodnikami a antyoksydantami.

•

glukozyd askorbylu (INCI: Ascorbyl Glucoside),

•

palmitynian askorbylu (INCI: Ascorbyl Palmitate),

•

tetraizopalmitynian askorbylu (INCI: Tetrahexyldecyl

Jak działają antyoksydanty?

Ascorbate),

Antyoksydanty przeciwdziałają powstawaniu nadmiaru wolnych rodników oraz unieczynniają już powstałe. Przeciwu-

•

byl Phosphate),

tleniacze można podzielić ze względu na sposób działania na
enzymatyczne (dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, perok-

•

nowy, melanina, kwas dehydroliponowy, karnityna, tokoferole, karotenoidy, ubichinon, polifenole roślinne) lub ze względu
na charakter cząsteczki na hydrofobowe (tokoferol, karotenoidy) i hydrofilowe (kwas askorbinowy, flawonoidy).

sól magnezowa fosforanu askorbylu MAP (INCI: Magnesium Ascorbyl Phosphate),

sydaza glutationowa, reduktaza tioredoksynowa, reduktaza
biliwerdynowa, diaforaza) i nieenzymatyczne (kwas askorbi-

sól sodowa fosforanu askorbylu SAP (INCI: Sodium Ascor-

•

kwas 3-0-ethyl askorbinowy (INCI: 3-0-Ethyl Ascorbic
Acid)

Kwas askorbinowy (AA)
Kwas askorbinowy (AA) jest najbardziej aktywny biologicznie,
ale też niestabilny. Po miesiącu rozkładowi ulega połowa sub-

Jakie antyoksydanty są najczęściej
stosowane w kosmetykach?

stancji, powodując zmianę barwy i zapachu kosmetyku. Pewnym rozwiązaniem jest wprowadzenie opakowań typu fiolki

•

kwas askorbinowy (witamina C)

lub ampułki do krótkotrwałego (do 10 dni) lub nawet jednora-

•

niacynamid (witamina B3)

zowego użycia, najlepiej z ciemnego szkła.

•

tokoferole (witamina E)

•

karotenoidy

By poprawić trwałość i stabilność roztworu z kwasem askorbi-

•

koenzym Q10

nowym obniża się pH. Można także umieścić kwas askorbino-

•

polifenole

wy w liposomach, co wpłynie na trwałość, jak również ułatwi

•

katechiny (np. wyciąg z zielonej herbaty)

jego wchłanianie. Przenikanie hydrofilowej cząsteczki kwasu

•

proantocyjanidyny (np. pycnogenol)

askorbinowego przez hydrofobowe lipidy warstwy rogowej

•

stilbeny (np. resweratrol)

naskórka (stratum corneum) stanowi wyzwanie dla technolo-

•

kwasy fenolowe (np. kwas ferulowy)

gów. Cząsteczka kwasu askorbinowego musi być w stanie niejonowym, a taka występuje w pH poniżej 3,5. Często w celu

Witamina C w kosmetykach

obniżenia pH produktu używa się kwasu ferulowego, który

Witamina C i jej pochodne hamują peroksydację lipidów
i unieczynniają wolne rodniki ponadtlenkowe. Oprócz działania antyoksydacyjnego, wpływają na syntezę kolagenu I i III
oraz tkankowych inhibitorów TIMP (tissue inhibitor of metalloproteinase), hamujących działanie metaloproteinazy MMP1.
Hamują nadprodukcję elastyny. Nagromadzenie dużych ilości
zdegenerowanych włókien elastynowych w skórze właściwej
prowadzi do elastozy. Kwas askorbonowy i pochodne działają też przeciwzapalnie, chronią ściany naczyń krwionośnych,
wspomagają działanie filtrów UV oraz działają rozjaśniająco
na przebarwienia (poprzez hamowanie tyrozynazy).

także jest antyoksydantem i stabilizuje kwas askorbinowy.
Oprócz obniżenia pH i zastosowania liposomów, można także kwas askorbinowy rozpuścić w wewnętrznej fazie emulsji
lub zastosować zamiast wody inny rozpuszczalnik: silikon lub
propanediol. Propanediol pełni dodatkowo rolę promotora
przenikania.
Ważne jest też, by stężenie kwasu askorbinowego wynosiło
8-20%. Stosowanie stężeń wyższych niż 20% nie ma sensu,
gdyż nie zwiększa to ilości AA w skórze czy też skuteczności, wzrasta natomiast ryzyko podrażnień. Badania wykazały,
że po 3 dniach stosowania 15% AA skóra wysyca się, a poziom
witaminy C jest 20 razy większy niż na początku.
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Po podawaniu przez kolejne 5 dni i odstawieniu, taka sama
ilość utrzymywała się przez 3 dni, a czwartego spadła o połowę. Oznacza to, że po wysyceniu możemy stosować AA co
trzeci dzień i włączyć inne substancje aktywne.

Palmitynian askorbylu
Palmitynian askorbylu jest rozpuszczalny w tłuszczach,
a w naskórku ulega hydrolizie do kwasu askorbinowego
i kwasu palmitynowego. Cechuje się dużą stabilnością i małą

Witamina C naturalna i syntetyczna niczym się nie różnią.
Natomiast zaletą stosowania surowców roślinnych o dużej
zawartości witaminy C jest obecność polifenoli, które także
mają działanie antyoksydacyjne. Należą do nich między innymi owoce aceroli (Malpighia glabra) i śliwki kakadu (Termina-

aktywnością, jego zaletą jest natomiast niska cena. Jego trwałość w produkcie jest uwarunkowana odpowiednim typem
i stężeniem lipidów oraz warunkami przechowywania.

Rola niacyna amidu w działaniu na skórę
Niacynamid (NA) to amidowa pochodna witaminy B3, czyli

lia ferdinandiana).

niacyny. Jest koenzymem regulującym powstawanie dwóch

Glukozyd askorbylu (GA)

niezwykle ważnych biochemicznych kofaktorów: NAD i NADP.

Glukozyd askorbylu (GA) stosowany jest zwykle w stężeniu
1-20% w pH 5-7. Jest to cząsteczka kwasu askorbinowego stabilizowanego glukozą. W naskórku pod wpływem α-glukozydazy GA jest hydrolizowany do kwasu askorbinowego, który
zachowuje wszystkie swoje właściwości. Wadą jest cena tego

Stężenie niacynamidu zwykle wynosi 2-10%, ale na rynku są
już produkty z 20% zawartością. Działa przeciwzapalnie, immunostymulująco i regenerująco, wspomaga działanie filtrów UV. Stymuluje różnicowanie keratynocytów. Niacynamid
zwiększa syntezę protein (keratyny, inwolukryny, filagryny),

składnika.

ceramidów i kwasów tłuszczowych, dzięki czemu wpływa ko-

Tetraizopalmitynian askorbylu

epidermal water loss - transepidermalną utratę wody).

rzystnie na barierę hydrolipidową oraz hamuje TEWL (trans-

Tetraizopalmitynian askorbylu jest rozpuszczalny w oleju,
trwały i stabilny, a co za tym idzie kosztowny. Penetruje do
głębokich warstw naskórka i nie wymaga wysokich stężeń
(0,5- 3%), dlatego jest używany głównie w emulsjach (kremy,
maski).

