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o d  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej 
otwiera artykuł mgra farm. Michała Tułazy, który wskazuje okoliczności prowadzą- 
ce do odkrycia nowych – alternatywnych – właściwości antybiotyków i mechanizmy 
ich działania.

Czy bakteriofagi są nadzieją współczesnej medycyny? Jaka jest przyszłość terapii fa-
gowej? Czy znajdą zastosowanie w terapii nowotworów? Odpowiedzi na te pytania 
stara się znaleźć dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk.

Mgr farm. Aleksandra Mroczkowska podejmuje temat skomplikowanej terapii cho-
roby wrzodowej. Dlaczego monoterapia jest mało skuteczna? W jakich sytuacjach 
zalecić pacjentowi ostrożność i kontakt z lekarzem? Jak powinna wyglądać dieta  
w trakcie leczenia?

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

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



6

a lt e r n at y w n e  w ł a ś c i w o ś c i
a n t y b i o t y k ó w

S P I S  t r e ś c i

0 8

mgr farm. Michał Tułaza
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mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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dr hab. n. farm. Anna Oniszczuk
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mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka
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mgr Aneta Styńska

dr n. farm. Malwina Lachowicz

5 2 t e s t  w i e d z y

redakcja Aptekarza Polskiego
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Alternatywne właściwości 
antybiotyków

Antybiotyki to największe odkrycie medycyny XX wieku. 
Są to leki przeciwdrobnoustrojowe, ale jak się okazuje  

– nie tylko. Coraz częściej  odkrywane są ich pozaantybioty -
kowe, ciekawe właściwości.  Często do odkrycia ich 

alternatywnego zastosowania prowadzą obserwacje działań 
niepożądanych, wykazujących nietypowe, pozytywne efekty 

terapeutyczne. Kluczową rolę w badaniu nieantybiotyko -
wych właściwości antybiotyków odgrywają badania klinicz -

ne IV fazy. Nierzadko o odkryciu ich nowych właściwości 
decyduje również przypadek.

0 8

Azytromycyna – aktywność 
przeciwzapalna 
i immunomodulująca

Azytromycyna należy do azalidów, czyli 
antybiotyków makrolidowych II gene-
racji. Jest obecnie jednym z najczęściej 
stosowanych antybiotyków, szczególnie 
w zakażeniach górnych i dolnych dróg 
oddechowych. Jest skuteczna w terapii 
zakażeń wywoływanych przez bakte-
rie atypowe: Chlamydia pneumoniae 
i Mycoplasma pneumoniae, oporne 
na działanie wielu innych substancji.  
Azytromycyna gromadzi się w makro-
fagach, osiągając wysokie stężenia te-
rapeutyczne w miejscu infekcji. Jest 
to tzw. efekt poantybiotykowy, który 
umożliwia stosowanie azytromycyny  
w krótkotrwałej, intensywnej terapii 
oraz ordynację leku jedynie raz na dobę. 

Zaletą azytromycyny są korzystne wła-
ściwości farmakokinetyczne oraz rzad-
kie występowanie działań niepożąda-
nych. 

Działanie przeciwbakteryjne makroli-
dów prowadzi do zmian funkcjonalnych 
układu immunologicznego (działanie 
immunomodulujące) oraz uzyskania 
bezpośrednich lub pośrednich efektów 
przeciwzapalnych. Mechanizm działania 
immunomodulującego i przeciwzapal-
nego nie został dokładnie poznany. Po-
dejrzewa się, że azytromycyna posiada 
zdolność hamowania produkcji cytokin, 
np. interleukiny-8, zmniejszania stęże-
nia neutrofilów, a także zaburzania me-
tabolizmu komórek zapalnych, np. zwią-
zanych z patogenezą astmy oskrzelowej.
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Ceftriakson 
– właściwości neuroprotekcyjne

Doksycyklina – aktywność przeciwzapalna 
i przeciwnowotworowa

Demeklocyklina – antagonista hormonu 
antydiuretycznego

a lt e r n at y w n e  w ł a ś c i w o ś c i  a n t y b i o t y k ó w

Demeklocyklinę w SIADH po raz pierwszy zastosowano  
w 1975 roku, wykorzystując jej działanie niepożądane, nie-
występujące po innych tetracyklinach, czyli moczówkę po-
chodzenia nerkowego będącą skutkiem zmniejszenia przez 
ten antybiotyk odpowiedzi komórek kanalików nerkowych na 
ADH. Prawdopodobnie antybiotyk hamuje cyklazę adenylową 
i blokuje działanie ADH po połączeniu tego hormonu z recep-
torem wazopresyny typu 2 w nerkach.

Azytromycyna może także pobudzać syntezę interferonu beta, 
endogennego związku o działaniu przeciwwirusowym, anty-
proliferacyjnym i immunomodulującym. Zwiększoną produk-
cję IFN-β zaobserwowano w modelach in vitro i in vivo. Efekt 
ten występuje jednak wyłącznie u osób chorych, nie został 
potwierdzony u pacjentów zdrowych.

Ceftriakson jest bakteriobójczym antybiotykiem beta-lakta-
mowym, należącym do III generacji cefalosporyn, podawanym 
wyłącznie pozajelitowo, zazwyczaj raz na dobę. Jest oporny na 
klasyczne beta-laktamazy, ale jest rozkładany przez beta-lak-
tamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL). Wykazuje aktywność 
wobec wielu gatunków bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujem-
nych oraz beztlenowych. Jest wykorzystywany w terapii cięż-
kich zakażeń układów moczowego i oddechowego, zakażeń 
jamy brzusznej, opon mózgowo-rdzeniowych oraz w sepsie.

W 2015 roku wykazano, że podawanie ceftriaksonu oraz  
N-acetylocysteiny zmniejsza negatywne konsekwencje udaru 
niedokrwiennego mózgu i uszkodzenia neurologiczne u szczu-
rów. Wykazano również, że ceftriakson (podawany samo-
dzielnie) zwalnia degenerację neuronów dopaminergicznych  
w eksperymentalnym modelu choroby Parkinsona oraz popra-
wia zaburzoną motorykę u zwierząt. Cechy te potwierdzono  
w modelu in vitro. Ceftriakson może okazać się skuteczny  
w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych, w profilaktyce ura-
zów mózgu i ograniczeniu skutków jego niedokrwienia.

Doksycyklina to półsyntetyczny antybiotyk z grupy tetracy-
klin. Jako lek szerokowidmowy stosowana jest między innymi  
w zakażeniach wywołanych przez Chlamydia spp., Mycopla-
sma spp., Rickettsia spp. Posiada właściwości bakteriosta-
tyczne i przeciwzapalne. Wykorzystywana jest również w te-
rapii zakażenia zarodźcem pasmowym (malaria). Doksycyklina 
hamuje biosyntezę białek poprzez wiązanie się  z bakteryjną 
rybosomalną podjednostką 30S i następnie hamowanie jej ak-
tywności. Ze względu na stosunkowo niewielkie różnice struk-
turalne pomiędzy rybosomami bakteryjnymi i mitochondrial-
nymi, doksycyklina hamuje także biosyntezę białek komórek 
ssaków, w tym komórek nowotworowych.

Demeklocyklina to antybiotyk bakteriostatyczny, należący 
do tetracyklin, wyizolowany ze zmutowanego szczepu Strep-
tomyces aureofaciens. Współcześnie jest rzadko stosowana  
w leczeniu zakażeń bakteryjnych, głównie z powodu znacznej 
oporności. Znalazła jednak zastosowanie w terapii hiponatre-
mii oraz zespołu niewłaściwego wydzielania hormonu antydiu-
retycznego (SIADH), zwanego zespołem Schwartza-Barttera. 
Czynnikiem patogenetycznym SIADH jest nadmierne wy-
dzielanie hormonu antydiuretycznego (ADH) przez tylny płat 
przysadki mózgowej lub w przebiegu nowotworów: płuc, 
trzustki, gruczołu krokowego, chłoniaka, grasiczaka czy ra-
kowiaka. Nadmiar ADH zatrzymuje wodę w organizmie przy 
niezaburzonym wydalaniu sodu przez nerki, co prowadzi do 
hiponatremii, zmniejszenia osmolarności osocza i wystąpienia 
objawów neurologicznych, a niekiedy obrzęku mózgu i zgonu 
pacjenta.

Mechanizm działania przeciwnowotworowego 
doksycykliny

Znaczącą rolę w procesie nowotworzenia odgrywają enzymy 
proteolityczne modulowane przez cynk – metaloproteinazy. 
Stymulują one intensywne podziały komórek nowotworo-
wych, ich migrację, metastazę oraz angiogenezę. Kolejnym 
procesem przyspieszającym rozwój nowotworów jest przej-
ście epitelialno-mezenchymalne. Zjawisko to może sprzyjać 
przekształceniu nowotworu niezłośliwego w jego destrukcyj-
ną i silnie inwazyjną formę. Doksycyklina wykazuje zdolność 
hamowania zarówno aktywności metaloproteinaz – poprzez 
chelatowanie jonów cynku i wapnia, jak i procesu przejścia 
epitelialno-mezenchymalnego – poprzez inhibicję aktywności 
czynników transkrypcyjnych.

Przeprowadzone badania in vitro i in vivo wykazały, że na 
poziomie molekularnym doksycyklina działa przeciwnowo-
tworowo między innymi poprzez wiązanie się z receptorem 
PAR1. Odgrywa on kluczową rolę w proliferacji guza nowo-
tworowego, głównie poprzez regulację ekspresji wielu genów 
kodujących różne białka. Doksycyklina, poprzez zablokowanie 
receptora PAR1 zmniejsza zdolność do tworzenia przerzutów, 
na przykład nowotworu piersi.
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Erytromycyna – efekt prokinetyczny
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Następnie udowodniono bezpośredni dodatni wpływ erytro-
mycyny na perystaltykę przewodu pokarmowego: generowa-
nie skurczów rozpoczynających się w żołądku i ulegających 
rozszerzeniu aż do jelita krętego. Erytromycyna przyspiesza 
również proces opróżniania żołądkowego. Wykazano, że po-
dana doustnie zmniejsza objętość pęcherzyka żółciowego za-
równo na czczo, jak i po posiłku.

W większości rodzajów zmian nowotworowych istnieje mała 
populacja komórek, która posiada zdolność do samoodnawia-
nia się. Komórki te wykazują oporność na klasyczne terapie, 
a także pełnią kluczową rolę w procesach nowotworzenia: 
wzrostu guza, wytwarzania przerzutów oraz wznowy choroby 
nowotworowej. Są one określane mianem nowotworowych 
komórek macierzystych. Doksycyklina (podobnie jak salino-
mycyna – antybiotyk polieterowy) jest ich selektywnym inhi-
bitorem, hamuje proliferację nowotworowych komórek ma-
cierzystych zarówno in vitro, jak i in vivo. Dowiedziono, że erytromycyna bezpośrednio wpływa na 

ruchy układu pokarmowego przez pobudzanie receptorów 
motylinowych. Motylina jest peptydem wytwarzanym przez 
komórki neuroendokrynne błony śluzowej dwunastnicy i je-
lita czczego, pobudzającym skurcz mięśni gładkich żołądka  
i jelit przez heterogenne receptory motylinowe występujące 
w największej ilości w części przedodźwiernikowej żołądka. 
Erytromycyna, podobnie jak inne antybiotyki makrolidowe, 
jest agonistami receptora motylinowego. Określa się je mia-
nem motylidów.

Erytromycyna działa prokinetycznie w dawkach znacznie 
mniejszych niż stosowane w antybiotykoterapii, wynoszących 
¼ lub mniej regularnej dawki dobowej. Wpływ na perystaltykę 
układu pokarmowego pojawia się zarówno po podaniu doust-
nym, jak i dożylnym tego leku.

Erytromycyna, antybiotyk będący mieszaniną składowych: 
erytromycyny A, oraz erytromycyny B i C, jest zaliczana do 
makrolidów właściwych. Została wyizolowana ze szczepu Sac-
charopolyspora erythraea w latach 50. XX wieku. Mimo zastą-
pienia jej przez nowocześniejsze, syntetyczne leki o podobnej 
budowie, wciąż odgrywa istotną rolę w leczeniu zakażeń bak-
teryjnych. Często występujące działania niepożądane erytro-
mycyny (szczególnie ze strony przewodu pokarmowego), takie 
jak nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha początkowo 
tłumaczono zaburzeniami mikroflory jelitowej. 

Doksycyklina jako inhibitor kolagenolizy

Doksycyklina jest także rozpatrywana jako potencjalnie sku-
teczny środek o działaniu przeciwzapalnym. Ważną składową 
chorób, w przebiegu których dochodzi do degeneracji tkanek 
(np. RZS, cukrzycy, schorzeniach skóry, rogówki czy zapaleniu 
przyzębia) jest nasilona kolagenoliza. Za proces kolagenolizy 
odpowiedzialne są kolagenazy – metaloproteinazy  macierzy 
pozakomórkowej. Tetracykliny wykazują zdolność do ich bez-
pośredniego hamowania poprzez chelatowanie jonów cyn-
ku i wapnia. Dotychczas wykazano skuteczność doksycykliny 
w zmniejszaniu aktywności białek istotnych w patogenezie 
miażdżycy, chorób przyzębia, mukowiscydozy oraz w przebie-
gu zapalenia kości i stawów. W przeprowadzonych dotychczas 
badaniach klinicznych stwierdzono, że terapia niskimi daw-
kami doksycykliny (mniejszymi niż w przypadku konieczności 
działania przeciwdrobnoustrojowego) istotnie zmniejsza ak-
tywność kolagenaz w dziąsłach oraz płynie dziąsłowym i prze-
ciwdziała rozchwianiu zębów w przypadku zapalenia przyzębia 
u dorosłych. Co więcej, w trakcie terapii nie zaobserwowano 
pojawiania się lekooporności u mikroorganizmów, podobnie 
zresztą jak w przypadku stosowania minocykliny.

Erytromycyna jako motylid

Wykorzystanie erytromycyny w celach 
diagnostyczno-terapeutycznych u dzieci

Erytromycyna ma silniejsze działanie prokinetyczne niż po-
wszechnie znane leki, takie jak cyzapryd, domperidon czy me-
toklopramid. Dlatego po odkryciu właściwości motorycznych 
erytromycyny badano możliwości jej zastosowania w celach 
diagnostyczno-terapeutycznych. Ustalono, że erytromycyna 
podana doustnie u dzieci przed tonsillektomią była tak samo 
skuteczna jak metoklopramid w pobudzaniu opróżniania żo-
łądka, tj. nie stwierdzono różnicy w częstości występowania 
wymiotów po tonsillektomii u dzieci, którym przed zabiegiem 
profilaktycznie podano erytromycynę, w porównaniu do dzie-
ci, którym podano metoklopramid. Inne możliwości wykorzy-
stania działania prokinetycznego erytromycyny u dzieci to 
między innymi leczenie zaburzeń motoryki przewodu pokar-
mowego wynikające z jego niedojrzałości u wcześniaków, nie-
mowląt poddanych operacjom brzusznym, zwłaszcza u tych  
z małą masą urodzeniową czy choroba refluksową.
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Erytromycyna podana dożylnie bezpośrednio przed esofago-
gastroduodenoskopią wykonywaną w trybie pilnym u pacjen-
tów z objawami masywnego krwawienia z górnego odcinka 
przewodu pokarmowego, przyspiesza przemieszczenie wy-
naczynionej krwi dystalnie, co poprawia widoczność błony 
śluzowej, ułatwia zlokalizowanie źródła krwawienia i jego za-
tamowanie. Zastosowanie erytromycyny wyraźnie poprawia 
komfort badania i zwiększa jego bezpieczeństwo, zmniejsza-
jąc ryzyko zachłyśnięcia podczas endoskopii. Erytromycyna 
opróżnia żołądek z krwi i skrzepów, poprawia jakość badania 
oraz zmniejsza konieczność powtórzenia endoskopii z powo-
du niedostatecznego uwidocznienia zmian w górnym odcinku 
przewodu pokarmowego.

