aptekarz polski
ISSN 1899-8445

PÓŁPASIEC: DRUGA ODSŁONA
OSPY WIETRZNEJ

AP EKARZ
POLSKI
PARADOKS
PARABENOWY

Nr 175 (153e), marzec 2021

FAKTY I MITY O TLENOTERAPII
W PRZEBIEGU COVID-19

W Y DA W C A

Autorz y

Naczelna Izba Aptekarska
ul. Długa 16
00-238 Warszawa
tel. 22 635 92 85
nia@nia.org.pl

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska
dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska
dr n. farm. Malwina Lachowicz
mgr farm. Jolanta Maciejewska
dr hab. Emil Trofimiuk
mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

R E DA K T O R N A C ZE L N Y
Michał Gondek

Z D J ĘC I A
Chroma Stock
Unsplash
Canva
Swifticons (flaticon.com)

R E DA KC J A
M E RY T O RYC ZN A
dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska

KO N TA K T
redakcja@aptekarzpolski.pl

2

opublikuj swój artykuł
na łamach aptekarza polskiego!

NAPISZ DO NAS
REDAKCJA@APTEKARZPOLSKI.PL

3

OD re da kcji

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej
otwiera artykuł dr n. farm. Reginy Kasperek-Nowakiewicz, która przybliża fakty
i rozwiewa mity dotyczące tlenoterapii w przebiegu COVID-19.
Kiedy znajdziemy lek na COVID-19? Czy leki przeciwdepresyjne pomogą w chorobie
koronawirusowej? Czy badania potwierdzą skuteczność stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych? Na te pytania odpowiada mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka.
Jak świadomie ocenić potencjalne ryzyko wynikające z wykorzystywania parabenów? Dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska oraz dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska podejmują temat zastosowania parabenów jako substancji konserwujących w kosmetykach i produktach leczniczych.
Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

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

4

Aptekarz Polski nr 175 (153 e )

SPIS treści

07

19

Fakty i mity o tlenoterapii
w przebiegu COVID-19

Paradoks parabenowy,
czyli zastosowanie estrów
PHBA jako konserwantów
w kosmetykach i lekach

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

14

dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska
dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska

Leki w terapii COVID-19:
co wiemy po roku?

26

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

Półpasiec - „druga odsłona”
wirusa ospy wietrznej
dr n. farm. Malwina Lachowicz

5

Aptekarz Polski nr 175 (153 e )

SPIS treści

32

45

Poradnictwo żywieniowe
i dietetyczne w praktyce
aptecznej - wiosenna dieta
oczami farmaceuty

Receptura okiem praktyka:
Związki chlorheksydyny
w lekach sporządzanych
w aptece
dr hab. Emil Trofimiuk

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

39

52

Peelingi - sposób na poprawę
jakości skóry

panorama samorządu
redakcja Aptekarza Polskiego

mgr farm. Jolanta Maciejewska

55

test wiedzy
redakcja Aptekarza Polskiego

6

07
Fakty i mity o tlenoterapii
w przebiegu COVID-19
W czasie trwającej pandemii COVID-9 pojawiają się coraz
to nowe doniesienia naukowe oraz rekomendacje odnośnie
leczenia i jego skuteczności na różnych etapach choroby.
Obecnie pacjenci zarażeni koronawirusem SARS-CoV-2,
którzy mają łagodne lub umiarkowane objawy choroby są
izolowani w domu. Podstawowym wyzwaniem podczas pierwszych etapów infekcji jest złagodzenie uciążliwych objawów
oraz zahamowanie rozwoju choroby, aby nie rozwinęła się
jej ciężka postać.

Ze względu na doniesienia o zjawisku

Tlen medyczny to produkt leczniczy,

tak zwanej cichej hipoksji, czyli niedo-

który może być podawany z butli, kon-

tlenienia tkanek w czasie choroby, pa-

centratora lub puszki. W profesjonalny

cjenci lub osoby z ich otoczenia często

sposób tlen medyczny - zwykle z butli

samodzielnie szukają informacji i moż-

- podawany jest w szpitalach, przychod-

liwości leczenia tlenem poprzez zakup

niach czy ośrodkach pomocy w celu

i stosowanie koncentratorów tlenu czy

poprawy funkcji życiowych pacjentów

puszek z tlenem. Jednak czy tlenotera-

w

pia domowa jest bezpieczna, czy można

i anestezjologicznych, ale też w innych

ją samodzielnie stosować i kiedy?

terapiach. W niektórych chorobach

działaniach

reanimacyjnych

umożliwiono też podawanie tlenu pa-

Czym jest tlenoterapia?

cjentom w warunkach domowych z koncentratorów.

Tlenoterapia jest zabiegiem leczniczym
stosowanym w szpitalach i innych placówkach medycznych lub w warunkach

Domowe leczenie tlenem zaczęto sto-

domowych w stanach niewydolności

sować w latach sześćdziesiątych XX wie-

oddechowej. W normalnych warunkach

ku, kiedy została opracowana metoda

organizm ludzki jest w stanie zapew-

magazynowania ciekłego tlenu w spe-

nić sobie określoną ilość tlenu, jednak

cjalnych pojemnikach wytrzymujących

w schorzeniach układu oddechowego

wysokie ciśnienie gazu oraz zapewnia-

czy krążenia często niezbędna jest do-

jących odpowiednio długie i bezpieczne

datkowa podaż tlenu.

jego stosowanie.
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t l e n o t e rapia

W 1974 roku skonstruowano pierwszy koncentrator tlenu,

Tlen 93% otrzymany z koncentratora tlenu jest zwykle używa-

który był prosty w obsłudze i tańszy w porównaniu do tlenu

ny w miejscu wytworzenia. Zasila bezpośrednio rurociąg gazu

w formie ciekłej w pojemnikach. Pod koniec lat siedemdzie-

medycznego lub system podawania.

siątych badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych

Na czym polega gazometria
i kiedy wykonywane jest to badanie?

i Wielkiej Brytanii potwierdziły, że domowe leczenie tlenem
jest skuteczną metodą postępowania, poprawiającą znacząco
jakość życia i czas przeżycia w grupie chorujących na POChP.

W trakcie domowego leczenia tlenem pacjent powinien znajdować się pod stałą opieką lekarza i co pewien czas wyko-

Dla kogo przeznaczona jest tlenoterapia
w warunkach domowych?

nywać niezbędne badania. Jednym z podstawowych testów
jest gazometria, która służy do wykrycia zaburzeń gospodarki kwasowo-zasadowej w organizmie, a także pozwala oce-

Tlenoterapia w warunkach domowych jest przeznaczona dla

nić skuteczność wymiany gazowej. Badanie jest zalecane do

pacjentów głównie z chorobami płuc, takimi jak przewlekła

rozpoznania i monitorowania POChP, astmy oraz pacjentom

obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma płuc, choroba-

z chorobami nerek, wątroby, po ostrych infekcjach, a także

mi śródmiąższowymi płuc i mukowiscydozą. Należy zwrócić

po urazach głowy i szyi, operacjach mózgu oraz w przypadku

uwagę, że w przypadku oddychania wysokimi stężeniami tle-

problemów z normalnym oddychaniem.

nu przez dłuższy czas mogą wystąpić działania niepożądane
takie jak zapalenie tchawicy i oskrzeli, niedodma absorpcyjna

Do badania pobierana jest próbka krwi z tętnicy na udzie, nad-

wskutek wypłukiwania azotu z pęcherzyków płucnych, upośle-

garstku lub ramieniu wprost do heparynizowanej strzykawki,

dzenie czynności rzęsek w drogach oddechowych czy też ostre

którą należy szybko zamknąć, aby nie dopuścić do kontaktu

uszkodzenie płuc z wytworzeniem błon szklistych.

krwi z powietrzem.

Tlen w monografii farmakopealnej

Jakie parametry ocenia się w gazometrii?

W Farmakopei Polskiej znajdują się dwie monografie dotyczące tlenu. W pierwszej monografii Oxygenium (tlen) znajdzie-

W badaniu oznacza się kilka parametrów podanych poniżej

my informacje, że tlen do użytku medycznego powinien mieć

uwzględniając normy:

zawartość nie mniej niż 99,5% (v/v). Pod względem właści-

•

FiO2 stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 21%
w powietrzu atmosferycznym

wości tlen jest gazem bezbarwnym, rozpuszczalnym w temp.
•

200C i pod ciśnieniem 101 kPa w proporcji 1 objętość tlenu

pH ujemny logarytm stężenia jonów wodorowych: 7,357,4

w około 32 objętościach wody. Wytwarzanie tlenu następuje
w procesie oczyszczania otaczającego powietrza, następują-

•

paO2 ciśnienie parcjalne O2: 80 mmHg (FiO2=21%)

cym po destylacji w niskiej temperaturze. Przechowywany

•

paCO2 ciśnienie parcjalne CO2: 35-45 mmHg

jest jako gaz sprężony lub skroplony w odpowiednich pojem-

•

HCO3 - stężenie wodorowęglanów: 22-26 mmol/l

nikach spełniających przepisy prawa.

•

SpO2 -

Druga monografia Oxygenium 93 per centum (tlen 93%) okre-

•

wysycenie hemoglobiny tlenem (saturacja):

95-98%
BE nadmiar/niedobór zasad (różnica między należnym

śla zawartość od 90,0% (v/v) do 96,0% (v/v) tlenu cząstecz-

a aktualnym stężeniem zasad buforowych we krwi):

kowego (O2), natomiast w pozostałości występuje głównie

+/- 2 mmol/l

argon i azot. Monografia ta dotyczy tlenu (93%) do użytku

O czym świadczą nieprawidłowe wyniki
gazometrii?

medycznego, a nie dotyczy gazu wytwarzanego z użyciem indywidualnych koncentratorów do stosowania w warunkach

Powyższe wyniki badania pozwalają ocenić i zdiagnozować

domowych. Tlen 93% jest wytwarzany w jednostopniowych

stan niewydolności oddechowej, a także zaburzenia gospo-

koncentratorach przez adsorpcyjne oczyszczanie otaczające-

darki kwasowo-zasadowej. Niewydolnością oddechową jest

go powietrza przy użyciu zeolitów. W procesie wytwarzania,

stan, w którym zaburzenia czynności układu oddechowego

zawartość tlenu jest stale kontrolowana analizatorem para-

upośledzają wymianę gazową w płucach, co prowadzi do hi-

magnetycznym. Zgodnie z projektem i instalacją koncentrato-

poksemii lub hiperkapnii.

ra, a także po każdej jego modyfikacji, wytwarzany gaz powinien spełniać określone wymagania farmakopealne.
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tlenoterapi a

Hipoksemia oznacza zmniejszoną zawartość O2 we krwi tętni-

Konieczność stosowania tlenoterapii w leczeniu COVID-19

czej i obniżenie we krwi tętniczej ciśnienia parcjalnego tlenu

u pacjenta z niewydolnością oddechową stanowi bezwzględ-

poniżej 60 mmHg. Przyczyną jest upośledzone utlenowanie

ne wskazanie do hospitalizacji. Uważa się, że zastosowanie

krwi, niskie stężenie hemoglobiny (Hb) lub zmniejszona do-

tlenoterapii w domu może spowodować opóźnienie w dotar-

stępność Hb dla tlenu. Hiperkapnia oznacza wzrost ciśnienia

ciu pacjenta do szpitala, przez co chory traci szansę na otrzy-

parcjalnego dwutlenku węgla ponad 45 mmHg.

manie leczenia, które należy podjąć w pierwszych dobach
choroby COVID-19 o ciężkim przebiegu (5-8 dni od wystąpie-

Hipoksemia powstaje w następstwie niedostosowania wenty-

nia objawów).

lacji powietrza do perfuzji krwi w płucach, wewnątrzpłucnego
i zewnątrzpłucnego przecieku krwi nieutlenowanej, upośle-

Zalecane jest natomiast monitorowanie saturacji krwi tętni-

dzenia dyfuzji pęcherzykowo-włośniczkowej oraz obniżenia

czej tlenem za pomocą pulsoksymetru u wszystkich pacjen-

ciśnienia parcjalnego tlenu w mieszaninie wdychanych gazów.

tów leczonych w domu z dusznością spoczynkową, a szcze-

Hiperkapnia jest następstwem hipowentylacji pęcherzykowej,

gólnie u osób w wieku powyżej 60 lat. Takie postępowanie

a jedną z jej przyczyn jest obturacja dolnych dróg oddecho-

jest uzasadnione częstym występowaniem niewydolności od-

wych. Przewlekła hipoksemia powoduje niedotlenienie tka-

dechowej z głęboką hipoksemią bez subiektywnego uczucia

nek, przyczyniając się do uszkodzenia narządów i upośledze-

duszności, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku i osób

nia ich funkcji.

obciążonych schorzeniami towarzyszącymi. Optymalnym rozwiązaniem jest włączenie pacjenta do programu Domowej

Hipoksemia w przebiegu COVID-19

Opieki Medycznej.

Hipoksemia może występować z powodu upośledzenia funkcji oddechowych przez COVID-19. Tlenoterapia wyrównuje
hipoksemię i łagodzi uszkodzenia narządów spowodowanych
zaburzeniami oddychania i hipoksemią. Niekorzystnym zjawiskiem jest fakt, że u części chorych nie obserwuje się niedoboru tlenu na początku infekcji, ale z czasem ich stan może się
gwałtownie pogarszać, dlatego należy monitorować saturację

Kiedy pacjent powinien zostać skierowany
do szpitala?
Zaleceniem do skierowania pacjenta do szpitala jest wystąpienie:
•

stość oddechów powyżej 30 na minutę, sinicy lub hipo-

przed oraz podczas tlenoterapii. Tlenoterapia jest szczególnie
zalecana u chorych z objawami niewydolności oddechowej.

ksemii.
•

nością oddechową, np. POChP, zwłóknieniem płuc – SpO2

manie saturacji (SpO2) na poziomie 93-96% u chorych bez

<88%). Hipoksemia jest wskazaniem do hospitalizacji nie-

przewlekłej choroby płuc i na poziomie 88-92% u chorych
wskaźnikiem tlenoterapii jest współczynnik oksygenacji paO 2/

zależnie od subiektywnego uczucia duszności.
•

niżej 300 mmHg. Wtedy preferowana jest kontrolowana tlenoterapia.

nie pacjenta w wieku średnim lub podeszłym.
•

kaszlu utrudniającego swobodne oddychanie i mówienie
oraz bólu w klatce piersiowej.

•

Rekomendacje Ministerstwa Zdrowia
(MZ) odnośnie tlenoterapii w COVID-19

gorączki powyżej 390C - szczególnie utrzymującej się
przez ponad dobę i powodującej bardzo znaczne osłabie-

FiO2. Stabilność i monitorowanie FiO 2 są bardzo ważne u chorych z progresją choroby i współczynnikiem oksygenacji po-

saturacji krwi tętniczej tlenem zmierzonej pulsoksymetrem <94% (w przypadku chorych z przewlekłą niewydol-

W postępowaniu klinicznym celem tlenoterapii jest utrzy-

z przewlekłą niewydolnością oddechową typu II. Dokładnym

duszności w spoczynku i utrudniającej mówienie, czę-

spadku ciśnienia tętniczego krwi poniżej 90/60 mmHg
(jeśli chory zazwyczaj ma wyższe).

Jak działa i do czego służy pulsoksymetr?

Tlenoterapia domowa jest powszechnie stosowana w leczeniu pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową, jednak nie może być stosowana w leczeniu ostrej niewydolności
oddechowej w związku z ryzykiem gwałtownego pogorszenia
choroby zagrażającemu życiu.
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t l e n o t e rapia

Pulsoksymetr można nakładać – zależnie od modelu i reko-

Obsługa koncentratora jest dosyć prosta. Po podłączeniu do

mendacji producenta - na palec ręki (bez tipsów lub lakieru),

źródła zasilania należy wlać wodę do pojemnika, uruchomić

palec stopy, na małżowinę uszną, skrzydełko nosa, a u nowo-

aparat, ustawić pokrętłem odpowiedni przepływ tlenu i zało-

rodków na stopę lub nadgarstek.

żyć maskę lub wąsy tlenowe. W celu konserwacji zalecane jest
czyszczenie filtrów co najmniej raz w tygodniu. Stacjonarny

Wewnątrz pulsoksymetru znajduje się dioda emitująca świa-

koncentrator tlenu jest zasilany prądem stałym. Niedogod-

tło o określonej długości, które w różnym stopniu jest pochła-

nością jego stosowania jest ograniczenie mobilności chorego

niane przez hemoglobinę związaną z tlenem i odtlenowaną.

w obrębie mieszkania i stosowanie długich przewodów. Kon-

W ten sposób czujnik mierzy procentowe nasycenie hemoglo-

centratory mogą podawać tlen w sposób ciągły lub w trybach

biny tlenem oraz puls. Pulsoksymetr jest stosowany u chorych

przerywanych. Czas trwania i regularność tlenoterapii jest

z COVID-19, z chorobami układu oddechowego, astmą, choro-

zależne od choroby i ustala je lekarz prowadzący. U chorych

bami serca, nadciśnieniem, cukrzycą, ale także u sportowców.

z POChP może być wymagane codzienne podawanie tlenu

Obecnie pulsoksymetr jest rekomendowany przez Minister-

przez 12 godzin na dobę.

stwo Zdrowia u chorych na COVID-19 i ma pomagać w mo-

Kiedy można stosować tlen w puszkach?

nitorowaniu stanu zdrowia w domu. Jest to dobre rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które przechodzą chorobę w sposób

Dostępny jest także tlen inhalacyjny medyczny w puszce

łagodny i zostały zakwalifikowane do programu medycznej

(przenośny inhalator tlenowy) pod ciśnieniem zawierający

opieki domowej.

99,4-99,5% czystego tlenu. Do zestawu puszki z zaworem dołączona jest maska i rurka. Produkty takie zawierają 14 lub

Za pomocą pulsoksymetru chorzy monitorują natlenienie tęt-

15 litrów sprężonego tlenu, co wystarcza na około 100 2-se-

nic, a kiedy pojawią się objawy hipoksemii - zgłaszają się do

kudowych oddechów. Wskazaniami jest do stosowania tlenu

opieki medycznej. Prawidłowa wartość wysycenia hemoglobi-

w puszce jest niedotlenienie, w sytuacjach niewystarczające-

ny tlenem (SpO2) to 95-98%.

go zaopatrzenia organizmu w tlen, spowodowanych wysiłkiem
fizycznym, wysokościami, stresem czy stanami chorobowymi.

Co warto wiedzieć o koncentratorach
tlenu?

Używany jest do przywrócenia prawidłowego ciśnienia tlenu
w tkankach.

Koncentrator tlenu to urządzenie medyczne służące do dostarczania pacjentowi powietrza ze zwiększoną zawartością

Mitochondria komórkowe wymagają minimum 1,3 kPa ciśnie-

tlenu. Używane jest do tlenoterapii głównie w medycynie,

nia parcjalnego tlenu. Wzrost stężenia tlenu we wdychanych

ale również w kosmetologii czy sporcie. Podstawowymi wska-

gazach podwyższa stężenie tlenu w pęcherzykach płucnych

zaniami do stosowania są choroby układu oddechowego

i daje wzrost prężności tlenu we krwi opuszczającej płuca. Na-

i schorzenia kardiologiczne. W skład powietrza wchodzi tlen

leży pamiętać, że konieczne jest ścisłe kontrolowanie leczenia

(21%), azot (78%) oraz inne gazy (1%). Koncentrator pobiera

tlenem. Tlen należy podawać w taki sposób, aby zmniejszyć

powietrze z otoczenia, absorbuje azot, dzięki czemu do orga-

hipoksję, ale nie doprowadzić do zahamowania czynności

nizmu pacjenta trafia tlen w stężeniu co najmniej 90% (są też

ośrodka oddechowego.

urządzenia z regulacją 30-90%), a nawet 96%. Pobrane z otoczenia powietrze przechodzi przez system filtrów, następnie

Taki rodzaj tlenoterapii może być zalecony kierowcom, pra-

trafia do pojemników z zeolitem, gdzie jest pochłaniany azot.

cownikom umysłowym, pracownikom fizycznym, przewlekle

Aparat dodatkowo filtruje, oczyszcza i nawilża podawany gaz.

chorym. Działanie to jest poparte spostrzeżeniami, że tlen

W porównaniu do butli tlenowych koncentratory są uważane

odbudowuje czujność i szybkość reakcji, zmniejsza senność,

za bezpieczniejsze, ponieważ nie stwarzają ryzyka wybuchu,

poprawia pamięć i koncentrację na krótki okres czasu, obni-

a tlen produkowany jest stale, inaczej niż w butlach, w których

ża poziom stresu podczas pracy, pomaga szybko zlikwidować

się kończy. Urządzenie powinno być serwisowane i mieć od-

zmęczenie po wysiłku, uspokaja puls i aktywuje krążenie krwi,

powiednią gwarancję producenta.

a także wspomaga system immunologiczny.

Koncentratory tlenu są dostępne także w wersji do użytku
domowego – stacjonarnego oraz w wersji przenośnej wraz
z kompletem akcesoriów mobilnych takich jak: bateria, przetwornica samochodowa, wózek, pokrowiec.