Pośrednio zwiększa produkcję kolagenu, a także zmniejsza
produkcję nadmiaru glikozaminoglikanów. Hamuje transport
melanosomów z melanocytów do keratynocytów. Poprzez te
działania powierzchnia skóry staje się gładsza, bardziej elastyczna, zmniejszają się drobne zmarszczki spowodowane odwodnieniem, a skóra jest lepiej nawilżona i napięta.

Kwas 3-0-ethyl askorbinowy

Wyjątkową właściwością niacynamidu jest zmniejszenie zwią-

Najnowsza pochodna witaminy C to kwas 3-0-ethyl askorbino-

zanego z wiekiem zażółcenia skóry spowodowanego reakcją

wy i jest to najbardziej stabilna jej forma. Zachowuje ona wy-

Maillarda, która opiera się na spontanicznym utlenianiu i gli-

soką trwałość (2 lata od produkcji, po otwarciu kosmetyku do

kacji protein. Efekt nasila się z wiekiem i pogłębia żółtawy,

3 miesięcy). Jest bezpośrednio wykorzystywana przez skórę

ziemisty odcień skóry spowodowany glikacją.

i nie musi być przekształcana, jest także dobrze przyswajalna
i tolerowana. W kosmetykach występuje w stężeniach 5-20%

Niacynamid jest składnikiem bardzo uniwersalnym. W derma-

przy pH około 5. Badania potwierdziły, że jest skuteczniejsza

tologii i kosmetologii stosuje się go w atopowym zapaleniu

w redukcji przebarwień niż kwas kojowy, arbutyna, SAP i MAP.

skóry, trądziku, także różowatym, łuszczycy i świądzie. Jest
odpowiedni dla każdego rodzaju cery, jednak zależy w jakiej

Hydrofilowe pochodne witaminy C

formule, stężeniu i z czym zostanie połączony. Jest stabilny,

Hydrofilowe pochodne fosforanowe: SAP i MAP wchłaniają

lerowany przez skórę.

się słabiej niż kwas askorbinowy, ulegają hydrolizie pod wpływem fosfatazy. MAP wymaga stężeń powyżej 10%. Działa rozjaśniająco i antyoksydacyjnie, nie wpływa natomiast istotnie
na syntezę kolagenu. SAP działa dodatkowo antybakteryjnie,
hamuje utlenianie składników tłuszczowych łoju, prowadzące
do powstania czopów zaskórnikowych, dlatego jest używana
w preparatach przeciwtrądzikowych.

łatwo rozpuszczalny w wodzie, jest dobrze przyswajalny i to-

Warto wspomnieć, że kwas nikotynowy także posiada powyższe właściwości, ale nie stosuje się go w kosmetykach z powodu jego działania wazodilatacyjnego powodującego intensywne zaczerwienienie i pieczenie skóry. Należy prawidłowo
przechowywać kosmetyki z niacynamidem, gdyż zbyt długi
czas, a także podwyższona temperatura sprzyjają powstawaniu niacyny.
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Witamina E jako grupa antyoksydantów

Kwas ferulowy (FA)

Do grupy witaminy E należą tokoferole (α, β, γ, δ) i tokotrie-

Kwas ferulowy oprócz reagowania z wolnymi rodnikami jest

nole (α, β, γ, δ). Najwyższą aktywność biologiczną wykazuje

inhibitorem enzymów, które generują wolne rodniki. Mecha-

α-tokoferol. Ma on ochronny wpływ na błonę komórkową -

nizm polega na tworzeniu stabilnych rodników fenoksylo-

lipofilny fragment cząsteczki wbudowuje się w błonę fosfoli-

wych przerywając kaskadę powstawania wolnych rodników.

pidową, a hydrofilny znajduje się bliżej jej powierzchni. Dzię-

Jest także donorem wodoru, co jest szczególnie przydatne

ki grupie hydroksylowej łatwo reaguje z wolnymi rodnikami

w ochronie kwasów tłuszczowych błony komórkowych

i stabilizuje błony komórkowe. Działa przeciwzapalnie przez

- chroni je przed niepożądanym procesem autooksydacji.

hamowanie syntezy prostaglandyny PGE2. Wchłania się przez
gruczoły łojowe i wbudowuje w cement międzykomórkowy.

Działa ochronnie na keratynocyty, fibroblasty, kolagen i elasty-

Ma działanie przeciwobrzękowe, wygładzające, odżywcze,

nę. Hamuje melanogenezę, pobudza angiogenezę i poprawia

ujędrniające, kojące, nawilżające i uelastyczniające. Wspoma-

gojenie się ran. Stosuje się go w produktach promieniochron-

ga kurację depigmentacyjną i chroni skórę przed rumieniem

nych. Zapobiega fotostarzeniu i rozjaśnia skórę. Jego działanie

i obrzękiem wywołanym przez UVB.

jest ograniczone trwałością, gdyż szybko ulega utlenieniu.

Witamina E jest wrażliwa na światło i tlen, dlatego w kosme-

Resweratrol – najpopularniejszy polifenol

tykach używa się najczęściej estru: octanu tokoferylu, a także
linolenianu α-tokoferylu i acetylosalicylanu tokoferolu (dobrze wchłaniający się przez skórę i włosy, często stosowany
w produktach promieniochronnych). Witaminę E znajdziemy w wielu kosmetykach, bo jest powszechnie używana jako
przeciwutleniacz zabezpieczający produkt. By skorzystała na
tym nasza skóra, jej zawartość musi wynosić 1,5-3%. Niestety
producenci rzadko podają informacje o ilościowej zawartości
tej witaminy w produkcie.

Resweratrol należy do najpopularniejszych polifenoli. Pochodzi z owoców czerwonych winogron. Jego unikatowość opiera
się na aktywacji sirtuin. Sirtuiny to białka enzymatyczne regulujące żywotność, odporność na stres i zdolności regeneracyjne. Aktywność sirtuin spada z wiekiem. Resweratrol ma także
działanie antyglikacyjne, co w połączeniu z antyoksydacyjnym
sprawia, że ma bardzo szerokie spektrum działania.

Wyciąg z kory sosny nadmorskiej

Betakaroten
Doustny betakaroten kumuluje się w skórze i chroni ją przed
rumieniem wywołanym przez UVB. Mało jest natomiast badań na temat ochronnego wpływu na fotostarzenie indukowane UVA. Badania udowodniły, że betakaroten stosowany
na skórę dobrze przenika do naskórka i powoduje 10-krotne
zwiększenie poziomu estrów retinylu, co dowodzi, że w naskórku zachodzi konwersja betakarotenu do estrów retinylu
o działaniu antyoksydacyjnym.

Pycnogenol to wyciąg z kory sosny nadmorskiej (Pinus maritima, Pinus pinaster) bogaty w procyjanidyny i fenolokwasy. Występuje w kremach przeciwzmarszczkowych i promieniochronnych, ale częściej jest używany jako doustny
suplement. Dodaje się go też często do past do zębów.