Kotrimoksazol – działanie przeciwzapalne 
oraz immunomodulujące

Minocyklina – działanie przeciwzapalne, 
neuroprotekcyjne, przeciwutleniające 
i antyapoptotyczne

a lt e r n at y w n e  w ł a ś c i w o ś c i  a n t y b i o t y k ó w

Jest to niezwykle istotne - są to biomarkery najbardziej kon-
sekwentnie skorelowane ze śmiertelnością zarówno u doro-
słych, jak i u dzieci. 

Leczenie kotrimoksazolem in vitro zmniejszyło produkcję 
neutrofilowego środka chemotaktycznego, IL-8 przez linię 
komórek nabłonka okrężnicy. Co więcej, kotrimoksazol bez-
pośrednio hamował wytwarzanie cytokin prozapalnych przez 
wrodzone komórki odpornościowe w doświadczeniach na po-
siewach pełnej krwi. Odkrycia te wskazują, że kotrimoksazol 
wpływa na wiele bezpośrednich i pośrednich szlaków, które 
prawdopodobnie leżą u podstaw przewlekłego zapalenia pod-
czas zakażenia HIV.

Kotrimoksazol to lek, na który składają się dwa antybiotyki ha-
mujące syntezę folianów drobnoustrojów: trimetoprim oraz 
sulfametoksazol. Po raz pierwszy wykazano, że kotrimoksa-
zol wykazuje właściwości immunomodulujące in vivo w 1970 
roku. Myszy leczone trimetoprimem zachowywały przeszcze-
py skóry dłużej niż zwierzęta nieleczone. Wykazano również, 
że kotrimoksazol przynosi korzyści kliniczne w takich stanach, 
jak reumatoidalne zapalenie stawów, ziarniniakowatość z za-
paleniem naczyń (ziarniniakowatość Wegenera), częściowo 
ze względu na bezpośrednie właściwości przeciwzapalne, 
chociaż ich mechanizm działania pozostał w dużej mierze nie-
określony.

Wykorzystanie erytromycyny w procedurach 
endoskopowych

W badaniu COSTOP przeprowadzonym w Ugandzie - randomi-
zowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo ekspe-
rymentem typu non-inferiority, polegającym na zaprzestaniu 
lub kontynuowaniu stosowania kotrimoksazolu wśród osób 
dorosłych zakażonych wirusem HIV stwierdzono, że kontynu-
acja przyjmowania kotrimoksazolu zmniejszyła częstotliwość  
występowania infekcji bakteryjnych oraz malarii. Wyniki 
eksperymentu mogą być rozpatrywane jako dowód na prze-
ciwzapalne działanie kotrimoksazolu u dorosłych pacjentów 
żyjących z HIV. W innym badaniu przeprowadzonym równo-
legle w Ugandzie i Zimbabwe, w którym w grupie dzieci, któ-
re długotrwale przyjmowały kotrimoksazol, zaobserwowano 
zmniejszenie poziomów CRP i IL-6. Stwierdzono, że CRP i IL-6 
są kluczowymi markerami stanu zapalnego, na które wpływ 
ma kotrimoksazol. 

Minocyklina jest półsyntetyczną tetracykliną o długim czasie 
działania, stosowaną od wielu lat w zwalczaniu zakażeń bakte-
riami Gram-dodatnimi i Gram-ujemnymi, szczególnie w terapii 
trądziku pospolitego, młodzieńczego oraz niektórych chorób 
przenoszonych drogą płciową. Oprócz działania bakteriosta-
tycznego, w wielu badaniach potwierdzono skuteczność mi-
nocykliny jako środka przeciwzapalnego, neuroprotekcyjnego, 
antyoksydacyjnego i antyapoptotycznego. Podana doustnie 
dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, charaktery-
zuje się lepszymi parametrami farmakokinetycznymi niż inne 
tetracykliny, tj. stosunkowo długim okresem półtrwania i ła-
twą penetracją do tkanek. Łatwo przenika także przez barierę 
krew-mózg, co ma kluczowe znaczenie dla jej neuroprotekcyj-
nego działania.

Wyniki badania COSTOP u chorych z HIV Wpływ minocykliny na ograniczenie procesów 
neurodegeneracyjnych

Minocyklina moduluje reaktywność komórek mikrogleju, 
przeciwdziała procesom zapalnym oraz ogranicza procesy 
neurodegeneracyjne w obrębie ośrodkowego układu nerwo-
wego. W eksperymentalnych modelach zwierzęcych potwier-
dzono jej skuteczność w terapii chorób Parkinsona, Alzheime-
ra, Huntingtona, stwardnienia rozsianego oraz w przypadku 
bólów neuropatycznych, stanów zapalnych mózgu, udarów, 
encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej i w hipomie-
linizacji. Wykazano, że minocyklina ogranicza zmiany patolo-
giczne w obrębie substancji białej i hipokampu oraz poprawia 
mózgowy przepływ krwi. 
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Piśmiennictwo

Rifaksymina – właściwości przeciwzapalne 
i eubiotyczne

Przeciwzapalne i neuroochronne działanie minocykliny za-
leży od zmniejszania ekspresji prozapalnych markerów, któ-
re zwiększają aktywność komórek mikrogleju, np. chemokin 
CCL2, IL-1β, IL-6, czynnika martwicy nowotworu (TNF-α) oraz 
indukowanej syntazy tlenku azotu (iNOS). Nadreaktywność 
mikrogleju jest uważana za jedną z ważniejszych przyczyn 
bólu neuropatycznego. Zwiększoną odpowiedź immunolo-
giczną obserwowano także przy zwyrodnieniu siatkówki,  
w którym komórki mikrogleju uszkadzają fotoreceptory.

Efekty przeciwutleniające minocykliny

Właściwości antyoksydacyjne minocykliny zostały potwier-
dzone w modelu oceniającym długość życia muchówek po-
traktowanych czynnikiem utleniającym w postaci nadtlenku 
wodoru. W grupie, w której podawano minocyklinę, długość 
życia owadów była dłuższa, a przeprowadzone analizy po-
twierdziły, że przyczyną tego stanu było zwiększenie ich od-
porności na stres oksydacyjny.

Minocyklina działa również antyapoptotycznie, głównie po-
przez hamowanie kaspaz. Kaspazy to enzymy z grupy proteaz 
cysteinowych, które po aktywacji przez sygnały apoptotycz-
ne degradują białka komórkowe. Zmniejszenie aktywności 
kaspaz przez minocyklinę polega na zmniejszaniu przez nią 
uwalniania cytochromu C z mitochondriów i zahamowaniu 
aktywności białek apoptotycznych oraz zwiększaniu ekspresji 
protein antyapoptotycznych.

Świadczy to o tym, że rifaksymina zmniejsza odpowiedź za-
palną u pacjentów z IBS, a nie tylko działa przeciwbakteryj-
nie. Rifaksymina zmniejsza liczebność bakterii patogennych  
i modyfikuje ich aktywność metaboliczną w przewodzie po-
karmowym, oszczędzając przy tym populacje bakterii probio-
tycznych. Jest zatem eubiotykiem, zabija bakterie chorobo-
twórcze, a jednocześnie zwiększa liczbę bakterii korzystnych 
dla ustroju, np. Bifidobacterium spp. i Lactobacillus spp., 
przywracając tym samym eubiozę.

a lt e r n at y w n e  w ł a ś c i w o ś c i  a n t y b i o t y k ó w

Minocyklina jako inhibitor kaspaz

Rifaksymina to półsyntetyczna pochodna rifamycyny, będąca 
szerokowidmowym antybiotykiem bakteriobójczym, hamują-
cym syntezę białek bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, 
tlenowych i beztlenowych. Po podaniu per os w niewielkim 
stopniu wchłania się z przewodu pokarmowego. Wskazania-
mi do stosowania rifaksyminy są infekcje jelit wywołane przez 
niektóre bakterie (głównie biegunki podróżnych), encefalopa-
tia wątrobowa, choroba uchyłkowa jelit i postać biegunkowa 
zespołu jelita nadwrażliwego (IBS).

Rifaksymina jako eubiotyk – rola w IBS

W badaniach klinicznych potwierdzono, że rifaksymina po-
dawana u pacjentów z niezaparciową postacią IBS zmniejsza 
intensywność dolegliwości przez okres do 12 tygodni po anty-
biotykoterapii. 





15

E r a d y k a c j a  H e l i c o b a c e r  p y l o r i 
-  s k o m p l i k o w a n a  t e r a p i a , 

z  k t ó r ą  p a c j e n t  z o s ta j e  s a m

Terapia  choroby  wrzodowej  nie  należy  do  naj łatwiejszych. 
Pacjent  samodzie lnie  musi  dawkować ki lka  różnych,  nowych 

leków,  w odpowiednim połączeniu,  w określonych porach 
dnia  i  przez  wyznaczony  czas.  Leczenie  eradykacyjne  jest 
sporym obciążeniem dla  całego  przewodu pokarmowego, 

d latego  większość  pacjentów odczuwa nieprzyjemne skutki 
uboczne  leczenia.  Mogą one  prowadzić  do  nieprzestrzegania 
ustalonego  schematu dawkowania,  co  wiąże  s ię  z  nieskutecz -

nością  terapi i . 

1 5

Widząc poprawę po jego zastosowaniu, 
zaczynają stosować go długotrwale, bez 
konsultacji z lekarzem. Tymczasem ból, 
uczucie pieczenia i jakikolwiek, długo-
trwały dyskomfort w okolicy żołądka 
i przełyku, mogą świadczyć o rozwoju 
wrzodów żołądka i dwunastnicy, raka 
przełyku i żołądka czy chorób trzustki  
i dróg żółciowych. Przewlekłe stosowa-
nie IPP, ale również leków zobojętniają-
cych kwas solny (w postaci tabletek do 
ssania czy płynów doustnych), maskuje 
objawy tych schorzeń. 

Sygnały ostrzegawcze, 
czyli kiedy zachęcić pacjen-
ta do badania?

Pacjenci, którym zlecono leczenie cho-
roby wrzodowej niejednokrotnie mają 
wiele obaw i pytań odnośnie całej te-
rapii, a o poradę i wyjaśnienia często 
proszą farmaceutę podczas realizacji 
recepty.

Dyspepsja to zespół objawów przebie-
gający z uczuciem bólu i dyskomfortu 
w górnej części nadbrzusza, który trwa 
co najmniej 4 tygodnie. Pacjenci bardzo 
często interpretują takie objawy jako 
zgagę, a prosząc w aptece o preparat na 
tego typu dolegliwości, zwykle otrzymu-
ją lek z grupy inhibitorów pompy proto-
nowej (IPP). 
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Kolejną grupą leków stosowanych w eradykacji są chemio-
terapeutyki (metronidazol, rzadziej tynidazol) i antybiotyki 
(amoksycylina, klarytromycyna, tetracyklina).

Amoksycylina jest półsyntetyczną penicyliną o szerokim za-
kresie działania. Stosowana jest nie tylko w infekcjach prze-
wodu pokarmowego, ale również w zakażeniach dróg od-
dechowych czy moczowych. Wśród najczęstszych skutków 
ubocznych amoksycyliny wymienia się biegunkę, nudności, 
wymioty, wysypkę skórną. W wyniku jej stosowania może też 
rozwinąć się kandydoza błon śluzowych i skóry, przemijająca 
małopłytkowość i niedokrwistość hemolityczna, a także cięż-
kie reakcje alergiczne.

Metronidazol jest chemioterapeutykiem działającym na drob-
noustroje beztlenowe - bakterie oraz pierwotniaki. Wydalany 
jest głównie przez nerki. Podczas jego stosowania mocz może 
mieć ciemne lub czerwono-brązowe zabarwienie w związku 
z obecnością rozpuszczalnych w wodzie barwników, które są 
produktami metabolizmu leku. Metronidazol jest podstawo-
wym przeciwbakteryjnym lekiem stosowanym w eradykacji, 
choć jego skuteczność jest coraz słabsza. Badania wykazują, 
że aż 46% szczepów H. pylori wykazuje oporność na metro-
nidazol. 

Tetracyklina jest lekiem zamiennie stosowanym z amoksycy-
liną. Podczas przyjmowania antybiotyków z tej grupy należy 
zachować co najmniej trzygodzinny odstęp od spożywania 
produktów mlecznych.

Długotrwałe, podwyższone pH w żołądku przyczynia się do 
rozwoju bakterii chorobotwórczych, co może prowadzić do in-
fekcji przewodu pokarmowego i płuc, zaburzeń trawiennych, 
ale również niedoborów witaminy B12, witaminy C, wapnia, 
magnezu oraz żelaza. W literaturze pojawia się również coraz 
więcej doniesień o powiązaniu długotrwałego stosowania IPP 
z uszkodzeniami układu kostnego u osób w podeszłym wieku. 
Chodzi o zwiększone ryzyko złamań kości i kręgosłupa oraz 
zagrożenie rozwojem osteoporozy. Niektóre badania sugeru-
ją również, że przewlekłe stosowanie omeprazolu lub esome-
prazolu może przyczyniać się do rozwoju otępienia (demen-
cji), a nawet choroby Alzheimera u osób starszych.

Z tego powodu bardzo ważne jest, aby informować pacjen-
tów, że leki z grupy IPP bez konsultacji z lekarzem można sto-
sować maksymalnie 2 tygodnie, a leki zobojętniające powin-
ny być stosowane tylko doraźnie, w przypadku uczucia zgagi 
wywołanej na przykład zbyt tłustym posiłkiem. Jeżeli objawy 
dyspeptyczne utrzymują się dłużej niż 3 tygodnie lub jeśli czę-
sto nawracają, należy zachęcić pacjenta do kontaktu z leka-
rzem w celu ustalenia ich przyczyny. 

Najczęstszą przyczyną bólu, dyskomfortu i uczucia piecze-
nia w okolicy żołądka są wrzody. Okresowe, nawracające ich 
występowanie nazywane jest chorobą wrzodową. Jej rozwój 
w większości przypadków spowodowany jest zakażeniem 
H. pylori. Leczenie (eradykacja) tej dolegliwości polega na 
całkowitym wyeliminowaniu wszystkich postaci drobnoustro-
jów, łącznie z formami przetrwalnikowymi. 

Monoterapia jest mało skuteczna ze względu na ciągły wzrost 
oporności bakterii na antybiotyki, rozwój form przetrwal-
nikowych, ale również trudny dostęp do drobnoustroju  
w warstwie śluzowej. Z tego względu eradykację prowadzi 
się stosując co najmniej dwa leki przeciwbakteryjne (spośród 
amoksycyliny, klarytromycyny, tetracykliny i metronidazolu 
lub tynidazolu) wraz z inhibitorem pompy protonowej i często 
cytrynianem bizmutu.

Inhibitory pompy protonowej

Działanie IPP - jak sama nazwa wskazuje - polega na hamowa-
niu aktywności pompy protonowej. Prowadzi to do silnego, 
wielogodzinnego zablokowania wydzielania kwasu solnego 
w żołądku nawet o 80%. Są to leki na ogół dobrze tolerowa-
ne, co przyczynia się do ich długotrwałego stosowania przez 
pacjentów poza kontrolą lekarza, w celu łagodzenia zgagi,  
a nawet bólu żołądka. Niestety nie są one pozbawione skut-
ków ubocznych. Wśród nich najczęściej wymienia się zabu-
rzenia żołądkowo-jelitowe, ból brzucha i wysypkę skórną. Ich 
długotrwałe stosowanie wiąże się z wieloma powikłaniami, 
ponadto wpływają na działanie innych leków.

Czy długotrwałe przyjmowanie IPP 
jest bezpieczne?

Dlaczego jeden lek w eradykacji H. pylori 
nie wystarczy?

Jakie leki są stosowane w eradykacji 
H. pylori?

Antybiotyki i chemioterapeutyki
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Produkty takie jak: mleko, kefir, jogurt, sery, są bogate  
w wapń, który tworzy z tetracyklinami trudno wchłanialne 
chelaty, powodując obniżenie biodostępności tetracyklin,  
co może przyczynić się do niepowodzenia zaleconej farmako-
terapii.