11

Aptekarz Polski nr 175 (153 e )

tlenoterapi a

Tlenoterapia a COVID-19:
przegląd doniesień naukowych

i regularnej konserwacji przez wyspecjalizowanych dostaw-

W swoim artykule Shen i wsp. napisali, że w wyniku braku

Jednak w kontekście zaprezentowanego algorytmu leczenia

ców, przez co zwiększa się ryzyko narażenia na infekcję zarów-

skutecznej terapii przeciwwirusowej w COVID-19, proponują nocną tlenoterapię jako nową opcję dla osób zarażonych,
do zapobiegania przejściu infekcji z łagodnej do ciężkiej. Autorzy zasugerowali, że tlenoterapia nocna we wczesnych stadiach może być pomocna w zapobieganiu progresji choroby
poprzez hamowanie szybkiej replikacji wirusa i poprawianie
zdolności przeciwwirusowej organizmu. Z analizy danych klinicznych wynika, że rozwój COVID-19 to proces stopniowego
niedotlenienia, który bardziej sprzyja replikacji wirusa. Autorzy stwierdzili, że aktywność czynnika indukowanego hipoksją HIF-1α, który występuje w komórkach jest tłumiona przy
niewłaściwym stężeniu tlenu w komórkach. Chociaż nie ma
bezpośrednich dowodów na to, że suplementacja O2 może
zmniejszyć ekspresję HIF-1α w komórkach zakażonych wirusem, to naukowcy donoszą, że ekspresja HIF-1α w nerkach
znacznie spadła po ekspozycji na wysokie stężenia O 2 in vivo.

no członków gospodarstwa domowego, jak i personelu firmy.
autorzy zalecają stosowanie stacjonarnych lub przenośnych
koncentratorów tlenu w warunkach domowych przy natężeniu przepływu 4 litry na minutę lub mniej.
W artykule Shenoy i wsp. stwierdzają, że obecny docelowy
zakres wysycenia krwi tlenem dla pacjentów z COVID-19 zalecany przez National Institutes of Health wynosi 92-96%.
W przedstawionej pracy autorzy krytycznie analizują dowody wskazujące na aktualne zalecenia dotyczące docelowego
nasycenia tlenem u pacjentów z COVID-19. Autorzy badali
wpływ niedotlenienia na regulację ekspresji ACE2 i opisali konkretne obserwacje kliniczne u pacjentów z COVID-19
dotyczące docelowego wysycenia tlenem, takie jak rozlane
ogólnoustrojowe zapalenie śródbłonka i mikrozakrzepy odgrywające ważną rolę patogenną w szerokim zakresie objawów ogólnoustrojowych. Według autorów powyższe czynniki

Niedawne badanie wykazało, że oddychanie 60% O2 znacznie
zmniejsza ekspresję HIF-1α w komórkach nowotworowych
i hamuje wzrost guza w porównaniu z oddychaniem 20% O2.
W związku z tym w artykule założono, że wczesna i odpowiednia terapia O2 u pacjentów z COVID-19 może zakłócić replikację wirusa poprzez zmniejszenie HIF-1α. Ponadto na podstawie danych klinicznych stwierdzono, że terapia O2 może
hamować replikację wirusa, regulować autoimmunizację
i zmniejszać ekspresję ACE2 w tkankach (do którego przyczepia się SARS-CoV-2). Ze względu na to, że wirus może przyspieszać swoją inwazję w nocy i zwiększać nadprodukcję cytokin
zapalnych, w połączeniu z faktem, że pacjenci z chorobami
płuc są podatni na niedotlenienie podczas snu, zaproponowano, aby nocna terapia O2 została zastosowana jako opcja
terapeutyczna dla pacjentów poddanych izolacji domowej.
Nocne leczenie O2 nie jest nową koncepcją, bo jest stosowane
u chorych na POChP, a choremu wystarczy domowy koncentrator tlenu.
Sardesai i wsp. w swojej pracy zauważyli, że potrzebne są innowacyjne rozwiązania, aby skutecznie zapobiegać wzrostowi
obciążenia systemu opieki zdrowotnej, spowodowanej pandemią COVID-19. W związku z tym można wdrożyć domowe leczenie krótkoterminową tlenoterapią u pacjentów z COVID-19
z hipoksemią. Za podjęcie decyzji o sposobie dostarczania
i dawkowania tlenu powinien odpowiadać odpowiedni zespół
medyczny. Autorzy stwierdzili, że stosowanie przez pacjentów

wymagają pilnego zbadania i ponownej oceny zakresów docelowego wysycenia tlenem u pacjentów z COVID-19, zarówno
w warunkach stacjonarnych, jak i ambulatoryjnych. Autorzy
sugerują, że pulsoksymetria domowa, telemonitorowanie
i wcześniejsza suplementacja tlenu u pacjentów ambulatoryjnych z hipoksemią COVID-19 mogą być korzystne, jeśli środki
zdrowia publicznego pozwalają na ich wdrożenie.
Luks i Swenson zainteresowali się problemami związanymi
z zastosowaniem pulsoksymetrów w kontekście sposobów ich
używania przez pacjentów i dokładności pomiarów. Oczywiście potwierdzają, że stosowanie pulsoksymetrów jest bardzo
korzystne u chorych na COVID-19, aby zapobiegać powikłaniom związanym z niezauważalną hipoksemią. Autorzy zwrócili uwagę, że jest jeszcze niewiele badań dotyczących wydajności kieszonkowych pulsoksymetrów i systemów opartych na
smartfonach, które byłyby pomocne w określeniu dokładności ich pomiarów biorąc pod uwagę sposób ich użytkowania.
Niemniej łatwość użycia i niski koszt pulsoksymetrii sprawiają, że jest to atrakcyjna opcja do wykrywania problemów na
wczesnym etapie choroby.

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej i Społecznej
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

koncentratorów domowych nie jest idealnym rozwiązaniem
w kontekście obecnej pandemii, ponieważ wymagają instalacji
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Leki w t e r ap i i COVI D - 19 :
c o wi e m y p o r o ku?
Mi j a ro k , o d k ą d za c z ę ł a si ę p andem i a. Był to c zas wytężo nej
p r a c y i w i e l u w y si ł k ów dążąc yc h do z nalez i eni a skutec z nyc h
l e k ów na C OV I D -1 9 . Jednak nadal ni e dysp o nuj em y efektywną f o r mą l e c z e ni a zakaż eni a wi rusem SAR S-Co V-2 .

Głównym receptorem dla nowego beta-

Analiza homologiczna ujawniła, że ist-

koronawirusa jest enzym konwertujący

nieje między tymi wirusami duże podo-

angitensynę II – ACE-2. SARS-CoV-2 an-

bieństwo - 90,6% w zakresie białka nu-

gażuje w procesie fuzji z komórką po-

kleokapsydu i 75,8% w wypadku białka

nad 300 białek gospodarza. Połączenie

kolca (spike protein). Wstępne badania

jest bardziej stabilne, gdy uczestniczy

in vitro potwierdzały skuteczność ha-

w nim receptor SR-B1 dla ciężkiej frakcji

mującą chlorochiny, loponawiru z ryto-

cholesterolu i wymaga obecności cho-

nawirem, interferonów i azytromycy-

lesterolu lekkiej frakcji LDL. Choleste-

ny. Niestety wieloośrodkowe badanie

rol komórkowy jest też nośnikiem dla

Solidarity zorganizowane przez WHO

ceramidów, które wirus wykorzystuje

oraz późniejsze angielskie Recovery, nie

w procesie fuzji. W tym skomplikowa-

potwierdziły korzyści klinicznych, które

nym procesie uczestniczą również dwie

miałyby płynąć ze stosowania tych le-

proteazy komórek gospodarza - zależna

ków.

od furyny seryna 2 (TMPRSS2) i katepsyna L. Każdy z tych elementów może stać
się celem lekowym w terapii COVID-19.

Badania wieloośrodkowe
Solidarity i Recovery:
wyniki

Poszukiwanie celów terapeutycznych dla leków na
COVID-19
Opracowanie i zatwierdzenie nowej
substancji leczniczej jest procesem długotrwałym, a obecna sytuacja przynio-

Pierwsze próby leczenia i badań terapii
w zakażeniu nowym betakoronawirusem oparto na danych z epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-1.
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sła pilną potrzebę szybkiego znalezienia
opcji leczenia.
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Dlatego w pracach badawczych wykorzystano sztuczną inte-

Inhibitorem TMPRSS2 jest też dutasteryd i bikalutamid, se-

ligencję, metody obliczeniowe i ostatecznie także badania

lektywne blokery receptora alfa-1, czyli doksazosyna, prazo-

obserwacyjne u osób stosujących już znane i zarejestrowane

syna, alfuzosyna, tamsulozyna i terazosyna, 5-fluorouracyl,

leki. W trakcie tych badań wyłoniono najbardziej obiecujące

a także bromheksyna.

cele terapeutyczne.
Badanie kliniczne NCT04446249 dutasterydu

Inhibitory katepsyny-L

obejmują-

ce 130 pacjentów pokazało redukcję czasu remisji choroby
z 15,6 na 9 dni.

W tej grupie wyłoniono chlorochinę, hydroksychlorochinę,
amantadynę, teikoplaninę i heparynę.

Bikalutamid jest inhibitorem receptorów androgenowych

Chlorochina i hydroksychlorochina

stosowanym w zaawansowanym raku gruczołu krokowego.
Jego badania - podobnie jak blokerów receptora alfa-1 adre-

Chlorochina i hydroksychlorochina nie przyniosły oczekiwa-

nergicznych - trwają w Stanach Zjednoczonych. Jedno z nich,

nego przełomu. Te znane od dawna i tanie leki zostały wyklu-

obserwacyjne, przeprowadzone przez Liamrose w Kaliforni,

czone z zaleceń terapii SARS-CoV-2 kiedy stwierdzono, że ich

wykazało 74% spadek prawdopodobieństwa zgonu w wy-

stosowanie zagrożone jest wzrostem śmiertelności. Przy oka-

niku COVID-19 u osób stosujących blokery receptora alfa-1

zji powszechnego stosowania i badań nad chlorochiną wróciła

adrenergicznego. Było to duże badanie, obejmujące dane od

kwestia farmakogenetyki. Leki te są inaczej metabolizowane

25130 pacjentów, dało więc solidne podstawy do projekto-

u osób z enzymopatią dehydrogenazy glukozo-6-fosforano-

wania badań klinicznych.

wej. Przypadłość określana mianem fawizmu powoduje hei czynników chemicznych takich jak chlorochina.

Leki wpływające na ekspresję receptora
ACE-2

Amantadyna

W tej kategorii znalazły się faktyczne blokery receptora ACE-

molizę krwi pod wpływem niektórych infekcji wirusowych

1 tj. losartan, który znajduje się w protokołach 8 badań kli-

Amantadyna wzbudza obecnie wiele emocji, jednak nadal

nicznych, telmistartan – obecnie w 7 badaniach i walsartan.

brak badań, które mogłyby jednoznacznie potwierdzić sku-

Naukowcy sprawdzają rolę regulacji układu renina-angioten-

teczność stosowania tego leku w COVID-19. Na wyniki rozpo-

syna-aldosteron, zaburzoną w przebiegu COVID-19. Wirus

czynających się w Polsce badań będzie trzeba poczekać.

wiążąc się z ACE-2 wywołuje nagromadzenie angiotensyny 2
i zespół zaburzeń układu sercowo-naczyniowego, gospodarki

Teikoplanina
Teikoplanina

jest

antybiotykiem

glikemicznej i lipidowej. Stąd po przebytym COVID-19 poja-

glikopeptydowym

wiają się nadciśnienie i niestwierdzona wcześniej cukrzyca.

o aktywności przeciwwirusowej wobec wirusa MERS-CoV.

Mogą mieć już charakter stały.

Jej aktywność antybiotyczna jest podobna do wankomycyny.
Obecnie brak badań nad jej stosowaniem w infekcji SARS-

Podobne badanie prowadzi Pomorski Uniwersytet Medyczny

-CoV-2.

w zakresie zastosowania spironolaktonu jako blokera ACE-1.
Badanie to finansuje polska Agencja Badań Medycznych.

Heparyna
Heparyna jest stosowana w terapii COVID-19 ze względu na

Wpływ na ekspresję receptorów ACE-2 mają też glikokortyko-

niebezpieczną tendencję prozakrzepową w przebiegu tego

steroidy wziewne tj. budesonid, cyklezonid (5 badań klinicz-

zakażenia. Heparyna drobnocząsteczkowa widoczna jest tak-

nych) i mometazon (1 badanie).

że w wytycznych polskich.

Inhibitory seryny 2 (TMPRSS2)

Budesonid w randomizowanym badaniu przeprowadzonym

W tej grupie wyróżnia się mesylan komostatu i nafamostat.

wał istotny spadek prawdopodobieństwa hospitalizacji. Wiel-

przez firmę AstraZeneca i Uniwersytet w Oxfordzie wykazy-

Oba leki nie są zarejestrowane w Europie, znajdują natomiast

ka Brytania organizuje dalsze badania budesonidu w ramach

zastosowanie w chorobach zapalnych trzustki m.in. w Japo-

platformy PRINCIPLE. Do tej pory badanie zrekrutowało po-

nii. Pierwsze badania in vitro wskazywały na ich wielokrotnie

nad 4000 uczestników.

większą aktywność przeciwwirusową wobec SARS-CoV-2 niż
referencyjnego remdesiviru.
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Podstawą projektowania badań z zastosowaniem wziewnych

Prowadzi to do uwolnienia serotoniny, skurczu naczyń i osta-

sterydów była obserwacja mniejszej zachorowalności na

tecznie rozwoju zakrzepicy. Heparyny niskocząsteczkowe sto-

COVID-19 wśród osób cierpiących na astmę i przewlekłą ob-

sowane w COVID-19 zapobiegają temu procesowi, niezbędna

turacyjną chorobę płuc. Założono, że leki jakie są najczęściej

jest jednak stabilizacja płytek krwi za pomocą aspiryny czy

stosowane w tych chorobach mogą mieć działanie ochronne

klopidogrelu. Oba leki są stosowane w trakcie badań klinicz-

w infekcji nowym betakoronawirusem. Ostatnie doniesienia

nych. Natomiast jako antagonistów serotoniny obwodowej,

naukowe wydają się nie do końca potwierdzać tę korelację.

receptora 5-HT2B, naukowcy wymieniają famotydynę, cypro-

Zbadano, że to interleukina 13 (IL-13), występująca u cho-

heptadynę, inhibitory pompy protonowej czy digoksynę.

rych na astmę i POChP działa wyciszająco na receptor ACE-2.
W badaniach in vitro ludzkie komórki nabłonka oskrzelowego

Glikobiologia w walce z COVID-19

zakażone SARS-CoV-2 potraktowane IL-13, wykazywały o 95%

W przebiegu COVID-19 może rozwijać się faza zapalna prowa-

mniejszą wiremię niż komórki kontrolne. Droga blokowania

dząca do ciężkich postaci zakażenia. Hiperaktywacja układu

głównego receptora dla fuzji wirusa z komórkami gospodarza

immunologicznego wynika z zaburzenia jego funkcji. Ostatnie

jest bardzo obiecująca, ale i tu brak obecnie rozstrzygających

ustalenia wskazują na istotną rolę glikobiologii na przebieg tej

danych.

choroby. Zarówno wiriony SARS-CoV-2 jak i ACE-2 mają złożoną część glikanową, której budowa wpływa na stabilność fuzji

Inhibitory kwaśniej sfingomielidazy

wirusowej, ale mogą ją też wykluczać.

To grupa leków, która wpływa hamująco na tworzenie się ceramidów wykorzystywanych przez SARS-CoV-2 w trakcie fuzji.
W tym segmencie zidentyfikowano m.in. leki przeciwdepresyjne z grupy inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny
SSRI, leki neuroleptyczne czy blokery histaminy. Cząsteczki na
które zwrócono uwagę to fluwoksamina, fluoksetyna, sertalina, flupentyksol, amitryptylina, imipramina i clemastin czy
hydroksyzyna i difenhydramina. W tej grupie reprezentowany
jest też diazepam - jedyna beznodiazepina, która nie zwiększa
prawdopodobieństwa śmiertelności w COVID-19.

Fukozylacja przeciwciał – znaczenia dla terapii osoczem i procesu szczepień
Okazało się również, że brak mechanizmu dezaktywującego
proces zapalny wynika z budowy immunoglobulin. IgG wiążą się z innymi elementami układu immunologicznego za pomocą domeny Fc. Skład glikanowy tej domeny jest zmienny
i zbadano, że afukozylacja tej struktury prowadzi do powstania IgG o zwiększonej cytotoksyczności komórkowej. Przeważają one u osób starszych i z chorobami przewlekłymi. Immu-

Czy leki przeciwdepresyjne pomogą
w COVID-19?

noglobuliny afukozylowane przeważają u krytycznie chorych

Największe zainteresowanie wzbudza fluwoksamina. Lek ma

otoczkowym.

na COVID-19. Dodatkowo powstawanie takich przeciwciał indukują szczepionki atenuowane skierowane przeciw wirusom

bardzo obiecujące wyniki badań a Washington University
St. Louis prowadzi badanie kliniczne Stop COVID trial, któ-

Te odkrycia niosą istotne wnioski dla terapii osoczem i proce-

re ma ocenić wpływ fluwoksaminy na przebieg i rokowania

su szczepień. Osocze ozdrowieńców powinno być zastosowa-

COVID-19.

ne możliwie wcześnie, mieć wysokie miano przeciwciał, ale
muszą to być immunoglobuliny fukozylowane. Te przeważają

Lek - oprócz hamowania kwaśnej sfingomielidazy - regulu-

u osób, które przeszły COVID-19 możliwie łagodnie. Podanie

je mechanizm adaptacyjny odpowiedzi komórkowej przez

osocza z wysokim mianem afukozylowanych IgG-Fc nasila

wpływ na receptory Sig-1R. W ten sposób wykazuje dwukie-

proces zapalny. Podobnie w wypadku wirusów otoczkowych

runkowe działanie przeciwwirusowe. Oprócz tego, blokując

korzystne będą szczepionki wykorzystujące wirusowe białko

zwrotny wychwyt serotoniny, zmniejsza jej obwodową ilość.

podjednostkowe, a nie szczepionki atenuowane. Powstająca

To ważna aktywność ze względu na to, że głównym magazy-

po ich podaniu odpowiedź poszczepienna może prowadzić do

nem serotoniny są płytki krwi. Przechowują one większość

silnej zależnej od przeciwciał wzmocnionej odpowiedzi, naśla-

serotoniny obwodowej. W trakcie COVID-19 dochodzi do

dującej odpowiedź u krytyczne chorych. Taki proces obserwo-

uszkodzenia śródbłonka naczyń i uruchomienia procesu go-

wano w trakcie badań nad szczepionką przeciw SARS-CoV-1

jenia, w którym uczestniczą płytki krwi. Niestety same one

i wirusa denga. Jednak dopiero teraz udało się ustalić, co ma

mogą ulegać zakażeniu i rozpadowi po aktywacji.

wpływ na uzyskanie korzystnej lub potęgującej proces zapalny
odporności biernej.
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Wyniki publikowanych badań mogą być jednak sprzeczne

Stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w COVID-19: tak czy nie?

w związku z różnicami w protokole badań, momencie włączania leku, a ostatecznie kwalifikacji chorych.

Warto również wspomnieć o segmencie niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Badania na zwierzętach zakażonych

Pojawiają się także pytania, czy jest sens stosować potencjal-

SARS-CoV-2 pokazały, że selektywna inhibicja cyklooksygena-

nie toksyczne leki we wskazaniu terapii przeciwwirusowej

zy 2 przez meloksykam powoduje obniżenie miana powstają-

w trakcie infekcji, która w ponad 90% przypadków nie pro-

cych IgG. Ustalenia te wpisują się we wcześniejsze ustalenia,

wadzi do stanu zagrażającego życiu. Jedno co po roku poszu-

które wskazują na konieczność ograniczenia leków przeciwgo-

kiwań leku jest pewne, to różnice międzyosobnicze i złożony

rączkowych i przeciwzapalnych do sytuacji, gdy temperatura

mechanizm zakażenia. Na pytanie, jaki lek działa na COVID-19

ciała wzrasta powyżej 38,5 stopnia Celsjusza.

nadal nie ma odpowiedzi.