Inne surowce antyoksydacyjne
Do innych surowców o działaniu antyoksydacyjnym, używanych w kosmetykach należą m.in.: wyciąg z zielonej herbaty,
sylimaryna, kwercetyna, kurkumina, hydrolizat ze skórki po-

Koenzym Q10
Koenzym Q10 to ważny antyoksydant o charakterze lipofilnym. Jego zawartość w skórze spada z wiekiem. Neutralizuje
nadtlenki lipidowe w błonach komórkowych. Często wystę-

midora, olej z nasion marchwi i ekstrakt z łodyg szparagów.

Jak znaleźć produkt odpowiedni dla skóry?

puje w przeciwzmarszkowych kremach pod oczy, zazwyczaj

Trudno znaleźć jeden produkt, który odpowiadałby na wszyst-

w stężeniu 0,3%, ale ma barwę żółtą, co ogranicza jego użycie.

kie potrzeby skóry. Przykładowo, cera tłusta potrzebuje za-

W produkcji kosmetyków wykorzystuje się też jego syntetycz-

równo regulacji wydzielania sebum, ale także nawilżenia,

ną pochodną - idebenon o mniejszej i łatwiej penetrującej

ochrony przeciwko czynnikom środowiskowym, działania

cząsteczce.

przeciwzmarszczkowego czy depigmentacyjnego.
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wa. Świetnym przykładem są Azjatki, które słyną z pięknej

Czy pomiędzy substancjami czynnymi
kosmetyków może dochodzić do interakcji?

cery. Uwarunkowania genetyczne odpowiadają za to tylko

Przykładem takiego niefortunnego połączenia jest niacynamid

Kluczem może być tzw. layering, czyli pielęgnacja warstwo-

w pewnym stopniu, Azjatki lubią dbać o siebie i czynią z tego
prawdziwie relaksujący rytuał.

i witamina C w formie kwasu askorbinowego. Jak już wspomniano powyżej optymalne pH dla AA wynosi 3,5, a dla niacynamidu jest to 4-6. Dlatego łączenie obu substancji w jednej

Co warto wiedzieć o pielęgnacji
warstwowej?

formulacji nie ma sensu, ponieważ w takim kosmetyku może
wytworzyć się niacyna. Najwięcej jej powstanie przy pH 3,8,

Podstawą do wprowadzenia pielęgnacji warstwowej jest wiedza i to zarówno o skórze, jej potrzebach, jak i o substancjach
aktywnych. Bazą każdej pielęgnacji powinien być dokładny
demakijaż i oczyszczanie. Najlepiej stosować oczyszczanie
dwuetapowe.

a im dłużej taki produkt będzie przechowywany, tym więcej
niacyny powstanie. Drugim niebezpieczeństwem jest powstawanie askorbinianu niacynamidu, który powoduje żółknięcie
kosmetyku i wiąże oba związki, zmniejszając ich skuteczność.
Powyższe uwagi dotyczą jednego produktu zawierającego
oba związki chemiczne. Nie prowadzono badań w przypad-

W pierwszym kroku stosuje się mleczko bądź płyn micelarny,
który rozpuszcza nam makijaż, zanieczyszczenia i nagromadzone sebum. W drugim używa się żelu bądź pianki w połączeniu z wodą. Następnie przeciera się skórę tonikiem, choć
zdania co do konieczności jego użycia są podzielone. Następnie można już nakładać substancje czynne, najlepiej w postaci
serum, koncentratu lub boostera. Zawsze zaczyna się od najlżejszej konsystencji, czyli np. serum wodne, silikonowe, olejowe i krem.

ku dwóch osobnych produktów kosmetycznych nakładanych
po sobie. Zaleca się rozdzielić stosowanie tych substancji na
poranną (AA) i wieczorną (NA) aplikację. Innym rozwiązaniem
jest stosowanie pochodnej witaminy C, na przykład tetraizopalmitynianu askorbylu, który nie daje żadnych interakcji.
Pochodne witaminy C poleca się też szczególnie przy skórze
wrażliwej i naczyniowej.
Nie należy łączyć w jednej rutynie pielęgnacyjnej niacynamidu i kwasów AHA i BHA z powodu różnicy pH. Nie powinno

Azjatki bardzo dużą wagę przykładają do ochrony przeciwsłonecznej i antyoksydacji, dlatego warto za ich przykładem,
uczynić z tego podstawę pielęgnacji naszej skóry. Idealnym
kosmetykiem antyoksydacyjnym byłoby serum z witaminami C (15%) i E (1%) oraz kwasem ferulowym (0,5%). Badania
wykazały, że skuteczność witaminy C w takim połączeniu jest
ośmiokrotnie wyższa. Wpływa na posłoneczne uszkodzenia
skóry, zarówno te natychmiastowe, jak i długofalowe. Witamina E i C to przeciwutleniacze synergistyczne. Witamina E usuwa rodniki hydroksylowe, a powstająca jej rodnikowa forma
jest regenerowana do pierwotnej formy nierodnikowej przez
witaminę C. Reakcja utleniania witaminy C jest odwracalna.

się używać kwasu askorbinowego z innymi kwasami czy retinolem, gdyż jest to za duży potencjał drażniący. Nie łączymy
także produktów z AA z tymi zawierającymi peptydy, także
peptydy miedziowe.

Podsumowanie
Na rynku jest bardzo dużo dermokosmetyków o działaniu
przeciwzmarszczkowym. Warto poznać ich dokładny mechanizm działania, rozważnie wybierać nowości i umiejętnie łączyć ze sobą różne substancje. Najważniejsza jest ochrona
skóry przed promieniowaniem UV, które jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za objawy starzenia. Antyoksydanty

Przy komponowaniu zestawu do pielęgnacji warstwowej warto wziąć pod uwagę pewne niebezpieczeństwa, które mogą
wynikać z odmiennego dla poszczególnych substancji optymalnego pH, wzajemnych interakcji np. tworzenia nowych

w połączeniu z filtrami UV to najlepsza nieinwazyjna kuracja
anti-aging, jaką możemy zafundować naszej skórze.

mgr farm. Jolanta Maciejewska

związków, nieaktywnych, szkodliwych lub drażniących i addytywnego działania, ponieważ może dojść do podrażnienia
skóry.
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Systemy transdermalne
- o czym informować pacjenta?
Systemy transdermalne to nowoczesna postać leku, która
nie tylko zapewnia wygodę stosowania, ale przede wszystkim zwiększa skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.
Takie efekty uzyskujemy przy mniejszych dawkach
i ograniczonych skutkach ubocznych. Ich zastosowanie
wymaga jednak pewnej wiedzy, którą powinni przekazywać
pacjentom farmaceuci.

Nieprawidłowe

zastosowanie

syste-

Jak działają plastry
transdermalne?

mów transdermalnych jest przyczyną
nieskuteczności

terapii,

wystąpienia

Transdermalne systemy terapeutyczne

nasilonych skutków ubocznych, a nawet
przedawkowania leku.