Klarytromycyna to pochodna erytromycyny, należąca do an-
tybiotyków makrolidowych. Stosowana jest między innymi  
w zakażeniach dróg oddechowych oraz skóry i tkanek mięk-
kich. W Polsce (i większości krajów świata) oporność H. pylori 
na klarytromycynę wynosi pond 20% u pacjentów wcześniej 
nią nieleczonych (oporność pierwotna), a u pacjentów leczo-
nych jest to aż 54% (oporność wtórna). 

Kolejną grupą leków stosowanych w chorobie wrzodowej są 
związki okrywające powierzchnię wrzodów trawiennych - naj-
częściej sole bizmutu. Ich działanie polega na wzmocnieniu 
bariery śluzówkowej, stymulowaniu wydzielania cytoprotek-
cyjnych prostaglandyn, poprawianiu śluzówkowego przepły-
wu krwi i wydzielaniu śluzu żołądkowego. 

Poza tym pochodne bizmutu wiążą pepsynę i kwasy żółcio-
we, ułatwiając tym samym gojenie owrzodzeń trawiennych, 
wywołanych działaniem żółci. Mają również działanie bakte-
riobójcze na H. pylori. Leki te wchłaniają się do krwiobiegu 
w niewielkim stopniu. Do zmniejszonego obecnie stosowania 
związków bizmutu przyczyniają się liczne działania ubocz-
ne, takie jak: zaparcia, bóle brzucha czy metaliczny posmak 
w ustach. Sole bizmutu prowadzą również do przejściowego 
zaburzenia smaku, przebarwień języka i zmian zabarwienia 
stolca.

Wówczas schemat leczenia może wyglądać następująco:
• IPP + amoksycylina + klarytromycyna + metronidazol lub 

tynidazol (terapia bez bizmutu) 
• IPP + amoksycylina (5 dni), a następnie IPP + klarytromy-

cyna + tynidazol lub metronidazol (5 dni)

Związki okrywające śluzówkę żołądka

Jak rozłożyć dawkowanie leków w ciągu 
dnia?

Zalecany schemat leczenia

W Polsce zalecanym schematem leczenia pierwszego wy-
boru jest tzw. terapia poczwórna z bizmutem, która polega 
na 14-dniowym przyjmowaniu IPP, cytrynianu bizmutu oraz 
dwóch antybiotyków - najczęściej metronidazolu i amoksycy-
liny (lub tetracykliny). Terapia może przebiegać również bez 
cytrynianu bizmutu. 

Polska należy do obszarów z wysoką opornością na klary-
tromycynę, dlatego nie zaleca się jej stosowania w pierw-
szorzędowym leczeniu. Mimo to może się zdarzyć, że lekarz 
zadecyduje o włączeniu tego leku do terapii (np. przy braku 
skuteczności leczenia pierwszego rzutu).

Na wyżej wymienionych przykładach wyraźnie widać, że inhi-
bitory pompy protonowej stanowią podstawę każdego sche-
matu eradykacji H. pylori. Zaleca się, aby leki z tej grupy sto-
sowane były dwa razy dziennie (esomeprazol w dawce 20 mg, 
lanzoprazol 30 mg, omeprazol 20 mg, pantoprazol 40 mg lub 
rabeprazol 20 mg). Ogólną zasadą w przypadku IPP jest ich 
zażywanie godzinę przed jedzeniem.

W leczeniu wspomagającym mogą być również wykorzystane 
leki zobojętniające, które zawierają w składzie wodorotlenek 
glinu, magnezu, węglan wapnia czy wodorowęglan sodu. Ich 
zastosowanie jednak jest ograniczone ze względu na koniecz-
ność częstego zażywania - zwykle godzinę po każdym posiłku  
i przed snem, w dużych dawkach.

Chemioterapeutyki czy antybiotyki w zależności od dobra-
nego schematu leczenia stosowane są 2 lub 3 razy dziennie,  
w odpowiednich dawkach. Większość z nich może być przyj-
mowana niezależnie od pokarmu (amoksycylina, metronida-
zol, tynidazol i klarytromycyna), wyjątek stanowi tetracykli-
na. Lek ten należy przyjmować między posiłkami (co najmniej  
1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku), ponieważ pokarm 
osłabia jego wchłanianie. Szczególną uwagę należy tutaj zwró-
cić na produkty zawierające dużą ilość wapnia (mleko i jego 
przetwory), który tworzy słabo wchłanialne chelaty, a tym sa-
mym osłabia działanie antybiotyku i skuteczność całej terapii. 
Zmniejszenie wchłaniania może nastąpić również przy pod-
wyższonym pH środowiska, dlatego lek ten warto stosować 
razem z IPP, zanim dojdzie do zahamowania przez nie wydzie-
lania kwasu solnego.

Cytrynian bizmutu w eradykacji H. pylori najczęściej jest sto-
sowany 3-4 razy dziennie. Nie należy jeść ani pić w ciągu pół 
godziny przed przyjęciem leku lub po jego przyjęciu. Najsku-
teczniejsze działanie będzie więc wykazywał na czczo, dlate-
go można go stosować np. razem z IPP. Wyjątek stanowi tutaj 
sytuacja, w której pacjent ma zaleconą terapię z bizmutem 
i omeprazolem. Lek ten nasila wchłanianie bizmutu, dlatego 
zaleca się przyjmowanie obu tych leków razem z pokarmem 
(w celu zmniejszenia wchłaniania bizmutu).
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Metronidazol natomiast może nasilać toksyczność litu, po-
nadto wchodzi w podobną do disulfiramu reakcję z alkoholem 
(skurcze brzucha, nudności, wymioty, ból głowy, uderzenia 
gorąca, a nawet reakcje psychotyczne). Nasila działanie prze-
ciwzakrzepowe warfaryny i innych doustnych przeciwzakrze-
powych pochodnych kumaryny, powodując wydłużenie czasu 
protrombinowego (należy kontrolować czas protrombinowy  
i odpowiednio dostosować dawki leku przeciwzakrzepowego). 
Metronidazol zwiększa również stężenie cyklosporyny i busul-
fanu we krwi. Leki indukujące enzymy wątrobowe (takie jak 
fenytoina, fenobarbital) mogą przyspieszać wydalanie metro-
nidazolu, zmniejszając jego stężenie we krwi.

Warto pamiętać, że nie wszystkie wymienione interakcje są 
istotne klinicznie. Należy jednak być ich świadomym i w razie 
niepokojących połączeń z innymi lekami, zalecić ostrożność 
lub kontakt z lekarzem.

Dużym ułatwieniem w leczeniu choroby wrzodowej jest zasto-
sowanie leku trójskładnikowego, który zawiera w jednej kap-
sułce 140 mg cytrynianu bizmutu, 125 mg tetracykliny i 125 
mg metronidazolu. Producent zaleca przyjmowanie 3 kapsu-
łek po śniadaniu, 3 kapsułek po obiedzie, 3 kapsułek po kola-
cji oraz 3 kapsułek przed snem (najlepiej również po posiłku). 
W sumie pacjent powinien przyjmować 12 kapsułek na dobę 
przez 10 dni. Stosując ten lek, dodatkowo należy przyjmować 
inhibitor pompy protonowej (najczęściej omeprazol 20 mg) 
dwa razy na dobę. Aby ograniczyć interakcję bizmutu z ome-
prazolem, zaleca się stosowanie obu preparatów po posiłku. 

W niefarmakologicznym leczeniu choroby wrzodowej zaleca 
się unikanie palenia papierosów, picia kawy i słodkich, gazo-
wanych napojów oraz zażywania leków uszkadzających błonę 
śluzową żołądka i dwunastnicy, zwłaszcza NLPZ. W trakcie te-
rapii nie należy spożywać alkoholu, ponieważ podrażnia on 
ściany żołądka, nasila objawy choroby i wchodzi w interakcje 
z lekami (m.in. metronidazolem). 

Leczenie dietetyczne u pacjentów z chorobą wrzodową po-
zwala złagodzić niektóre objawy. W okresie terapii (jak  
i w przebiegu choroby) zalecana jest dieta lekkostrawna  
z wykluczeniem pikantnych potraw o wysokiej zawartości kap-
saicyny (obecnej np. w papryczkach chil)i, a także soli i in-
nych przypraw. W trakcie leczenia choroby wrzodowej, należy 
ograniczyć spożywanie błonnika, ponieważ może on podraż-
niać ściany żołądka i jelit. Świeże owoce i warzywa są jego 
bogatym źródłem, a ponadto osłabiają działanie cytrynianu 
bizmutu. Pamiętajmy, że warzywa i owoce są nieodłącznym 
elementem zbilansowanej diety, nie należy więc ich całkowi-
cie unikać, ale warto zachować umiar, szczególnie przy spoży-
waniu porzeczek, jagód, agrestu i owoców z małymi pestkami, 
np. truskawek, które mechanicznie mogą podrażniać ściany 
żołądka, a także nasion roślin strączkowych tj. cieciorka, groch 
czy fasola. 

Preparat trójskładnikowy ułatwieniem dla 
chorych

Dieta w trakcie leczenia choroby 
wrzodowej

Możliwe problemy lekowe w trakcie 
leczenia choroby wrzodowej

W trakcie leczenia choroby wrzodowej, w żołądku dochodzi 
do podwyższenia pH (za sprawą IPP). Może to nasilać wchła-
nianie między innymi digoksyny i antagonistów witaminy K, 
prowadząc do osiągania przez nie toksycznych stężeń i nasile-
nia skutków ubocznych. Podwyższone pH może również osła-
biać wchłanianie, a tym samym działanie niektórych leków, na 
przykład przeciwgrzybiczych (ketokonazol, itrakonazol, poza-
konazol). 

Sole bizmutu mogą wpływać na działanie fenytoiny, ketokona-
zolu i cyprofloksacyny, zmniejszając ich wchłanianie.

Spośród najbardziej znaczących interakcji amoksycyliny, wy-
mienia się jej wpływ na działanie probenecydu, allopurynolu, 
leków przeciwzakrzepowych i metotreksatu.

Tetracyklina zmniejsza aktywność protrombiny we krwi (roz-
poczynając jej stosowanie, należy często kontrolować przebieg 
leczenia przeciwzakrzepowego, dostosowując odpowiednio 
dawkę leku przeciwzakrzepowego). Stosowana z retinoidami 
może powodować łagodne nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, 
dlatego w czasie przyjmowania tetracykliny należy przerwać 
leczenie retinoidami. Wchłanianie tetracykliny jest spowol-
niane przez leki zobojętniające zawierające glin, wapń lub ma-
gnez, preparaty zawierające żelazo, cynk lub wodorowęglan 
sodu oraz produkty mleczne.
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Rekomendowane sposoby przygotowywania potraw to: go-
towanie w wodzie lub na parze, pieczenie i duszenie. Należy 
unikać potraw smażonych, pieczonych i grillowanych. Jeżeli 
terapia zawiera tetracyklinę (która wchodzi w skład Pylery), 
należy poinformować pacjenta, aby nie łączyć tego leku z mle-
kiem i innymi produktami bogatymi w wapń. 

Leki z grupy IPP oraz cytrynian bizmutu najlepiej stosować go-
dzinę przed jedzeniem. Wyjątek stanowi terapia zawierająca 
jednocześnie omeprazol i bizmut - wówczas te dwa leki sto-
sujemy po jedzeniu. 

Antybiotyki i chemioterapeutyki mogą być stosowane nieza-
leżnie od posiłku. Aby ograniczyć skutki uboczne ze strony 
przewodu pokarmowego, warto stosować je po jedzeniu. Wy-
jątkiem jest tetracyklina, którą należy stosować godzinę przed 
lub 2 godziny po posiłku. Najrozsądniejszą opcją będzie zale-
cenie ich stosowania razem z IPP. 

Leki należy popijać dużą ilością wody (około szklanki) i zaży-
wać je w pozycji stojącej lub siedzącej, aby uniknąć podraż-
nienia i owrzodzenia przełyku, które może wywołać m.in. 
tetracyklina. Pacjenci nie powinni się kłaść bezpośrednio po 
przyjęciu leków.

Jeżeli pacjent stosuje jednocześnie leki przeciwzakrzepowe, 
przeciwgrzybicze, digoksynę, retinoidy czy fenobarbital, nale-
ży rozważyć możliwość zajścia interakcji, poinformować o nich 
pacjenta i upewnić się, że lekarz prowadzący został poinfor-
mowany przez niego o wszystkich stosowanych lekach.

Warto również wspomnieć kilka słów o prawidłowej diecie  
w czasie leczenia (zwłaszcza o diecie lekkostrawnej i unikaniu 
nabiału) i o tym, jak ważne w tym czasie jest stosowaniu pro-
biotyków.

e r a d y k a c j a  h .  p y l o r i

Stosowanie dwóch, a nawet trzech chemioterapeutyków ra-
zem z IPP i bizmutem, jest terapią bardzo uciążliwą dla całe-
go przewodu pokarmowego. Aż 5-30% pacjentów poddanych 
leczeniu zgłasza występowanie objawów niepożądanych (ból 
brzucha, wymioty, biegunka i inne), co może prowadzić do 
przerwania terapii. Jednym ze sposobów łagodzenia dolegli-
wości związanych z działaniem tych leków jest stosowanie 
probiotyków. Prawidłowa mikroflora przewodu pokarmowego 
hamuje wzrost H. pylori oraz adhezję do komórek nabłonka 
żołądkowego.

Istnieje wiele badań potwierdzających, że stosowanie nie-
których szczepów zwiększa skuteczność eradykacji zakażenia  
H. pylori i zmniejsza ryzyko jakichkolwiek objawów niepożą-
danych, zwłaszcza biegunki i wymiotów. Z dostępnych w Pol-
sce probiotyków najlepiej udokumentowane działanie mają 
drożdżaki Saccharomyces boulardii.

Według przeprowadzonych badań in vitro bakterie probio-
tyczne mogą wykazywać korzystne działanie również w zapo-
bieganiu zakażeniu Helicobacter pylori, dlatego warto zalecać 
pacjentom ich stosowanie nie tylko w trakcie terapii, również 
przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. 

W ostatnich latach badana jest również efektywność tzw. me-
tody adjuwantowej która polega na połączeniu terapii stan-
dardowej z probiotykami, laktoferyną wołową i kurkuminą. 

Probiotyki w eradykacji H. pylori

Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że pacjent dobrze zro-
zumiał sposób dawkowania. Przy terapii wielolekowej najbar-
dziej czytelny jest zapis według wzoru 0-0-0. Warto więc za-
pisać w ten sposób dawkowanie dla każdego leku osobno: dla 
IPP będzie to 1-0-1, dla metronidazolu może to być np. 1-0-1 
(w zależności od zalecenia lekarza), a dla bizmutu np. 1-1-1. 

O czym należy poinformować pacjenta 
wydając leki?

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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B a k t e r i o f a g i  n a d z i e j ą 
w s p ó ł c z e s n e j  m e d y c y n y ?

Bakteriofagi  są  to  wirusy,  które  atakują  komórki  bakteryj -
ne.  Na początku XX wieku naukowcy  natraf i l i  w próbkach 

wody  na coś,  co  zabi jało  bakterie .  Ku zaskoczeniu  badaczy, 
okazało  s ię ,  że  to  wirusy.  Te  „pożeracze”  bakteri i  zostały 

odkryte  w tym samym czasie  przez  dwóch niezależnych bada -
czy  -  Fe l ixa  Tworta  oraz  Fel ixa  d 'Herel le .  W czasie  rozkwitu 
fagoterapi i  gotowe preparaty  fagowe były  powszechnie  do -
stępne  jako  płyny  i  że le ,  jednak w momencie  odkrycia  anty -

biotyków -  poszły  w zapomnienie . 

2 1

Badacze wskazują na potrzebę wytwo-
rzenia alternatywnych metod leczenia 
zakażeń wywołanych przez patogeny 
wielolekooporne, które stanowią duże 
wyzwanie dla współczesnej medycyny. 

Terapia zakażeń związanych z patogena-
mi wielolekoopornymi wymaga ogrom-
nych nakładów finansowych. Dane 
mówią, że koszt leczenia pacjenta zaka-
żonego szczepem wielolekoopornym to 
około 20-30 000 dolarów. Największe 
zagrożenie stanowią mikroorganizmy 
zebrane pod wspólną nazwą „ESKAPE/
ESCAPE” (akronim od pierwszych li-
ter nazw następujących patogenów: 
Staphylococcus aureus, Clostridioides 
difficile, Enterococcus faecium, Acineto-
bacter baumannii, Pseudomonas aeru-
ginosa i Enterobacterales), nawiązującą 
do „ucieczki” przed konwencjonalnym 
leczeniem.