Gorączka aktywuje IL-6, która stymuluje układ odpornościo-

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka

wy do produkcji przeciwciał. Obniżenie temperatury zaburza
ten proces i nie jest korzystne w fazie wiremicznej COVID-19.
Jednak może być dobrą formą pewnej immunosupresji w fazie

Piśmiennictwo

zapalnej tej choroby. W takim kontekście badany jest celekok-
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https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)32182-2/pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7703865/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC7854082
https://ichgcp.net/pl/clinical-trials-registry/NCT04325633
https://www.sciencenews.org/article/covid-19-coronavirus-antidepressant-fluvoxamine-treatment
https://www.treatearly.org
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jth.15283
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2103108?query=RPhttps://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28661206
https://science.sciencemag.org/content/371/6532/eabc8378.full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2020.582310/full
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https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.22.21252209v1https://www.medrxiv.org/content/10.1101/202
1.02.18.21251997v1
https://pharmrev.aspetjournals.org/content/65/2/809
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X20321409
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7673069
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7581400
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.21251134v1
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.02.04.21251169v1
https://www.cureus.com/articles/50511-early-antiandrogen-therapy-with-dutasteride-reduces-viral-sheddinginflammatory-responses-and-time-to-remission-in-males-with-covid-19-a-randomized-double-blind-placebo-controlled-interventional-trial-eat-duta-androcov-trial—biochemicalhttps://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.1
2.18.20248346v2
https://ichgcp.net/pl/clinical-trials-registry/NCT04509999
https://www.nature.com/articles/s42255-020-00324-0
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7263494
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/342,Badania-skierowane-do-pacjentow-z-grupy-wysokiego-ryzyka-zakazen-ipowiklan-SARS.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus2019-ncov/solidarity-clinical-trial-for-covid-19-treatments
https://www.recoverytrial.net
https://o22i2kpumfww4fk5wvnoe6se2a-adwhj77lcyoafdy-www-ncgm-go-jp.translate.goog /pressrelease/2020/20201223_1.html
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syb, który ma wyciszać proces zapalny i wstępne wyniki badań
wydają się to potwierdzać. Dodatkowo ustalenia francuskie
wskazują na potencjalne działanie przeciwwirusowe niektórych NLPZ. Indometacyna i naproksen mają działanie hamujące wobec betakoronawirusów.
Indometacyna we wcześniejszych badaniach in vitro i w modelach zwierzęcych hamowała replikację SARS-CoV-1 a naproksen w liniach komórkowych ludzkich komórek płuc wykazywał działanie wobec SARS-CoV-2. Oba leki znajdują się
w protokołach badawczych. Jedno z badań dotyczące naproksenu w połączeniu z lansoprazolem rozpocznie się w Paryżu
w marcu 2021 r.

Podsumowanie
Jak widać, proces badań i projektowania leczenia jest bardzo
złożony. Nowe informacje uzupełniają rozumienie patofizjologii tego zakażenia. Obserwacje pokazują, że ważne jest
monitorowanie parametrów metabolicznych osób chorych.
Stosowanie statyn obniżających poziom cholesterolu i leków
hipoglikemizujących tj. metformina w związku z występująca
cukrzycą czy hiperlipidemią przed zakażeniem, daje sporą korzyść kliniczną w terapii COVID-19.
Naukowcy zaczynają jednak zwracać baczniejszą uwagę na
różnice genetyczne pacjentów i ich płeć biologiczną. Kobiety
i mężczyźni inaczej reagują na badaną kolchicynę i tocilizumab. Oba leki znajdują zastosowanie w późnej, zapalnej fazie
COVID-19 blokując proces zapalny.
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Pa r a d o ks par a b e nowy,
c z y l i z a st o s owa nie e s t r ów PHB A
j a ko ko n se r wa n t ów w kos me t ykac h i le kach
Ś ro d k i k o nse r w u j ą c e, c z yli ko nserwanty występ uj ą p ow sz e c h ni e w f a r ma c eutykac h i ko sm etykac h, ale takż e
w p ro d u k t a c h s p oż y wcz yc h. Ham uj ą roz wó j bakteri i i grz ybów ( w ty m p l e ś ni i d rożdż y), p rz edłużaj ą trwało ść p ro duktu , za p o bi e g a j ą z mi a no m zap ac hu c z y ko nsystenc j i wywo łan y c h ewe ntu a l ną f e r mentac j ą o raz p oz walaj ą na zac howani e
w y so k i e j j a k o ś c i p ro duktu p o dc zas j eg o sto sowani a.

Wszystkie substancje konserwujące mu-

Według

szą spełniać odpowiednie wymagania,

Nazewnictwa Składników Kosmetyków

by nie stanowić zagrożenia dla życia

(ang. International Nomenclature of Co-

i zdrowia człowieka. Nie powinny być

smetic Ingredients, INCI) do substancji

wchłaniane przez skórę i błony śluzowe.

najczęściej stosowanych jako konser-

Ważna jest wysoka tolerancja stosowa-

wanty należą parabeny.

nia i brak toksyczności danego związku.
Dlatego wykaz wszystkich substancji,
które mogą być używane jako konser-

danych

Międzynarodowego

Właściwości kwasowo-zasadowe parabenów

wanty wraz z ograniczeniami znajduje

Ich szerokie zastosowanie wynika z fak-

się w załączniku V Rozporządzenia Par-

tu, iż w przeciwieństwie do innych soli

lamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

czy estrów kwasów organicznych dyso-

1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r.

cjują przy wysokim pH. Wartość pKa dla

(wraz z późniejszymi zmianami z 2014

parabenów wynosi 8.5, więc ich działa-

roku).

nie konserwujące jest skuteczne aż do
tej wartości. Parabeny są związkami,

Jakie związki stosuje się
jako środki konserwujące?

które stosowane w dopuszczalnych stężeniach nie wykazują działania kancero-

Jako środki konserwujące stosuje się
wiele związków chemicznych np. związki z grupy fenoli, alkoholi, kwasów organicznych, biguanidów, organicznych
związków rtęciowych, czwartorzędowych zasad amoniowych.

gennego, toksycznego, genotoksycznego czy teratogennego. Czasami jednak
mogą powodować alergiczne reakcje
kontaktowe. Wykazują też pewną aktywność wobec receptorów estrogenowych, dlatego stale są poddawane wielu
badaniom, a ich stosowanie jest ściśle
określone przez normy prawne.
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Nipaginy, aseptyny, nipa-estry

Aktywność biologiczna parabenów

Parabeny to estry kwasu p-hydroksybenzoesowego (PHBA),

Parabeny są związkami szeroko stosowanymi jako konserwan-

jako konserwanty najczęściej stosuje się estry: metylo-

ty ze względu na działanie przeciwdrobnoustrojowe. Mają

wy, etylowy, butylowy, propylowy i benzylowy tego kwasu.

działanie głównie grzybostatyczne (hamują rozwój pleśni

Do konserwacji używa się najczęściej mieszanki kilku z nich.

i drożdży). Wykazują też działanie przeciwbakteryjne, szcze-

Substancje te mają kilka użytkowych nazw technicznych. Naj-

gólnie skuteczne są w przypadku bakterii G+. Aktywność

popularniejszą nazwą jest angielski termin parabeny. Używa

mikrobiologiczna wzrasta wraz z wydłużeniem łańcucha.

się też nazwy nipaginy oraz aseptyny, a najrzadziej terminu

Poszczególne estry znacząco różnią się między sobą działa-

nipa-estry (najczęściej nazwa ta pojawia się w piśmiennictwie

niem na poszczególne gatunki mikroorganizmów, dlatego po-

amerykańskim).

wszechnie używa się ich kombinacji, najczęściej etylparabenu
z metylparabenem. Ta aktywność może ulegać zmniejszeniu

Właściwości fizykochemiczne parabenów

w obecności związków powierzchniowo czynnych. Jeśli zaś

Parabeny występują w postaci białego lub bezbarwnego

w recepturze preparatu występują związki takie jak: etoksy-

proszku, nie posiadają zapachu i smaku, są stabilne chemicz-

lowane polisorbaty, pochodne celulozy, lecytyn czy prote-

nie i termicznie. Działanie przeciwdrobnoustrojowe wykazują

in, może dojść nawet do całkowitej inaktywacji parabenów.

w szerokim zakresie pH od 4 do 8. W środowisku o odczynie

Związki te mogą być też absorbowane przez glinki czy opako-

silnie zasadowym, ulegają reakcji hydrolizy do wyjściowego

wania polietylenowe.

alkoholu i kwasu. Słabo rozpuszczają się w wodzie, zaś dobrze
w rozpuszczalnikach organicznych – mają charakter lipofilowy.
Największe powinowactwo do wody posiada ester metylowy,
a najsłabsze ester benzylowy. Czasami używane są w formie
soli sodowych, dzięki czemu można uzyskać ich wysokie stężenie w preparacie. Często też do produktów zawierających
parabeny dodaje się takie substancje, jak: etanol, glicerynę
czy glikol propylenowy, aby zwiększyć ich rozpuszczalność
w fazie wodnej (gdyż tylko w tej fazie mają właściwości konserwujące). Współczynnik podziału oktanol/woda zwiększa
się wraz ze wzrostem masy cząsteczkowej i wydłużeniem łańcucha alkilowego.

Mechanizm działania parabenów
Mechanizm działania parabenów jest wielokierunkowy. Najsilniejsze jest działanie hamujące transport błonowy i możliwość zaburzenia układu lipidów budujących membrany.
Dodatkowo hamują one syntezę kwasów nukleinowych DNA
i RNA lub enzymy niezbędne do życia komórki (ATP-azę i fosfotransferazę). Mogą też działać poprzez denaturację białek
drobnoustrojów - proces ten silniejszy jest w środowisku
kwasowym.

Właściwości farmakokinetyczne
parabenów
Wchłanianie parabenów obecnych w produktach mających
kontakt ze skórą (kremy, maści, maseczki) zależy od kilku
czynników. Przede wszystkim od współczynnika podziału lipidy/woda, formuły produktu i miejsca jego aplikacji. Można
je uszeregować wraz ze wzrostem zdolności penetracji skóry
w następujący sposób: metylparaben, etylparaben, propylparaben, butylparaben. Dodatkowo zawarte w preparatach
kosmetycznych substancje hydrofobowe powodują okluzję,
która zwiększa stopień penetracji skórnej parabenów.

(R = grupa alkilowa lub arylowa)
Ryc. 1. Estry kwasu p–hydroksybenzoesowego - wzór ogólny
[www.scifinder.cas.org, dostęp 27.01.2021 r.]

Enzymy z grupy esteraz znajdujące się w skórze i tkance podskórnej metabolizują parabeny po ich wchłonięciu przez skórę, co minimalizuje niekorzystny efekt, jaki mógłby wystąpić
przy zaabsorbowaniu tych związków do krwi. Jednak niekiedy pomimo obecności enzymów dochodzi do wchłonięcia do
krwiobiegu części dawki substancji.
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Ryzyko kumulowania się parabenów w tkance tłuszczowej jest

W preparatach do oczu występują w stężeniu 0,065-0,15%,

niewielkie, gdyż w większości ich metabolity usuwane są wraz

w maściach i lekach doustnych w stężeniu 0,5%. Dopuszczalne

z moczem. Parabeny podane doustnie (znajdujące się w żyw-

stężenie w lekach wydawanych na receptę to 0,1%, a w lekach

ności lub lekach) są natomiast metabolizowane w wątrobie

bez recepty (ang. over-the-cunter drug, OTC) to ok. 1%.

i nerkach. Głównym metabolitem jest PHBA, który usuwany
jest z organizmu wraz z moczem.

Parabeny w produktach spożywczych

Zastosowanie parabenów jako substancji
konserwujących

Parabeny są również używane do konserwacji żywności.

Parabeny są skutecznymi i bezpiecznymi substancjami konser-

i rybne. Według międzynarodowego nazewnictwa składników

Zawierają je napoje chłodzące, soki, dżemy, galaretki, sałat-

wującymi. Dzięki szybkiemu metabolizmowi nie kumulują się
w organizmie. Sumaryczna dobowa ekspozycja dorosłej osoby
na parabeny to około 76 mg, z czego 50 mg pochodzi z kosmetyków, około 25 mg z leków, a około 1 mg z produktów
spożywczych.

ki, słodycze, wyroby mleczarskie, ketchup, konserwy mięsne
kosmetyków (ang. International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI) substancje te należą do konserwantów oznaczonych symbolem E, i oznaczone są numerami od 214.
Do stosowania w produktach spożywczych dozwolone są estry: etylowy (E214), propylowy (E216), metylowy (E218). Naj-

Parabeny w kosmetykach

popularniejsza jest mieszania metylparabenu i propylparabe-

Prawie wszystkie kosmetyki przeznaczone do dłuższego kon-

nu w proporcji 2:1 lub 3:1, o stężeniu 0,05-0,1%.

taktu ze skórą (leave on) – maski, podkłady, kremy, pomad-

Które parabeny są niedozwolone
do stosowania w kosmetykach?

ki do ust i balsamy – zawierają parabeny jako konserwanty.
Szczególnie dużo jest ich w kremach nawilżających. Duża
część (77%) kosmetyków spłukiwanych (rinse off) – szampony, toniki, mydła, żele do kąpieli, mleczka do demakijażu również zawiera te związki, gdyż dodatkowo hamują one pocenie
i działają przeciwłupieżowo. Występują też w kosmetykach
hipoalergicznych oraz dla dzieci. Natomiast prawie nigdy nie

Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Commitee on Consumer Safety, SCCS) za bezpieczne do
stosowania w kosmetykach uznał estry metylowy, butylowy,
propylowy i etylowy. Ich mechanizm działania i wpływ na
organizm został szczegółowo przebadany. Związki te zostały

zawierają ich pudry.

uznane za bezpieczne i są powszechnie używane jako konser-

Stężenie pojedynczego parabenu w składzie kosmetyku nie

mieszaniny.

wanty, w stężeniach 0,4% dla pojedynczego estru i 0,8% dla

może przekraczać 0,4%, natomiast dopuszczalna ilość mieszaniny kilku parabenów to 0,8%. Zazwyczaj stężenia nie przekraczają jednak 0,3%. Najczęściej stosowana jest mieszanina

Używanie butyloparabenu i propyloparabenu jest bezpieczne,
ale jeśli indywidualne stężenie każdego z nich nie przekracza

0,2% metylparabenu i 0,1% propylparabenu.

0,19% (jako estrów). Natomiast stosowanie PHBA o rozgałę-

Parabeny w produktach leczniczych

fenyloparabenu, benzyloparabenu i pentyloparabenu) zosta-

Parabeny są szeroko stosowane w lekach ponieważ nie wy-

358/201 ze względu na brak dokładnych badań dotyczących

kazują interakcji z innymi składnikami. Ich wadą jest jedynie

bezpieczeństwa ich stosowania.

zionych łańcuchach (izopropyloparabenu, izobutyloparabenu,
ło zabronione na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr

ograniczona rozpuszczalność, co powoduje, że stężenia stosowane w lekach mają tylko działanie bakteriostatyczne.
Do konserwacji leków najczęściej używane są estry: metylowy, propylowy, butylowy. Często można je znaleźć w maściach
i kremach do aplikacji na błony śluzowe i skórę, w kroplach
oraz płynach do oczu, w lekach parenteralnych.
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Nazwa zwyczajowa

Metyloparaben

Etyloparaben

Propyloparaben

Butyloparaben

Nazwa handlowa

E218

E214

E216

E209

Nazwa INCI

Methylparaben

Ethylparaben

Propylparaben

Butylparaben

Inne nazwy używane
zamiennie

paraben metylu,
ester metylowy PHBA,
Nipagina M,
Tegosept M, Mycocten

paraben etylu,
ester etylowy PHBA,
Ripagin A,
Sorbol A

paraben propylu,
ester propylowy PHBA,
Nipagina P,
Nipasol,
Sorbol P

paraben butylu,
ester butylowy PHBA

Wzór sumaryczny

C3H8O3

C9H10O3

C10H12O3

C11H14O3

Najczęstsze stosowanie

kosmetyki do ciała
(kremy, balsamy) i do
włosów (szampony)

kremy, balsamy do
ciała, żele pod prysznic,
odżywki do włosów,
płyny do kąpieli, leki

kosmetyki do ciała
(mleczka, balsamy,
żele pod prysznic) i
do włosów (odżywki,
szampony)

kosmetyki do twarzy
(kremy nawilżające,
z filtrem, podkłady), leki
(ibuprofen, paracetamol)

Tabela 1. Estry kwasu p-hydroksybenzowesowego najczęściej stosowane jako konserwanty (krótka charakterystyka, opracowanie własne)

Czy parabeny mogą wchodzić
w skład kosmetyków dla dzieci?

Na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych i Japonii parabe-

Szczególne ograniczenia dotyczą kosmetyków przeznaczonych

(patch tests). W rutynowej diagnostyce wyprysku w Polskiej

ny wchodzą w skład zestawów alergenów używanych do te-

dla dzieci i niemowląt. Ze względu na niedojrzały metabolizm
skórny, parabeny stosowane w kosmetykach myjących mogą
zostać niedostatecznie zhydrolizowane. Może prowadzić to
do podrażnień. SCCS wprowadził największe ograniczenia
w przypadku butyloparabenu oraz propyloparabenu. Kosmetyki niespłukiwane, stosowane na obszar skóry pod pieluchą
nie mogą zawierać tych dwóch estrów ze względu na fakt,
iż miejsca te są często podrażnione, przez co istnieje większe
ryzyko rozwoju alergii kontaktowej.

stów diagnostycznych. Najczęściej są to tzw. próby płatkowe
Serii Podstawowej stworzonej na podstawie Europejskiej Serii Podstawowej (EBS) parabeny stanowią 16% składu podłoża
używanego do testów. Używa się mieszaniny 4 najczęściej stosowanych w przemyśle parabenów, każdy z nich stanowi równą część mieszanki (po 4%). Jeśli wystąpi reakcja na mieszankę estrów wykonywane są następnie testy z poszczególnymi
parabenami, aby zdiagnozować, który z nich jest przyczyną
nadwrażliwości.

Działanie fotoalergiczne parabenów

Parabeny jako alergeny kontaktowe

Parabeny mają również zdolność do wywoływania reakcji

Estry PHBA są dość słabymi alergenami kontaktowymi, jednak ze względu na ich szerokie zastosowanie należą do grupy
substancji najczęściej uczulających, wywołując głównie kontaktowy wyprysk alergiczny. Jednakże stosowanie ich w określonych przez normy SCCS stężeniach pozwala na zachowanie
właściwości przeciwdrobnoustrojowych bez działania drażniącego na skórę.

fototoksycznych. Mechanizm tego działania polega na powstaniu pod wpływem światła słonecznego nowej cząsteczki
– haptenu, który po połączeniu z białkiem tkankowym, staje się alergenem i prowadzi do rozwoju alergii kontaktowej.
Estry PHBA mogą również powodować powstanie rumienia,
a nawet przebarwień. Jest to szczególnie istotne, ponieważ
efekty te mogą prowadzić do dalszych uszkodzeń oraz przyczyniać się do przyspieszenia procesu starzenia skóry.
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Na czym polega „paradoks parabenowy”?

Jak działają ksenoestrogeny?

Kosmetyki konserwowane przez parabeny wywołują alergie

Mechanizm działania ksenoestogenów polega na łączeniu się

o wiele rzadziej niż leki. Zjawisko zwane „paradoksem parabe-

z receptorami estrogenowymi (ERs) występującymi w jaj-

nowym” polega na tym, że osoby u których występuje uczu-

nikach, jądrach, gruczole krokowym, pęcherzu, cewce mo-

lenie na parabeny stosowane w lekach zewnętrznych, dobrze

czowej, płucach, mózgu oraz w układzie krwionośnym i im-

tolerują kosmetyk, który zawiera ten sam konserwant. Wyni-

munologicznym. Pomimo znikomego ryzyka odkładania się

ka to z różnej penetracji alergenu przez skórę zdrową i zmie-

parabenów w tkance tłuszczowej, posiadają one jednak pew-

nioną przez stan zapalny. Aplikacja leku na uszkodzoną skórę

ne powinowactwo do tkanki tłuszczowej gruczołu piersio-

- nawet przy niskim stężeniu danej substancji - może wywo-

wego. Łatwe odkładanie wynika z ich lipofilnego charakteru

łać silne podrażnienia, ze względu na zwiększoną penetrację

i mniejszej aktywności inaktywujących je enzymów - karbok-

alergenów. Zmiany szczególnie często obserwuje się u osób

syloesteraz znajdujących się w skórze – w porównaniu do tych

starszych i długo chorujących. Bardzo łatwo wchłanianie pa-

samych enzymów działających w wątrobie.

rabenów zachodzi na przykład w obrębie owrzodzeń podudzi.
Grupę o zwiększonym ryzyku uczuleń na preparaty zawiera-

Możliwe negatywne działania
ksenoestrogenów

jące parabeny stanowią też osoby z atopowym zapaleniem

Największe obawy związane są z możliwym negatywnym

skóry. Estry PHBA należą też do względnie częstych alergenów
kontaktowych w zapaleniu spojówek. Uczulenia występowały zwykle w przypadku leków okulistycznych, rzadziej płynów
konserwujących szkła kontaktowe. Najsilniejsze działanie
drażniące zostało stwierdzone w przypadku butylparabenu.
Bardzo rzadko obserwuje się nadwrażliwość na parabeny
obecne w lekach podawanych ogólnie, choć opisywano nadwrażliwość po preparatach znieczulających, powodujących
osutki plamisto-grudkowe i krótkotrwałe obrzęki.

wpływem na męski układ rozrodczy oraz z potencjalnym wpływem na rozwój raka piersi. Przeprowadzone zostały badania
na szczurach laboratoryjnych w celu określenia potencjalnego
wpływu nipagin na układ rozrodczy. Zwierzętom przez 8 tygodni podawano wraz z pożywieniem butylparaben. Późniejsze
badania wykazały zmniejszenie masy najądrzy oraz pęcherzyków nasiennych. U zwierząt zaobserwowano też zmniejszenie rezerw spermy i dziennej ich ilości w jądrach. Wraz ze
zwiększającą się ilością butylparabenu w pożywieniu szczurów zmniejszeniu ulegało stężenie testosteronu w surowicy

Parabeny jako ksenoestrogeny

krwi. Podobne wyniki otrzymano dla butylparabenu. Z kolei

Parabeny należą do grupy związków zwanych ksenoestroge-

w pożywieniu) nie wykazały negatywnego wpływu na hormo-

nami. Substancje te mają strukturę podobną do naturalnych

ny płciowe i funkcje męskiego układu rozrodczego.

próby z udziałem estru metylowego i etylowego (0,1% i 1%

estrogenów i mogą zakłócać działanie układu dokrewnego,
stąd nazywane są związkami endokrynnie aktywnymi lub
też zakłócającymi działanie endokrynne (ang. endocrine-disrupting compounds/chemicals, EDCs).