TTS (transdermal therapeutic system)

Systemy terapeutyczne

kich plastrów o różnych kształtach i roz-

mają postać wielowarstwowych, cien-

System terapeutyczny to postać leku,
która uwalnia substancję leczniczą ze
ściśle określoną, stałą szybkością przez
ustalony czas. W zależności od rodzaju
systemu, może to być kilkanaście godzin, kilka dni, miesięcy, a nawet lat.
W tym okresie system terapeutyczny zapewnia stałe stężenie leku w organizmie
[1]. Na rynku dostępne są systemy terapeutyczne doustne, oczne, domaciczne,
a także implanty niebiodegradowalne,
ale obecnie w medycynie największe
znaczenie mają plastry transdermalne.

miarach. Zawierają jedną, czasem dwie
substancje lecznicze. Przykleja się je na
skórę w celu przeniknięcia substancji do
krążenia ogólnego.
W TTS jedna z warstw (matryca stanowiąca zbiornik leku lub membrana) odpowiedzialna jest za kontrolę uwalniania leku. W chwili obecnej zdecydowana
większość transdermalnych systemów
terapeutycznych to systemy matrycowe. Dodatkowo każdy system transdermalny zawiera warstwę zabezpieczającą
zewnętrzną warstwę adhezyjną, która
pozwala przylepić system do skóry, oraz
warstwę zabezpieczającą powierzchnię
adhezyjną, usuwaną przed aplikacją systemu na skórę [2].
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TTS z zewnątrz przypominają plastry przezskórne, które nie są

Ponadto istnieje kilka systemów transdermalnych niedostęp-

przeznaczone do podawania substancji leczniczych do krąże-

nych w Polsce, na przykład w leczeniu nadciśnienia (klonidy-

nia ogólnego, a jedynie miejscowo, do skóry lub tkanki mię-

na, np. Catapres TTS), schizofrenii (asenapina, np. Secuado),

śniowej. W takiej postaci występują np. plastry przeciwbó-

czy we wspomnianej chorobie lokomocyjnej (skopolamina,

lowe (z diklofenakiem, czy ibuprofenem) lub rozgrzewające.

np. Scopoderm TTS). Zastosowanie i dawkowanie systemów

W tego typu plastrach nie musi być zachowana kontrolowana,

transdermalnych przedstawia tabela 1.

stała szybkość uwalniania i wchłaniania leku.
Czas aplikacji TTS w zależności od rodzaju substancji czynnej

Jakie są zalety przezskórnej podaży
leków?

wynosi od kilkunastu godzin do 7 dni. Przez cały okres no-

Podaż przezskórna należy do jednej z najprostszych i najle-

szenia plastra, we krwi występuje stałe stężenie leku. Po tym
czasie w plastrze nadal zawarta jest pewna ilość substancji,
ale nie jest ona już uwalniana ze stałą szybkością, dlatego należy go zmienić.

piej akceptowanych przez pacjentów dróg podania leku [1].
Plaster transdermalny umożliwia podawanie substancji leczniczej ze stałą szybkością, co prowadzi do uzyskania jej stałego stężenia we krwi, które utrzymuje się dzięki aplikacji kolej-

Ilość leku dostarczonego do organizmu w określonym czasie
zależy od powierzchni plastra. Aby uzyskać większe stężenie
we krwi, producenci najczęściej zwiększają powierzchnię
plastra - na przykład TTS z buprenorfiną uwalniający w ciągu godziny 20 µg substancji leczniczej ma 4-krotnie większą
powierzchnię, niż TTS uwalniający w tym czasie 5 µg buprenorfiny [1].

nych dawek w określonym czasie. Ułatwia to leczenie chorób
przewlekłych, zwłaszcza lekami o krótkim biologicznym okresie półtrwania (np. nitrogliceryną).
Uniknięcie nagłych skoków stężenia leku w osoczu, zmniejsza
ryzyko występowania działań niepożądanych i zwiększa skuteczność terapii [1]. Mała częstotliwość aplikacji TTS zwiększa
komfort leczenia, a tym samym poprawia jakość życia pacjenta. Ma to znaczenie szczególnie u osób, które mają trudno-

Jakie jest zastosowanie systemów
transdermalnych?

ści z regularnym stosowaniem leków, takich jak osoby starsze
z demencją, przyjmujące wiele różnych leków w różnych po-

Pierwszym systemem transdermalnym zarejestrowanym na
początku lat 80-tych w USA był system zawierający skopolaminę, stosowany w zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej. Do dziś jest on produkowany i powszechnie stosowany,

rach dnia, czy osoby cierpiące na schizofrenię i inne zaburzenia psychiczne.
Do ważnych zalet transdermalnych systemów terapeutycz-

ale niestety nie jest dostępny na Polskim rynku.

nych należy ominięcie przewodu pokarmowego. Przezskór-

Obecnie TTS są szeroko rozpowszechnione w wielu dziedzi-

leczniczej na przewód pokarmowy i interakcje z pokarmem.

ne podanie leku eliminuje działania niepożądane substancji

nach medycyny i zróżnicowanych wskazaniach takich jak:
•

leczenie uzależnienia (nikotyna, np. Nicorette, NiQuitin);

•

leczenie bólu (buprenorfina, np. Transtec, Norspan; fentanyl, np. Matrifen, Fentanyl Actavis, Fenta MX);

•

choroba Alzheimera (rywastygmina, np. Exelon);

•

antykoncepcja

(etinylestradiol

i

norelgestromin,

hormonalna terapia zastępcza (estradiol, np. Climara,
Systen);
choroba wieńcowa (nitrogliceryna, np. Minitran);

•

dysfunkcje pęcherza moczowego (oksybutynina, np. Kentera);
zespół niespokojnych nóg (rotygotyna, np. Neupro);

•

choroba Parkinsona (selegilina, np. Emsam).

wanymi doustnie. Substancja podana przezskórnie nie podlega efektowi pierwszego przejścia w wątrobie, dzięki czemu
niu niższych dawek, niż te podawane doustnie.
Teoretycznie, w przypadku złej tolerancji organizmu na lek
lub przedawkowania, system można usunąć bardzo szybko
(w przeciwieństwie np. do tabletek). Zdjęcie go ze skóry po-

•

•

do interakcji na poziomie wchłaniania z innymi lekami poda-

możliwe jest uzyskanie efektu terapeutycznego po zastosowa-

np. Evra);
•

W przypadku plastrów transdermalnych nie dochodzi również

woduje przerwanie dostarczania leku do organizmu, jednak
należy pamiętać, że nie następuje natychmiastowe zahamowanie działania leku, ponieważ musi minąć pewien czas,
zanim substancja lecznicza aktualnie obecna w skórze całkowicie wchłonie się do krwiobiegu.
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Tab. 1. Zastosowanie i dawkowanie systemów transdermalnych
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Plastry mają jednak pod tym względem przewagę nad innymi
systemami terapeutycznymi. W przeciwieństwie do zastrzyków, czy implantów których efekt leczniczy może trwać przez
kilka tygodni czy miesięcy, pacjenci i lekarze mogą codziennie
decydować o zakończeniu leczenia.

warstwę ochronną i natychmiast umieścić go na skórze, uni-

Wśród wad stosowania plastrów transdermalnych najczęściej
wymienia się reakcje miejscowe takie jak:
pokrzywka, świąd, rumień, obrzęd, pęcherze, alergiczne
zapalenie skóry i podrażnienia w miejscu aplikacji;
•

Gdzie przykleić plaster transdermalny?
Po otwarciu opakowania należy ostrożnie usunąć z plastra

Jakie są wady plastrów transdermalnych?