Obecnie, w dobie narastającej antybio-
tykoodporności, bakteriofagi są znów 
uważane za nadzieję współczesnej  me-
dycyny. Wzbudzają one ponownie duże 
zainteresowanie, ze względu na możli-
wość ich zastosowania w leczeniu nie-
których chorób zakaźnych, wywoływa-
nych przez bakterie. 

W związku z narastaniem oporności 
bakterii na leki przeciwdrobnoustro-
jowe, istnieje konieczność stworzenia 
produktów niebędących antybiotykami 
czy chemioterapeutykami, które będą 
mogły zostać zastosowane w terapii 
chorób bakteryjnych. 

Antybiotykooporność jako 
narastający problem
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Bakteriofagi mogą być aplikowane osobom zakażonym do-
ustnie, w postaci tabletek i roztworów, doosierdziowo i we-
wnątrzotrzewnowo, dożylnie, a także domiejscowo (skóra, 
oczy, nos, błona śluzowa). 

b a k t e r i o f a g i

Bakteriofagi to wirusy, dla których gospodarzami są bakterie. 
Fag jest bardzo wyspecjalizowany – na tyle, że potrafi zaata-
kować nawet określone szczepy bakterii w obrębie gatunku. 
Bakteriofagi są szeroko i łatwo dostępne niemal wszędzie, 
gdzie żyją bakterie. W biosferze znajduje się około 1030-1031 
fagów (10-krotnie więcej niż bakterii). 

Fagi są nieodłącznym elementem ludzkiego mikrobiomu, dla-
tego są dobrze tolerowane. Za zalety zastosowania wirusów 
fagowych w lecznictwie uważa się ich wąskie spektrum dzia-
łania - jak już wspomniano często są aktywne wobec jednego 
tylko gatunku lub nawet szczepu. Fagoterapia nie wpływa na 
naturalną florę człowieka - eliminuje tylko bakterie, które są 
jej bezpośrednim celem. Ponadto istnieją dowody na efek-
tywną penetrację fagów w głąb biofilmu, co w przypadku an-
tybiotyków jest niezwykle trudne. 

Ograniczenia wprowadzone przez Wspólnotę były potrzebne 
ze względu na ryzyko związane z niepożądanymi skutkami 
ubocznymi, jakie mogą towarzyszyć każdej terapii doświad-
czalnej.

We Wrocławiu istnieje Ośrodek Terapii Fagowej w Centrum 
Medycznym Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej 
PAN. Prowadzi on doświadczalną terapię fagową obejmującą 
klasyfikację pacjentów, dobór bakteriofagów do leczenia oraz 
kontrolę procesu terapii. Naukowcy z PAN badają ponadto 
wpływ oddziaływania bakteriofagów na układ immunologicz-
ny i bezpieczeństwo stosowania terapii. Ten wrocławski ośro-
dek jest jedynym, który prowadzi na dużą skalę taką działal-
ność w Polsce.

W styczniu 2016 r. Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłosi-
ło wyniki konkursu na projekty badawcze HARMONIA 7, re-
alizowane w ramach współpracy międzynarodowej. Jednym  
z nagrodzonych naukowców była prof. Zuzanna Drulis-Kawa, 
mikrobiolog kliniczny i diagnosta laboratoryjny z Wydziału 
Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Projekt pt. 
„Fagi rozpoznające powierzchniowe wielocukry bakteryjne 
jako swoje receptory selekcjonują populację bakterii oporną 
na fagi, która jednocześnie staje się bardziej podatna na me-
chanizmy obronne układu immunologicznego”, otrzymał dofi-
nansowanie z NCN. Pani profesor wraz z zespołem prowadzi 
badania nad fagami od 10 lat. Zajmują się biologią i genetyką 
bakteriofagów, otrzymywaniem oraz izolowaniem ich enzy-
mów. Nie ma to bezpośredniego związku z fagoterapią, moż-
na jednak zastosować enzymy jako dalszą aplikację do terapii, 
gdyż jako środki przeciwbakteryjne można używać zarówno 
całe fagi, jak ich i pojedyncze białka.

Terapia bakteriofagowa wielką szansą 
medycyny

Namnażanie się fagów w komórkach bakteryjnych prowadzi 
do ich lizy, a w konsekwencji do śmierci. Dlatego także biał-
ka fagowe odpowiedzialne za proces lizy są postrzegane jako 
alternatywa dla innych środków przeciwbakteryjnych. Należy 
podkreślić, że jeśli w organizmie nie ma patogenu, przeciw 
któremu skierowane są fagi, nie mogą one namnażać się i są 
wydalane. Antybiotyk natomiast, nawet gdy w organizmie nie 
ma patologicznej bakterii przeciw której jest on skierowany, 
nadal obecny jest w wysokim stężeniu, powodując niejedno-
krotnie działania niepożądane.

Bakteriofagi dzielimy na takie, które namnażają się w bakte-
riach, a następnie je zabijają (fagi lityczne, stosowane są do 
terapii) oraz te, które nie zabijają bakterii, ale stają się ich 
towarzyszami. Celem naukowców jest poszukiwaniu fagów li-
tycznych, które można by podać w preparatach leczniczych. 
Bakteriofagi teoretycznie nie są w stanie zrobić nam krzywdy, 
gdyż nie oddziałują z komórkami ludzkimi, są one bowiem do-
stosowane do atakowania bakterii. 

Przeprowadzono badania nad wykorzystaniem bakteriofagów 
w leczeniu rożnych zakażeń bakteryjnych, takich jak ropne za-
każenia skóry, płuc, opłucnej, nerek czy układu żołądkowo-je-
litowego. Głównymi czynnikami etiologicznymi tych zakażeń 
były bakterie z rodzaju Staphylococcus, Pseudomonas, Esche-
richia, Klebsiella oraz Salmonella, w tym także mutanty opor-
ne na wiele różnych grup antybiotyków.

Jakie choroby leczy się za pomocą fagów?

Jak działają bakteriofagi?

Gdzie stosowana jest terapia fagowa?

Wielki powrót fagoterapii panuje obecnie w Stanach Zjedno-
czonych. Ten rodzaj leczenia stosowany jest także w Gruzji, 
której nie dotyczą wytyczne Unii Europejskiej. 

W Polsce terapia fagowa była szerzej stosowana do momentu 
wejścia naszego kraju do UE. 

Jaką drogą można podawać bakteriofagi?
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Zastosowanie bakteriofagów w terapii nie powoduje silnych 
efektów ubocznych, takich jak alergie. W niektórych przypad-
kach stwierdza się natomiast podwyższenie temperatury ciała 
i pogorszenie samopoczucia, nudności i biegunki, co wynika 
z uwolnienia endotoksyn podczas lizy komórek bakteryjnych.  
W przypadku podawania przez dłuższy czas preparatów za-
wierających bakteriofagi stwierdza się wzrost miana prze-
ciwciał IgG i IgM w surowicy. 

W badaniach klinicznych chorych, u których leczenie antybio-
tykami nie przynosiło oczekiwanego efektu, pozytywną odpo-
wiedź na fagoterapię stwierdzono u 92,4% pacjentów, u 6,9% 
zaobserwowano przejściową poprawę, a u 0,7% terapia nie 
przyniosła żadnego rezultatu.

Obecnie bakteriofagi stosuje się w leczeniu zakażeń kości, nie 
gojących się ran pooperacyjnych, górnych dróg oddechowych, 
przewodów moczowych i organów rozrodczych, wywołanych 
przez Staphylococcus, Pseudomonas, Escherichia, Klebsiella, 
Salmonella oraz Enterococcus, Citrobacter, Enterobacter, Shi-
gella, Serratia, Proteus, Stenotrophomonas. Skukuteczność 
stosowania tego typu preparatów, podobnie jak w przypadku 
antybiotyków, zależy od drogi i sposobu podania, od fizjolo-
gii organizmu. Najważniejszą zaletą wirusów bakteryjnych 
jest ich zdolność do namnażania się w organizmie tak długo, 
jak długo obecne są komórki odpowiedniego gospodarza. Po 
dotarciu do miejsca zakażenia następuje wykładniczy wzrost 
liczby cząsteczek bakteriofaga, dzięki czemu nie jest wymaga-
ne ich wielokrotne podawanie w celu osiągnięcia pożądanego 
efektu terapeutycznego. 

Skojarzona terapia fagowa 
z antybiotykoterapią

Czasem bakterie są tak umiejscowione, że lek dociera tam  
w zbyt małym stężeniu, wtedy problemy z infekcjami u pa-
cjentów ciągną się latami. Gdy infekcja jest poważna, lekarz 
nie może pozostawić pacjenta bez leczenia antybiotykami. 
Jeśli rozpatrywane jest leczenie fagami, można to zrobić  
w terapii skojarzonej z antybiotykami. Najczęściej lekarze  
w trakcie terapii kierują się wytycznymi dotyczącymi leczenia 
konkretnej choroby. W przypadku leczenia wirusami bakteryj-
nymi brakuje takich wytycznych, bo ten rodzaj terapii dopiero 
się rozwija. Lekarz powinien więc posiadać ogromną wiedzę 
na temat bakterii i fagów, żeby móc zadecydować o wyborze 
terapii. 

Jak skuteczne są bakteriofagi?

Czy terapia fagowa wywołuje działania 
niepożądane?

Jakie są wady wykorzystania bakteriofa-
gów?

Użycie bakteriofagów w terapii posiada także wady. Poważ-
nym zagrożeniem jest udział wirusów bakteryjnych w hory-
zontalnym transferze genów, co może doprowadzić do po-
wstania nowych groźnych szczepów bakterii. Oprócz tego 
problem stanowi słaba penetracja cząstek fagowych do wielu 
tkanek pacjenta, immunogenność wirionów oraz trudności  
w otrzymywaniu dostatecznie oczyszczonych preparatów. 
Wiele z tych problemów można ominąć, stosując zamiast ca-
łych cząstek wirusowych - ich części, na przykład pojedyncze 
białka posiadające aktywność przeciwbakteryjną. 

Przyszłość terapii fagowej
Rozwój inżynierii genetycznej oraz lepsza znajomość natury 
wirusów stwarza szerokie możliwości ich praktycznego wy-
korzystania w diagnostyce i terapii licznych chorób. Stworze-
nie banku bakteriofagów przeciwko wielu gatunkom bakterii 
umożliwia szybkie wytworzenie produktu leczniczego „na 
żądanie” lub w momencie, kiedy globalne trendy oporności 
szczepów bakteryjnych ulegną zmianie. 

Sytuacja związana z opornością patogenów i pojawianiem się 
nowych szczepów zagrażających zdrowiu i życiu ludzi zmienia 
się dynamicznie. Co kilka lat dochodzi do pojawiania się „no-
wych superbakterii”. Szczepy uważane dawniej za komensalne 
i niegroźne dla ludzi składniki mikrobiomu, stały się dziś du-
żym wyzwaniem medycznym. Informacje uzyskane za pomo-
cą bibliotek fagowych mogą pomóc w przygotowaniu nowej 
klasy szczepionek przeciwko wirusowi grypy oraz swoistych 
przeciwciał do neutralizacji zakażeń. 

Poza terapią chorób bakteryjnych, lizyny bakteriofagów mogą 
być także wykorzystane w testach diagnostycznych na obec-
ność niektórych bakterii czy jako środki ochrony roślin. Trwają 
także badania nad zastosowaniem genetycznie modyfikowa-
nych bakterii probiotycznych produkujących endolizyny lub 
samych białek jako dodatków do żywności, przeciwdziałają-
cych rozwojowi w niej bakterii patogennych. Ostatnio pro-
wadzi się wiele badań nad stosowaniem bakteriofagów mo-
dyfikowanych genetycznie. Mogą one stanowić nośnik leków  
w terapii celowanej. Trwają także próby zastosowania fagów 
w terapii nowotworów. 

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/bakteriofagi-nadzieja-wspolczesnej-medycyny/3/
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Betakoronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 
(SARS-CoV-2) zainfekował około 78 milionów osób i  wywołał 
ponad 1,7 miliona zgonów. Jego kulista struktura zawiera 
kwas rybonukleinowy otoczony białkami nukleokapsydu,  

lipidami i  peptydami płaszcza oraz najbardziej  zewnętrznie  
-  białkami kolca (spike).

2 4

Zarówno białka nukleokapsydu, jak i kol-
ców są silnymi antygenami dla organi-
zmu gospodarza. Te antygeny wirusowe 
mogą być rozpoznawane przez limfocy-
ty B lub prezentowane przez kompleksy 
MHC (układ zgodności tkankowej) lim-
focytom T, co powoduje wytwarzanie 
przeciwciał, zwiększone wydzielanie cy-
tokin i aktywność cytolityczną w ostrej 
fazie zakażenia.

Zawierają one opakowane wektorem 
gotowe białko kolca lub mRNA czy DNA, 
które dostarcza informacji, w jaki spo-
sób organizm ma je wytworzyć samo-
dzielnie po podaniu preparatu.

Która część SARS-CoV-2 
jest najbardziej immuno-
genna?

Nowy betakoronawirus jest w ponad 
90% podobny w budowie do wirusa 
SARS-CoV-1, który wywołał epidemię 
na początku XXI wieku. Wykorzystując 
dane historyczne z tej epidemii, na-
ukowcy wytypowali najbardziej immu-
nogenny region wirionu, którym oka-
zało się białko spike i na tej podstawie 
zaprojektowano szczepionki. 

Czym się charakteryzują 
nowe warianty koronawiru-
sa?

Potwierdzenie wysokiej skuteczności 
szczepionek było długo oczekiwaną in-
formacją. Niestety, pojawiły się również 
doniesienia o nowych wariantach i mu-
tacjach wirusa SARS-CoV-2. Oczywiście 
mutował on już wcześniej - przykładowo 
wersja D614G pojawiła się w Europie  
w lutym i wywołała większość zacho-
rowań. Szczepionki podane dotychczas 
wykazywały więc skuteczność wobec 
tego wariantu. Dopiero wyniki ostatnich 
badań rzucają nieco światła na kwestie 
terapii osoczem i immunogenności 
szczepionek.
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W międzyczasie zespół pod kierownictwem wirusologa Ra-
vindry Gupty z Uniwersytetu Cambridge w Wielkiej Brytanii 
zbadał surowicę 15 osób, które otrzymały pierwszą z dwóch 
dawek tej samej szczepionki i stwierdził, że surowice 10 osób 
były mniej skuteczne przeciwko B.1.1.7, niż przeciwko innym 
wersjom SARS-CoV-2.

Te zmiany nie powinny mieć teraz wpływu na skuteczność 
szczepionki, ale mogą z czasem spowodować spadek pozio-
mu przeciwciał. Trzeba też pamiętać, że powyższe testy były 
przeprowadzane w warunkach nie odzwierciedlających w peł-
ni rzeczywistości. Możliwe, że miano przeciwciał będzie wy-
starczające do neutralizacji nowych wariantów. Białko spike 
to 1273 różnych aminokwasów wobec których nasz organizm 
może wytworzyć przeciwciała.

Nowa, brytyjska linia filogenetyczna SARS-CoV-2 nazwana 
B.1.1.7 zawiera mutację N501Y, a właściwie zbiór 17 mutacji, 
co powoduje jej 2,5 razy większe powinowactwo do głównego 
receptora ludzkiego ACE2. Linia brazylijska  B.1.1.248  oprócz 
mutacji N501Y, ma też mutację E484K i w związku z tym 13 
razy większą siłę wiązania z receptorem ACE2. Ostatecznie 
wykryto kolejną linię brazylijską z dodatkową zmianą określo-
ną jako K417V, czyli B.1.351 lub 501Y.V2. Wariant zawierający 
wszystkie typy opisanych zmian jest bardziej stabilny, ma wyż-
szą ekspresję i zwany jest wariantem południowoafrykańskim.