Badania nad wpływem parabenów na ciążę
Przeprowadzono też badania nad możliwym wpływem parabenów na rozwój płodu. Liczne testy wykazały, że stężenie pa-

Czym są ksenoestrogeny?

rabenów w kosmetykach, lekach czy żywności musiałoby być

Według Komisji Europejskiej ksenoestrogen to „egzogenna
substancja lub mieszanka, która zmienia funkcje układu endokrynnego i w konsekwencji wywołuje negatywne efekty
zdrowotne w nienaruszonym organizmie, jego potomstwie
lub (sub)populacji”. Ekspozycja na ksenoestrogeny może być
przyczyną negatywnych efektów takich jak zaburzenia funkcjonowania układu endokrynnego, zmiany neoplastyczne (nowotwór piersi, nowotwór prostaty, endometrioza) czy zaburzenia procesów reprodukcji.

kilkaset razy większe, aby miały one wpływ na rozwój płodu.
Stężenia w jakich stosowane są w różnych produktach parabeny są niskie i bezpieczne dla rozwijającego się organizmu.
Testy związane z wpływem najczęściej stosowanych parabenów wykazały, że mogą mieć one wpływ na przyrost masy
macicy. Badaniom zostały poddane myszy, którym podskórnie
podawano wysokie stężenia parabenów. Efekt ich działania
był podobny do działania wywieranego przez estrogeny, ale
o wiele słabszy (od 500 do 2500 razy słabszy niż w przypadku
17β-estradiolu).
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Badania nad wpływem na zdolność sekrecyjną macicy i za-

Przeprowadzone badania dowodzą więc, że związek między

gnieżdżanie blastocysty wykazały, że stosowane stężenia pa-

stosowaniem kosmetyków z parabenami a rozwojem nowo-

rabenów są zbyt niskie i ryzyko wystąpienia u kobiet takich

tworów piersi wydaje się być znikomy. Co więcej badania nie

zmian jest znikome.

uwzględniały grupy kontrolnej - zdrowych tkanek, w których
również mogły odkładać się parabeny. Nie wykazano więc, czy

Parabeny a nowotwory hormonozależne

kumulują się one wybiórczo tylko w obrębie zmian nowotworowych. Dlatego sama obecność metylparabenu w obrębie

W ostatnich latach wzrosła liczba zachorowań na nowotwo-

guza nie oznacza, że jest on przyczyną rozwoju choroby.

ry hormonozależne. W związku z dużą ekspozycją organizmu
ludzkiego na działanie parabenów (obecnych w ogromnej ilo-

Badania The National Cancer Institute

ści produktów leczniczych, kosmetycznych i żywności), coraz
częściej wskazuje się na nie jako na jedną z przyczyn rozwoju

Kolejne tego typu badania w 2002 roku przeprowadził The

nowotworów. Do grupy tej należą nowotwory m. in.: piersi,

National Cancer Institute (NCI). Badania przeprowadzono na

szyjki macicy, endometrium, jąder czy prostaty, czyli tkanek

grupie 813 kobiet, u których zdiagnozowano nowotwór piersi.

estrogenozależnych, na które wpływ mają zarówno endo- jak

Grupą kontrolną było 793 losowo wybranych kobiet. Z każdą

i egzogenne hormony (w tym EDCs).

z osób poddanych badaniu przeprowadzono wywiad dotyczący używanych przez nie dezodorantów lub antyperspirantów.

Aby określić jednoznacznie związek pomiędzy stosowaniem

Sprawdzono też czy aplikacja kosmetyków bezpośrednio na

parabenów a rozwojem nowotworów, przeprowadzone zo-

podrażnioną po depilacji skórę zwiększa szkodliwe działanie

stały liczne badania. W jednym z nich zbadano próbki po-

parabenów. Wszelkie przeprowadzone testy wykazały jednak

brane ze zmian nowotworowych w piersiach. Przypuszczano,

brak związku pomiędzy rozwojem nowotworu a stosowaniem

że konserwanty obecne w dezodorantach mogły mieć zna-

kosmetyku zawierającego parabeny. Podobne wyniki uzyska-

czący wpływ na wystąpienie zmian. Parabeny wykryto w 18

no również w przeprowadzonych w 2004 roku przez SCCS ba-

spośród 20 pobranych próbek. Najwyższe stężenie parabenu

daniach na grupie 54 osób ze zdiagnozowanym nowotworem

w badanych próbkach dotyczyło metylparabenu i wynosiło

piersi oraz 50 zdrowych osobach. Wyniki z przeprowadzonych

12,9 ng/g tkanki. Jako że parabeny wykazują działanie podob-

badań wykazały, że osoby zdrowe również używały prepara-

ne do estrogenów mogą pobudzać do wzrostu niektóre guzy.

tów z parabenami. Dowodzi to, że używanie tego typu prepa-

Stąd przypuszczenie, że powszechnie stosowany ester metylo-

ratów nie zwiększa ryzyka zachorowania.

wy mógł być przyczyną zmiany.
Jednocześnie badania in vitro wykazały, że estry PHBA poprzez
Jednak przeprowadzone testy zostały przeanalizowane przez

agonistyczne działanie na ERα w komórkach MCF-7 ludzkie-

SCCS, a dokonana analiza wykazała błędy metodyczne w prze-

go raka piersi, indukują namnażanie się tych komórek. Jed-

prowadzonych badaniach. Wykazano, że:

nak siła działania najaktywniejszych estrów (butyloparabenu

•

najczęściej występujący w tkance nowotworowej jest

i izobutyloparabenu) jest 170 000 razy mniejsza od działania

ester metylowy, który ma najsłabsze działanie estroge-

17β-estradiolu. Z tych obserwacji jasno wynika, że stężenia

nowe;

parabenów stosowane w kosmetykach czy produktach far-

kosmetyki stosowane pod pachy, czyli dezodoranty

maceutycznych są zbyt niskie, by stanowić przyczynę rozwoju

i antyperspiranty bardzo rzadko zawierają parabeny ze

nowotworu piersi.

•

względu na niskie pH i zawartość alkoholu;
•

kierunek przepływu limfy zachodzi od piersi w kierunku

Produkty „paraben-free”

dołu pachowego, więc przepływ substancji w kierunku

Pomimo przeprowadzenia licznych badań oraz określenia ści-

odwrotnym jest mało prawdopodobny (nowotwory zlokalizowane są zazwyczaj w okolicy największej ilości gruczołów limfatycznych).

słych norm dotyczących stosowania parabenów, wciąż pojawia się wiele obaw związanych z ich możliwym negatywnym
działaniem. Dlatego wiele koncernów zaprzestało używania
parabenów w swoich produktach.
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Estry PHBA często są zastępowane przez inne konserwanty.
Produkty ich nie zawierające posiadają na opakowaniu oznaczenia informującę, że produkt nie posiada w swoim składzie
parabenów („paraben-free”) (Ryc. 6 i 7).

Ryc. 2 i 3. Przykładowe oznaczenie produktu „paraben-free”
[www.royal-sea.us.com, stan z dn. 27.01.2021 r. oraz www.votrebeaute.com.gr, dostęp 27.01.2021 r.]

Podsumowanie
Obecnie istnieje wiele sprzecznych opinii na temat parabenów. Jedni uważają je za najbardziej przetestowane i całkowicie bezpieczne substancje będące składową kosmetyków, inni
zwracają uwagę na potencjalne niebezpieczeństwa związane
z ich użytkowaniem. Dlatego warto zapoznać się z działaniem
tej grupy substancji, tak aby świadomie ocenić ryzyko ich używania i stosować zasadę ograniczonego zaufania wobec producentów, którzy oferują kosmetyki „bez konserwantów”.

dr hab. n. farm. Ewa Kędzierska
dr n. farm. Ewa Gibuła-Tarłowska
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P ół pas i e c - „druga odsł on a”
w i r us a ospy wi e t rzn e j
Półpasiec jest chorobą występującą na skutek reaktywacji
w organizmie wirusa ospy wietrznej i półpaśca VZV (Varicella
Zoster Virus), charakteryzującą się pęcherzykowatą skórną
wysypką. Szacuje się, że półpasiec wystąpi u około 1/3 populacji, bez względu na wiek pacjenta. Częściej dotyka kobiet
aniżeli mężczyzn.

Mimo że półpasiec kojarzy nam się
z

chorobą

występującą

przeważnie

u osób starszych, to pamiętajmy, że nie
jest to regułą i choroba ta może także
rozwinąć się u dzieci. Wśród grup podwyższonego ryzyka możemy również
wymienić osoby z ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV, ang. human
immunodeficiency virus) [1-3].

Skąd bierze się półpasiec epidemiologia
Początkowe zakażenie wirusem VZV
wywołuje ospę wietrzną, po ustąpieniu
której wirus może pozostać w formie
nieaktywnej lub utajonej w grzbietowych zwojach nerwowych.
Do aktywacji VZV dochodzi w sytuacji

Zmiany skórne ustępują zazwyczaj po
upływie dwóch do czterech tygodni, natomiast od mniej więcej dwóch do czterech dni przed wystąpieniem wysypki,
pojawia się w danym miejscu mrowienie, a nawet ból [1].

spadku odporności danej osoby oraz na
skutek współistnienia innych czynników
ryzyka. W momencie spadku odporności komórkowej dochodzi do reaktywacji wirusa VZV z postaci utajonej, który
następnie trafia do nerwów czuciowych
skóry, przyczyniając się do wywołania
w danym miejscu uczucia mrowienia,
bolesnych nerwobóli oraz pęcherzykowej wysypki [1,4].
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Jakie czynniki sprzyjają reaktywacji
wirusa VZV?

Objawy prodromalne – czym są objawy
zwiastujące w półpaścu?

Poza obniżoną odpornością, wśród czynników sprzyjających

Szacuje się, że 75% pacjentów z półpaścem doświadczy-

reaktywacji wirusa VZV możemy wymienić [1,3,5]:

ło objawów zwiastujących, które zazwyczaj występują kilka

•

Podeszły wiek - związane jest to najprawdopodobniej

dni przed pojawieniem się wysypki na skórze. Wśród wspo-

z faktem, że odporność komórkowa wraz z wiekiem ulega

mnianych symptomów możemy wymienić między innymi ból

spadkowi

głowy, gorączkę, ogólne złe samopoczucie, zmęczenie, świa-

Immunosupresję - na skutek przebytych chorób lub przyj-

tłowstręt. Objawy dermatologiczne obejmują uczucie mro-

mowanych leków oraz ekspozycję na immunotoksyny

wienia, bądź też o nieco silniejszym charakterze - pieczenia,

Czynniki psychiczne i psychologiczne, takie jak stres czy

a nawet ostry ból. Zazwyczaj po 2-3 dniach od pojawienia się

•
•

depresja

objawów prodromalnych, w miejscu ich występowania można

•

Uraz fizyczny

już dostrzec na skórze czerwoną wysypkę wraz ze zmianami

•

Choroby współistniejące np. cukrzycę.

pęcherzykowymi [2,3,6].

Zoster sine herpete

Jakie są najbardziej charakterystyczne
objawy półpaśca?

Zdarzają się również przypadki pacjentów, którzy odczuwają

Charakterystycznym objawem półpaśca jest bolesna wysypka pęcherzykowa. Osoby chore opisują swoje dolegliwości
- w zależności od stopnia nasilenia jej przebiegu - jako uczucie mrowienia bądź pieczenia na skórze, swędzenie bądź też
pulsujący ból. Kolejną cechą typową dla półpaśca jest fakt, że
wysypka występuje jednostronnie pojawiając się na twarzy,
tułowiu bądź głowie, chociaż może wystąpić również na kończynach [5,6].

symptomy związane z fazą prodromalną (faza zapowiadająca chorobę), jednak nie dochodzi u nich do rozwoju wysypki.
Taka postać określana jest mianem zoster sine herpete (ZSH),
której towarzyszą wszystkie objawy związane z półpaścem
z wyjątkiem tego najbardziej charakterystycznego, czyli wysypki skórnej.
Z tego też powodu podczas diagnozy ZSH może zostać przeoczony bądź błędnie rozpoznany, co może skutkować tym,

Zmiany na skórze rozwijają się przez okres kilku dni, co zazwyczaj trwa do 7 - 10 dni. Po tym czasie, objawy te zaczynają
ustępować, natomiast w ciągu 3 do 4 tygodni dochodzi do całkowitego ich zaniku [2].
Stopień nasilenia wysypki skórnej u poszczególnych pacjen-

że u pacjenta nie zostanie rozpoczęta w odpowiednim czasie terapia przeciwwirusowa. Opóźnione wdrożenie leczenia
może przyczynić się do podwyższenia ryzyka wystąpienia neuralgii popółpaścowej [3,8].

Jak przebiega półpasiec oczny?

tów może się znacznie różnić. Może to być postać o charak-

Szacuje się, że półpasiec u 2,5% do 20% osób chorych wystę-

terze łagodnym i wówczas proces gojenia przebiega w dosyć

puje jako postać oczna (HZO, Herpes zoster ophthalmicus).

szybkim tempie. Zmiany skórne mogą również przyjąć postać

Dochodzi do tego w sytuacji, gdy reaktywacji ulegnie wirus

ciężką, rozległą i wymagająca do pełnego wygojenia kilku ty-

VZV w zwojach nerwu trójdzielnego, atakując pierwszą gałąź,

godni. Większe prawdopodobieństwo wystąpienia cięższej

czyli nerw oczny [3,9].

postaci wysypki dotyczy osób starszych oraz osób ze znacznie
Wśród objawów półpaśca ocznego możemy wymienić mię-

obniżoną odpornością [5].

dzy innymi zmiany skórne w okolicach okołooczodołowych,

Gdzie atakuje półpasiec?

obrzęk spojówki, owrzodzenie rogówki, zapalenie rogówki,

Zaobserwowano, że najczęstszym obszarem występowania
półpaśca są okolice klatki piersiowej, co stanowi około 59%
przypadków. Inne miejsca, w których mogą pojawić się zmiany na skutek półpaśca to głowa, gałka oczna i okolice nerwu
trójdzielnego [6,7].
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zapalenie twardówki, zapalenie nadtwardówki, zapalenie naczyniówki, zapalenie nerwu wzrokowego, jaskrę oraz martwicę siatkówki [3,9].
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W przypadku wystąpienia półpaśca ocznego do opieki nad

Ryzyko zarażenia się półpaścem od osoby chorej istnieje, gdy

pacjentem należy włączyć okulistę. Zazwyczaj czas leczenia le-

pęcherzyki wysypki nie są przyschnięte, natomiast w sytuacji,

kami przeciwwirusowymi trwa 7 do 10 dni, natomiast u osób

gdy nie doszło jeszcze do wystąpienia wysypki, bądź już uległa

starszych, na rogówce oka DNA wirusa VZV może utrzymywać

ona zanikowi i powstały na skórze strupki, pacjent nie stanowi

się nawet do 30 dni. Z tego też powodu tacy pacjenci mogą

ryzyka dla otoczenia [5,12].

potrzebować dłuższego okresu terapii, jednakże nie ma przeprowadzonych badań klinicznych w tym zakresie [3,10].
Jeżeli w przebiegu półpaśca ocznego dojdzie do naruszenia
rogówki, wówczas stosowanie sztucznych łez może poprawić stan nawilżenia, natomiast aby zapobiec wystąpieniu
zakażenia bakteryjnego, można zastosować maść z antybiotykiem (np. erytromycyną). W terapii - po konsultacji z okulistą
- mogą być wykorzystane miejscowe kortykosteroidy, które

Jak leczyć półpaśca?
Leczenie półpaśca ma na celu przede wszystkim zahamowanie trwającego procesu replikacji wirusa, uśmierzenie odczuwanego bólu przez pacjenta oraz zapobieganie potencjalnym
powikłaniom, takim jak neuralgia popółpaścowa. W tym celu
w trakcie terapii, wykorzystywane są leki o działaniu przeciwwirusowym, przeciwbólowym oraz kortykosteroidy [6,13].

pomagają w sytuacji, gdy wystąpił stan zapalny oka [3].

Leki przeciwwirusowe w terapii półpaśca

Jak wygląda półpasiec uszny?

Acyklowir jest substancją ze wskazaniem do stosowania w le-

Półpasiec uszny (HZO, Herpes zoster oticus) charakteryzuje

paśca. Wśród tej grupy substancji leczniczych możemy rów-

się silnymi bólami ucha oraz pęcherzykową wysypką pojawiającą się w przewodzie słuchowym zewnętrznym oraz małżowinie usznej. Objawy te, wraz z porażeniem nerwu twarzowego,
określane są mianem zespołu Ramsaya Hunta (RHS, Ramsay
Hunt syndrome). U pacjentów z zespołem RHS często spotykane są również objawy zapalenia nerwu przedsionkowo-ślimakowego, takie jak np. szumy w uszach oraz zawroty głowy
[7,11].

czeniu zakażeń wywołanych przez wirus ospy wietrznej i półnież wymienić walacyklowir, jednakże acyklowir jest częściej
wybierany podczas leczenia. Acyklowir w aptekach jest obecny w postaci preparatów dostępnych zarówno bez recepty
(dawka 200 mg oraz 400 mg), jak i tych wyłącznie na receptę
(dawka 800 mg) [13,14].
Istotne znaczenie ma szybkość rozpoczęcia terapii z wykorzystaniem leków o działaniu przeciwwirusowym. Jeżeli leczenie

Zaobserwowano, że odpowiednio wczesne rozpoczęcie leczenia zespołu Ramsaya Hunta za pomocą acyklowiru oraz
prednizonu wykazuje się dużą skutecznością. Substancje
o działaniu przeciwwirusowym wpływają na uśmierzenie silnego bólu, regenerację zmian chorobowych na ciele pacjenta,
a także przyczyniają się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia
neuralgii popółpaścowej. Kortykosteroidy natomiast charakteryzują się silnymi właściwościami przeciwzapalnymi,
co skutkuje zmniejszeniem występującego stanu zapalnego
oraz ewentualnego obrzęku [7].

zostanie rozpoczęte w ciągu 72 godzin od momentu pojawienia się wysypki, może wpłynąć na złagodzenie przebiegu choroby, a także na skrócenie czasu jej trwania [1,13].

Dawkowanie acyklowiru oraz znaczenie
rozpoczęcia terapii
Zalecane jest przyjmowanie dawki 800 mg cztery-pięć razy
w ciągu doby, w odstępach mniej więcej co 4 godziny, z zachowaniem przerwy nocnej. Leczenie powinno trwać 5-7 dni.
Ważnym aspektem jest szybkość rozpoczęcia terapii z wykorzystaniem acyklowiru, gdyż najlepsze efekty jesteśmy w sta-

Czy w przypadku półpaśca istnieje ryzyko
zarażenia?

nie osiągnąć w sytuacji podania leku w przeciągu 24 godzin od

Ryzyko zarażenia w przypadku półpaśca występuje wyłącznie

Jakie środki ostrożności trzeba podjąć
podczas terapii acyklowirem?

momentu pojawienia się wysypki na skórze [14].

w sytuacji bezpośredniego kontaktu z zawartością pęcherzyków wysypki. We wspomnianych pęcherzykach znajdują się
zakaźne wiriony, które mogą unosić się w powietrzu, jednakże
półpasiec jest tylko około w połowie tak zaraźliwy jak ospa
wietrzna.
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Warto wspomnieć, że acyklowir jest substancją wydalaną
z organizmu przez nerki, o czym należy pamiętać szczególnie
w przypadku osób zmagających się z ich niewydolnością.
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W takich sytuacjach zalecane jest zmniejszenie dawki leku

W przypadku występowania silnego bólu może być wymagane

przeciwwirusowego. U osób starszych warto wziąć pod uwagę

stosowanie leków nieopioidowych w skojarzeniu z mocnymi

potencjalne problemy z nerkami, a także należy dbać w trak-

opioidami [15].

cie terapii z wykorzystaniem acyklowiru o odpowiedni poziom
nawodnienia organizmu, w celu zapobiegnięcia uszkodzenia
nerek [14].

