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OD re da kcji
W najnowszym e-wydaniu Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej,
przygotowaliśmy dla czytelników aż dwa artykuły poświęcone recepturze aptecznej.
Duet autorów - mgr farm. Joanna Bilek oraz dr hab. Maciej Bilek, prof. UR opisują
olej lniany, a mgr farm. Kamila Kulbaka podsumowuje zastosowanie w przepisach
leków sporządzanych w aptece rolę minoksydylu.
Praktykującym za pierwszym stołem powinien przypaść do gustu artykuł mgr farm.
Malwiny Lachowicz, wspomagający poradnictwo apteczne dotyczące terapii zgagi
i choroby refluksowej przełyku. W trend opieki farmaceutycznej wpisuje się także
opracowanie mgr farm. Aleksandry Mroczkowskiej na temat wpływu leku na badania krwi i moczu.
Czy jest zespół PIMS? Dr n. farm. Regina Kasperek porusza ważny i aktualny temat
powikłań infekcji wirusem SARS-CoV-2 u dzieci.
16 kwietnia 2021 roku zaczęła obowiązywać Ustawa o Zawodzie Farmaceuty. To
wielki krok dla naszego zawodu. – Wejście w życie tej regulacji otwiera nowy rozdział w historii polskiej farmacji. Dzięki tej ustawie niewykorzystany do tej pory potencjał zawodowy farmaceutów wreszcie zostanie wykorzystany. Liczę, że ustawa
stanowić będzie mocny grunt do kompleksowego wdrożenia i funkcjonowania usług
z zakresu opieki farmaceutycznej, które umożliwią poprawę komfortu zdrowotnego
pacjentów, samorealizację farmaceutów, a także racjonalizację wydatków przewidzianych na ochronę zdrowia. Wierzę, że wprowadzone zapisy, będą również chronić
naszą niezależność i samodzielność w podejmowaniu decyzji zawodowych – podsumowuje Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.
Zapraszamy do lektury!

REDAKCJA
dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Sposoby na walkę
ze zgagą oraz chorobą
refluksową przełyku
Refluks żołądkowo-przełykowy jest procesem f izjologicznym
def iniowanym jako mimowolny przepływ treści żołądkowej z powrotem do przełyku. Choroba refluksowa przełyku
(GERD, ang. gastroesophageal reflux disease) jest schorzeniem przewlekłym i pojawia się, gdy refluks przyczynia się
do występowania uciążliwych objawów oraz powikłań.

Zarzucanie do przełyku treści żołądkowej

a mianowicie typ nienadżerkowy (NERD,

o charakterze kwaśnym (pH < 4) bądź też

non-erosive reflux disease) oraz nadżer-

zasadowym (pH > 4), skutkuje występo-

kowy (ERD, erosive reflux disease) [3,4].

waniem uciążliwych dolegliwości oraz potencjalnych powikłań z nimi związanych,
które wpływają w sposób negatywny na
jakość życia pacjenta [1,2].

Fizjologiczna ochrona
oraz patomechanizm
refluksu

Choroba refluksowa przełyku jest bardzo
powszechnym schorzeniem w gastroen-

Istnieje kilka mechanizmów mających na

terologii, które dotyka miliony osób na ca-

celu ochronę przed refluksem, wśród któ-

łym świecie. Szacuje się, że częstość jej wy-

rych możemy wymienić barierę antyre-

stępowania waha się w granicach pomię-

fluksową, klirens przełykowy oraz działa-

dzy 8 a 33% oraz że liczby te wraz z upły-

nie ochronne błony śluzowej przełyku [1].

wem czasu będą wzrastać. W zależności

Bariera antyrefluksowa składa się z dol-

od braku bądź występowania uszkodzeń

nego zwieracza przełyku i włókien prze-

błony śluzowej przełyku, możemy wy-

pony, kąta Hisa, odcinka brzusznego prze-

różnić dwie postaci choroby refluksowej,

łyku oraz więzadła połączenia żołądkowo
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– przełykowego. Dolny zwieracz przełyku (LES, ang. lower