Wszystkie nowe linie są również bardziej zakaźne. Można 
oczekiwać, że większa liczba gospodarzy będzie oznaczać 
większą liczbę przypadków śmiertelnych, ale nie w ujęciu pro-
centowym.

Dotychczasowe doniesienia potwierdzają spadek neutraliza-
cji przeciwciał osocza rekonwalescentów wobec nowych wa-
riantów. Naukowcy odkryli, że osocze ozdrowieńców znacznie 
gorzej neutralizowało wariant 501Y.V2 w porównaniu do wa-
riantów, które krążyły wcześniej podczas pandemii. Osocze 
niektórych ludzi działało lepiej w obecności  501Y.V2  niż in-
nych, ale we wszystkich przypadkach siła neutralizująca była 
znacznie osłabiona.

Zespół kierowany przez wirusolog Penny Moore z National 
Institute for Communicable Diseases i University of the Wi-
twatersrand w Johannesburgu w RPA, zbadał wpływ surowicy 
rekonwalescencyjnej na różne kombinacje mutacji kolców wy-
stępujących w wariancie 501Y.V2.

Zespół Moore'a stwierdził, że pseudowirusy z pełnym pakie-
tem mutacji 501Y.V2 były w pełni oporne na surowicę rekon-
walescencyjną od 21 z 44 uczestników i były częściowo odpor-
ne na zdecydowaną większość ludzkich surowic. Natomiast 
zespół kierowany przez Bieniasza odkrył, że mutacje w dome-
nie wiążącej receptor 501Y.V2 spowodowały niewielki spadek 
siły przeciwciał u osób, które otrzymały szczepionkę mRNA 
wyprodukowaną przez Pfizer/BioNTech lub Moderna. 

Naukowcy z firmy biotechnologicznej BioNTech ustalili,  
że mutacje kolców B.1.1.7 miały niewielki wpływ na surowice 
od 16 osób, które otrzymały szczepionkę opracowaną przez tę 
firmę wraz z Pfizer.

Najskuteczniej neutralizujące są immunoglobuliny skierowa-
ne na region RBD, który jest domeną wiążącą receptor ACE2. 
Dane historyczne pokazują również, że organizm ludzki wy-
twarza najwięcej przeciwciał wobec białka kolca, chociaż 
stwierdza się też obecność immunoglobulin skierowanych 
na białka nukleokapsydu. Produkcja przeciwciał obejmuje 
produkcję swoistych IgG i IgM. Na początku zakażenia SARS- 
-CoV-2 limfocyty B wywołują wczesną odpowiedź przeciwko 
białku N, podczas gdy przeciwciała przeciwko białku S można 
wykryć po 4–8 dniach od pojawienia się pierwszych objawów.

Immunoglobuliny klas IgM i IgA pojawiają się szybko, po oko-
ło 5 dniach od zakażenia, a IgG około 11-14 dnia. Przeciwcia-
ła  IgM zanikają po około 3 miesiącach od zakażenia, a IgG 
utrzymują się dłużej, jednak różne źródła podają różny okres 
ochrony humoralnej. Przyjmuje się, że osoba wytwarzająca 
przeciwciała, ma immonoglobuliny IgG anty-SARS-CoV-2 po 
około 3 do 8 miesięcy od zakażenia.

U niektórych osób nie stwierdza się przeciwciał po przecho-
rowaniu, szczególnie gdy były to przypadki lekkie, skąpoob-
jawowe lub bezobjawowe. Najlepszą odpowiedź humoralną 
tworzą osoby po objawowym, możliwie krótkim przechoro-
waniu. Chorzy, u których rozwija się postać ciężka, mają po 
wyzdrowieniu wysokie miana immunoglobulin, ale kwestią 
otwartą jest ich jakość, czyli zdolność do neutralizacji wirusa.
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Skuteczność osocza ozdrowieńców wobec 
mutacji SARS-CoV-2

Czy mutacje SARS-CoV-2 mają wpływ 
na skuteczność szczepionek?

Produkcja przeciwciał w odpowiedzi 
na zakażenie
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Dodatkowo zmiany glikomu przeciwciał mogą indukować 
uwalnianie interleukiny 6 z makrofagów oraz innych chemo-
kin zapalnych. Może to być mechanizm kompensacyjny przy 
ewentualnym spadku efektywności przeciwciał, ale powodu-
jący nasilenie procesu zapalnego.

Badania na zwierzętach udowodniły, że ważną rolę w pamięci 
immunologicznej u ozdrowieńców odgrywają komórki T i B. 
Stanowią one bazę pamięci po zanikających immunoglobuli-
nach. Usunięcie komórek T CD8+ u makaków, które przeszły 
zakażenie COVID-19, powodowało brak odporności na po-
nowne zakażenie. U pozostałych zwierząt obserwowano od-
porność naturalną po przechorowaniu. Okazuje się, że pamięć 
komórkowa ewoluuje w czasie i jest dość trwała, ale jednak 
większość wspólnych epitopów komórek T CD8+ znajduje się 
poza domeną białka spike.

Pamięć długotrwała jest zorientowana na epitopy (części im-
munogenne antygenów) białek nukleokapsydu. Po ponownym 
kontakcie z patogenem nastąpi więc produkcja przeciwciał 
wobec białka N, a nie przeciwciał najbardziej skutecznych wo-
bec białka kolca. Pracę na ten temat opublikowano 27 listopa-
da 2020 roku w czasopiśmie naukowym Cell. Wnioski płynące 
z opisanych badań wydają się potwierdzać przewagę pamięci 
poszczepionkowej, zorientowanej na tworzenie aktywnych 
przeciwciał wobec białka spike (ten antygen dostarcza więk-
szość szczepionek) nad pamięcią po przejściu pełnoobjawo-
wego zakażenia.

Spośród 29 określonych w badaniu epitopów, wobec których 
organizm rekonwalescentów zachował pamięć komórkową, 
jedynie 3 znajdowały się na domenie kolca i tylko 1 z nich  
w regionie RBD. Szczepionki dostarczając jedynie antygenu 
białka spike pozwalają organizmowi skoncentrować się na 
wytworzeniu immunoglobulin i komórek pamięci zorientowa-
nych jedynie na ten region.

Wirus otoczony jest z zewnątrz strukturą cukrową, glikanami, 
które utrzymują stabilność jego winionu, ale tworzą też me-
chaniczną warstwę ochronną przed dostępem immunoglobu-
lin. Okazuje się jednak, że przeciwciała też mają część glika-
nową, która warunkuje ich skuteczność i ewentualny wpływ 
sygnałowy. Glikany IgG są znanymi efektorami układu odpor-
nościowego. 

Wykazano, że wiek i nadmierna otyłość są czynnikiem  
ryzyka ciężkich chorób i śmiertelności u osób z zakażeniem  
SARS-CoV-2, ale jednocześnie wiek i otyłość są głównymi 
czynnikami środowiskowymi, które powodują spadek glikozy-
lacji IgG.

Osocze zastosowane w późniejszej fazie zakażenia nie przy-
nosi korzyści klinicznych, a takie postępowanie promuje 
powstawanie mutacji wirusowych. Kontakt patogenu z im-
munoglobulinami w fazie zapalnej, przy dysfunkcji układu 
immunologicznego gospodarza powoduje, że wirus zmienia 
strukturę, chcąc uniknąć neutralizacji. Stosowanie przeciwciał 
osoczowych czy monoklonalnych, musi być więc ograniczone 
tylko do wiremicznej, początkowej fazy choroby. Wariant bry-
tyjski B.1.1.7 powstał prawdopodobnie w wyniku powszech-
nego stosowania terapii osoczowej u osób w ciężkim stanie.

Zauważono również, że organizm wytwarza dużą ilość prze-
ciwciał  nieneutralizujących, szczególnie po zakażeniu nowymi 
wariantami SARS-CoV-2. Przeciwciała nieneutralizujące mają 
jednak funkcję pomocniczą w stosunku do immunoglobulin 
neutralizujących poprzez zależną od przeciwciał fagocytozę  
i cytotoksyczność komórkową.

Przeciwciała nieneutralizujących 
w infekcji SARS-CoV-2

Komórki T i L 
- baza pamięci immunologicznej

Rola sygnałowa glikozylacji przeciwciał

Prof il przeciwciał w terapii osoczem 
ozdrowieńców

Profil przeciwciał należy uwzględnić planując terapię osoczem 
ozdrowieńców. Plazma o wysokim mianie przeciwciał powinna 
zawierać immunoglobuliny zorientowane na białko kolca, re-
gion RBD. Wiadomo jednak, że osocze jest klinicznie stosowa-
ne głównie ze względu na swoje prokoagulacyjne właściwości. 
To może być niekorzystne u osób z zakażeniem SARS-CoV-2, 
bo wirus ten wykazuje silną komponentę prozakrzepową.

Badania dowodzą, że stosowanie osocza jest skuteczne w po-
czątkowej fazie zakażenia, około 3 dni od wystąpienia obja-
wów. Ze względu na jego ograniczoną ilość powinno być więc 
zarezerwowane dla osób, które mogą potencjalnie rozwinąć 
formę ciężką COVID-19.

Czy osocze rekonwalescencyjne może 
sprzyjać mutacjom wirusa?
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Immunoglobulina hiperimmunizowana

Podsumowanie

Wysokie miana przeciwciał występują u rekonwalescentów 
po przebyciu ciężkiej postaci COVID-19. Trzeba jednak pamię-
tać, że taka forma przechorowania skutkuje największą pro-
centowo ilością przypadków powstawania w organizmie cho-
rego autoimmunoglobulin. Do chwili obecnej stwierdzono,  
że mogą pojawić się przeciwciała skierowane przeciw interfe-
ronowi I, limfocytom B, komórkom śródbłonka, fosfolipidom 
oraz białkom strukturalnym serca i mózgu. 
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Z jednej strony przynosi to ograniczenia w stosowaniu osocza, 
a z drugiej pokazuje, że tylko poznanie patofizjologii COVID-19 
pozwoli nam na skuteczne leczenie tej choroby. Długotrwałe 
skutki zachorowania, tak zwany long-COVID wynikają też prze-
cież z aktywności autoprzeciwciał.

Oczyszczanie osocza i selekcjonowanie najaktywniejszych 
przeciwciał daje immunoglobulinę hiperimmunizowaną. Moż-
na oczekiwać, że będzie ona skuteczniejsza, a podanie leku 
nie jest ograniczone objętością produktu. Przeciwciała ulega-
ją rozcieńczeniu w krwioobiegu pacjenta, a osocze podawa-
ne jest w ilości około 200 ml jednorazowo. Immunoglobulina 
hiperimmunizowana może być podana częściej, co daje osta-
tecznie większe miano przeciwciał.

Kolejną postacią leku opartego na immunoglobulinach są 
przeciwciała monoklonalne. Nasz organizm wytwarza dużą 
ilość różnych immunoglubulin i osocze stanowi mieszaninę 
poliklonalną. Selekcjonując przeciwciała możliwe jest zma-
powanie struktury tych najaktywniejszych i ich produkcja.  
Tak powstają przeciwciała monoklonalne tj. bamlanivimab czy 
etesevimab. W  badaniu BLAZE-1  połączenie obu tych prze-
ciwciał zastosowanych wcześnie po rozpoznaniu COVID-19  
u osób z grup ryzyka, znacznie zmniejszyło liczbę hospitaliza-
cji, a ryzyko śmierci o około 70%.

Wiele firm koncentruje się na badaniu i wdrażaniu prze-
ciwciał monoklonalnych. Między innymi Regeneron, którego 
koktajl dwu przeciwciał REGN-COV-2 w badaniu klinicznym 
NCT04425629 zmniejszył znacząco wiremię we wczesnej fazie 
choroby. Z kolei południowokoreański Celltrion koncentruje 
się na badaniach swojego przeciwciała CT-P59 w profilaktyce 
poekspozycyjnej. Ograniczeniem dla stosowania przeciwciał 
monoklonalnych jest ich wyoka cena i ryzyko, że kolejny wa-
riant wirusowy może unikać ich działania neutralizującego. 
Produkty te zawierają od jednego do trzech przeciwciał kiedy 
nasz organizm wytwarza ich dużą ilosć zarówno po szczepie-
niu jak i przechorowaniu.

Immunologia choroby COVID-19 kryje jeszcze wiele tajemnic. 
Jedną z nich jest zauważalna tendencja wzbudzania autoa-
gresji w organizmie człowieka. Bez względu na fakt, czy ten-
dencja ta jest wynikiem działania samego wirusa czy procesu 
hiperzapalnego, niewątpliwie jest to zakażenie  niebezpiecz-
ne w skutkach i najlepszym co możemy zrobić, to chronić się 
przed nim. 

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka
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Przeciwciała momonklonalne 
- bamlanivimab i etesevimab
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Profilaktyka 
oraz leczenie doraźne migreny

Migrena jest  częstym zaburzeniem kojarzonym z atakami 
si lnego bólu głowy,  niekiedy wraz z  towarzyszącymi nudno -
ściami,  wymiotami,  a także dużą nadwrażliwością na świa -

tło,  zapachy oraz dźwięki.  W 25% przypadków występują 
również objawy neurologiczne,  co kwalif ikowane jest  jako 

migrena z  aurą [1] .

3 0

Napady migreny są zaburzeniem neu-
rologicznym, które dotyka wielu osób. 
Szacuje się, że na całym świecie około 
11-12% populacji zmaga się z tym scho-
rzeniem, natomiast w Polsce, problem 
ten dotyczy ponad 3,6 mln osób, z cze-
go 10-15% pacjentów cierpi na migrenę 
przewlekłą [2].  

Schorzenie to częściej występuje  
u kobiet aniżeli u mężczyzn, natomiast 
szczyt częstości  występowania ataków 
migreny przypada na okres pomiędzy 
22 a 55 rokiem życia. Wrażliwość na le-
czenie farmakologiczne wskazuje możli-
wość opracowania spersonalizowanego 
przebiegu leczenia aby uzyskać jak naj-
większy sukces terapeutyczny [1].

Migrenowe bóle głowy wpływają  
w znacznym stopniu na efektywność da-
nej osoby w pracy lub w szkole, przyczy-
niając się do nawet 50% zmniejszenia jej 
wydajności. U prawie 50% osób z migre-
ną dochodzi do przymusowej absencji 
w miejscu pracy bądź nauki, która trwa 
co najmniej 1 dzień. Sytuacja związana z 
niemożliwością wykonywania obowiąz-
ków zawodowych może powtarzać się 
co 3 miesiące z racji nawrotowego cha-
rakteru dolegliwości. 

Według World Health Report z 2001 
roku, migrena jest najbardziej upośle-
dzającym, wyłączającym z codziennego 
życia, a także kosztownym schorzeniem 
o charakterze przewlekłym. Stanowi 
główną przyczynę ograniczenia pełnej 
sprawności związanej z chorobą niekoń-
czącą się śmiercią [1,3].

Wpływ migreny na życie 
codzienne 
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Warto również wspomnieć, że dolegliwości, które bardzo czę-
sto występują wraz z migreną jak - towarzyszący niepokój, ból 
szyi, a nawet depresja - również wymieniane są wśród naj-
popularniejszych przyczyn uniemożliwiających osiągnięcie 
pełnej sprawności. Ponadto, nadmierne przyjmowanie leków 
z powodu bólu głowy także znajduje się wśród przyczyn ogra-
niczających naszą sprawność oraz efektywność [4].

Możemy również wymienić migrenę epizodyczną oraz prze-
wlekłą. W przypadku migreny epizodycznej, czas jej występo-
wania bądź trwania w ciągu miesiąca mieści się w przedziale 
od 0 do 14 dni [7]. 

Migreną przewlekłą zgodnie z definicją ICHD-3-beta określa-
my ból głowy, który występuje w miesiącu przez minimum 15 
dni, natomiast co najmniej 8 z nich, to dni w trakcie których 
ból głowy spełnia kryteria rozpoznania migreny, bądź ulega 
ustąpieniu na skutek przyjęcia ergotaminy lub tryptanów,  
a także powstał na skutek bólu głowy spełniającego uprzednio 
kryteria epizodycznej migreny z aurą bądź bez aury [8].