Terapia miejscowa zmian półpaścowych
Miejscowe stosowanie lidokainy może stanowić alternatywę

Leki przeciwbólowe w terapii półpaśca

w przypadku chęci uśmierzenia dolegliwości bólowych związa-

Ból jest jednym z głównych objawów półpaśca oraz neuralgii popółpaścowej. Wysypka występująca podczas zakażenia
wirusem VZV związana jest z odczuwaniem bólu o charakterze ciągłym bądź epizodycznym. Może być odczuwana przez
pacjenta jako bolesna wrażliwość na dotyk, allodynia (ból na
skutek bodźców, które nie powinny go powodować) czy też
przeczulica (odczuwanie bodźców bólowych w sposób przesadny). Szacuje się, że ostry ból związany z półpaścem może
wystąpić nawet u ponad 95% pacjentów powyżej 50 roku życia, natomiast 60-70% osób miesiąc po przebytym półpaścu
nadal może odczuwać ból, z czego 40% określa go mianem
ciężkiego [2,15].

nych z neuralgią popółpaścową. Zaletami miejscowego zastosowania substancji przeciwbólowej jest łatwość aplikacji oraz
niskie wchłanianie ogólnoustrojowe substancji leczniczej [3].
Wykazano, że w przypadku występowania ostrych bólów
związanych z przebiegiem półpaśca, zastosowanie u pacjentów plastrów z lidokainą może wywołać znaczną ulgę, lecz należy wówczas zachować szczególną ostrożność. W momencie
naklejania plastra o działaniu przeciwbólowym należy upewnić się, że jest on nakładany wyłącznie na obszar chorobowo
niezmienionej, nienaruszonej skóry. Z powodu obaw związanych z ryzykiem podrażnienia oraz dodatkowego uszkodzenia
okolicy skóry z wysypką, niewiele jest przeprowadzonych ba-

Kontrola odczuwanego ostrego bólu związanego z półpaścem
wpływa na poprawę jakości życia oraz funkcjonowania danej
osoby. Istnieją również przypuszczenia, że stosowanie leków
o działaniu przeciwbólowym może także przyczyniać się do
zmniejszenia ryzyka wystąpienia neuralgii popółpaścowej,
chociaż brakuje dowodów przemawiających za tą hipotezą
[15].

dań na temat miejscowego stosowania lidokainy w leczeniu
ostrego bólu występującego w trakcie przebiegu półpaśca [3].
Inne, popularne plastry na skórę z dodatkiem kapsaicyny,
mające za zadanie uśmierzyć odczuwany ból, nie są zalecane
pacjentom zmagającym się z ostrym bólem związanym z półpaścem z powodu występującego uczucia pieczenia, którego
intensywność może być wręcz nie do zniesienia [3].

W leczeniu ostrego bólu powiązanego z półpaścem preferowane jest stosowanie środków przeciwbólowych działających
ogólnoustrojowo niż środków o charakterze miejscowym.
W celu uśmierzenia bądź złagodzenia silnego i ostrego bólu
można zastosować substancje lecznicze z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) lub opioidy [1,15].

Rola glikokortykosteroidów w leczeniu
półpaśca
W trakcie terapii półpaśca mogą być również wykorzystywane glikokortykosteroidy. Decyzja o ich wdrożeniu do procesu
leczenia zakażenia wirusem VZV powinna zostać podjęta po
rozważeniu ewentualnych przeciwwskazań takich jak np. cu-

Wybór odpowiedniego leku przeciwbólowego
- drabina analgetyczna WHO

krzyca, nadciśnienie, jaskra, choroba wrzodowa czy też osteoporoza [3,6].

Proces leczenia ostrego bólu związanego z półpaścem powinien przebiegać - w zależności od jego nasilenia - zgodnie

Przeprowadzone badania sugerują, że podawanie kortykoste-

z poszczególnymi stopniami drabiny analgetycznej przedsta-

roidów w przypadku ciężkiego przebiegu półpaśca nie wpływa

wionej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). W przy-

na zmniejszenie ryzyka wystąpienia neuralgii popółpaścowej

padku wystąpienia łagodnego bólu zalecane jest stosowanie

po przebytej chorobie oraz nie przyczynia się do skrócenia

związków z grupy NLPZ-ów oraz inne substancje lecznicze na-

czasu jej trwania [3,6].

leżące do leków nieopioidowych. W sytuacji dolegliwości bólowych o umiarkowanym stopniu nasilenia, skuteczne w swoim działaniu mogą okazać się leki nieopioidowe w połączeniu
ze słabymi opioidami.
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Częstotliwość występowania neuralgii popółpaścowej, w za-

Czy półpasiec może powodować
powikłania?

leżności od przyjętej definicji, waha się w granicach pomiędzy

Najczęstszym powikłaniem półpaśca jest neuralgia popółpaścowa (nerwoból postherpetyczny). Szacuje się, że rozwija się
ona u około 20% osób po 50. roku życia. Ponadto, ból występujący w trakcie ostrej fazy półpaśca, czy też dolegliwości

10% a 34%. W przypadku, gdy mianem PHN określimy uporczywy ból, który ma miejsce 3 miesiące po pojawieniu się
wysypki skórnej, wówczas częstość występowania neuralgii
popółpaścowej mieści się w zakresie pomiędzy 10% a 20% [6].

bólowe odczuwane na skutek neuralgii popółpaścowej, mogą

dr n. farm. Malwina Lachowicz

wpłynąć na występowanie u danej osoby stresu, problemów
ze snem czy też ograniczeń ruchowych, co z kolei może przekładać się na jakość życia i w sposób znaczący ją obniżyć [4].

Ból po przebytym półpaścu
Przeprowadzone badania sugerują możliwość wyróżnienia
trzech faz bólu występującego po przebytym półpaścu:
•

ból ostry - występujący w okresie 1 miesiąca po pojawieniu się wysypki,

•

ból podostry - ból występujący w okresie pomiędzy fazą
ostrą półpaśca do momentu fazy o charakterze przewlekłym,

•

neuralgia popółpaścowa - ból utrzymujący się przez
okres dłuższy niż 3 miesiące po wystąpieniu wysypki [6].

Neuralgia popółpaścowa (PHN, postherpetic
neuralgia)
Półpasiec wpływa na ośrodkowy oraz obwodowy układ nerwowy, co może prowadzić do wystąpienia neuralgii popółpaścowej. W rozwoju PHN zasadniczą rolę odgrywa proces
uwrażliwienia oraz deaferentacji, czyli fizjologicznego odcięcia dopływu impulsów do ośrodków czuciowych [6].
Neuralgia popółpaścowa jest bólem, który występuje po
przebytym półpaścu i utrzymuje się pomimo wygojenia wysypki. Występujący ból opisywany jest jako uczucie kłucia,
bądź ciągłe pieczenie. Objawy te mogą utrzymywać się przez
okres kilku miesięcy, a nawet w niektórych przypadkach lat,
co w znaczący sposób może wpłynąć na jakość życia pacjenta.
Uznano, że w sytuacji, gdy neuralgia popółpaścowa występuje
po upływie 6 miesięcy od momentu pojawienia się wysypki,
istnieje niestety duże prawdopodobieństwo utrzymywania się
takiego stanu nawet przez okres kilku lat [6,16].
Przypuszcza się, że poza zaawansowanym wiekiem, takie stany chorobowe jak toczeń rumieniowaty układowy, niedawno
przebyty uraz, immunosupresja czy też cukrzyca mogą wiązać
się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia neuralgii popółpaścowej [16].
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Poradnictwo żywieniowe i dietetyczne
w praktyce aptecznej - wiosenna dieta
oczami farmaceuty
Nie ma chyba dla farmaceuty lepszego sposobu na zdobycie zaufania i szacunku pacjenta, jak poprzez udzielenie
porady dietetycznej! Dlaczego? Zwróćmy uwagę, że każda
przekazywana przez nas informacja, czy to o wzajemnych
interakcjach leków, czy o porze i sposobie ich dawkowania, czy wreszcie uwieńczone sukcesem leczenie wybranych
schorzeń za pomocą leków OTC, owszem, budzi u pacjentów
podziw nad naszym profesjonalizmem i zjednuje sympatię. Zawsze jednak związane jest z delikatnymi kwestiami
ekonomicznymi, ponieważ leki OTC trzeba kupić... Tymczasem zalecenie dietetyczne nie jest dla pacjenta obarczone
wyrzeczeniami f inansowymi, które musi ponieść w aptece.
A to znaczy, że udzielający takiej porady farmaceuta postrzegany jest jako całkowicie bezinteresowny, mający na
myśli wyłącznie dobro i zdrowie pacjenta!

Warto przy tym pamiętać, że „apte-

W rozpoczynającym się cyklu „Poradnic-

karskie” porady dietetyczne muszą być

two żywieniowe i dietetyczne w prak-

proste, jasne i zwięzłe. Rozpisanie ja-

tyce aptecznej” będę czytelnikom „Ap-

dłospisu należy do dietetyka lub dorad-

tekarza Polskiego” prezentować takie

cy żywieniowego. W ich kompetencjach

właśnie porady, które następnie mogą

będzie również walka z niesubordynacją

być przekazane naszym pacjentom. Nie

pacjentów, bez porównania większą,

wgłębimy się w tajniki nauk o żywości

aniżeli ta, którą znamy z aptek i zwią-

i żywieniu oraz skomplikowane prawidła

zaną z niestosowaniem się do zaleceń

dietetyki, bowiem naszym celem jest

lekarzy i farmaceutów. Porady diete-

przekazanie pacjentom dosłownie kilku

tyczne w aptece powinny dotyczyć naj-

zdań, nie zaś naukowej tyrady uwień-

częściej spotykanych chorób i sytuacji,

czonej pełnym wyrzeczeń jadłospisem.

muszą być też łatwe do wdrożenia.

Będziemy chcieli przekazywać porady
równie krótkie, co proste i skuteczne!
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Surówki i kiełki sposobem na wiosenne
osłabienie

Jak realizować podaż warzyw i owoców
w diecie wiosną?

Nasz cykl rozpoczynamy u progu wiosny, w czasie, kiedy

Jak jednak realizować tę podaż, skoro na sklepowych półkach

większość pacjentów skarży się na uczucie ogólnego rozbicia

często ich brakuje, te zaś które są, budzą poważne wątpliwo-

i osłabienia, my zaś sami jesteśmy najczęstszymi powierni-

ści co do jakości? Najprostsze i najkorzystniejsze zarazem roz-

kami tych problemów i stajemy wobec trudnego wyzwania

wiązanie to surówki z warzyw. Przypomnijmy, że to właśnie

– „jak pomóc?”. To wiosenne „przesilenie” w naszym organi-

warzywa, a nie owoce, powinny w naszej diecie dominować

zmie nie powinno podlegać leczeniu farmakologicznemu, ma

zgodnie z przywołanym już powyżej „Talerzem zdrowego ży-

bowiem najczęściej podłoże żywieniowe i związane jest z ob-

wienia” – zawierają bowiem więcej błonnika pokarmowego,

niżoną podażą wybranych grup środków spożywczych: jemy

a mniej cukrów prostych. Surówki sporządzać możemy z po-

zdecydowanie mniej warzyw i owoców, a zbyt dużo potraw

rów, kapusty białej lub czerwonej, z marchwi, pietruszki,

mącznych i mięsnych.

czarnej rzodkwi i selera. Wczesnowiosenne surówki musimy
jednak przyprawiać, bowiem użyte surowce nie są już tak

Talerz zdrowego żywienia a braki witamin
i minerałów

smaczne i aromatyczne, jak były jesienią. Co więcej – koniecznie dodajemy do nich oleje, aby zwiększyć przyswajal-

Tymczasem w ujęciu najnowszych, oficjalnych zaleceń żywie-

ność witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Z warzyw można

niowych, zaprezentowanych w ubiegłym roku przez Państwo-

sporządzać także zupy, pamiętając jednak, by gotować je jak

wy Zakład Higieny jako „Talerz zdrowego żywienia”, warzywa

najkrócej i w jak najmniejszej ilości wody – dzięki temu zacho-

i owoce, bezcenne źródło błonnika pokarmowego, witamin

wamy w nich zarówno witaminy i składniki mineralne, nie do-

i minerałów, powinny stanowić co najmniej połowę naszego

prowadzając równocześnie do degradacji błonnika pokarmo-

codziennego jadłospisu!

wego. Warto nauczyć się, aby nie dodawać do zup makaronu
i klusek – bezwartościowych z żywieniowego punktu widze-

Skutków wczesnowiosennych zaniedbań jest wiele, dominują

nia, chyba, że sporządzone będą z ciemnej mąki, także bogatej

jednak niedobory witaminy C, witaminy A oraz błonnika po-

w błonnik pokarmowy.

karmowego, absolutnie niezbędnego w ujęciu współczesnej
wiedzy żywieniowej elementu naszego codziennego sposobu

Surówki należy bezwzględnie przedłożyć nad przetwory owo-

odżywiania. O błonniku pokarmowym na łamach „Aptekarza

cowe, takie jak dżemy. Pamiętajmy, że zawierają one bardzo

Polskiego” już pisaliśmy (czytaj więcej: Wszystkie dobrodziej-

dużo cukrów prostych, a wysokotemperaturowe przetwarza-

stwa błonnika pokarmowego), przypomnijmy więc krótko,

nie robi swoje - błonnik pokarmowy nie jest już tak cenny, jak

że jego korzyści dla ludzkiego organizmu są wręcz niezmierzo-

ten z wyjściowych surowców, zaś utrata związków biologicznie

ne: zapewnia on prawidłową odporność, obniża poziom cho-

czynnych, jak choćby antocyjany, sięga rzędu kilkudziesięciu

lesterolu, reguluje perystaltykę jelit, a dając uczucie sytości

procent. Natomiast wartą do rozpatrzenia alternatywą dla su-

pomaga utrzymać prawidłową masę ciała.

rówek są kiełki.

Jak objawiają się wiosenne niedobory
pokarmowe?

Dlaczego warto uprawiać kiełki
i jak to zrobić?

Wróćmy jednak do wiosennych niedoborów pokarmowych.
Manifestują się one typowymi objawami: zmęczeniem, szarością cery, bólami stawów, obniżeniem odporności, krwawieniami z dziąseł, zaburzeniami widzenia, zaparciami i nadwagą.
Jak zatem można pomóc naszym pacjentom? Przypominając
przede wszystkim, że okres przesilenia wiosennego zobowiązuje nas do zwiększonej podaży warzyw i owoców, dzięki czemu unikniemy wszystkich wymienionych powyżej objawów!

Kiełki można zakupić gotowe w niektórych sklepach spożywczych lub – najlepiej! – uprawiać samemu, kupując przeznaczone specjalnie do tego celu nasiona. Szczególnie warto polecić kiełki słonecznika, brokułu, lucerny, jarmużu, czy znanej
bardziej jako wielkanocna ozdoba – rzeżuchy. Dla osób rozpoczynających znajomość z kiełkami i samodzielnym kiełkowaniem, najlepiej polecać kiełki lucerny, które są najłatwiejsze
w uprawie i mają najdelikatniejszy smak w porównaniu do np.
kiełków brokułu czy rzeżuchy.
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Do wykiełkowania wystarczy zwykły słoik i kawałek gazy lub
bawełnianej ściereczki. Do słoika o litrowej pojemności wsypujemy opakowanie nasion do kiełkowania i zalewamy wodą

Czy mikrobiota jelitowa ma wpływ
na przebieg COVID-19?

do połowy objętości, pozostawiając nasiona do namoczenia,

I tak, w pracy zatytułowanej „Gut microbiota and Covid-19

najlepiej na całą noc, przy czym słoik przykrywamy gazą zamo-

– possible link and implications” (Virus Res. 2020 Aug; 285:

cowaną przy pomocy gumki lub sznurka. Rano wodę zlewamy,

198018), wykazano niedawno, że nieprawidłowy stan mikro-

nie odkrywając jednak gazy po to, by kiełki nie wypłynęły wraz

flory jelitowej może wpływać w dużym stopniu na cięższy

z wodą. Nasiona zalewamy ponownie świeżą wodą w celu

przebieg COVID-19. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pra-

przepłukania i po ponownym odlaniu wody ustawiamy słoik

widłowa podaż błonnika pokarmowego warunkuje utrzyma-

pochylony na innym naczyniu, np. miseczce, otworem w dół,

nie odporności naszego organizmu – mechanizm zaś opisany

tak by wyciekały resztki wody, a jednocześnie do środka był

został w przywołanej już powyżej pracy, opublikowanej na

dostęp powietrza. W ten sposób nasiona przepłukujemy 1-2

łamach „Aptekarza Polskiego”. Autorzy pracy „Gut microbio-

razy dziennie, aż do czasu wykiełkowania.

ta and Covid-19 – possible link and implications”, Debojyoti
Dhara i Abhishek Mohanty, poszli tym właśnie tropem i suge-

Kiełki, w związku z biologiczną rolą w życiu roślin, są prze-

rują, że poprawa składu mikroflory jelitowej poprzez sperso-

bogatym źródłem składników odżywczych i substancji biolo-

nalizowane odżywianie i suplementację, o których to wiado-

gicznie czynnych: białek, tłuszczów, błonnika pokarmowego,

mo, że poprawiają odporność, może być jednym ze sposobów

witamin, składników mineralnych. Są zdrowe do tego stopnia,

profilaktyki, dzięki którym można zminimalizować wpływ tej

że istnieje nawet odmiana wegetarianizmu – sprautarianizm,

choroby na osoby starsze i pacjentów z obniżoną odpornością.

polegająca na ich wyłącznym spożywaniu! Kiełki dodajemy

Autorzy zastrzegają przy tym emocjonalnie, że takie właśnie

w jak największych ilościach, sporządzając pożywne twarożki,

postępowanie wydaje się być wręcz potrzebą chwili, wska-

kanapki, surówki, sałatki, warzywno-owocowe smoothies, po-

zują równocześnie na konieczność zainicjowania kolejnych

sypując nimi zupy czy inne dania.

badań, w celu oceny efektu jednoczesnego stosowania spersonalizowanej żywności funkcjonalnej, w tym prebiotyków/

Otręby, szczypiorki, natki...

probiotyków, wraz z obecnymi terapiami. Zwróćmy uwagę,

Jak jeszcze inaczej można realizować podaż błonnika pokarmowego i innych żywieniowo ważnych substancji w okresie
wiosennym? Rekordzistą pod względem zawartości błonnika
pokarmowego są otręby, a spożywać możemy je np. wraz jogurtami. Warto również przypomnieć o prostym sposobie na
otrzymanie domowego szczypiorku i natki pietruszki – wystar-

że cytowany artykuł oraz sugerowane środki zaradcze (w tym
probiotyki) dotyczą osób starszych oraz pacjentów z obniżoną
odpornością i z pewnością warto o tym w praktyce aptecznej
pamiętać.

Błonnik jako naturalny prebiotyk

czy do ziemi wsadzić cebulę, korzeń pietruszki lub też posiać

Pamiętajmy jednak, że optymalnym sposobem na kształtowa-

nasiona pietruszki, ustawić na słonecznym parapecie i pod-

nie mikroflory jelitowej u zdrowego człowieka jest prawidłowa

lewać. Warzywa do sadzenia (jak i do spożywania!) najlepiej

podaż błonnika pokarmowego wraz z warzywami, owocami

kupować z certyfikatem uprawy ekologicznej, bowiem środki

i produktami zbożowymi z ciemnej mąki. To właśnie błonnik

ochrony roślin używane w uprawach konwencjonalnych czę-

pokarmowy stanowi naturalny prebiotyk, czyli pokarm dla

sto hamują wzrost.

bakterii jelitowych, które już w naszym przewodzie pokarmowym żyją. Spożywanie opisanych powyżej produktów bogato-

Błonnikiem pokarmowym
w koronawirusa?

błonnikowych, takich jak surówki z warzyw i kiełki, znajduje
zatem swoje dodatkowe uzasadnienie nie tylko na wiosnę, ale

Nie tylko wiosną tego roku, ale zapewne w całym bieżącym
roku i kilku kolejnych latach nie uwolnimy się od tematu, który
podporządkował sobie niemal wszystkie sfery naszego życia.
Także naukowego. Również żywnościowcy i żywieniowcy starają się dodać cegiełkę do pokaźnego już gmachu wiedzy na
temat pandemii COVID-19 i samego patogenu wywołującego
tę chorobę.
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Wiosenny ból głowy

Tyramina występuje w tzw. żywności dojrzewającej: serach

Wiosna to nie tylko najpiękniejsza pora roku. Poza niedobora-

nym i konserwowanym mięsie i rybach. Histamina to składnik

mi żywieniowymi ma znacznie więcej ciemnych stron, których

ryb zimnolubnych (łosoś i tuńczyk), a fenyloetyloamina – ka-

ofiarami stają się nasi pacjenci. I mowa tutaj nie o alergiach

kao i czekolady. Oktopamina i synefryna znajduje się w owo-

na pyłki kwitnących roślin! To przecież w tym właśnie okresie,

cach cytrusowych, natomiast pomidory i ananasy są źródłem

wskutek częstych zmian pogody, pojawiają się powszechnie

tryptaminy.