•

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI
PRZY STOSOWANIU TTS

uszkodzenie skóry, szczególnie przy długim stosowaniu
TTS w tym samym miejscu;

kając możliwie dotykania warstwy przylepnej palcami. Plaster
naklejamy na czystą, suchą i nieowłosioną skórę. Jeżeli jest
taka potrzeba, przed aplikacją plastra należy usunąć owłosienie skóry nożyczkami (nie wolno używać maszynki z ostrzami,
ponieważ podrażniają one skórę).
Powierzchnia skóry, na której ma znaleźć się plaster nie może

•

możliwe działanie alergizujące;

•

działanie niepożądane na skórę mogące się pojawiać
z pewnym opóźnieniem.

być chorobowo zmieniona, uszkodzona, czerwona lub podrażniona, bo osłabiona jest wtedy bariera warstwy rogowej
i może dojść do nadmiernego wchłaniania i efektów toksycz-

Kolejną wadą systemów transdermalnych, jako postaci leku,
są ograniczenia związane z przenikalnością leku przez skórę.
Lipofilowość najbardziej zewnętrznej warstwy skóry (martwej
warstwy rogowej) powoduje, że przenikaniu przez skórę ulegają głównie substancje lipofilowe, niepolarne (niejonowe)
i o niskiej masie cząsteczkowej. Obecnie niewiele leków spełnia te kryteria i może być podana w formie plastra.

nych. Jeśli skóra wymaga oczyszczenia, należy umyć ją wodą.
Przed naklejeniem plastra nie należy stosować mydła, oliwki,
alkoholu lub innych środków pielęgnacyjnych, ponieważ mogą
one podrażniać i zmieniać właściwości skóry lub pogorszyć
przylepność plastra i zmodyfikować wchłanianie leku. Przyklejony plaster należy mocno docisnąć wewnętrzną stroną
dłoni i przytrzymać przez co najmniej 30 sekund, aż do chwili,

Nowoczesne metody zwiększania wchłaniania leków przez
skórę, takie jak wspomaganie prądem elektrycznym czy też
metody omijające barierę warstwy rogowej, dają nadzieję na
zwiększenie w niedługim czasie zakresu aplikowanych przezskórnie substancji leczniczych i poszerzenie obszarów zastosowań terapeutycznych.

gdy brzegi plastra dobrze przylgną do skóry. Jeśli plaster z różnych przyczyn odklei się, na resztę dnia należy przykleić nowy
plaster, a następnie wymienić go na kolejny następnego dnia
o zwykłej porze.
Miejsce do przyklejenia plastra powinno być odporne na tarcie i uszkodzenia, ponieważ ucisk może zwiększyć przenikanie

Najważniejsze zasady stosowania plastrów
transdermalnych

leku do skóry lub spowodować odklejanie się TTS.

Plastry transdermalne to stosunkowo nowa postać leku, dla-

śladkach, udzie czy brzuchu (poniżej talii). Najczęściej jest tak

tego wielu pacjentów nie zna podstawowych zasad ich stosowania. Farmaceuta przed wydaniem takiego leku zawsze
powinien upewnić się, że pacjent został poinformowany
o tym, gdzie nakleić plaster, jak często należy go zmieniać oraz
jak postępować, by nie zaburzać wchłaniania leku. Warto też
wiedzieć nieco więcej, aby móc odpowiedzieć pacjentowi na
każde nurtujące go pytanie.

Dla niektórych systemów producenci zalecają aplikację na pow przypadku leków hormonalnych. Należy pamiętać, aby nie
przyklejać ich na piersiach lub w ich okolicy.
Na udach czy brzuchu nie powinno się przyklejać innych plastrów niż hormonalne, ponieważ np. plastry z rywastygminą
mają zmniejszoną dostępność biologiczną po podaniu w tych
obszarach. Najbezpieczniejszym miejscem dla większości plastrów jest więc skóra ramion i górna część pleców lub klatki
piersiowej.
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Zmiana plastra transdermalnego na nowy
Przy zmianie TTS na nowy, zaleca się nie przyklejać plastra
dokładnie w to samo miejsce, co pozwala uniknąć uszkodzenia naskórka. Po zdjęciu systemu, kolejny należy nałożyć więc
w innym miejscu. Pacjent powinien zachować co najmniej
tygodniowy odstęp przed nałożeniem plastra w tym samym
miejscu. W przypadku plastrów z rywastygminą producent zaleca nawet 2-tygodniowy odstęp pomiędzy ponownym przyklejeniem w to samo miejsce.

U jakich pacjentów TTS sprawdzi się
najlepiej?
Badania prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia
wskazują, że przeciętnie co drugi chory nie przestrzega prawidłowo zaleceń terapeutycznych. W Polsce odsetek ten jest
jeszcze wyższy i w przypadku niektórych chorób sięga ponad
70%.
Wielu pacjentów ma problemy z połykaniem dużych tabletek,
inni z powodu demencji nie są w stanie przestrzegać regular-

Powierzchnię uwalniania zużytych plastrów, w których zawsze znajduje się pewna niewchłonięta dawka leku, należy
przed wyrzuceniem zabezpieczyć na przykład sklejając system
na pół.

ności w ich zażywaniu, a jeszcze inni odczuwają zaburzenia
żołądkowo-jelitowe spowodowane doustnym przyjmowaniem
leku. Systemy terapeutyczne takie jak plastry transdermalne,
najczęściej rozwiązują problemy terapeutyczne tych grup pacjentów.

Czy wolno przecinać plastry?
Teoretycznie możliwe jest dzielenie matrycowych TTS w celu
uzyskania mniejszej dawki leku, ale takie postępowanie nie
jest zalecane. Z założenia są to jednodawkowe postaci leku.

Jakie nowości w zakresie przez skórnych
systemów terapeutycznych pojawiają się
na rynku?

Dzielenie jest niebezpieczne szczególnie w przypadku syste-

Ta postać leku przynosi również zadowalające rezultaty w le-

mów zbiornikowych, bo powoduje to zniszczenie TTS i wydo-

czeniu chorób psychicznych. W roku 2019 amerykańska Agen-

stanie się zawartości zbiornika na zewnątrz, lub w przypadku

cja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła pierwszy transder-

systemów dwuzbiornikowych - podanie tylko jednego z leków.

malny system terapeutyczny w leczeniu dorosłych pacjentów

W większości przypadków producenci systemów transdermal-

ze schizofrenią. Plaster opracowany został przez firmę Noven

nych zaznaczają, że plastry, które są przecięte, podzielone lub

Pharmaceuticals i w USA sprzedawany jest pod nazwą Secua-

uszkodzone w jakikolwiek sposób, nie powinny być stosowane.

do [3]. Substancją czynną wchodzącą w skład tego preparatu
jest asenapina.