Głównym celem farmakoterapii ostrej migreny jest kontrola 
jej objawów, mająca za zadanie zminimalizowanie dysfunkcji 
pacjenta oraz ograniczeń w jego życiu codziennym [3]. 

Cele farmakoterapii migreny

Podejście farmakologiczne możemy podzielić na dwie katego-
rie. Pierwsza z nich dotyczy złagodzenia migrenowego napadu 
bólu głowy, druga natomiast odnosi się do działania zapobie-
gawczego, mającego na celu zmniejszenie częstości, intensyw-
ności oraz czasu trwania ataku [3].

Ważnym aspektem jest uświadomienie pacjenta oraz wyja-
śnienie mu różnic pomiędzy dwoma wymienionymi metodami 
leczenia migreny, gdyż stosowane leki w obu tych przypad-
kach są różne. Szacuje się jednak, że zdecydowana większość 
osób zmagających się z migrenowymi bólami głowy wybrała-
by terapię opartą na zastosowaniu leków działających w spo-
sób doraźny [3]. 

Leczenie profilaktyczne ma na celu obniżenie częstotliwości 
występowania, nasilenia oraz czasu trwania napadów mi-
greny. Dodatkowymi korzyściami wynikającymi z wdrożenia 
leczenia zapobiegawczego może być zwiększona odpowiedź 
organizmu danej osoby na przyjmowanie leków o charakterze 
doraźnym, a także zmniejszona niepełnosprawność pacjenta 
wynikająca z napadu migreny oraz poprawa jego sprawności. 
Zastosowanie terapii o charakterze prewencyjnym może także 
przyczynić się do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej [5].

Rodzaje migreny 

Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy (ICHD, ang. The 
International Classification of Headache Disorders) wyróżnia: 
• migrenę z aurą (migrena klasyczna) 
• migrenę bez aury (migrena pospolita) [6].

Patogeneza migrenowego bólu głowy

Na etiologię migrenowego bólu głowy wpływ wykazuje wie-
le układów w tym m.in. glutaminergiczny, serotoninergicz-
ny, dopaminergiczny oraz gaba-ergiczny, jednak konkretna 
przyczyna migreny wciąż nie została odkryta oraz dokładnie 
wyjaśniona. Przyjmuje się, że związana jest z odpowiedzią 
ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, na bodźce 
egzo- oraz endogennego pochodzenia [1,9].

Ból głowy na skutek nadużywania leków 
przeciwbólowych

Zdarzają się sytuacje gdy dochodzi do niepowodzeń terapeu-
tycznych, co można przypisać stosowaniu leków ulegających 
nieoptymalnemu metabolizmowi u danego pacjenta. Brak 
skuteczności leczenia może prowadzić z kolei do nadużywania 
leków o działaniu doraźnym, bez osiągnięcia spektakularnych 
rezultatów. 

Postawiono również hipotezę sugerującą, że nadużywa-
nie leków działających w sposób doraźny jest utożsamiane  
z najważniejszym czynnikiem ryzyka przewlekłego bólu głowy 
(pojawiającego się codziennie bądź prawie codziennie) oraz 
przyczyną bólu głowy występującego na skutek nadużywania 
leków [1].

Czynniki wyzwalające napad migreny

Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzo-
nych badań z uczestnictwem osób cierpiących na migreno-
we bóle głowy wykazano, że wśród najczęstszych czynni-
ków wyzwalających atak migreny możemy wymienić stres, 
pomijanie posiłków lub post, zmiany hormonalne (w tym 
wynikające z cyklu miesiączkowego bądź też przyjmowa-
nej doustnej antykoncepcji hormonalnej), wysiłek fizyczny, 
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zmiany w dotychczasowym rytmie snu (długość snu za krótka 
lub zbyt długa), zmiany pogody, alkohol, intensywne światło 
(zbyt jaskrawe lub niebieskie), mocne zapachy (dym papiero-
sowy, perfumy) czy też głośny hałas w bliskim otoczeniu [10]. 

Intensywne bodźce sensoryczne takie jak np. niebieskie świa-
tło, mocne zapachy czy też hałas, mogą skutkować nasile-
niem stresu oksydacyjnego. Hipoksja  także może prowadzić 
do wystąpienia bólu głowy, nawet u osób zdrowych i zgodnie 
z tą zależnością zaobserwowano, że częstość występowania 
migreny jest wyższa u osób mieszkających na dużych wyso-
kościach [10].

Czynniki wyzwalające a objawy 
zapowiadające

Rozróżnienie czynników wyzwalających oraz objawów zapo-
wiadających zbliżający się atak migreny nie zawsze jest proste 
gdyż zdarza się, że objawy zapowiadające mogą być błędnie 
zinterpretowane. Światłowstręt jako czynnik ostrzegawczy 
może być przez niektórych odbierany jako przyczyna napadu 
bólu. Wydaje się również, że poszczególne bodźce wykazują 
efekt addytywny prowadząc do ataku migreny dopiero w sytu-
acji, gdy odpowiedni próg zostanie osiągnięty [10].

Atak migreny możemy podzielić na kilka faz: 
• faza ostrzegawcza - poprzedza ból głowy, 
• faza aury - występuje bezpośrednio przed bólem głowy 

bądź też mu towarzyszy,
• faza bólu głowy - główny napad bólu,
• faza postdromalna - ma miejsce po ustąpieniu bólu gło-

wy [4].

Poszczególne fazy ataku migreny mogą ulegać zmianie i czę-
ściowo nakładać się na siebie. Niektóre objawy takie jak np. 
ból szyi lub wrażliwość sensoryczna mogą występować pod-
czas bólu głowy, natomiast inne jak chociażby objawy aury 
mogą pojawiać się i znikać występując naprzemiennie [4].

Leki wykorzystywane w terapii migreny

Dostępnych jest kilka opcji dotyczących leczenia migreny, 
jednakże należy pamiętać, że żadna z metod nie jest idealna 
dla każdego pacjenta. Substancje lecznicze takie jak ibupro-
fen, naproksen sodowy, kwas acetylosalicylowy oraz diklofe-
nak potasowy (substancje z grupy niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych, NLPZ), paracetamol [Tabela 1], a także 
tryptany (eletryptan, naratryptan, sumatryptan, almotryptan, 

frowatryptan, rizatryptan, zolmitryptan) wykazują się do-
brą skutecznością i stanowią swego rodzaju bazę w leczeniu 
ostrych napadów migrenowych [11]. 

Dodatkową opcją w przypadku, gdy ból nie ustępuje, może 
być połączenie NLPZ-ów z tryptanami, zastosowanie dihy-
droergotaminy czy też leków o działaniu przeciwwymiotnym 
takich jak metoklopramid, prochlorperazyna lub domperidon 
[11]. 

Podczas wyboru leku w przypadku wystąpienia ostrego ataku 
migreny należy wziąć pod uwagę stopień nasilenia bólu głowy, 
szybkość jego narastania, występowanie wymiotów, nudności 
oraz oczywiście reakcje pacjenta na inne stosowane uprzed-
nio leki [11].  

Substancja Liczba tabletek/
kapsułek

Maksymalna 
dawka dobowa

Ibuprofen 6 (200 mg) 1200 mg

Naproksen 5 (250 mg) 1250 mg

Kwas acetylosali-
cylowy 8 (500 mg) 4000 mg

Diklofenak 
potasowy 3 (25 mg) 75 mg

Paracetamol 8 (500 mg) 4000 mg

Schemat leczenia doraźnego podczas migreny epizodycznej  
w zasadzie nie różni się od stosowanego w trakcie migreny prze-
wlekłej. Należy jednak pamiętać, że codzienne przyjmowanie 
leków przeciwbólowych w przypadku migreny o charakterze 
przewlekłym, która trwa wiele dni, może skutkować ich nad-
użyciem i w konsekwencji doprowadzić do powstania poleko-
wego bólu głowy (MOH, ang. medication overuse headache). 
  
Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), leki przeciwbó-
lowe, opioidy oraz tryptany to substancje, które najbardziej 
usposabiają do wzmożenia częstości występowania bólu mi-
grenowego bądź polekowego bólu głowy.
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W sytuacji gdy dojdzie do MOH, zaleca się zaprzestanie przyj-
mowania leków, które przyczyniły się do jego zaistnienia  
i wdrożenie leczenia profilaktycznego. W przypadku migreny 
o charakterze przewlekłym zaleca się, aby leczenie doraźne 
zostało ograniczone na rzecz leczenia profilaktycznego [8]. 

Topiramat jest substancją leczniczą wskazaną w przypadku le-
czenia profilaktycznego migren u osób dorosłych, natomiast 
nie jest zalecany w celu złagodzenia doraźnego bólu głowy. 
Zaleca się aby przyjmowanie topiramatu rozpocząć od dawki 
25 mg na dobę (podawanej wieczorem), którą można stopnio-
wo zwiększać w odstępach 1 tygodnia, bądź dłuższych. W za-
pobieganiu migreny zalecana całkowita dawka dobowa wyno-
si 100 mg na dobę, w dwóch podzielonych dawkach, jednakże 
pacjenci otrzymywali lek w całkowitej dawce dziennej do 200 
mg na dobę [19].

Prof ilaktyczne leczenie migreny

Substancje lecznicze należące do beta-blokerów stanowią 
jedną z najczęściej stosowanych grup leków w leczeniu pro-
filaktycznym migreny, wykazując się około 50% skutecznością 
w zmniejszaniu częstości ataków. Uzyskane dowody wskazują 
na efektywność propranololu oraz metoprololu. Inne substan-
cje należące do tej grupy jak np. bisoprolol, timolol, atenolol 
czy też nadolol, również mogą wykazywać się swoją skutecz-
nością, natomiast pindolol, acebutolol oraz oksprenolol są 
nieefektywne jeśli chodzi o profilaktykę migreny [5].

Wśród wskazań do stosowania zarówno metoprololu, jak  
i propranololu możemy wymienić profilaktykę migreny. Zale-
cana dawka bursztynianu metoprololu mieści się w zakresie 
95 mg - 190 mg raz na dobę, zaś winianu metoprololu w ilości 
100 mg - 200 mg. W przypadku propranololu zazwyczaj stoso-
wana dawka wynosi od 80 mg do 160 mg na dobę, w zależno-
ści od reakcji pacjenta na zastosowany lek [17,18]. 

Istnieją również przeciwwskazania do zastosowania beta-blo-
kerów w leczeniu migreny wśród których możemy wymienić 
m.in. chorobę Raynauda, ciężką cukrzycę, astmę czy też prze-
wlekłą obturacyjną chorobę płuc. Beta-blokery mogą przy-
czyniać się do wywołania takich działań niepożądanych jak 
zmęczenie, koszmary senne, depresja, senność, halucynacje, 
zaburzenia snu, problemy z pamięcią. Wśród innych poten-
cjalnych skutków ubocznych możemy wymienić hipotensję, 
obniżoną tolerancję na wysiłek, bradykardię lub zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe [5].

Prof ilaktyka migreny przewlekłej 

Wśród substancji leczniczych wykazujących się skutecznością 
w ramach profilaktyki względem migreny przewlekłej możemy 
wymienić topiramat, kwas walproinowy, amitryptylinę, fluna-
ryzynę, a także opisany już metoprolol oraz propranolol [8].

Kwas walproinowy

Kwas walproinowy wykazuje się skutecznością w epizodycznej 
migrenie, chociaż istnieją również przesłanki na temat jego 
pozytywnego efektu terapeutycznego w przypadku migreny 
przewlekłej. Po zastosowaniu leczenia wykorzystującego kwas 
walproinowy zaobserwowano zmniejszenie częstotliwości 
występowania ataków migreny. W przeprowadzonych bada-
niach wykazano efektywne działanie kwasu walproinowego  
w dawce dobowej w zakresie 500-1000 mg [8].

Amitryptylina

Amitryptylina jest kolejną substancją leczniczą, która wśród 
swoich wskazań do stosowania wykazuje profilaktyczne lecze-
nie migreny u osób dorosłych. Zalecane jest aby przyjmować 
najmniejszą dawkę charakteryzującą się skutecznością, przez 
najkrótszy okres czasu niezbędny do leczenia objawów.

Początkowa dawka powinna mieścić się w przedziale 10-25 mg 
podawanej wieczorem, z możliwością jej proporcjonalnego 
zwiększania co 3-7 dni, po obserwacji reakcji pacjenta na przyj-
mowany lek. Dawka zalecana wynosi 25 - 75 mg na dobę przyj-
mowana z częstotliwością raz na 24 h bądź w dwóch podzielo-
nych dawkach. Należy pamiętać o regularnym kontrolowaniu 
terapii z wykorzystaniem amitryptyliny w celu zweryfikowa-
nia czy jej kontynuacja jest wciąż właściwa dla pacjenta [20]. 

Flunaryzyna
Leki zawierające w swoim składzie flunaryzynę stosowane są  
w celu zapobiegania występowania migreny z aurą jak i bez aury. 

W profilaktyce migreny zalecane jest aby pacjenci powyżej 
65 roku życia przyjmowali jako dawkę początkową 5 mg flu-
naryzyny na dobę, natomiast osoby poniżej 65 lat, 10 mg na 
dobę. W ramach dawki podtrzymującej przez 5 dni w tygodniu 
należy stosować zwykłą dawkę, natomiast przez 2 kolejne dni 
zawiesić przyjmowanie leku [21]. 
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Podsumowanie

Migrena jest schorzeniem neurologicznym o przewlekłym 
charakterze oraz różnym stopniu nasilenia, częstości występo-
wania oraz odmiennym wpływie na jakość życia i efektywność 
funkcjonowania pacjenta. Większość pacjentów w sytuacji 
gdy występuje u nich ból migrenowy, w pierwszym odruchu 
sięga po leki przeciwbólowe, wykazujące się działaniem do-
raźnym. Warto jednak zaznaczyć, że pacjenci, którzy zmaga-
ją się z częstymi oraz silnymi bólami głowy mogą wymagać 
zastosowania zarówno leczenia o charakterze doraźnym jak  
i wdrożenia terapii prewencyjnej. Ponadto, optymalny plan le-
czenia, poza odpowiednią diagnozą, występującymi objawami 
oraz ewentualnymi chorobami współistniejącymi, powinien 
także uwzględniać potrzeby pacjenta oraz jego oczekiwania. 
Efektywna terapia migrenowego bólu głowy zaczyna się od 
postawienia dokładnej diagnozy oraz zlecenia odpowiednich 
badań, poinformowaniu pacjenta o zakresie możliwości lecze-
nia, czasu trwania terapii, potencjalnych działaniach niepożą-
danych, a także o oczekiwanych efektach [5].  
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J a k  s k u t e c z n i e  p r a c o w a ć  n a d 
s at y s f a k c j o n u j ą c y m  z w i ą z k i e m ?

Sfera  intymności  w związku jest  śc iś le  uwarunkowana wza -
jemnym wpływem na s iebie  innych aspektów życia  -  b io lo -
gicznego,  emocjonalnego,  inte lektualnego  i  społecznego. 

Te  cztery  obszary  codziennie  przeplatają  s ię  ze  sobą i  jeś l i 
w którymś z  nich  coś  zaczyna szwankować,  może  wpływać to 

negatywnie  na re lację  w związku i  satysfakcję  związaną 
z  obszarem intymności . 

3 7

Największy spadek zadowolenia wy-
noszący 15% dotyczy ludzi młodych  
w przedziale wiekowym 18-29 lat. 

39% badanych osób w tej grupie zgłosi-
ło już na początku pandemii zwiększenie 
odczucia przewlekłego zmęczenia, osła-
bienia, senności, trudności z koncentra-
cją, napady złości, agresji czy frustracji. 
Młodzi najsilniej odczuli samotność 
(41%), która pogłębiała występujące 
wcześniej trudności natury psychicznej 
- przygnębienie lub depresję (44%).

Przemęczenie pracą zawodową i opie-
ką nad dziećmi, codzienne problemy 
rodzinne, brak wypoczynku czy urlopu, 
a nawet długotrwała izolacja mogą pro-
wadzić do negatywnych następstw, ta-
kich jak osłabienie potrzeb seksualnych, 
zmniejszenie częstotliwości współżycia 
czy nawet całkowity spadek zaintereso-
wania tą sferą życia. Będzie to wpływać 
negatywnie na głębsze obszary intym-
ności związane z trwałością więzi po-
między partnerami i wzajemną bliskość.