Czynniki ryzyka rozwoju GERD

esophageal sphincter) utrzymuje ciśnienie na poziomie
umożliwiającym zapobieganie cofaniu się treści żołądko-

Na rozwój choroby refluksowej przełyku mają wpływ za-

wej do dalszej części przełyku. Odpowiedni klirens prze-

równo czynniki dziedziczne, jak i środowiskowe. Poza uwa-

łykowy przyczynia się do ograniczenia czasu kontaktu tre-

runkowaniami genetycznymi możemy tutaj również wy-

ści żołądkowej z nabłonkiem przełyku, natomiast działanie

mienić otyłość, palenie papierosów, przyjmowane leki,

ochronne błony śluzowej przełyku sprawdza się w przypadku przedłużonego kontaktu z kwasem [1].

niewielki wysiłek fizyczny, a także ciążę [3].

Do rozwoju choroby refluksowej dochodzi w sytuacji, gdy

Ryzyko rozwoju choroby refluksowej przełyku występuje
bez względu na płeć czy też wiek danej osoby. Dostępne

działanie czynników szkodliwych względem przełyku prze-

dane wskazują, że różnice w częstości występowania GERD

kracza wymienione uprzednio mechanizmy ochronne, któ-

pomiędzy Europą a Ameryką Północną są niewielkie, nato-

rych zadaniem jest utrzymywanie stanu równowagi fizjo-

miast w krajach azjatyckich odnotowano znacznie mniej-

logicznej, a także na skutek czynników anatomicznych, ta-

szą liczbę przypadków osób zmagających się z tym scho-

kich jak przepuklina rozworu przełykowego przepony lub

rzeniem [3].

otyłość [5].

Jakie leki sprzyjają rozwojowi GERD?

Chrypka i kaszel, czyli nietypowe objawy
choroby refluksowej przełyku

Uważa się, że niektóre leki mogą przyczyniać się do wywołania objawów związanych z chorobą refluksową przełyku.

Choroba refluksowa przełyku może objawiać się wieloma

W grupie tych związków wymienia się m.in. trójpierście-

różnymi symptomami. Wśród typowych objawów, najbar-

niowe leki przeciwdepresyjne (TLPD), blokery kanału wap-

dziej charakterystycznych dla tej przypadłości, możemy

niowego, leki przeciwcholinergiczne, nitraty, czy też teofi-

wymienić zgagę oraz niekontrolowane cofanie się treści

linę. Substancje należące do wymienionych klas związków

pokarmowej z żołądka do przełyku, czyli regurgitację. Do

mogą wpływać na zmniejszenie napięcia dolnego zwie-

mniej typowych objawów możemy zaliczyć między inny-

racza przełyku, uszkodzenie błony śluzowej przełyku lub

mi chrypkę, przewlekły kaszel, ból w klatce piersiowej, ból

oddziaływać na motorykę przełyku, co w efekcie skutkuje

w nadbrzuszu, uczucie pełności w nadbrzuszu, dysfagię,

zwiększoną skłonnością do występowania refluksu [3,5].

odbijanie, nudności, wzdęcia, przewlekłe zapalenie krtani, astmę czy też niestrawność. Objawy są bardziej nasilo-

W jaki sposób otyłość przyczynia się do występowaw momencie, gdy pacjent znajduje się w pozycji leżącej, nia GERD?
ne po spożyciu posiłku, a także charakter ich zaostrza się
czego należy unikać po zakończeniu jedzenia [3-5].
Wśród czynników sprzyjających rozwojowi GERD często

Chrypka, czyli jeden z mniej charakterystycznych objawów

wymienia się również otyłość. Podwyższone ciśnienie w ja-

choroby refluksowej, najczęściej występuje rano, w wyniku

mie brzusznej, opóźnione opróżnianie żołądka oraz obni-

podrażnienia strun głosowych przez zarzucaną treść żołąd-

żone napięcie dolnego zwieracza przełyku sprzyjają wystę-

kową. Kaszel natomiast może pojawić się jako następstwo

powaniu refluksu [5].

aspiracji treści żołądka do drzewa oskrzelowego lub też skurczu oskrzeli na skutek drażnienia dolnej części przełyku [6].
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Wraz ze wzrostem wskaźnika BMI zwiększeniu ulega również częstotliwość występowania objawów refluksu. Zaobserwowano, że nawet krótkotrwały wzrost masy ciała wiąże się z trzy- do czterokrotnie zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów GERD [5].