żółtych i pleśniowych, jogurtach, maślance, zakwasach, suszo-

dolegliwości migrenowe, ale tylko nieliczni pacjenci decydują
się na wizytę u lekarza specjalisty i stosowanie leków zapo-

Ataki migreny sprowokować mogą także alkohole (nie tylko te

biegających atakom. Zdecydowana większość ratunku szuka

wysokoprocentowe, ale także czerwone wino i ciemne piwo),

w aptekach, kupując dostępne bez recepty leki przeciwbólo-

substancje dodatkowe do żywności (np. sól kuchenna, gluta-

we. O ile mamy okazję znać dobrze naszych pacjentów, to wi-

minian sodu, sztuczne substancje słodzące, siarczyny, azotany

dzimy z pewnością, że zarówno substancje czynne, jak i dawki

III i V), zanieczyszczenia żywności (mykotoksyny), ostre przy-

leków zmieniają się w ślad za tym, jak ból staje się coraz moc-

prawy oraz domowe wypieki drożdżowe, zwłaszcza spożywa-

niejszy i ciągnie się w czasie. Pacjenci zaczynają od paraceta-

ne bezpośrednio po wyciągnięciu z piekarnika.

molu, przechodzą następnie do ibuprofenu, kończąc na metamizolu sodu i ketoprofenie. To postępowanie - wydawać by

Bardzo istotnym czynnikiem ryzyka występowania ataków mi-

się mogło - całkowicie logiczne, jest jednak obarczone dużym

greny mogą być nie tylko wybrane substancje, ale i sam spo-

ryzykiem. I nie dotyczy ono wyłącznie efektów niepożądanych

sób odżywiania, przede wszystkim zaś tłuste, ciężkostrawne

samych środków przeciwbólowych, ale także tzw. „bólu gło-

smażone dania, nieregularność i omijanie posiłków. Warto

wy z przedawkowania leków przeciwbólowych” - problemu na

przy tym pamiętać, że reakcje są bardzo często indywidualne

który zwraca się coraz częściej uwagę. Warto zatem do kolej-

– jedni pacjenci będą reagować atakiem migreny po jednora-

nych wydawanych opakowań leków przeciwbólowych dodać

zowym spożyciu większej ilości kofeiny, inni zaś – po jej na-

garść porad dietetycznych, które z pewnością ulżą w cierpie-

głym odstawieniu (np. ominięcie codziennej, porannej kawy).

niach naszych pacjentów!

U jednych ser żółty i szynka spożywane w osobnych posiłkach
nie wywołają napadu, ale spożyte razem – już tak.

Dieta eliminacyjna w migrenie
Niewiele osób wie, że napady migreny wywoływane mogą
być nie tylko wahaniami ciśnienia atmosferycznego, głodem,
czy stresem, ale także spożyciem określonych środków spożywczych. Powinny one zatem zostać wykluczone z codziennego sposobu odżywiania, stale lub czasowo. Powiemy wówczas o tzw. diecie eliminacyjnej. Jej jadłospisu nie układa się,
a wyłącznie podaje pacjentom listę potraw i produktów, które
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia migreny. Sam
zaś atak bólu może być skutkiem procesów metabolicznych,
które miały miejsce w organizmie wskutek spożycia określonych związków chemicznych.

Klasyczna dieta lekkostrawna
– złotym standardem migrenowca
Co jeszcze warto zalecić pacjentom dotkniętym migreną,
poza eliminacją opisanych powyżej czynników prowokujących
napady choroby? Złotym standardem jest zastosowanie klasycznej, lekkostrawnej diety – zazwyczaj jest ona niechętnie
przyjmowana przez pacjentów, jednak w przypadku migreny
mowa jest tutaj o krótkim, najwyżej kilkutygodniowym okresie jej stosowania. Co więcej – dieta taka może mieć bardzo
swobodny charakter, ponieważ nie choruje tu układ pokarmowy! Może ona przebiegać z wykluczeniem potraw smażonych

Jako pierwsze wymienić należy aminy, świetnie nam znane
z zajęć farmakologii przekaźniki układu nerwowego, ale też
i mediatory odpowiedzi immunologicznej i procesu zapalnego. Te same aminy występują w żywności, czyniąc ją dla migrenowców wysoce niepożądaną. Dopaminę znaleźć można
w orzechach arachidowych oraz roślinach strączkowych: grochu, bobie i soi.

(optymalnie także – pieczonych) i tłustych oraz z wdrożeniem
jak największej ilości potraw gotowanych, np. z warzyw (ziemniaki i marchew) i owoców (np. jabłka, świeże owoce cytrusowe powinny być wykluczone). Wskazane będą sery białe, białe
makarony, białe pieczywo, gotowane jaja i warzywa w postaci
lekkich zup, unikamy zaś żywności przetworzonej. O ile decydujemy się na mięso, powinno ono być drobiowe i oczywiście
gotowane. Przyrządzając potrawy pamiętamy cały czas, aby
ich nie dosalać i w miarę możliwości nie przyprawiać.
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Dlaczego wiosna to zły czas
dla wrzodowców?

Podsumowanie

Wiosna to nie tylko ciężki czas dla migrenowców, ale i dla

ców. Nasi pacjenci, kuszeni wzorem „znanych osób”, bardzo

wrzodowców, wtedy bowiem dochodzi do zaostrzenia prze-

często podejmują wówczas próby zmiany nawyków żywienio-

biegu choroby. To właśnie okres wiosenny bywa tym, kiedy

wych, przechodząc np. na dietę wegetariańską. To także czas,

pacjenci dowiadują się, że na chorobę wrzodową w ogóle

gdy wiele osób decyduje się na tzw. „odchudzanie”, często-

cierpią, po długim, bezobjawowym jej rozwoju. Pojawiają się

kroć zupełnie niepotrzebnie, bardziej sobie szkodząc, aniże-

wówczas typowe objawy – silny ból w lewym podżebrzu, prze-

li pomagając. Co powinniśmy w aptekach mówić takim oso-

szywający lub odczuwany tylko jako gniecenie. Występuje on

bom? Przed czym przestrzegać, a do czego zachęcać? O tym

zwykle po upływie pół godziny do godziny po spożyciu posił-

Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” przeczytają już w kolejnym

ku. Ale nie tylko – ból taki będą wywoływać także rozmaite

odcinku cyklu! Już teraz zapraszam do lektury!

Okres wiosenny to nie tylko zły czas migrenowców i wrzodow-

czynniki drażniące i tutaj właśnie otwiera się pole dla prostego, a bardzo praktycznego poradnictwa dietetycznego, które

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

może prowadzić aptekarz!

Czynniki drażniące w diecie

Piśmiennictwo

Wiosenny czas zaostrzenia choroby wrzodowej powinien być
bowiem okresem w którym obowiązkowo eliminujemy wszystkie czynniki drażniące. Zwyczajowo przestrzega się pacjentów
przed kawą, mocną herbatą oraz smażonymi, pikantnymi,
ostrymi i kwaśnymi potrawami. Rzadziej pamiętamy jednak,
że pacjenci wyeliminować powinni także większość przypraw
i sól kuchenną. Unikamy spożywania środków spożywczych
i potraw o twardej, drażniącej konsystencji, np. suszonych
owoców i orzechów. To samo dotyczy owoców z grubą, drażniącą skórką i zawierających drobne pestki, np. winogron,
czy mało dojrzałych pomidorów. Bolesność wywoływać będą
także wszelkie napoje o wysokiej temperaturze i napoje gazowane, szczególnie te schłodzone. W zależności od pacjenta
i stopnia natężenia objawów, zdarza się, że tak bardzo zachwalany powyżej błonnik pokarmowy również będzie drażnić
żołądek – w związku z tym będziemy eliminować u takich osób
surowe warzywa, zastępując je gotowanymi.

Dieta w zaostrzeniu choroby wrzodowej
W zaostrzeniu choroby wrzodowej wprowadzamy dietę
lekkostrawną o rzadkiej, niedrażniącej konsystencji. Składać
się mogą na nią np. gotowane warzywa w postaci chudych,
lekkich zup, do nich pieczywo pszenne, ale najlepiej z poprzedniego dnia. Na śniadania i kolacje polecany jest np. chudy nabiał. Bardzo istotne jest przy tym, aby posiłki były mniejsze,
a częstsze, np. 5-6 razy dziennie, ponieważ bardzo duże porcje będą dodatkowo drażnić żołądek. Uwaga! To samo będzie
również dotyczyć zbyt szybkiego spożywania posiłków, gdy
kęsy pokarmowe nie są wystarczająco przeżute i drażnią żołądek, oraz ich zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperatury!
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P e e l i n gi
- sposób na po p r aw ę jako ści skó ry
Wy g l ą d s k ó r y za l e ż y w duż ej m i erz e o d stanu naskó rka,
p oz i o mu naw i l ż e ni a i j e go zdo lno śc i do o dnowy ko m ó rkowej .
S z y bk i m s p o so be m na p o p rawę wyglądu i j ako śc i skó ry j est
p e e l i ng , c z y l i z ł u s z c zani e. By ko sm etyki m o g ły zadz i ałać
na ż y we wa r stw y na skó rka, m uszą p o ko nać długą dro g ę.
D l a t e g o i m mni e j za l e gaj ąc yc h ko m ó rek warstwy ro gowej ,
ty m w i ę k sz e p r z e ni k a ni e i dz i ałani e substanc j i c z ynnyc h.
C o wa r t o w i e d z i e ć o p e eli ng ac h i j ak p rz yg o tować si ę do i c h
p r aw idłoweg o wyko nani a.

Wpływ właściwości naskórka na proces pielęgnacji

Korneocyty i znaczenie
warstwy rogowej

Naskórek ma grubość 0,4- 1,5 mm i skła-

Korneocyty to komórki tworzące war-

da się z warstw:

stwę rogową, są wynikiem końcowego

•

podstawnej (stratum basale)

procesu rogowacenia. Są wypełnione

•

kolczystej (stratum spinosum)

keratyną i włóknami cytokeratynowymi

•

ziarnistej (stratum granulosum)

i zatopione w cemencie międzykomór-

•

jasnej (stratum pallidum) - tylko

kowym, na który składają się lipidy po-

strona wewnętrzna dłoni, pięty

larne, ceramidy, cholesterol, wielonie-

rogowej (stratum corneum) - ma

nasycone kwasy tłuszczowe i NMF. Pod

grubość 10µm, składa się w 10%

błoną cytoplazmatyczną wytwarza się

z wody, 70% z białek i w 20% z li-

sztywna struktura, tzw. koperta korneo-

pidów.

cytu, będąca osłoną rogową zapewniają-

•

cą odporność na czynniki mechaniczne.
Warstwy podstawna i kolczysta to warstwy żywe naskórka, zawierają 70-80%

Koperta korneocytu jest „łącznikiem”

wody. Warstwa podstawna to inaczej

pomiędzy hydrofilową keratyną a li-

warstwa rozrodcza wytwarzająca ko-

pofilowym cementem komórkowym.

mórki naskórka, czyli keratynocyty. Pro-

Korneocyty łączą się ze sobą za po-

ces przejścia keratynocytów od warstwy

mocą korneodesmosomów (złożonych

podstawnej do rogowej to keratyniza-

z białek: desmogleina-1, desmokolina-1

cja, czyli rogowacenie.

i korneodesmosyna).
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W warstwie rogowej zawartość wody wynosi 10-30%, na sku-

Zdecydowanie odradza się peelingi mechaniczne w przypadku

tek TEWL (transepidermalna utrata wody w skórze, Transe-

skór naczyniowych, mogą bowiem na skutek mechanicznych

pidermal Water Loss), woda przechodzi przez kolejne warstwy

urazów prowadzić do pękania naczyń krwionośnych. Nie zale-

i odparowuje.

ca się ich też skórom wrażliwym, nadreaktywnym, gdyż mogą
uszkadzać barierę hydrolipidową, jeśli są wykonywane zbyt

Procesy odnowy i starzenia się skóry

często i zbyt agresywnie. Ich gasnącą popularność widać też

Proces transformacji keratynocytów w korneocyty (migracja
i transformacja) od warstwy podstawnej do rogowej trwa 14
dni, a potem przez warstwę rogową - kolejne 14. Wszystkie
przemiany składają się na turn-over naskórkowy, czyli inaczej
cykl komórkowy / odnowy naskórka. Trwa on 26-42 dni - im
jesteśmy starsi, tym się wydłuża. Co minutę odpada 40 000
komórek. Zaburzenia keratynizacji wiążą się z chorobami skórnymi, na przykład łuszczycą, gdzie zaburzony jest proces proliferacji, a komórki z zachowanym jądrem tworzą łuskę.

na aptecznych półkach, niewiele marek dermokosmetycznych
pozostawiło je w ofercie.

Szczoteczki soniczne – czy warto stosować?
Niedawnym „hitem” były też szczoteczki soniczne do mycia
twarzy, ale tu także dermatolodzy i kosmetolodzy zwracają
uwagę na możliwe zbyt agresywne działanie. Będą odpowiednie - podobnie jak peelingi mechaniczne - dla skór tłustych,
mieszanych, ale używane maksymalnie 2 razy w tygodniu.

Starzenie się skóry w obrębie naskórka polega na ścieńczeniu
jego warstw żywych, zwiększa się natomiast grubość warstwy
rogowej w niektórych miejscach.

Peelingi enzymatyczne
Peelingi enzymatyczne działają delikatnie - w pH dużo wyższym niż kwasy AHA czy BHA (zakres działania pH 5-8), nadają
się do wrażliwych skór, także naczyniowych oraz na początek

Jak działają peelingi?

przed wprowadzeniem peelingów kwasowych.

Peelingi wpływają na poprawę wyglądu skóry, poprzez regulację procesu jej złuszczania. Wygładzają, rozjaśniają, regulują wydzielanie sebum, likwidują „suche skórki”, mogą także
działać komedolitycznie. Usuwają nagromadzone korneocyty
ułatwiając penetrację składników aktywnych w kosmetykach.
Peelingi w zależności od sposobu działania dzielimy na me-

Opierają się na działaniu enzymów: głównie bromelainy i papainy. Są to proteazy pochodzenia roślinnego lub produkowane z wykorzystaniem metod inżynierii genetycznej. Papaina
pochodzi z papai (Carica papaya), a bromelaina z ananasa
(Ananas comosus). Bromelaina ma także działanie przeci-

chaniczne, enzymatyczne i chemiczne.

wobrzękowe i przeciwzapalne. Do eksfoliacji można używać

Peelingi mechaniczne

mango, owoców kiwi (aktynidyna), figi (ficyna) i aloesu.

również ekstraktów enzymatycznych z zielonych jabłek, dyni,

Peelingi mechaniczne to zawiesiny zawierające drobinki ścierające, które mogą być pochodzenia naturalnego (np. pestki
brzoskwiń) lub syntetycznego (polietylenowe). Mają bardzo
dobre właściwości ścierne, ale niestety dużo ograniczeń. Kiedyś bardzo popularne, teraz powoli się od nich odchodzi na
rzecz peelingów enzymatycznych i chemicznych.
Sprawdzą się u osób ze skórą tłustą, ewentualnie mieszaną,

Powyższe substancje są stosowane od dawna, ale i w tej grupie pojawiają się nowości. Należą do nich keratolina, subtylizyna oraz keratynaza, czyli proteazy otrzymywane w wyniku
fermentacji bakteryjnej rodzaju Bacillus. Należą do tak zwanych postbiotyków.

Peelingi chemiczne

ale bez wykwitów zapalnych. Dobrze oczyszczają, szczególnie

Peelingi chemiczne, czyli inaczej kwasowe, są teraz najpopu-

zrogowaciałe komórki naskórka z ujść mieszków włosowych.

larniejszą grupą peelingów. Pierwszą chemoeksfoliację wyko-

Najlepiej, by były to granulki polietylenowe o równomier-

nał William Tilbury Fox w 1871 roku przy pomocy fenolu. Dziś

nych kształtach i powierzchni, a nie zmielone pestki owoców

do wyboru mamy różne substancje, stężenia i formy kosme-

o ostrych krawędziach, które mogą podrażniać skórę.

tyczne. Daje to możliwość dopasowania odpowiedniego produktu do niemal każdej skóry, nawet najbardziej wrażliwej.
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Zasadniczą istotą działania chemoeksfoliacji jest pobudzenie

•

odnowy żywych warstw naskórka. Peelingi kwasowe usuwa-

lipofilowość - najbardziej lipofilowe są lipohydroksykwasy i kwas salicylowy

ją zrogowaciały naskórek, osłabiając połączenia między kor-

•

neocytami i wpływają na cykl odnowy naskórka. Dzięki tym

rodzaju i stanu skóry - skóra cienka, uszkodzona będzie
bardziej wrażliwa na działanie kwasu

działaniom ułatwiają wchłanianie substancji czynnych, popra-

•

wiają elastyczność skóry, zmniejszają przebarwienia i spłycają

czas ekspozycji - im dłuższy, tym silniejsze działanie,
ale i większe ryzyko podrażnień.

drobne zmarszczki. Kwasy różnią się między sobą właściwościami i siłą działania.

Niezwykle ważne jest porównanie pH i pKa kwasu. pKa jest
wartością stałą dla danej cząsteczki.

Jak dzielimy peelingi chemiczne?

pH = pKa – 50% kwasu w formie wolnej + 50% kwasu w formie

Peelingi można podzielić pod względem siły działania na:
•

zneutralizowanej/ zdysocjowanej

bardzo powierzchowne (uszkodzenie do poziomu war-

pH < pKa – przewaga formy wolnej kwasu (większa moc

stwy kolczystej naskórka)
•

peelingu): ta wartość jest najbardziej pożądana

powierzchowne (wnikają wyłącznie do warstwy podstaw-

pH > pKa – przewaga formy zneutralizowanej, mniejsza moc

nej naskórka)
•

średnio głębokie (powodujące całkowite zniszczenie na-

AHA, czyli alfa-hydroksykwasy

skórka oraz całkowite lub częściowe zniszczenie warstwy
brodawkowatej skóry)
•

Są rozpuszczalne w wodzie. Sole działają nawilżająco, a kwasy

głębokie (powodujące całkowite zniszczenie naskórka,

- złuszczająco. Najpopularniejsze związki z tej grupy to kwas

sięgające do poziomu środkowej strefy warstwy siatecz-

glikolowy, migdałowy i szikimowy. Do AHA zaliczamy także

kowatej skóry właściwej).

kwas mlekowy, kwas cytrynowy, kwas jabłkowy czy kwas winowy.

Każdy ich rodzaj ma swoje ograniczenia, mogą być wykonywa-

Kwas glikolowy

ne przez profesjonalistów, kosmetologów i lekarzy. Do użytku
domowego przeznaczone są produkty powodujące mikrozłuszczanie o ograniczonej sile działania.

Kwas glikolowy to jeden z najpopularniejszych i „najstarszych”

Od czego zależy siła działania peelingu
chemicznego?

kantalupie, winorośli. Ma najmniejszą cząsteczkę spośród

kwasów. Naturalnie występuje w trzcinie cukrowej, buraku,
AHA. Rozluźnia wiązania jonowe i niejonowe między keratynocytami, powoduje to zwiększenie odległości pomiędzy ko-

Moc peelingu chemicznego będzie uzależniona od wielu wła-

lejnymi warstwami hydrofilowymi międzykomórkowej struk-

ściwości danego związku, wśród których można wymienić:
•

tury skóry, co z kolei prowadzi do złuszczania korneocytów

wielkość cząsteczki - im mniejsza, tym łatwiej substancja

z powierzchni skóry.

penetruje przez barierę naskórkową. Najmniejszą spośród AHA cząsteczkę ma kwas glikolowy
•

Niskie stężenia dostępne w produktach kosmetycznych powo-

pH - im niższe pH, tym silniejsze działanie, ale należy

dują tylko rozluźnianie warstwy rogowej i wzrost nawilżenia

wziąć pod uwagę także pKa kwasu
•

skóry. Kwas glikolowy jest odpowiedni dla każdego rodzaju

pKa - oznacza moc kwasu, czyli zdolność do dysocjacji na

skóry, szczególnie dla cery dojrzałej, ze zmarszczkami i ozna-

aktywny kation wodorowy, który jest odpowiedzialny za

kami fotostarzenia, gdyż pobudza fibroblasty do produkcji

zrywanie wiązań między aminokwasami. Jest wartością

kolageny i elastyny. Sprawdzi się też przy skórze suchej oraz

stałą, kwas glikolowy ma pKa 3,8, kwas migdałowy 3,4, a

z płytkimi bliznami potrądzikowymi i przebarwieniami.

salicylowy - 3,0
•

stężenie - nie zawsze wzrost stężenia idzie w parze ze

Kwas migdałowy

wzrostem siły działania, należy zwracać uwagę na ilość

Kwas migdałowy ma większą cząsteczkę, dzięki czemu wolniej

wolnego kwasu. Istnieje zależność logarytmiczna między

penetruje przez skórę. Działa łagodnie i jest odpowiedni dla

stężeniem kwasu, a jego stopniem dysocjacji (pKa) i od-

skór wrażliwych.

czynem pH. Czasami nawet drastyczne zwiększenie stężenia nie obniża istotnie pH kwasu.
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Naturalnie występuje w gorzkich migdałach, pestkach wiśni
i moreli. Ma działanie przeciwbakteryjne, hamuje rozwój
bakterii Staphylococcus aureus, Bacillus proteus, Escherichia
coli czy Aerobacter aerogenes. Posiada właściwości lipofilowe, penetruje w obrębie gruczołów łojowych. W mniejszych
stężeniach działa nawilżająco i seboregulująco. Stosowany
jest przy skórze mieszanej i tłustej, w trądziku pospolitym,
Acne tarda, łojotoku, trądziku różowatym, przy fotostarzeniu
i przebarwieniach. Rewitalizuje skórę i poprawia jej napięcie.