Raport „Zdrowie, relacje w związ-
kach i życie seksualne Polek i Polaków  
w pandemii COVID-19” seksuologa prof. 
Zbigniewa Izdebskiego zrealizowane  
w zeszłym roku w okresie marzec-maj 
na próbie 3 tysięcy osób w wieku 18-60 
lat wskazuje, że zadowolenie ze swojego 
zdrowia i życia deklaruje 66% badanych, 
co oznacza spadek o 9% w stosunku do 
roku 2017. 

Kryzysu psychicznego doświadczyło 
łącznie 53% badanych, w tej grupie aż 
57% negatywnie oceniło swoje relacje 
w związkach. W sferze intymnej z 6% do 
11% względem wcześniejszego badania 
zwiększył się odsetek osób niezadowo-
lonych ze swojego zdrowia i życia sek-
sualnego. 

Co badania mówią 
o relacjach i życiu 
seksualnym Polaków?

Kryzysy psychiczne i obawy
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Zadowolenie najbardziej spadło w najaktywniejszej seksu-
alnie grupie wiekowej 30-49 lat o 12% (z 71% do 59%), zaś 
najmniej zadowoloną grupą wiekową w tej sferze są badani 
w wieku 18-29 lat, plasujący się ze wskaźnikiem zadowolenia 
na poziomie 19%. 

Największe obawy dotyczące trudności z odbyciem stosunku 
seksualnego dotyczyły zmęczenia i stresu, które deklarowa-
ło 25% kobiet i 22% mężczyzn oraz ciągła obecności dzieci  
w domu (18%). Wzrost zainteresowania seksem zanotowano 
u 22% mężczyzn i 13% kobiet.

Z kolei cechami, które ewidentnie utrudniają trwałość i prze-
trwanie związku to zaczepność, łatwość wpadania w pasję  
i gniew, drażliwość, niecierpliwość, kłótliwość, zmienność  
i nieobliczalność w nastrojach, przekorność, brak dążenia do 
zgody, bezwzględność, surowość, a także wzajemne rozczaro-
wania, nawarstwiające się nieporozumienia i niemożność zna-
lezienia wspólnego języka.  

Zarówno w badaniu z 2017, jak i z 2020 roku, 51% responden-
tów zadeklarowało, że dobrze ocenia swoje życie seksualne, 
szczególnie mężczyźni. 60% badanych nie zauważyło negatyw-
nych zmian w swoich związkach, a 22% zauważyła, że związek 
się wzmocnił. Pod wpływem lockdownu 14% badanych zde-
cydowało się przełożyć swoje plany prokreacyjne na dalszy 
okres, a 9% respondentów zaczęło starania wcześniej, niż to 
pierwotnie zakładali.

Najmniej dolegliwości w sferze psychicznej życia odczuwa-
li emeryci, wśród których 21% odczuło pogorszenie. Jednak 
mimo to, to u nich najbardziej wzrosło zadowolenie z życia 
seksualnego, bo aż o 12%.

Podsumowując można stwierdzić, że dobra kondycja psychicz-
na jest mocno związana z pozytywnym postrzeganiem życia 
seksualnego i dobrym stanem zdrowia oraz pozytywnymi rela-
cjami społecznymi: w związku, z przyjaciółmi, znajomymi oraz 
z rodziną. 

Mimo prowadzenia wielu badań naukowych, badacze nadal 
nie dysponują jednym wspólnym przepisem, na podstawie 
którego każdy człowiek mógłby zbudować idealny związek. 
Jest to związane z wieloma czynnikami takimi jak różnice 
osobnicze, społeczne czy kulturowe. Jednak naukowcom 
udało się wyodrębnić cechy sprzyjające budowaniu trwałych  
i udanych związków. Są to wzajemna akceptacja, okazywanie 
sobie wsparcia w życiu codziennym, zaspokojenie seksualne, 
oddanie, czułość, lojalność, odpowiedzialność, elastyczność, 
zdolność do wybaczania, troskliwość, budowanie rodziny  
i czerpanie z tego satysfakcji. Te cechy wzmacniają związek, 
pozwalają partnerom przezwyciężać trudności, a tym samym 
pozwalają na jego trwanie w czasie. 

Jednym z pierwszych psychologów, który zajmował się bada-
niami nad rozumieniem miłości był Robert Sternberg, twórca 
trójczynnikowej koncepcji miłości, w której najważniejszymi 
składowymi związku jest intymność (bliskość), namiętność 
(pasja) oraz zaangażowanie (zobowiązanie). Każda z tych cech 
musi być obecna w związku, aby można było mówić o związku 
kompletnym. Jednak w zależności od długości trwania związ-
ku cechy te będą mniej lub bardziej nasilone. 

W początkowym okresie znajomości na pierwszy plan wysuwa 
się namiętność, w drugiej kolejności wytwarza się intymność, 
w wyniku czego pojawia się i trwale wzrasta poczucie zaanga-
żowania w relację. Pozbawienie związku którejś z powyższych 
cech będzie obniżało jego jakość i może przyczynić się do 
rozpadu. Gdy z czasem zabraknie namiętności związek prze-
chodzi w fazę przyjacielską i może trwać, jeśli obojgu partne-
rom to pasuje. Jeśli jednak zabraknie również zaangażowania, 
wtedy mówimy o związku psutym, który nieuchronnie prowa-
dzi do rozpadu więzi. Oznacza to, że aby związek mógł trwać 
przez dziesięciolecia konieczne jest ciągłe wzajemne dbanie o 
satysfakcjonującą relację. Niestety wiele par zapomina o tym 
i po początkowym okresie fascynacji partnerem, zaczyna zaj-
mować się innymi sprawami. 

Często tuż po narodzinach dziecka partner sprowadzany jest 
na drugi plan, a jego miejsce zajmuje potomek. To moment 
w którym dochodzi do wielu kryzysów małżeńskich. Kobie-
ta z racji swoich funkcji macierzyńskich w sposób naturalny 
oddaje się aktywnej opiece nad dzieckiem, niejednokrotnie 
zapominając, że odsuwając od siebie partnera zaczyna działać 
przeciwko relacji. To trudny okres dla obojga partnerów, stąd 
wzajemne wsparcie, dbałość i uważność na siebie nawzajem 
jest szczególnie istotne. 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 4  ( 1 5 2 e)

Jak Polacy oceniają swoje życie seksualne?

Jaki jest przepis na idealny związek?

Jakie cechy charakteru utrudniają trwanie 
związku?

Trójczynnikowa koncepcja miłości Roberta 
Sternberga

Kiedy w związku pojawia się dziecko…

s at y s f a k c j a  w  z w i ą z k u
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Drugą powszechną trudnością jest „codzienna bieżączka”, 
podczas której zaaferowani zarabianiem pieniędzy, rozwojem 
kariery i wychowywaniem dzieci partnerzy nieświadomie od-
suwają się od siebie. W tym okresie oboje mają mniej czasu 
dla siebie, co nie sprzyja pogłębianiu więzi i wzajemnej bli-
skości. Warto o tym pamiętać i codziennie dbać o wspólne 
spędzanie czasu, wspólne rozmowy, wspólne rytuały, aby po 
kilkunastu latach, gdy dzieci wyfruną z gniazda, nie spotkać po 
drugiej stronie łóżka osoby, z którą oprócz rachunków i kredy-
tów nic nas już nie łączy.

Intymność to poczucie głębokiej bliskości w relacji, która 
oznacza przyjemność w przebywaniu ze sobą, dbanie o za-
dowolenie i potrzeby drugiej osoby, dzielenie się myślami, 
marzeniami, trudnościami, przebiegiem codziennego życia, 
wymianę osobistych informacji. To obszar w którym każdy 
z partnerów czuje się bezpiecznie dzieląc się sobą, swoim 
światem wewnętrznym z drugim człowiekiem. Intymność to 
również wzajemne zapewnianie sobie wsparcia w trudnych 
sytuacjach, pewność że na partnera zawsze i w każdej sytu-
acji można liczyć, bo jest się dla niego najważniejszą osobą.  
To właśnie w tej sferze buduje się zrozumienie, empatię i sza-
cunek względem partnera. 

To obszar, który najłatwiej zaniedbać. W gabinecie podczas 
terapii, pary często mają do siebie żal i dużo pretensji o to, 
że druga połówka jest emocjonalnie związana bardziej z kimś 
innym. Brak tej emocjonalnej zażyłości doprowadza do od-
dalania się od siebie i zdrad. Aby tego uniknąć zachęcam do 
ciągłego podtrzymywania w relacji ważnych dla partnerów 
kwestii, wykazywanie zainteresowania sprawami drugiej stro-
ny, uczestniczenie w jej życiu, wspieranie w trudnych momen-
tach (chociażby przez samo bycie obok), wysłuchanie bez ko-
nieczności udzielania rad i rozwiązywania problemów czy po 
prostu przytulenie. To sprawia, że uczucia i emocje są przez 
parę wspólnie przeżywane, kontenerowane i nie ma potrze-
by szukać zrozumienia na zewnątrz. Szczególnie dla kobiet to 
ważny obszar.

Oczywiście nie wszystkie powyżej opisane cechy muszą być 
spełnione w każdym związku. Są pary, które będą w mniej-
szym lub większym zakresie potrzebować własnej emocjonal-
ności. Tym niemniej składniki te są potrzebne.

O ile w początkowym etapie związku namiętność oparta  
o poczucie szczęścia jest niejednokrotnie głównym elementem  
w relacji pary, tak z czasem pociąg fizyczny czy możliwości 
seksualne obojga mogą słabnąć. Jest to naturalna kolej rzeczy, 
która nie musi wiązać się z zanikiem miłości. W pierwszych fa-
zach związku namiętność najszybciej rośnie, co jest związane 
z dążeniem do zaspokojenia napięcia seksualnego, dowarto-
ściowania, zespolenia się z kimś kogo obdarzamy romantycz-
nymi uczuciami. Trwa to średnio około 2 lat. W późniejszym 
okresie, gdy partnerzy czują się wystarczająco nasyceni sobą, 
mogą zacząć zajmować się innymi aktywnościami, przez co 
sfera erotyczna zostanie zepchnięta na dalszy plan. Może mieć 
to związek z codziennymi obowiązkami, jak i indywidualnymi 
preferencjami danej osoby co do częstotliwości zbliżeń. Każdy 
ma inny poziom libido i w sytuacji gdy partnerzy mają go na 
różnych poziomach, mocno się różniących, może dochodzić 
do spięć w tym obszarze. Warto o tym rozmawiać i znaleźć 
złoty środek, by nie oddalić się od siebie. 

Rozgrzewanie namiętności

Trzeba rozmawiać o seksie, o tym co jest dla każdej ze stron 
ważne, przyjemne, na co ma się ochotę a na co nie. Podobnie 
jak w sferze intymności, tutaj również istotna jest uważność 
na potrzeby partnera. Wielu panów zapomina o tym, że dla 
kobiety seks nie zaczyna się w momencie aktu seksualnego, 
tylko kilka godzin czy dni wcześniej. Jeśli partnerka nie czuje 
się emocjonalnie bezpieczna i usatysfakcjonowana, jej ochota 
do zbliżeń zanika. Im wyższy poziom intymności, tym wyższe 
zaangażowanie w namiętność. Kobieta, która ma poczucie, 
że jest w pełni kochana, jest w stanie oddać się mężczyźnie 
bez reszty. To zaś będzie pozytywnie wpływać na zadowolenie 
obojga partnerów. 

Tym, co zabija namiętność w pierwszej kolejności to wzajem-
ne rozczarowanie sobą, którego by nie było, gdyby para zbu-
dowała więź opartą na intymności. 

Jeśli w tej sferze pojawiają się trudności, warto zastanowić 
się, kiedy ostatnio pożycie seksualne było satysfakcjonujące, 
kiedy i w jakiej sytuacji odczuwało się pożądanie do partnera. 
Być może na przestrzeni lat coś się zmieniło, a jeśli tak, to 
warto to przeanalizować i na tej podstawie spróbować wrócić 
do wcześniejszego, sprawdzonego wzorca wzorca.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 4  ( 1 5 2 e)

Codzienne obowiązki a budowanie relacji

Jak dbać o intymność w związku?

Jak rozmawiać o seksie i intymności?

s at y s f a k c j a  w  z w i ą z k u
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Zaangażowanie to nic innego, jak porzucenie dotychczasowe-
go indywidualnego stylu myślenia, na rzecz budowania wspól-
nego życia z drugą osobą. Polega to głównie na tym, że każdy 
z partnerów dostosowuje swoje postępowanie w taki sposób, 
aby zbudować coś większego – związek. 

Zaangażowanie to świadome i odpowiedzialne działania słu-
żące utrzymaniu relacji, między innymi ponoszenie wysiłku na 
rzecz wspólnego dobra, dostosowywanie własnych potrzeb 
(ale nie rezygnacja z nich!) dla dobra związku, wywiązywa-
nie się ze złożonych zobowiązań i obietnic, uczestniczenie we 
wspólnych aktywnościach, rocznicach i rytuałach. I niestety to 
jest drugi po braku intymności powód dla którego pary prze-
chodzą kryzysy. 

Jak budować zaangażowanie w relację?

W obecnej sytuacji kulturowo-społecznej, tak bardzo nasta-
wionej na indywidualizm, partnerom trudno jest rezygnować 
ze swoich planów i wcześniejszych aktywności czy zobowią-
zań, jakie podjęli. Stąd każdy „ciągnie w swoją stronę” ocze-
kując, że partner się dostosuje. Niestety to tak nie działa.  
W związku można pogodzić ze sobą niemal wszystko, pod wa-
runkiem, że para będzie rozmawiać o swoich oczekiwaniach  
i szukać kompromisów. 

Nie wróży dobrze relacja, w której jedna ze stron rezygnuje 
z siebie, swoich pasji czy marzeń dla partnera. Wcześniej czy 
później zemści się to na obojgu. Żaden z partnerów nie może 
oczekiwać, że ktoś porzuci dotychczasową pracę, hobby czy 
sposób ubierania się, by zadowolić drugą stronę. W związku 
jesteśmy atrakcyjni tylko wtedy, gdy jesteśmy autentyczni.

Zaangażowanie to świadoma decyzja, że każdy z partnerów 
będzie aktywnie wpływał na związek, żeby działo się w nim 
jak najlepiej dla wspólnego dobra. I to główny wyznacznik 
zaangażowania. Często tłumaczę parom, że każda decyzja  
w związku powinna być przemyślana pod kątem korzyści, jakie 
przyniesie związkowi w krótszej i dłuższej perspektywie. Bo 
rodzina to spółka z ogromną odpowiedzialnością.

Czy indywidualizm w związku jest 
potrzebny?

Czy warto podjąć terapię dla par?

Często mimo szczerych chęci partnerom trudno jest się zro-
zumieć i odnaleźć fascynację, która ich wcześniej połączyła.

Na tym tle zaczyna dochodzić do częstych kłótni, wycofywania 
się, poczucia samotności, niezrozumienia, braku wzajemnej 
lojalności czy zdrad. To w czasie największego kryzysu pary 
najczęściej szukają pomocy terapeuty. 

Konsultacje małżeńskie to wspólna praca terapeuty oraz pary 
nad odbudowaniem bezpiecznej, głębokiej i satysfakcjonują-
cej relacji. Główny nacisk  kładziony jest na odkrycie, co jest 
bezpośrednią przyczyną kryzysu, jakie negatywne wzorce czy 
schematy nabyte podczas wcześniejszej drogi życiowej pod-
trzymują kryzys oraz wyposażenie partnerów w konkretne 
narzędzia służące im do rozwiązania zarówno tych zadawnio-
nych, jak i bieżących problemów. 