Naturalne sposoby na walkę ze zgagą
Osobom z problemem zgagi zaleca się unikanie m.in. tłustych potraw, czekolady, cytrusów oraz ostrych przypraw
takich jak pieprz, ostra papryka, chilli lub curry, które

Dieta w procesie leczenia choroby refluksowej przełyku

wzmagają wydzielanie kwasu żołądkowego. Z kolei pozytywny wpływ na uciążliwe objawy może wykazywać mleko,
mleczne napoje fermentowane oraz woda niegazowana,
które będą neutralizować kwaśną treść żołądka. W przy-

Zmiana stylu życia pełni istotną rolę w procesie leczenia
choroby refluksowej przełyku, co niestety często jest niedoceniane oraz ignorowane przez część pacjentów. Uważa
się, że niektóre pokarmy mogą sprzyjać zwiększeniu częstości występowania objawów refluksu, dlatego też zalecana jest zmiana diety oraz unikanie pewnych produktów
spożywczych. Zaobserwowano między innymi, że spożycie
tłuszczów, czekolady bądź picie kawy może wzmagać odczuwanie objawów choroby refluksowej oraz przyczyniać się

padku mleka i jego skuteczności wobec objawów zgagi, to
zdania są podzielone, ponieważ wpływ mleka na obniżenie kwasowości treści żołądka utrzymuje się przez zaledwie około 20 minut, po czym następuje powrót dolegliwości. Mleko działa również łagodząco na podrażnienia tkanki
przełyku, co wielu pacjentów może błędnie interpretować
jako obniżenie kwasowości treści żołądka [9,10].

Popularne hipotezy na temat zgagi

do zwiększenia ryzyka ekspozycji dolnego odcinka przełyku
na działanie kwasu. Istnieją również teorie na temat wpływu ostrych, pikantnych potraw na występowanie zgagi,
lecz dokładny mechanizm tego procesu nie jest znany [7,8].
W przypadku spożywania smażonych potraw lub napojów
gazowanych to niewiele jest dostępnych danych na temat
ich bezpośredniego związku z chorobą refluksową. Zauważono natomiast, że krótki odstęp czasu pomiędzy kolacją
a snem sprzyja występowaniu objawów związanych z refluksem, dlatego też zaleca się, aby ostatni posiłek dnia
spożyć 3-4 godziny przed snem [8].

zgagą można także spotkać się z informacją o korzystnym
wpływie żucia gumy. Badania dotyczące tej teorii sugerują,
że żucie gumy może łagodzić objawy zgagi oraz odbijanie
się, poprzez nadprodukcję śliny, która będzie neutralizować znajdujący się w przełyku kwas solny [9].
Kolejnym popularnym przekonaniem dotyczącym zwalczania objawów zgagi jest spożywanie migdałów bądź imbiru. W obu przypadkach uczucie palenia w przełyku może
ulec zmniejszeniu na skutek żucia plasterka imbiru lub mi-

Modyfikacje trybu życia mające na celu zmniejszenie odczuwanych dolegliwości związanych z chorobą refluksową
obejmują nie tylko utratę wagi oraz eliminację z diety potraw oraz produktów spożywczych sprzyjających występowaniu objawów GERD. Należy także pamiętać o innych zaleceniach, jak chociażby wspomniane już układanie głowy
do snu na wyższym poziomie [4].