PHA - polihydroksykwasy
Polihydroksykwasy są znacznie łagodniejsze od AHA. Mają
większą cząsteczkę, a co za tym idzie - mniejszy potencjał
drażniący. Aby działanie PHA było zauważalne, stężenie powinno wynosić minimum 5% przy pH 3-4.
Stymulują skórę do produkcji mukopolisacharydów i kolagenu. Działają silnie nawilżająco, antyoksydacyjnie i prze-

Nie uwrażliwia skóry na słońce.

ciwzmarszczkowo. Bardzo delikatnie złuszczają, można je sto-

Kwas szikimowy

różowatym, suchych, szorstkich, odwodnionych, z atopowym

Kwas szikimowy jest izolowany z anyżu gwiaździstego (jap.

kiem pospolitym i rogowaceniem okołomieszkowym.

sować cały rok. Idealne dla skór naczyniowych, z trądzikiem

Shikimi). Jest bardzo łagodny, działa przeciwgrzybiczo, przeciwbakteryjnie, seboregulująco, komedolitycznie, przeciwzapalnie, nawilżająco i antyoksydacyjnie. Ponadto jest inhibitorem tyrozynazy, zatem rozjaśnia przebarwienia. Będzie
odpowiedni dla cery trądzikowej, łojotokowej, tłustej, zgrubiałej, wymagającej nawilżenia i z przebarwieniami.

i łojotokowym zapaleniem skóry (AZS, ŁZS), łuszczycą, trądzi-

Glukonolakton
Naturalnie występuje w skórze, powstaje z glukozy i ulega
przekształceniom do rybozy i dezoksyrybozy. Powstaje także
podczas fermentacji ziaren kukurydzy, w sokach owocowych,
winie i miodzie. Ze względu na większy rozmiar cząsteczki

BHA - beta-hydroksykwasy

jest łagodniejszy, wolno penetruje przez skórę, nie podrażnia,

Przedstawicielem tej grupy kwasów jest kwas salicylowy.

i fotostarzeniem. Silnie nawilża, zmniejszając TEWL. Działa an-

Występuje w korze wierzby i liściach brzozy. Rozpuszcza się
w tłuszczach, dlatego działa w górnych warstwach naskórka.
Z uwagi na jego lipofilowe właściwości, może wnikać do
mieszka włosowego i wywoływać eksfoliację w obrębie lejków. Maksymalne dopuszczalne stężenie to 2%. Najlepiej

wzmacnia barierę naskórkową, wspomaga ochronę przed UV
tyoksydacyjnie, przeciwzapalnie i przeciwtrądzikowo. Wspomaga leczenie trądziku różowatego i zwęża rozszerzone ujścia
mieszków włosowych. Może być używany na usta i okolice
oka. Zalecane stężenie to 5-15% przy pH 3-4.

Kwas laktobionowy

działa w środowisku pH 3-4.
Wykazuje działanie antyseptyczne, bakteriostatyczne, przeciwgrzybiczne, przeciwzapalne, komedolityczne i seboregulacyjne (reguluje wydzielenie łoju, spłyca rozszerzone pory).

Jest silnie higroskopijny, w związku z tym tworzy na powierzchni skóry żelowy film ochronny, hamując TEWL. Łagodzi, regeneruje i działa przeciwzapalnie, dzięki czemu można
go stosować w ŁZS, łuszczycy i trądziku różowatym, wzmacnia

Najważniejsze wskazania do zastosowania kwasu salicylowego to: skóra mieszana, tłusta, zanieczyszczona, ze stanami
zapalnymi, trądzik pospolity (postać zaskórnikowa, grudkowo-zaskórnikowa), rozszerzone ujścia gruczołów łojowych,
blizny potrądzikowe, przebarwienia pozapalne, piegi, plamy
soczewicowate, ostuda, rogowacenie skóry, łuszczyca, foto-

naczynka krwionośne, przyspiesza gojenie się skóry i łagodzi
podrażnienia. Stymuluje produkcję glikozaminoglikanów oraz
hamuje aktywność metaloproteinaz, czym wpływa na syntezę
kolagenu i elastyny spowalniając procesy starzenia.

Kwas azelainowy

uszkodzenia skóry, zrogowacenia słoneczne i łojotokowe za-

Kwas azelainowy to kwas dwukarboksylowy. Naturalnie wy-

palenie skóry.

stępuje w ziarnach zbóż. Maksymalne stężenie to 20% - takie
produkty są lekami (np. Acne-Derm, Skinoren, Hascoderm).

LHA - lipohydroksykwas

Są one zarejestrowane do stosowania w trądziku pospolitym

Lipohydroksykwas jest pochodną kwasu salicylowego, wolno penetruje przez warstwę rogową. Ma działanie komedolityczne, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, bardzo dobrze
sprawdza się w pielęgnacji skóry trądzikowej. Optymalne pH
dla LHA to 5,5.
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Kwas azelainowy działa rozjaśniająco na przebarwienia, se-

Należy uczulić pacjentów, by nie pocierali skóry ręcznikiem,

boregulująco (przez hamowanie 5-α-reduktazy), normalizuje

nie zrywali złuszczających fragmentów skóry ani nie robili ko-

keratynizację mieszków włosowych, redukuje rumień, działa

lejnych peelingów, w celu szybszego pozbycia się łuszczenia.

antyoksydacyjnie i przeciwzapalnie. Działa bakteriostatycznie

Pogorszy to tylko stan cery, wydłuży czas regeneracji i narazi

wobec wielu bakterii tlenowych, bakteriobójczo na Cutibacte-

na infekcje.

rium acnes (dawniej Propionibacterium acnes) i Staphylococcus epidermidis.

Należy stosować delikatne środki myjące i nie używać wacików, a kosmetyki nakładać opuszkami palców. Warto także

Jest odpowiedni dla skór wrażliwych, naczyniowych, z trą-

odstawić takie substancje aktywne jak kwasy, witamina C czy

dzikiem różowatym, pospolitym, z przebarwieniami pozapal-

retinol. Należy skupić się na ukojeniu, łagodzeniu, nawilżaniu,

nymi, przy ostudzie i fotostarzeniu skóry. Nie rozjaśnia nato-

a w niektórych przypadkach na lekkim natłuszczaniu skóry. Do

miast piegów, plam soczewicowatych czy znamion.

składników aktywnych można wrócić po całkowitym zakończeniu procesu złuszczania.

Jak stosować kwasy w pielęgnacji?

mgr farm. Jolanta Maciejewska

Istnieją różne postaci kosmetyczne zawierające kwasy i od
tego uzależnione jest ich użycie. Nadrzędną zasadą jest stosowanie ich w pielęgnacji wieczornej z równoległą codzienną,

Piśmiennictwo

niezależną od pogody fotoprotekcją za pomocą kremów z wysoką ochroną SPF, minimum SPF 30, a najlepiej 50+. Jest to
najważniejsza zasada przy stosowaniu kwasów, gdyż odsłonięta skóra jest bardziej narażona na powstawanie przebarwień.
Peelingi w formie roztworu, żelu czy emulsji nakładamy na
określony czas i zmywamy letnią wodą. Stosujemy je z reguły
raz w tygodniu. Do nakładania lepiej używać dłoni zamiast wacików, które mogą zwiększać potencjał drażniący.
Produkty żelowe mają mniejszą biodostępność, są łagodniejsze i wolniej się wchłaniają. Najszybciej działają roztwory
wodne lub alkoholowe, ale bardziej prawdopodobne jest podrażnienie po aplikacji i mogą także przesuszać skórę.
Kremy nocne z dodatkiem kwasów stosujemy codziennie,
ponieważ mają mniejsze stężenia niż powyższe formy kosmetyczne oraz zawierają dodatek substancji regenerujących barierę hydrolipidową (np. skwalan, ceramidy).

Opieka farmaceutyczna
po chemoeksfoliacji
Często do aptek trafiają pacjenci po chemoeksfoliacji w gabinecie kosmetologicznym. Warto polecić im odpowiednią pielęgnację pozabiegową, szczególnie jeśli zabiegi wykonywane
są w serii. Kluczowe jest używanie produktów regenerujących
barierę hydrolipidową, zwłaszcza w pierwszym tygodniu.
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Rec eptur a o k i e m p r ak t yk a:
Związki c hlor h e ksydyn y w l e k ach
sporząd z an ych w ap t e ce
C h l o rh e k sy d y na zo sta ła zsyntezowana we wc z esnyc h latac h
50 -ty c h u bi e g ł e g o wi eku p rz ez B rytyj c z yków ( I m p eri al
C h e mi c a l I nd u str i e s) j ako kati o nowy bi s-guani d składaj ąc y
si ę z d wó c h p i e r śc i e ni 4-c hlo ro fenylowyc h i dwó c h g rup
bi g u a ni d ow y c h p o ł ą c zo nyc h c entralnym łańc uc hem heksam etylenowym .

Artykuł sponsorowany
Jest powszechnie stosowanym anty-

Jej dodatnio naładowana cząsteczka re-

septykiem stosowanym na skórę i bło-

aguje z ujemnie naładowanymi grupami

ny śluzowe oraz stanowi składnik past

fosforanowymi na powierzchni komórek

do higieny jamy ustnej i płukanek sto-

drobnoustrojów. Powoduje lizę komó-

matologicznych, ale także jako środek

rek bakteryjnych oraz wnika do komórki,

konserwujący w produktach kosme-

by wytrącając składniki cytoplazmatycz-

tycznych, głównie z uwagi na swoje

ne doprowadzić do jej obumarcia (3).

działanie przeciwbakteryjne (szerokie
spektrum działania) (1) i duży profil bez-

Efekt finalny zależny jest od stęże-

pieczeństwa.

nia chlorheksydyny – niższe stężenia
(0,02%) są bakteriostatyczne i powo-

Jak działa chlorheksydyna?
Chlorheksydyna

stosowana

dują wyciek substancji wewnątrzkomórkowych, takich jak potas i fosfor,

miejsco-

natomiast wyższe stężenia są bakterio-

wo wykazuje działanie przeciwko sze-

bójcze, poczynając już od 0,5% (osiąga-

rokiemu zakresowi patogenów, w tym

jąc maksimum aktywności w stężeniu

bakteriom G(+) i G(-), fakultatywnym

2%) i powodują precypitację cytopla-

beztlenowcom i tlenowcom, drożdżom

zmatyczną (4).

(grzybom) oraz wirusom (2). Szerokie
spektrum działania przeciwbakteryjnego chlorheksydyna zawdzięcza swojej
zdolności do niszczenia błon komórkowych drobnoustrojów.
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Jakie związki chlorheksydyny są dostępne
na rynku?

Glukonian chlorheksydyny jest solą chlorheksydyny i kwasu glukonowego.

Dioctan chlorheksydyny jest solą chlorheksydyny i kwasu octowego.

AHA, czyli alfa-hydroksykwasy

Po podaniu doustnym 300 mg glukonianu chlorheksydyny jej

Badania farmakokinetyczne oceniające 0,12% płukankę do-

zaś po 12 godzinach od podania jej poziomy były praktycznie

ustną glukonianu chlorheksydyny wykazały, że około 30%

nieoznaczalne (5). Chlorheksydyna podawana doustnie wy-

substancji czynnej pozostaje w jamie ustnej po spłukaniu,

dala się głównie z kałem (ok. 90%) i w minimalnym stopniu

a następnie jest ona powoli uwalniana do płynów jamy ustnej.

z moczem (< 1%).

średni poziom w osoczu po 30 minutach wynosił 0,206 µg/g,

Badania z chlorheksydyną wykazały, że jest ona słabo wchłaniana z przewodu pokarmowego.
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Jaki jest profil toksykologiczny
chlorheksydyny?

Jakie stężenia chlorheksydyny stosuje się
w praktyce?

Chlorheksydyna posiada kategorię bezpieczeństwa B u ciężar-

Przykłady stężeń stosowanych w praktyce klinicznej (9):

nych. W badaniach na zwierzętach nie wykazano niekorzystnego wpływu na ciążę ani na laktację 100-krotnie wyższych

•

dawek niż te, które stosowano u ludzi. Nie zaobserwowano
również działania prokarcinogennego ani mutagennego. LD50

rurgicznym
•

wynosi > 5 g/kg dla chlorheksydyny stosowanej podskórnie
u myszy. Małe dzieci mogą być bardziej podatne na zatrucie

4% peeling do przygotowania skóry przed zabiegiem chi2% roztwór wodny lub w 70% etanolu do odkażania pola
operacyjnego przed zabiegami

•

i przedawkowanie. Spożycie przez małe dziecko 28,35 – 56,7 g

0,5-1% roztwór wodny lub etanolowy do dezynfekcji narzędzi

(1-2 oz) może spowodować dolegliwości żołądkowo-jelitowe,

•

0,5% roztwór wodny do przemywania ran i oparzeń

nudności i objawy zatrucia. Leczenie powinno obejmować le-

•

0,5% roztwór w 70% etanolu lub 1% roztwór wodny do

czenie objawowe i podtrzymujące. Jednak w praktyce spożycie takiej ilości chlorheksydyny, nawet jako przypadkowe (nie-

odkażania pola operacyjnego, do dezynfekcji rąk
•

zamierzone) jest nieosiągalne. To także przemawia za dużym

0,12%, 0,2% lub 2% roztwory wodne do płukania i higieny
jamy ustnej

bezpieczeństwem substancji.

•

Warto zaznaczyć i podkreślić, że chlorheksydyna nie wchodzi

•

0,02% roztwór wodny do przepłukiwania pęcherza moczowego

w interakcje z lekami i jest pod tym względem bezpieczna (17).

Jak wygląda aktywność mikrobiologiczna
chlorheksydyny?

0,05%-0,02% roztwór wodny stosowany do zabiegów ginekologicznych i położniczych

•

0,02 % jako krople oczne, oczny antyseptyk

•

0,05% chlorheksydyna + 2% lidokaina jako żel lubrykacyjny w znieczuleniu miejscowym podczas zakładania
cewnika, w innych procedurach urologicznych podczas

Badanie oceniające 0.12% wodny roztwór chlorheksydyny

leczenia objawowego bolesnego zapalenia cewki i/lub

w formie płukanki do jamy ustnej wykazało jej aktywność

pęcherza moczowego.

w stosunku do bakterii tlenowych i beztlenowych (3). Po sześciu miesiącach stosowania zaobserwowano znaczącą redukcję liczby komórek bakteryjnych (CFU -od ang. colony-forming
unit) tworzących płytkę nazębną średnio o 54-97%. Nie zaobserwowano przy tym istotnego wzrostu oporności u badanych szczepów bakteryjnych ani wzrostu poziomu patogenów
oportunistycznych. Trzy miesiące po odstawieniu płukanki
flora bakteryjna jamy ustnej powróciła do stanu pierwotnego,
zachowując wyjściową wrażliwość na chlorheksydynę.

Przykłady przepisów na leki recepturowe
z chlorheksydyną
Powszechnie w lecznictwie dostępne są gotowe roztwory
chlorheksydyny jako antyseptyki do odkażania skóry, błon śluzowych, przemywania ran, ale też do odkażania powierzchni. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację sanitarno-epidemiologiczną istnieje możliwość przygotowywania roztworów
chlorheksydyny w formie leków magistralnych. Poniżej przy-

Wykazano, że 1% roztwór glukonianu chlorheksydyny w 68,7%
alkoholu etylowym (v/v) osiąga aktywność antyseptyczną już
po 15 sekundach od zastosowania (2) w stosunku do wszystkich (>99% zabitych mikoroorganizmów) ocenianych izolatów
bakteryjnych (Tabela 1), w tym w warunkach laboratoryjnych,
jaki i izolatach klinicznych (Tabela 2). Aktywność ta jest także
zależna od czasu ekspozycji (Tabela 3) (22).

kłady receptur, które można wypisać na receptę:
Rp.:
Chlorhexidini gluconatis sol. 20%
2,5 Ethanoli 96% 66,5
Aquae ad 100,0
Rp.:
Chlorhexidini diacetatis 0,5
Ethanoli 96% 66,5
Aquae ad 100,0
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Rp.:

Z kolei metaanaliza obejmująca 13 badań nad antyseptykami

Chlorhexidini diacetas 0,1

w różnych roztworach, przeprowadzonych na łącznej liczbie

Aquae ad 500,0

2623 pacjentów wykazała większą efektywność roztworów

M.f. sol. D.S.

alkoholowych, w tym 0,5% metylowego roztworu chlorheksy-

Do płukania pęcherza, w infekcjach dróg moczowych

dyny w porównaniu do roztworu alkoholowego jodowanego

(nasiadówki)

powidonu, jednak jakość tych dowodów była niska (12).

Rp.: Maść 0,5%

Pojawiły się również doniesienia o synergistycznym działaniu

20% Sol. Chlorhexidini digluconatis 2,5

chlorheksydyny i etanolu, np. wobec wieloopornego szczepu

Aquae Eucerini aa ad 100,0

Acinetobacter baumannii ocenianego w warunkach szpital-

M.f. ung.

nych (18). Również w stosunku do wankomycyno-opornego

D.S. Na ranę 2-3 x dz. po 2 g maści cienką warstwą

szczepu Enterococcus faecium (VREfm) chlorheksydyna, nawet w stężeniach subterapeutycznych, zwiększała wrażliwość

Rp.: Maść 1%

patogenu na ceftriakson (19).

20% Sol. Chlorhexidini digluconatis 5,0
Aquae

Uzyskano również dane odnośnie aktywności przeciwwiru-

Ung. Cholesteroli aa ad 100,0

sowej roztworów wodnych chlorheksydyny. O ile roztwór

D.S. 2 – 3 x dz. na ranę 2 g maści cienką warstwą

wodny chlorheksydyny okazał się wysoce efektywny w sto-

(Na trudno gojące się rany)

sunku do bakterii i grzybów, to wobec wirusów nie wypadł
najlepiej – był mniej skuteczny nawet od 20% roztworu mydła

Chlorheksydyna w badaniach klinicznych

potasowego (20). Biorąc więc pod uwagę aktualne zagrożenie

Najnowsza metaanaliza obejmująca 30 badań przeprowadzonych łącznie na 29 006 pacjentach potwierdza wyższość
chlorheksydyny nad jodowanym powidonem, jeśli chodzi
o ograniczanie ryzyka zakażenia w polu operacyjnym czysto-skażonym, natomiast nie wykazała różnicy w częstości występowania i nasilenia efektów ubocznych (13).

epidemiologiczne (coraz częściej występujące epidemie wirusowe) wydaje się, że w warunkach szpitalnych zdecydowanie
lepszym rozwiązaniem będzie stosowanie do dezynfekcji roztworów etanolowych (>95% v/v) tam, gdzie to zagrożenie jest
realne, a więc np. w szpitalach zakaźnych czy na oddziałach
dedykowanych do leczenia pacjentów zakażonych.

Badanie populacyjne AVALANCHE (7) przeprowadzone na

Rola etanolu w działaniu
przeciwwirusowym

916 pacjentach, porównujące aktywność antyseptyczną 0,5%

Udowodniono, że etanol wykazuje silne działanie przeciwwi-

roztworu wodnego vs. roztworu alkoholowego (70% etanol,

rusowe zarówno w badaniach in vitro jak i w badaniach na

v/v) w przygotowaniu do zabiegu, a następnie wobec rany po-

pacjentach (21). Aktywność wirusobójcza etanolu w stężeniu

operacyjnej w warunkach drobnych zabiegów chirurgicznych

pow. 95% obejmuje zdecydowaną większość wirusów istot-

skóry, nie wykazało żadnej znamiennie statycznej różnicy po-

nych klinicznie i jest osiągana po trzydziestosekundowej eks-

między ocenianymi roztworami zarówno w kwestii większej

pozycji. Europejska terminologia mikrobiologiczna dopuszcza

skuteczności któregoś z roztworów, jak i częstości działań

trzy różne stwierdzenia dotyczące aktywności przeciwwiru-

niepożądanych, mimo że wcześniejsze doniesienia wskazywa-

sowej: „aktywne wobec wirusów otoczkowych”; „aktywność

ły na to, że roztwór alkoholowy chlorheksydyny znamiennie

wirusobójcza o ograniczonym spektrum”, która obejmuje wi-

bardziej zmniejszał ryzyko zakażenia rany pooperacyjnej w ze-

rusy otoczkowe, adenowirusy, norowirusy i rotawirusy oraz

stawieniu z roztworem alkoholowym jodowanego powidonu

„aktywność wirusobójcza”, która obejmuje wszystkie wirusy

(9,5% vs. 16,1%) (8).

istotne w medycynie ludzkiej. Tą ostatnią uzyskujemy stosując
97,5% etanol (v/v), jednak nie jest on dostępny w recepturze.