Na pierwszym spotkaniu terapeuta par będzie chciał lepiej 
poznać trudności, jakich doświadczają partnerzy i zebrać jak 
najwięcej informacji, aby im pomóc. W związku z tym poza 
głównym problemem, z jakim para zgłasza się na terapię, spe-
cjalista będzie chciał dowiedzieć się więcej o dynamice pa-
nującej w relacji, o historii związku, historii rodzin z których 
pochodzą partnerzy, sytuacji życiowej pary, nałogów, stanu 
zdrowia, doświadczeń w relacjach przed związkiem, wcze-
śniejszych doświadczeń seksualnych, podejmowanych wcze-
śniej prób terapii indywidualnej czy par, a także oczekiwań 
względem terapii. Po 1-3 spotkaniach wyznaczane są wspól-
nie cele, nad którymi para będzie pracować. 

Przeważnie spotkania terapeutyczne trwają około 90 minut, 
chociaż są terapeuci, którzy pracują w krótszym czasie (60-75 
minut). Warto zwrócić na to uwagę podczas umawiania wizy-
ty, ponieważ cena może być taka sama niezależnie od czasu 
trwania spotkania. 

Czas całej terapii jest różny dla poszczególnych par. Są pary 
którym wystarczają trzy spotkania, terapie innych trwają po 
kilka miesięcy. Wszystko zależy od trudności, z jakimi zmaga 
się para oraz od jej możliwości psychologicznych w zakresie 
rozwiązywania problemów. Warto mieć na uwadze, że nawet 
najlepszy terapeuta nie pomoże, jeśli para nie będzie chciała 
podejmować aktywności we własnym zakresie czy stosować 
się do zaleceń.
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Jak wygląda terapia par?

s at y s f a k c j a  w  z w i ą z k u
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Ze swoich obserwacji widzę, że pary zgłaszają się do mnie, gdy 
konflikty są już mocno zaognione lub gdy któryś z partnerów 
chce odejść. Stąd zachęcam, aby uważniej przyglądać się swo-
im relacjom i szukać pomocy na wczesnym etapie kryzysu, gdy 
udzielenie pomocy będzie prostsze i będzie mogło być wy-
konane szybciej. Nie należy zwlekać do ostatniego, nierzad-
ko dramatycznego w przebiegu i skutkach  momentu. Szcze-
gólnie uczulam na to, by codziennie słuchać się nawzajem, 
być wyczulonym na opowieści o odczuwanych trudnościach, 
emocjach, samotności, poczuciu wyobcowania, nadmiarze 
obowiązków. Tylko będąc w związku razem, patrząc na niego 
przez pryzmat „my”, para będzie żyć ze sobą długo i szczęśli-
wie. Czego wszystkim serdecznie życzę.

wiedza 
i praktyka

www.aptekarzpolski.pl
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mgr Aneta Styńska

1. Anita Machaj, Przyczyny i konsekwencje niewierności kobiet w związkach heteroseksualnych, Przegląd Terapeu-
tyczny 4/2008
2. Zbigniew Izdebski „Zdrowie, relacje w związkach i życie seksualne Polek i Polaków w pandemii COVID-19 https://
www.uw.edu.pl/zdrowie-relacje-w-zwiazkach-i-zycie-seksualne-polakow/

PiśmiennictwoKiedy udać się do terapeuty?

s at y s f a k c j a  w  z w i ą z k u
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50 tys. pracowników medycznych zostanie przeszkolonych  
z zasad wykonywania szczepień przeciw COVID-19. Wśród 
nich są farmaceuci, fizjoterapeuci i diagności laboratoryjni. 
Szkolenia koordynuje Centrum Medyczne Kształcenia Pody-
plomowego (CMKP), a wstępny termin rozpoczęcia kursów 
planowany jest na II i III kwartał br.

Kurs uprawniający do wykonywania szczepień przeciw  
COVID-19 będzie składał się z części teoretycznej i praktycz-
nej. Po pozytywnym zaliczeniu dwóch części kursu, każdy  
z uczestników otrzyma certyfikat potwierdzający uzyska-
nie kwalifikacji w zakresie wykonywania szczepień przeciw  
COVID-19.

Aktualne listy osób, które wyraziły chęć przeszkolenia w za-
kresie wykonywania szczepień przeciw COVID-19, zgłaszając 
się do właściwej okręgowej izby aptekarskiej, będą przekazy-
wane przez NIA do CMKP, które bezpośrednio odpowiada za 
rozpoczęcie i realizację szkoleń.

- Sprawne rozpoczęcie szkoleń dla tysięcy zgłoszonych far-
maceutów, fizjoterapeutów i diagnostów laboratoryjnych 
umożliwi wykorzystanie potencjału kadrowego i zaszczepienie 
większej liczby osób w krótszym czasie – zwraca uwagę Prezes 
NRA, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

W piśmie do Premiera, Prezes NRA podkreśla, że wbrew pa-
nującemu przekonaniu, kryzys gospodarczy będący następ-
stwem pandemii koronawirusa istotnie wpłynął na działal-
ność aptek, znacznie obniżając ich dochody. Negatywny trend 
dotyczy głównie placówek prowadzonych przez mikroprzed-
siębiorców.

- Apteki obecnie znajdują się w bardzo trudnej sytuacji fi-
nansowej. W znacznej części apteki prowadzone są przez 
mikroprzedsiębiorców lub farmaceutów prowadzących jed-
noosobową działalność gospodarczą. Konsekwencją trudnej 
sytuacji finansowej aptek będzie konieczność ich zamykania 
przez właścicieli, co może negatywnie wpłynąć w najbliższych 
miesiącach na stabilność i jakość usług świadczonych przez 
farmaceutów, dostępność dla pacjentów do placówek aptecz-
nych – wskazuje Prezes NRA.

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w imieniu Naczel-
nej Rady Aptekarskiej apeluje o rozpoczęcie konstruktywnego 
dialogu z przedstawicielami NIA w zakresie sposobu ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego farmaceutów za-
trudnionych w podmiotach leczniczych.

NIA reprezentując zawodowe, społeczne i gospodarcze inte-
resy zawodu farmaceuty, wyraża sprzeciw wobec toczących 
się prac z ramach Zespołu do spraw opracowania propozycji 
zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagro-
dzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych.

W ocenie Naczelnej Izby Aptekarskiej prace Zespołu nie zmie-
rzają w kierunku wypracowania rzetelnych propozycji zmian 
w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia 
zasadniczego.  

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska w imieniu Na-
czelnej Rady Aptekarskiej zwróciła się ponownie z apelem do 
Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w sprawie 
włączenia aptek do tarczy antykryzysowej i finansowej. Postu-
lat o rządowe wsparcie finansowe dla aptek w związku z trwa-
jącą od ponad roku pandemią COVID-19 został wystosowany 
przez Naczelną Radę Aptekarską 26 stycznia br., pozostając 
jednak bez odpowiedzi.
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Ukazał się kolejny (nr 4/2020) Biuletyn OIA w Białymstoku. 
W numerze między innymi o zastosowaniu tlenu medycz-
nego, specjalistycznych procedurach stosowanych w terapii  
COVID-19 i szczepieniach przeciwko tej chorobie.

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska uruchamia giełdę pracy. 
Zamieszczanie ogłoszeń będzie bezpłatne dla członków LOIA, 
którzy mają na bieżąco opłacone składki członkowskie, oraz 
dla studentów wydziału farmacji, poszukujących apteki dla 
odbycia 6-miesięcznego stażu.

Dolnośląska Izba Aptekarska przypomina, że w dniu 16 kwiet-
nia 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r.  
o zawodzie farmaceuty (Dz. U. 2021, poz. 97). Wprowadza 
ona do ustawy o izbach aptekarskich nowy przepis art. 8f, 
który opisuje przypadki, w których farmaceuta jest skreślany 
z rejestru farmaceutów prowadzonych przez okręgową izbę 
aptekarską. Taka sytuacja będzie miała miejsce m.in wówczas, 
gdy farmaceuta nie opłaca składek członkowskich przez okres 
dłuższy niż 24 miesiące.

Jak czytamy w komunikacie DIA: Niedopełnienie tego obo-
wiązku powoduje, że Okręgowa Rada Aptekarska będzie praw-
nie zobligowana do wykreślenia danego farmaceuty z rejestru 
farmaceutów ze wszystkimi wynikającymi z tego skutkami dla 
wykonywania przez niego zawodu.

Wykreślenie z rejestru skutkuje uniemożliwieniem wykony-
wania czynności zawodowych,  m.in.: realizacji recept w apte-
kach, podpisywania zestawień refundacyjnych, prowadzenia 
apteki jako kierownik oraz hurtowni farmaceutycznej jako 
osoba odpowiedzialna, wystawiania recept farmaceutycznych 
oraz recept pro familia i pro auctore, etc.

Izba w Katowicach upubliczniła pracę specjalizacyjną "Stabil-
ność i zgodność mieszanin do żywienia pozajelitowego" mgr 
farm. Agnieszki Smolnik. Praca powstała w związku z realiza-
cją specjalizacji z farmacji szpitalnej na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim Collegium Medicum.

ŚIA z okazji trzydziestolecia samorządu aptekarskiego ma 
nowy logotyp: „Jako Rada Śląskiej Izby Aptekarskiej plano-
waliśmy i omawialiśmy różne możliwości uczczenia tego waż-
nego dla nas farmaceutów wydarzenia. Jednakże w obecnej, 
pandemicznej sytuacji, sprawy zdrowia i wspólnego bezpie-
czeństwa są bez wątpienia najważniejsze. Nie pozostajemy 
jednak bierni. Gremialnie podjęliśmy zatem decyzję o cele-
browaniu jubileuszu poprzez przygotowanie oraz właściwe za-
sygnalizowanie tego święta przez nieco mniejsze, ale możliwe 
do zorganizowania wydarzenia. Jednym z nich, gdyż część na-
dal pozostawimy jako jeszcze nieodkryte, będzie odświeżenie 
obecnego logotypu naszego śląskiego samorządu i opisanie 
go dodatkową symboliką przypominającą o tym zacnym jubi-
leuszu” - napisał Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
dr n. farm. Mikołaj Konstanty.

OIA w Łodzi przypomina, że 15 marca 2021 roku upływa ter-
min złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i go-
spodarowaniu odpadami za 2020 rok. Na stronie OIA w Łodzi 
w zakładce Dla Farmaceuty zostało umieszczone opracowanie 
"Informacje o obowiązkach i opłatach w związku z wytwarza-
niem odpadów i korzystaniem z środowiska".

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zawiadamia, że planu-
je zorganizowanie V Mistrzostw Polski w Raftingu w terminie 
14-16 maja 2021 roku: Serdecznie zapraszamy wszystkich 
lubiących wyzwania, adrenalinę, kochających zabawę i inte-
grację, do Krakowa. Program i szczegóły pobytu prześlemy  
w późniejszym terminie.
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Izba olsztyńska informuje o zmianie modelu dystrybucji leków 
Fraxiparine, Fraxodi i Arixtra. Zmiana wynika z przejęcia przez 
Mylan Healthcare Sp. z o.o. i Mylan EPD Sp. z o.o. praw do 
sprzedaży i promocji portfolio. Od 01.01.2021 wymienionych 
produktów nie będzie dystrybuowała grupa ASPEN, a zamó-
wienia należy składać do współpracujących hurtowni.

WOIA zachęca do lektury artykułu „Reklamacje w dystrybucji 
farmaceutycznej” -  materiał pochodzi z numeru nr 4/2020 
"Farmacji Wielkopolskiej": Rozpatrywanie reklamacji w hur-
towni farmaceutycznej stanowi jeden z najistotniejszych 
aspektów z punktu widzenia systemu zarządzania jakością, 
tym samym jest to element działalności szczególnie interesu-
jący dla Osób Odpowiedzialnych – farmaceutów kierujących 
hurtowniami. Odzwierciedleniem ważności zagadnień związa-
nych z obsługą reklamacji jest chociażby fakt wydzielenia tych 
czynności w osobnym rozdziale przepisów prawa regulujących 
organizację hurtowni, czyli tzw. Dobrej Praktyki Dystrybucyj-
nej.

Redakcja Biuletynu Informacyjnego ZOIA zamieściła apel do-
tyczący udostępnienia archiwalnych biuletynów: Niebawem 
ukaże się 100 numer Biuletynu informacyjnego ZOIA. Numery 
archiwalne przedstawiają obraz i świadectwo dziejów apteka-
rzy, aptek i samorządu na Pomorzu Zachodnim. W jubileuszo-
wym numerze Biuletynu pragniemy przywołać fakty, osoby  
i opinie zamieszczone na łamach Biuletynu w przeszłości oraz 
wyrazić uznanie dla wszystkich wydawców, autorów, redakto-
rów i grafików tworzących na przestrzeni lat nasze informacyj-
ne medium. Aby sprawnie przygotować to niełatwe przedsię-
wzięcie potrzebny nam dostęp do archiwalnych egzemplarzy 
Biuletynu, dlatego bardzo prosimy o przekazywanie do Biura 
Izby egzemplarzy: Biuletynów. Komunikatów Informacyjnych 
(pierwsze wydania informacyjne ZOIA z lat 90) oraz telefono-
gramów posiadanych przez Państwa  w domowych i aptecz-
nych archiwach (w formie darowizny lub użyczenia) do dnia 
10 marca br.

Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Me-
dycznych”, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego  
w Bydgoszczy oraz  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygie-
ra w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pn.: Żółć – 
gniew – furia.  Medyczne i kulturowe aspekty na przestrze-
ni dziejów, która odbędzie się w dniach 22-23 kwietnia 2021 
roku w Bydgoszczy.

OIA w Warszawie - w imieniu centrum e-Zdrowia - zaprasza-
my farmaceutów do udziału w funkcjonalnych testach e-re-
cepty transgranicznej. Testy odbędą się w dniach 15-19 marca 
2021 r. oraz 22-26 marca 2021 r. Jak czytamy w komunikacie 
CeZ: To świetna okazja, by zapoznać się z przygotowywanym 
rozwiązaniem jeszcze przed jego udostępnieniem. Wierzymy,  
że Państwa udział w testach umożliwi nam wykrycie i napra-
wienie maksymalnie dużo ewentualnych nieprawidłowości,  
a zbliżające się wdrożenie produkcyjne odbędzie się bez zbęd-
nych niespodzianek.
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A. Somatostatyna
B. Glukagon
C. Motylina
D. Wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP)

Peptydem wytwarzanym przez komórki neuro-
endokrynne błony śluzowej dwunastnicy i jelita 
czczego, pobudzającym skurcz mięśni gładkich 
żołądka jest:

TEST WIEDZY

A. infekcji przewodu pokarmowego i płuc
B. niedoborów witaminy B12, witaminy C, wapnia, 
magnezu oraz żelaza
C. zwiększonego ryzyka złamań kości i kręgosłupa 
oraz zagrożenia rozwojem osteoporozy
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

Długotrwałe stosowanie inhibitorów pompy proto-
nowej (IPP) bez konsultacji z lekarzem może prowa-
dzić do:

0 2

A. Pół godziny przed lub po posiłku
B. W trakcie posiłku
C. Bezpośrednio po posiłku
D. Bezpośrednio przed posiłkiem

Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej w eradykacji Helico-
bacter pylori cytrynian bizmutu powinno przyjmo-
wać się:

0 3
A. 25 mg/dobę
B. 50 mg/dobę
C. 75 mg/dobę
D. 100 mg/dobę

Zalecana początkowa dawka Topiramatu w leczeniu 
prof ilaktycznego migreny u dorosłych to:

0 7

A. Szerokie spektrum ich działania
B. Wąskie spektrum ich działania
C. Wpływ na naturalną florę bakteryjną człowieka
D. Działanie na powierzchni biofilmu 

Zaletą stosowania terapii bakteriofagowej jest:

0 4

A. Pięciu godzinach
B. Pięciu dniach
C. Dwóch tygodniach
D. Miesiącu

W wyniku zakażenia koronawirusem immunoglo-
buliny klas IgM i IgA pojawiają się po około:

0 5
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A. Żółte
B. Niebieskie
C. Zielone
D. Czerwone

Nasilenie stresu oksydacyjnego w bólach migreno-
wych może powodować światło:

0 6

0 1

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

A. 20% osób
B. 30% osób
C. 40% osób
D. 50% osób

Według raportu „Zdrowie, relacje w związkach i 
życie seksualne Polek i Polaków w pandemii CO-
VID-19” wśród 3 tysięcy badanych kryzysu psy-
chicznego doświadczyło ponad:

0 8
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