Co z kąpielą i słońcem?

Kolejną nowością jest system transdermalny, nad którą pra-

Plaster można stosować podczas codziennych czynności.

cuje polska biotechnologiczna spółka Biotts. Firma prowadzi

System transdermalny jest chroniony przez wodoodporną

badania nad systemami transdermalnymi, które mają być wy-

folię zewnętrzną, dlatego może być również noszony pod-

korzystywane w leczeniu cukrzycy.

czas kąpieli. Można go stosować w gorące dni, ale nie należy wystawiać plastra na bezpośrednie, długotrwałe działanie

Coraz więcej firm farmaceutycznych na całym świecie koncen-

zewnętrznych źródeł promieniowania cieplnego (takich jak

truje się na tworzeniu leków mających postać plastra, więc

nadmierne nasłonecznienie, sauna, solarium), ponieważ ist-

być może w niedalekiej przyszłości uzyskamy wiele nowych

nieje możliwość niekontrolowanego zwiększenia uwalniania

rozwiązań w leczeniu chorób przewlekłych.

substancji leczniczej.

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska

Wyższa temperatura skóry może zwiększać wchłanianie leku
do krwiobiegu, dlatego pacjenci z gorączką powinni być obser-

Piśmiennictwo

wowani pod kątem występowania działań niepożądanych. Ponadto lekarz powinien rozważyć zmniejszenie dawkowania [2].

1. M. Sznitowska, Cal K. Farmacja Stosowana. Technologia Postaci leku. PZWL 2017; wydanie I, rozdział 12; 327-338.
2. Kostrzewa-Itrych A., Itrych B. Znaczenie postaci leku w leczeniu bólu przewlekłego i przebijającego na przykładzie
preparatów morfiny, fentanylu i buprenorfiny. Farmacja Współczesna 2011; 4: 14-25
3. Carrithers B., El-Mallakh R. Transdermal Asenapine in Schizophrenia: A Systematic Review. Patient Prefer Adherence 2020; 14: 1541-1551.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego
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rec eptur a o k i e m p r ak t yk a:
rec ep t ur a m o cz n i k a
M o c z ni k to k o ńc ow y p ro dukt p rz em i any bi ałek i i nnyc h
z w i ą zk ów a zo tow y c h w o rg ani z m ac h z wi erząt ureo teli c z nyc h
- p ow s t a j e w c y k l u o r n i tynowym . Jest wydalany z m o c z em ,
a w ni ew i e l k i c h i l o śc iac h takż e z p o tem . Chem i c z ni e j est
d i a mi d e m k wa s u wę g loweg o , dlateg o j est bardzo wrażli wy
na p H . Z mi a ny za rów no w ki erunku kwaśnym , j ak i zasadow y m p r z y s p i e sza j ą j e g o hydro li z ę do am o ni aku i dwutlenku
węgla.
Artykuł sponsorowany

Mocznik historycznie

Dodatkowym problemem dla farmaceu-

Wielorakość działania mocznika (w za-

która jest jego zaletą w działaniu nawil-

leżności od stężenia) daje ogromne
możliwości zastosowania, zwłaszcza w
dermatologii i kosmetyce. Zalety mocznika znano od dawna, a urynoterapia
stosowana była w rozlicznych schorzeniach - od niegojących się ran po
obrzęki gardła, choroby oczu, świerzb
czy ukąszenia przez wściekłego psa. Pamiętano jeszcze dobrze, iż we własnym
(zmieszanym z dziecięcym) moczu przed
ponad stu laty kąpała się cesarzowa Maria Teresa.

ty jest duża higroskopijność mocznika,
żającym (mocznik jest naturalnym czynnikiem nawilżającym skórę - NMF).
Natomiast ta cecha przy zbyt małej ilości wody w użytym podłożu powoduje
wysychanie, a nawet kruszenie się preparatu. Częstym zjawiskiem w maściach
lub kremach z dużą ilością mocznika jest
rekrystalizacja.

Od czego zależy trwałość
mocznika?

Mocznik historycznie

5% roztwór mocznika ma pH 6,5 do 7,5.

Stosowane w praktyce recepturowej

turowego (od 10 do 14 dni) wykazuje

stężenia od 2% do 50%, wymagają od

przy pH 4 do 7. Czynnikiem destruktyw-

farmaceuty wiedzy i doświadczenia w

nym dla mocznika jest także temperatu-

sporządzaniu preparatów z mocznikiem.

ra powyżej 60 stopni Celsjusza, ponie-

Wystarczającą trwałość dla leku recep-

waż ulega wówczas hydrolizie.

43

Aptekarz Polski nr 173 (151 e )

r e c e p t u r a m o c zn ik a

Mocznik jest rozpuszczalny w wodzie (1:1-1,5), glicerolu (1:2)

Próby z tymi podłożami, do których wprowadzono mocznik

i etanolu 95% (1:10). Najlepszym rozwiązaniem w recepturze

per se w stężeniach 30%, 40% i 50% potwierdziły przydatność

mocznika jest wprowadzenie go do podłoża w postaci roztwo-

Lekobazy PhC i Lekobazy Lux do uzyskania trwałych i jedno-

ru. Przy niższych stężeniach i podłożach absorpcyjnych nie

rodnych preparatów.

stanowi to problemu. Powyżej 30% wprowadzenie mocznika
zaczyna być kłopotliwe.

Wprowadzenie mocznika w stężeniu do 30% do tych wieloskładnikowych podłoży wymaga roztarcia go z nimi, a zawar-

Mikronizacja przeprowadzana w moździerzu zazwyczaj nie

ta w nich woda rozpuszcza mocznik. W przypadku 40% i 50%

jest idealnym rozwiązaniem, a uzyskane cząstki są wyczu-

mocznika podłoża te wymagają dodatku pewnej ilości wody,

walne w podłożu, dając nieprzyjemne uczucie drapania przy

aby zapobiec wysychaniu i kruszeniu się preparatu. Duża ilość

smarowaniu. Proponowana w literaturze metoda wytrącania

mocznika rozpuszcza się w zawartej w podłożu wodzie, nie-

mocznika z roztworu nasyconego w praktyce nie daje spodzie-

zbędny jest pewien jej nadmiar, aby utrzymać odpowiednią

wanego efektu. Jest czasochłonna – wymaga długotrwałego

wilgotność (Ryc. 5-8).

odparowywania wody, a uzyskany precypitat bardzo mocno
przywiera do ścianek moździerza co utrudnia odzyskania całej

W przypadku podłoży lipofilowych absorpcyjnych w receptu-

ilości. Tak uzyskany mocznik po wprowadzeniu do podłoża ma

rze mocznika najbardziej przydatnymi okazały się euceryna i

tendencję do tworzenia aglomeratów, co w efekcie końcowym

maść cholesterolowa. Po zawieszeniu w nich zmikronizowa-

daje preparat niejednorodny, trudny do homogenizacji.

nego mocznika, nawet w stężeniu 50%, bez dodatku wody, zachowują elastyczność i dobrze się rozsmarowują (Ryc. 9,10).