Inne randomizowane badanie CAPICA (przeprowadzone na

Analizując realne zagrożenie epidemiologiczne, etanol – po-

932 pacjentach) (10), porównujące aktywność antyseptyczną

cząwszy od stężenia 50 % (v/v) – jest skuteczny w ciągu 30 se-

alkoholowego roztworu chlorheksydyny i jodowanego powi-

kund przeciwko koronawirusowi SARS, koronawirusowi MERS,

donu zastosowanych w przygotowaniu do zabiegu cesarskiego

wirusowi Ebola, wirusowi grypy A, w tym ludzkiemu typowi

cięcia, wykazało mniejsze ryzyko zakażenia rany pooperacyj-

H3N2, ptasiemu typowi H3N8 i ludzkiemu typowi H1N1, wiru-

nej po zastosowaniu chlorheksydyny.

sowi grypy B, HIV, HBV oraz wirusowi Zika (21).
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Reakcje alergiczne związane
ze stosowaniem chlorheksydyny

Podsumowanie

Z głównych problemów związanych ze stosowaniem chlorhek-

wobec bakterii i grzybów, jako antyseptyk stosowany do od-

sydyny na plan pierwszy wysuwa się alergia na substancję,

każania skóry i błon śluzowych w tym rąk, jednak jej aktyw-

zgłaszana coraz częściej – szczególnie w procedurach około-

ność wobec niektórych wirusów jest ograniczona (Tabela 4).

operacyjnych. Częstość występowania okołooperacyjnych re-

Dlatego wskazane jest jej stosowanie łączne z etanolem, aby

akcji alergicznych wynosiła 9-10% w Wielkiej Brytanii, Danii

rozszerzyć spektrum działania o tę grupę patogenów. Roz-

i Belgii (9). Badanie wieloośrodkowe (13 ośrodków) wykazało

twory etanolowe chlorheksydyny funkcjonujące w receptu-

252 przypadki anafilaksji względem chlorheksydyny, co sta-

rze jako leki magistralne, spełniają więc najwyższe standardy,

nowiło jedną z czterech najczęściej diagnozowanych przyczyn

jeśli chodzi o zabezpieczenie antyseptyczne, również w sto-

anafilaksji okołooperacyjnej, wliczając w to leki zwiotczające,

sunku do wszystkich wirusów istotnych klinicznie (albowiem

antybiotyki i lateks (15). Występowanie alergii kontaktowej

są to roztwory 96% etanolu). Jednocześnie warto podkreślić,

na chlorheksydynę (test płatkowy) wyniosło 0,47-1% (16).

że chlorheksydyna wykazuje wysoki profil bezpieczeństwa

Przy czym najczęstszą formą alergii jest opóźniona wysypka

i jest na ogół dobrze tolerowana.

Reasumując, chlorheksydyna wykazuje doskonałą aktywność

i zapalenie kontaktowe skóry. Pomimo powszechnego stosowania chlorheksydyny w placówkach opieki zdrowotnej, częstość anafilaksji wywołanej przez chlorheksydynę u pracowników opieki zdrowotnej jest stosunkowo niska.
Najczęściej zgłaszane działania niepożądane obejmują ból
zęba, opryszczkę języka, podrażnienie skóry i reakcje nadwrażliwości. Nadal nie jest jasne, czy nadwrażliwość typu IV
może predysponować osobę do nadwrażliwości typu I, ale wykazano, że znaczna liczba pacjentów z nadwrażliwością typu
IV ma również pozytywny wynik testu skórnego z chlorheksydyną, dlatego u wszystkich pacjentów z pozytywnym testem
śródskórnym z chlorheksydyną należy wykonać badanie na
nadwrażliwość typu I.

Jakie działania niepożądane mogą
pojawić się podczas zewnętrznego
stosowania chlorheksydyny?

*wartości nietypowe (odstające) wyłączono z obliczeń
Tabela 1: Aktywność antybakteryjna 1% roztworu glukonianu
chlorheksydyny w etanolu 68,7 % (v/v) (2)

Podczas stosowania chlorheksydyny mogą pojawiać się problemy ze strony różnych układów (17), w tym przy zastosowaniu zewnętrznym na skórę i błony śluzową odnotowywano:
•

Miejscowe. Częstotliwość niezgłaszana: owrzodzenie,
złuszczanie, nadmierne rogowacenie skóry i śluzówek,
skrócenie wędzidełka, obolałość, tkliwość, ból pulsujący,
dyskomfort i nadwrażliwość. Raporty po wprowadzeniu
do obrotu: drobne podrażnienia

•

Dermatologiczne. Częstość nieznana: wysypka, rumień/
rumień uogólniony, pokrzywka, zapalenie skóry, świąd,
wyprysk, podrażnienie skóry, pęcherze, zimne poty. Wysypka, rumień i pokrzywka występowały z reakcjami nadwrażliwości. Zapalenie skóry, świąd, rumień, wyprysk,
wysypka, pokrzywka, podrażnienie skóry i pęcherze wystąpiły z reakcjami alergicznymi skóry.
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Tabela 2: Minimalne stężenie hamujące 1% roztworu glukonianu
chlorheksydyny w etanolu 68,7 % (v/v) wobec szczepów bakteryjnych
w warunkach laboratoryjnych i wobec izolatów klinicznych (2).
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c h l o r h e ksydyn a

Średnia redukcja log
0.05% chlorheksydyna
po 20 sekundach

Średnia redukcja log
0.05% chlorheksydyna
po 60 sekundach

Staphylococcus aureus

0.4

0.7

2.5

Staphylococcus epidermidis

2.2

3.4

>5.1

Streptococcus faecalis

0.4

0.4

1.1

Streptococcus pneumoniae

0.8

1.5

>3.5

Streptococcus pyogenes

1.2

1.8

>3.7

Streptococcus viridans

0.4

0.8

2.3

Bacillus subtilis

0.5

0.5

0.3

Clostridium welchii

2.1

3.1

>4.8

Corynebacterium spp

1.1

1.4

3.7

Lactobacillus casei

0.2

0.2

4.1

Listeria monocytogenes

0.6

2.2

4.8

Acinetobacter anitratus

1.4

2.6

>5.3

Bacteroides distastonis

0.9

2.7

>4.9

Bacteroides fragilis

3.0

4.2

5.2

2.8

>4.0

Drobnoustroje

Średnia redukcja log
0.05% chlorheksydyna
po 600 sekundach

Gram (+) ziarenkowce

Gram (+) pałeczki

Gram (-)

Campylobacter pyloridis
Escherichia coli

3.2

5.0

>6.4

Haemophilus influenzae

>4.1

>4.1

>4.1

Klebsiella aerogenes

2.7

3.9

>5.9

Klebsiella pneumoniae

3.0

4.8

>6.2

Proteus mirabilis

0.8

0.9

2.9

Proteus vulgaris

0.8

1.0

4.1

Pseudomonas aeruginosa

1.7

2.7

4.9

Salmonella typhimurium

2.0

3.7

>6.0

Aspergillus fumigatus

0.7

1.2

2.4

Aspergillus niger

0.7

1.2

3.0

Penicillium notatum

0.6

2.0

3.5

Rhizopus sp

0.4

0.4

0.5

Scopulariopsis spp

0.6

1.1

2.3

Candida albicans

2.8

>4.1

>4.2

Candida guillermondii

3.5

>4.3

>4.3

Candida parapsilosis

2.1

3.4

>4.2

Candida pseudotropicalis

3.6

>4.4

>4.4

Cryptococcus neoformans

4.0

>4.2

>4.2

Prototheca zopfii

3.3

>3.6

>3.6

Saccharomyces cerevissia

3.7

>3.7

>3.7

Torulopsis glabrata

1.3

2.2

>4.4

Epidermophyton floccosum

0.7

0.5

>1.8

Microsporum canis

0.4

1.0

>2.0

Microsporum fulvum

0.2

0.6

>2.4

Microsporum gypseum

0.1

0.3

2.0

Trichophyton equinum

0.5

1.1

>2.1

Trichophyton interdigitale

0.4

0.9

>2.4

Trichophyton mentagrophytes

1.3

>2.1

>2.1

Trichophyton quinkeanum

0.2

0.9

>2.8

Trichophyton rubrum

0.3

0.6

>2.4

Trichophyton tonsurans

0.4

0.3

1.6

Grzyby/ pleśnie

Drożdżaki

Dermatofity

Tabela 3: Redukcja liczby komórek bakteryjnych. Redukcja o 1-log odpowiada 10-krotnemu zmniejszeniu liczby komórek (eliminacja 90%), redukcja o 2-log odpowiada 100 krotnemu zmniejszeniu liczby komórek (eliminacja 99%) (22).
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chl orheksydyn a
Wirus

Rodzina

Aktywność

Chlorheksydyna (%)

Respiratory syncytia virus (RSV)

Paramyxovirus

+

0.25

Herpes hominis/simplex (HSV)

Herpesvirus

+

0.25

Polio virus type 2 (PV2)

Enterovirus

–

0.02

Adenovirus type 2

Adenovirus

–

0.02

Equine infectious anaemia virus (EIAV)

Retrovirus

+

2.0

Poxvirus

+

2.0

Variola virus (wirus ospy prawdziwej) (VARV)
Herpes simplex virus type 1/type 2 (HSV-1, HSV-2)
Wirus końskiej grypy

Herpesvirus

+

0.02

Orthomyxovirus

+

0.001

Wirus klasycznego pomoru świń (ASF)

Togavirus

+

0.001

Wirusowa biegunka bydła (BVD)

Paramyxovirus

+

0.001

Wirus paragrypy

Paramyxovirus

+

0.001

Wirus epidemicznej biegunki (TEGV)

Coronavirus

+

0.001

Wirus wścieklizny

Rhabdovirus

+

0.001

Paramyxovirus

+

0.01

Coronavirus

+

0.01

Newcastle virus (VND)

Paramyxovirus

+

0.01

Choroba Aujeszkiego

Herpesvirus

+

0.01

Cytomegalovirus (CMV)

Herpesvirus

+

0.1

Coxsackie virus

Picornavirus

–

0.4

Echo virus

Picornavirus

–

0.4

Rotawirus

Reovirus

–

1.5

Retrovirus

+

0.2

Nosówka (CDV)
Wirus ptasiego zapalenia oskrzeli (IBV)

Ludzki wirus niedoboru odporności (HIV)
Tabela 4: Aktywność przeciwwirusowa chlorheksydyny (22)

dr hab. Emil Trofimiuk
Artykuł przygotowany we współpracy
z firmą Fagron
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PAN OR AMA S A MORZĄ DU

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami

Przygotowane przez agencję lobbingową Forum Prawo dla

Związku Pracodawców Aptecznych oraz Prezes Naczelnej Izby

Rozwoju opracowanie pt: „Kto ukradł Polakom apteki?”

Aptekarskiej w celu omówienia możliwości wykorzystania po-

przedstawia szereg nieprawdziwych sformułowań, które nie

tencjału aptek w walce z pandemią COVID-19. Rozmawiano

mają nic wspólnego z rzetelną i bieżącą oceną sektora aptecz-

zwłaszcza o zaangażowaniu farmaceutów w proces szczepień.

nego. Wpisują się jedynie w obserwowany od miesięcy trend,

Podczas spotkania Prezydent Andrzej Duda podkreślił ko-

którego celem jest dyskredytacja w przestrzeni publicznej

nieczność podwyższenia prestiżu polskiego farmaceuty i pozy-

przyjętych w 2017 r. przepisów nowelizujących Prawo farma-

tywnie odniósł się do postulatów poszerzania usług z zakresu

ceutyczne (tzw. „Apteka dla Aptekarza”). Naczelna Izba Apte-

ochrony zdrowia, jakie mogą być oferowane pacjentom przez

karska odniosła się do nieprawdziwych stwierdzeń dotyczą-

farmaceutów w aptekach.

cych wspomnianej regulacji.

30 marca br. podczas konferencji prasowej Premiera RP Mateusza Morawieckiego, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michała Dworczyka oraz Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego, rząd przestawił zmiany w Narodowym Programie

BOIA zamieściła komunikat dotyczący konieczności zabezpie-

Szczepień, które obowiązywać będą od II kwartału br.

czenia przez kierowników lub właścicieli aptek upoważnień

Farmaceuci razem z fizjoterapeutami i diagnostami laborato-

go zachorowania. Komunikat ma związek z obecną sytuacją

do reprezentowania apteki przed NFZ w przypadku nagłe-

ryjnymi, dołączyli do grona zawodów medycznych, które nie
tylko podadzą szczepionkę, lecz również zakwalifikują pacjenta do szczepienie. Procedura szczepienia wykonanego przez
farmaceutę odbywać się będzie poprzez wypełnienie kwestionariusza wstępnego wywiadu, a przypadku ewentualnych
wątpliwości, konieczna będzie konsultacja lekarska.

epidemiczną i jej następstwami. „Sytuacja jest dynamiczna
i z informacji jakie przekazał nam Śląski ONFZ - jest coraz więcej przypadków kiedy kierownik lub właściciel apteki z dnia
na dzień jest hospitalizowany - nie pozostawiając żadnego
upoważnienia” – czytamy w komunikacie. Brak upoważnienia
skutkuje między innymi problemami z wypłatą refundacji.

Nawet 500 nowych placówek powstało na terenach wiejskich
i w mniejszych miejscowościach od momentu wejścia w życie
„Apteki dla Aptekarza”. Mimo tego, iż sama regulacja nie ma
wpływu na zamknięcia aptek, niektóre gremia bezpodstaw-

Izba w Częstochowie przekazuje informację Studium Kształ-

nie próbują obarczyć ją za to winą. Spadek rentowności, silna

cenia Podyplomowego Wydziału Nauk Farmaceutycznych

konkurencja oraz pandemia COVID-19 to główne przyczyny

w Sosnowcu. Farmaceuci zainteresowani specjalizacją z far-

zmiany liczby placówek.

macji aptecznej mogą skorzystać z wiosennego naboru kandydatów. Wnioski należy składać za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) w dniach
od 30 kwietnia do 31 maja 2021 r.
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DIA zapowiada cykl webinarów poświęconych zmianom, jakie

Krystian Szulc, radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej udo-

wprowadza Ustawa o Zawodzie Farmaceuty, która wejdzie

stępnił opracowanie „Nowa Ustawa o zawodzie farmaceuty

w życie 16 kwietnia 2021 r. W trakcie ich trwania będziemy

– wyjaśnienie przepisów odc. 1”. Jak czytamy w części poświę-

starali się przekazać możliwie szeroko informacji dotyczą-

conej uwagom ogólnym: „Do nowej ustawy o UoZF wiele prze-

ce Ustawy o Zawodzie Farmaceuty, a także omówić bieżące

pisów zostało przeniesionych z ustawy o Izby Apt. z różnymi

wydarzenia, które wpływają na wykonywanie przez Państwa

zmianami. Należy dobrze ocenić taką praktykę, gdyż przepisy

zawodu. Oprócz tego w czasie spotkań chcemy przekazać Pań-

Izby. Apt w tym zakresie dobrze sprawdzały się przez 30 lat.

stwu także inne, wymagające uwagi wiadomości, jak choćby

Przepisy przeniesione do ustawy o UoZF zostały wykreślone

aspekt szczepionek i szczepień przeciw COVID-19. Postara-

z ustawy Izby Apt. i od 16 kwietnia 2021 r. będą już częścią

my się również odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania

nowej ustawy UoZF”.

w omawianych tematach – informuje mgr farm. Marcin Repelewicz, Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wrocławiu.

W związku z pytaniami dotyczącymi statusu zawodu farmaIzba w Kaliszu informuje, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu
zamieszczony został komunikat Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 30 marca 2021
roku dotyczący nieprawidłowości w sposobie postępowania
podczas weryfikacji autentyczności leków. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie
z „Przewodnikiem zarządzania alertami generowanymi przez
system weryfikacji autentyczności leków dla produktów podlegających serializacji i wprowadzonych do obrotu po 9 lutego
2019 r.”, opublikowanym na stronie internetowej Głównego
Inspektoratu Farmaceutycznego, należy postępować zgodnie
z wytycznymi opisanymi w ww. „Przewodniku”.

ceuty OIA w Łodzi informuje, iż zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Dialogu Społecznego Ministerstwa Zdrowia z dnia
2.09.2011 r. w sprawie definicji osoby wykonującej zawód
medyczny magister farmacji zatrudniony w aptece z czynnym
prawem wykonywania zawodu jest osobą wykonującą zawód
medyczny.
Pojęcie „osoby wykonującej zawód medyczny” definiuje art.
2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dn ia 15 kwietnia 2011 r. o działalności
leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Zdaniem Departamentu
definicja ta odnosi się do osób, które na podstawie odrębnych
przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz osób legitymujących się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym
zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny.
Z powyższego wynika, że ustawodawca wyodrębnia dwie grupy osób wykonujących zawód medyczny. Jedną grupę stanowią
osoby, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska posiada swoją skrytkę
w Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej.
Od dnia 30 marca 2021 roku wszelkie sprawy urzędowe wymagające obiegu dokumentów można załatwić za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

są od udzielania świadczeń zdrowotnych. Do grupy tej zaliczyć
należy: lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów, pielęgniarki, położne, diagnostów laboratoryjnych, ratowników medycznych
oraz farmaceutów. Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, przez świadczenia zdrowotne należy rozumieć działania służące zachowaniu,
ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów
odrębnych regulujących zasady ich wykonywania.
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Izba krakowska informuje, że dostępny jest numer 1/2021

WOIA zachęca do lektury swojego biuletynu. „Zaraza Gale-

biuletynu informacyjnego OIA w Krakowie „Farmacja Krakow-

na” to felieton opublikowany w numerze nr 4/2020 "Farmacji

ska”. W numerze między innymi opracowanie omawiające

Wielkopolskiej": Smak i węch zanikały stopniowo. Po tygodniu

nowe zadania kierownika apteki wynikające z wejścia w życie

znów zacząłem odczuwać smak potraw. Powrócił też smak ży-

ustawy o zawodzie farmaceuty, profilaktyka i leczenie żylnej

cia. Świat ponownie wypełnił się bogactwem zapachów. Po-

choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów ze schorzeniami

woli zapominałem o gorączce, duszącym kaszlu, męczącym

onkologicznymi czy też artykuł zatytułowany „Wczoraj i dziś

odkrztuszaniu wydzieliny, której kolor przypominał wodę

roślin leczniczych”.

w Zatoce Gdańskiej zanieczyszczoną sinicami. Mój system odpornościowy tym razem wygrał bitwę z niewidzialnym intruzem. Ale bitewny pył jeszcze nie opadł. Trudno ciągle oswoić
się z bezsennością i gorszą kondycją.

OOIA udostępniła i rekomenduje do przeczytania notatki jednego z farmaceutów opisującego swoje doświadczenia z walki
z COVID-19.

ZOIA opublikowała kolejny numer Biuletynu Informacyjnego.
W wydaniu między innymi informacja dotycząca wydawania
z apteki preparatów o kategorii dostępności OTC zawierających w swoim składzie substancje psychoaktywne, opracowanie poświęcone dystrybucji i logistyce w narodowym programie szczepień przeciwko COVID-19 czy artykuł „Etyka. Po co
nam kodeks etyki zawodowej?”.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina,
że w dniu 16 kwietnia 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy
dotyczące wykonywania zawodu farmaceuty. Jedną z nowości
jest określenie szerszego niż dotychczas katalogu przypadków, których zaistnienie skutkuje obligatoryjnym skreśleniem
z rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę
aptekarską. Izba warszawska przypomina ponadto, że farmaceuta, który chce wykonywać zawód, podlega obowiązkowi
wpisu do rejestru farmaceutów prowadzonego przez okręgową radę aptekarską, która przyznała prawo wykonywania zawodu albo przez okręgową radę aptekarską na terenie której
farmaceuta wykonuje zawód (jeśli farmaceuta wykonuje ten
zawód na terenie innej izby niż izba, która przyznała to prawo).
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T E S T WI ED Z Y

01

05

Komunikacja niewerbalna wykorzystująca czas
(punktualność, czas trwania spotkania itp.)
jako formę przekazu nazywa się:

Jednym z parametrów gazometrii jest wysycenie
hemoglobiny tlenem SpO 2 (saturacja), która powinna mieścić się w prawidłowym zakresie wynoszącym:

A. Timingiem
B. Kinezyką
C. Chronemiką
D. Proksemiką

02
Mechanizm działania parabenów stosowanych jako
konserwanty polega na:

A. Przyspieszeniu transportu błonowego
B. Przyspieszeniu syntezy kwasu nukleinowego
DNA
C. Przyspieszeniu syntezy kwasu nukleinowego
RNA
D. Denaturacji białek drobnoustrojów

03
Roślinny enzym proteolityczny – bromelaina
stosowana m.in. w peelingu pozyskiwana jest z:

A. czarnej porzeczki
B. ananasa
C. kiwi
D. brzoskwiń

04
Peelingi wpływają na poprawę wyglądu skóry
poprzez:

A. 99-100%
B. 95-98%
C. 90-94%
D. 88-89%

06
Hiperkarpia – to stan podwyższonego ciśnienia
parcjalnego dwutlenku węgla we krwi występujący
przy wartości przekraczającej:

A. 45 mmHg
B. 40 mmHg
C. 35 mmHg
D. 30 mmHg

07

Przy zastosowaniu acyklowiru najlepsze efekty
złagodzenia przebiegu zakażeń wywołanych przez
wirus ospy wietrznej i półpaśca może nastąpić
w przypadku zastosowania leku w ciągu:

A. 24 godzin od momentu pojawienia się wysypki
B. 48 godzin od momentu pojawienia się wysypki
C. 4 dni od momentu pojawienia się wysypki
D. 6 dni od momentu pojawienia się wysypki

08
Neuralgia popółpaścowa, to ból po przebytym
półpaścu utrzymujący się przez okres, od momentu
wystąpienia wysypki:

A. dłuższy niż 1 miesiąc
B. dłuższy niż 2 miesiące
C. dłuższy niż 3 miesiące
D. dłuższy niż 4 miesiące

A. regulację procesu jej złuszczania
B. wygładzanie i rozjaśnienie oraz regulację
wydzielania sebum
C. działanie komedolitycznie
D. wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe

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