Najwłaściwszym sposobem uzyskania jednorodnego, nie

Natomiast dodatek wody jest w tych przypadkach niewskaza-

drapiącego kremu lub maści byłoby dobranie odpowiednie-

ny, gdyż zmienia konsystencję maści: powoduje jej utwardze-

go podłoża. Najwłaściwsze powinny być podłoża zawierające

nie i kruszenie się (Ryc. 11).

w swoim składzie przynajmniej 40% wody, czyli Lekobaza Lux
oraz Lekobaza PhC*.

Ryc. 1. Początek precypitacji
na ściankach naczynia

Ryc. 2. Dalsze formowanie
osadu mocznika

Ryc. 3. Precypitat po zdrapaniu ze ścianek
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Ryc. 4. Precypitat po roztarciu
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Ryc. 5 i 6. Mocznik 40% na podłożu Lekobaza PhC z dodatkiem wody. Tuż po wykonaniu preparat ma konsystencję mleczka a następnie
gęstnieje.

Rp.
Urea

40,0

Aquae

30,0

Lekobaza PhC ad 100,0

Ryc. 8. Mocznik 50% na Lekobazie Lux

Rp.

Ryc. 7. Mocznik 50% na Lekobazie PhC

Urea 50,0

Rp.

Aquae 6,0

Urea 50,0

Lekobaza Lux ad 100,0

Aquae 30,0
Lekobaza PhC ad 100,0
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Ryc. 10. Mocznik 50% na maści cholesterolowej

Ryc. 9. Mocznik 50% na Eucerynie

Rp.

Rp.

Urea 50,0

Urea 50,0

Ung. Cholesteroli ad 100,0

Eucerini ad 100,0

Ryc. 11. Niewłaściwa konsystencja maści o składzie: mocznik 40%, woda 20%, maść cholesterolowa 40%. Preparat kruszy się.
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P rzykłady

Nawilżanie, zmiękczanie, działanie
przeciwbakteryjne

recept z mocznikiem do różnych

zastosowań

Rp.

Pobudzenie regeneracji naskórka

Urea

10,0

Paraffini liq.

10,0

Rp.

Vit. A oleosae (!) 50 000j.m.

Urea

2,0

Aquae

Vit. A oleosae 1 000 000 j.m.

Eucerini

Vit. E puri

M.f. ung.

2,0

Ol. Lini

20,0

Lekobaza Lux

ad 100,0

aa ad 100,0

D.S. Na skórę 2 x dz. przez 10 dni

M.f. ung.

Rp.

D.S. 2 x dz. przez 14 dni

Urea

15,0

Vit. A oleosae
Rp.
Urea
Paraffini liq.

100 000j.m.

Lekobaza PhC aa ad 100,0
2,0

M.f. ung.

20,0

D.S. 2 x dz. na skórę przez 10 dni

Aquae
Lanolini

Rp.

Vaselini albi aa ad 100,0

Urea

10,0

M.f. ung.

Acidi salicylici

3,0

D.S. Na skórę 1 x dz. przez 14 dni

Aquae
Eucerini

Rp.
Urea

5,0

Ac. salicylici

2,0

Aquae

40,0

D.S. 2 x dz przez 10 dni

Keratolityczne, zmiękczające

Ung. Cholesteroli ad 100,0

Rp.

M.f. ung.
D.S. 1 x dz. przez 21 dni
Rp.
Urea
Vit. A oleosae (!)
Dimeticoni
Aquae

aa ad 100,0

M.f. ung

Urea

30,0

Acidi salicylici

2,0

Acidi lactici

4,0

Ung. Cholesteroli ad 100,0

5,0

M.f. ung.

100 000 j.m.

D.S. 1 x dz

2,0

Peelingujące

40,0

Vaselini hydrophylici ad 100,0

Rp.

M.f. ung.

Urea

D.S. 1 x dz. przez 2 tygodnie

Acidi salicylici
Acidi lactici
Eucerini

40,0
5,0
10,0
ad 100,0

M.f.ung.
D.S. 1 x dz. na łuskowate zmiany skórne przez 5 dni
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Wprowadzanie mocznika do podłoża - w zależności od stężenia i użytego podłoża

R - mocznik należy rozpuścić w wodzie
Z - zawiesić homogennie w podłożu
ZR - zawieszamy, rozpuszcza się w wodzie z podłoża
Wszystkie oznaczenia % odnoszą się do ilości względem całości preparatu (1% = 1g w 100g preparatu)
**podłoże mieszamy z wodą i w tym zawieszamy mocznik

* Lekobaza prod. Pharma Cosmetic (Fagron). Na rynku jest kilka produktów o nazwie Lekobaza, różnych producentów, o różnych
składach. Autorki prowadziły badania tylko na Lekobazie PhC.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą Fagron

mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ w Krakowie
mgr farm. Dorota Czechowska
Specjalista ds. produktów i innowacji, Fagron

Piśmiennictwo
1. Farmakopea Polska wydanie XI. Urząd Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych, Warszawa 2017
2. L. Marszał, Receptura apteczna półstałych postaci leków do stosowania zewnętrznego’, Wydawnictwo Farmapress,
Warszawa 2015
3. M.Gajewska, M. Sznitowska, Podstawy receptury aptecznej
4. Renata Jachowicz, Receptura apteczna, PZWL 2015
5. Mocznik:właściwości i zastosowanie. Mocznik w kosmetykach
https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/kosmetyki/mocznik-w-kosmetykach-jakie-wlasciwosci-ma-mocznik-aa-LCrNmm6S-HAdm.html
6. Poradnik Receptury Współczesnej cz. 1, Fagron 2019
7. Poradnik Receptury Współczesnej cz. 2 , Fagron 2019
8. L.Krówczyński, E Rybacki, Interakcje w fazie farmaceutycznej PWZL Warszawa 1986
9. Madame, wkładamy dziecko z powrotem. Katarzyna Siwiec, Leszek Mazan Mieczysław Czuma, Wydawnictwo
Anabasis 2009
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PAN OR AMA S A MORZĄ DU

27 stycznia br. przedstawiciele Naczelnej Rady Aptekarskiej

W związku z uchwaleniem 21 stycznia 2021 r. ustawy o zmia-

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes NRA oraz Marek Tom-

nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z za-

ków, Wiceprezes NRA wraz z Posłem Pawłem Rychlikiem,

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielem rządu, Szefem

innych chorób zakaźnych, na podstawie, której farmaceuci

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michałem Dworczykiem.

uzyskali prawo do wykonywania szczepień przeciw COVID-19,

Spotkanie dotyczyło możliwości wsparcia przez farmaceu-

samorząd aptekarski zainicjował akcję mającą na celu określe-

tów rządowej akcji masowych szczepień społeczeństwa prze-

nie liczby farmaceutów chętnych do wykonywania tego rodza-

ciw COVID-19. W związku z uchwaleniem 21 stycznia 2021 r.

ju szczepień po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji.

ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

Na podstawie danych zebranych z całej Polski, liczba zgłoszeń

COVID-19, innych chorób zakaźnych, farmaceuci wraz z inny-

farmaceutów wynosi blisko 4,3 tys. (stan na 26.01.2021).

mi przedstawicielami zawodów medycznych uzyskali prawo

– Wyzwanie kadrowe i logistyczne z jakim musi zmierzyć się

do wykonywania szczepień przeciw COVID-19.

polski system ochrony zdrowia podczas realizacji masowej akcji szczepień wymaga sprawnej koordynacji i zaangażowania

Farmaceuci jasno wyrazili chęć wsparcia systemu ochrony

dodatkowych kadr medycznych. Liczne zgłoszenia farmaceu-

zdrowia w trudnym czasie pandemii. Wskutek przeprowadzo-

tów deklarujące podjęcie wykonywania szczepień przeciw CO-

nej akcji określającej liczbę farmaceutów chętnych do wyko-

VID-19, stanowią dowód na to, że nasza grupa zawodowa jest

nywania szczepień przeciw COVID-19, samorząd zawodowy

dojrzała i gotowa do podejmowania wyzwań oraz realizacji

otrzymał blisko 4,3 tys. zgłoszeń. Po uzyskaniu odpowiednich

założeń opieki farmaceutycznej ujętych w niedawno uchwalo-

kwalifikacji osoby te mogłyby wesprzeć działania rządu w ob-

nej ustawie o zawodzie farmaceuty – podkreśliła Prezes NRA

szarze szczepień. Jak podkreśliła prezes NRA Elżbieta Piotrow-

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

ska-Rutkowska, liczba zgłoszeń z pewnością ulegnie zwiększeniu w kolejnych dniach.
W związku z tym, Minister Dworczyk zadeklarował, że w najbliższym czasie zostaną podjęte przez rząd stosowne inicjatywy legislacyjne, które umożliwią aktywne włączenie farmaceutów w ten proces. Ze swojej strony samorząd aptekarski
zadeklarował wsparcie i chęć dalszej współpracy.

Izba w Bielsku-Białej informuje o opublikowaniu 27 stycznia
2021r w Dzienniku Ustaw poz. 166 jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających,
substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.
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Ukazał się kolejny (nr 4/2020) Biuletyn OIA w Białymstoku.

LOIA opublikowała informację dotyczącą zmiany kanału

W numerze między innymi o zastosowaniu tlenu medycz-

dystrybucji marek Fraxiparine, Arixtra i Fraxodi w związku

nego, specjalistycznych procedurach stosowanych w terapii

z przejęciem przez Mylan Healthcare Sp. z o.o. i Mylan EPD

COVID-19 i szczepieniach przeciwko tej chorobie.

Sp. z o.o. praw do sprzedaży i promocji portfolio tych preparatów.

OIA w Warszawie opublikowała komunikat Centrali NFZ
korygujący informację w sprawie obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej uprawnionych do świadczeń zdrowotIzba wrocławska przypomina, że od 1 lutego 2021 roku nie
obowiązują „godziny dla seniorów”. Wynika to z publikacji
w Dzienniku Ustaw (poz. 207/2021) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

nych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na podstawie Umowy o handlu i współpracy między Unią Europejską
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, z drugiej strony wskazano, iż obie karty EKUZ, dotychczasowe i nowo wydane z hologramem zawierające flagę
GB, mogą być stosowane jako potwierdzenie uprawnienia
prawa do świadczeń zdrowotnych.

ŚIA przypomina o zbliżających się terminach złożenia sprawozdań związanych z ochroną środowiska. Chodzi o sprawozdania
o wytworzonych odpadach oraz sprawozdania o wydanych
torbach foliowych objętych opłatą recyclingową. Terminy obu
sprawozdań dotyczących całego 2020 r. przypadają na 15 marca 2021 r. Sprawozdania należy złożyć za pośrednictwem indywidualnego konta podmiotu gospodarczego w Bazie Danych
Odpadowych. Obowiązek dokonania opłaty recyclingowej za
wydane torby foliowe w dalszym ciągu następuje do 15 dnia
następującego po każdym kwartale.

Działając w imieniu Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Poznaniu, mgr farm. Alina Górecka, Prezes Wielkopolskiej ORA zwróciła się Prezesa Rady Ministrów, Mateusza
Morawieckiego z wnioskiem o poszerzenie listy podmiotów,
które mogą skorzystać z pomocy rządowej w ramach tarczy
6.0 o podmioty, które w ramach działalności gospodarczej
prowadzą apteki (PKD 4773.Z - wiodąca działalność).
We wniosku wskazano na trudności aptek zlokalizowanych
przy przychodniach, szpitalach oraz w ich obrębie ze względu
na ograniczenia w działalności, wykonywanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie w drodze elektronicznej lub teleporad,
zakazy odwiedzin oraz ograniczenia możliwości przebywania
obywateli na terenie szpitali.
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T E S T WI ED Z Y

01

05

Wstępne wyniki badań przedklinicznych i wczesnych faz badań klinicznych potwierdzających
skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek mogę
być podstawą do wdrożenia procedury:

Do enzymatycznych związków o właściwościach
przeciwutleniających zaliczamy:

A. kwas askorbinowy, melanina, kwas dehydroliponowy
B. karnityna, tokoferole, karotenoidy
C. dysmutaza ponadtlenkowa, katalaza, peroksydaza glutationowa
D. ubichinon, polifenole roślinne

A. Procedura "rolling review"
B. Procedura wzajemnego uznania (MRP)
C. Procedura zdecentralizowana (DCP)
D. Procedura zdecentralizowana (NP)

02
Jak wykazało wieloletnie badanie populacji w jednym z Niemieckich miast, wzrost śmiertelności wynikający z częstego niedoboru witaminy D3 związany był ze wzrostem umieralności z przyczyn:

A. krążeniowych
B. oddechowych
C. neurologicznych
D. nowotworowych

Po dożylnym podaniu mezenchymalnych komórek
macierzystych znaczna ich część gromadzi się:

A. w wątrobie
B. w sercu
C. w płucach
D. w nerkach

A. alkaloidów
B. kumaryn
C. antrazwiązków
D. polifenoli

Pycnogenol jest ekstraktem o silnych właściwościach antyoksydacyjnych otrzymywanym z:

Przed nałożeniem kolejnego transdermalnego
systemu terapeutycznego w tym samym miejscu
podania, jeśli producent nie wskazał inaczej, zaleca
się odstęp czasowy:

04

Resweratrol, związek pochodzący z owoców czerwonych winogron fitochemicznie należy do grupy:

07

03
A. jeden dzień
B. jeden tydzień
C. dwa tygodnie
D. trzy tygodnie

06

A. sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris)
B. sosny limby (Pinus cembra)
C. sosny kalabryjskiej (Pinus brutia)
D. sosny nadmorskiej (Pinus pinaster)

08
Ze względu na różnice w wartościach pH składników kosmetyków nie powinno się stosować łącznie
niacynamidu z:

A. witaminą E
B. resweratrolem
C. witaminą C
D. kwasem ferulowym

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