Wśród wielu różnych metod radzenia sobie z uciążliwą

gdałów przez kilka minut. Także napar przygotowany z siemienia lnianego o konsystencji kleiku może przynieść ulgę
w trakcie męczącej zgagi [10].
Często pomimo wdrożenia zmian do codziennego życia
oraz ścisłego ich przestrzegania, a także stosowania domowych sposobów radzenia sobie z palącym problemem, nie
możemy w pełni kontrolować objawów refluksu i wówczas
konieczne jest rozpoczęcie terapii medycznej [4].
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Leczenie choroby refluksowej przełyku

Leki zobojętniające kwas solny

Supresja wydzielania kwasu stanowi podstawę leczenia

Leki należące do tej grupy związków są dostępne na ryn-

choroby refluksowej przełyku, dlatego też pacjentom zma-

ku farmaceutycznym od wielu lat. Stosowane są w celu ła-

gającym się z uciążliwymi objawami związanymi z refluk-

godzenia zgagi związanej z chorobą refluksową przełyku.

sem zalecane są przede wszystkim leki mające na celu zo-

Do tej grupy zaliczamy związki magnezu i glinu, kwas algi-

bojętnienie kwasu żołądkowego, inhibitory pompy proto-

nowy oraz sukralfat. Leki zobojętniające kwas solny są do-

nowej, antagoniści receptora histaminergicznego H2 lub

stępne bez recepty i z tego też powodu wielu pacjentów,
w przypadku wystąpienia dokuczliwych objawów związa-

też leki prokinetyczne [4,7].

nych z refluksem, chętnie po nie sięga w pierwszej kolejności. Leki z tej grupy działają w sposób neutralizujący wobec

Inhibitory pompy protonowej

kwasu występującego w żołądku [6,12].

Inhibitory pompy protonowej (IPP) są uważane za najbar-

Antagoniści receptora histaminowego H2

dziej skuteczną grupę leków w terapii choroby refluksowej
przełyku. Działanie inhibitorów pompy protonowej pozwala kontrolować objawy związane z refluksem na skutek od-

Substancje lecznicze należące do tej grupy leków działają

wracalnego hamowania wydzielania kwasu solnego w żo-

poprzez blokowanie receptorów histaminowych H2 wystę-

łądku, niezależnie od czynnika pobudzającego jego pro-

pujących w ścianie komórek okładzinowych żołądka i ha-

dukcję [7,11].

mowanie wydzielania kwasu solnego [13]. Do substancji
należących do tej grupy związków zaliczamy ranitydynę,

Omeprazol był pierwszym związkiem z grupy inhibitorów

famotydynę oraz cymetydynę, spośród których obecnie

pompy protonowej, który został z powodzeniem wprowa-

w Polsce dostępna jest w sprzedaży wyłącznie famotydyna.

dzony do praktyki klinicznej pod koniec lat 80-tych. Od czasu debiutu omeprazolu na rynku farmaceutycznym, wpro-

Leki prokinetyczne

wadzonych zostało kilka kolejnych substancji należących
do klasy IPP, wśród których możemy wymienić pantoprazol, lanzoprazol, esomeprazol, a także rabeprazol [7].

Substancje lecznicze należące do grupy leków prokinetycznych działają poprzez pobudzenie motoryki przewodu po-

Zalecane jest przyjmowanie preparatów z grupy inhibi-

karmowego, przyspieszając opróżnienie żołądka. Przedsta-

torów pompy protonowej raz dziennie, w dawkach stan-

wicielami tej grupy są itopryd, cisapryd oraz metoklopra-

dardowych. Istotne jest, aby pacjenta mającego zażywać

mid, jednakże cisapryd oraz metoklopramid nie są zareje-

wspomniane leki, poinformować o konieczności ich przyj-

strowane do leczenia choroby refluksowej przełyku [6,13].

mowania około 30-60 minut przed posiłkiem. Wyjątek stanowi dekslanzoprazol, który jest inhibitorem pompy pro-

Nowe technologie – projekt G125

tonowej nowej generacji i można zażywać go niezależnie
od posiłku [4,6].

Idea projektu G125 opiera się na wykorzystaniu implantu

W przypadku, gdy terapia opierająca się wyłącznie na inhi-

w trakcie endoskopowej naprawy nieprawidłowo pracu-

bitorach pompy protonowej nie daje zadowalających efek-

jącego zwieracza przełyku. Proces jego wstrzyknięcia od-

tów, można dodać leki zobojętniające kwas solny i/lub lek

bywa się w warunkach ambulatoryjnych i stanowi mało

prokinetyczny [6].
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inwazyjną metodę opierającą się na iniekcji drobinek po-

potraw, bądź podniesienie wezgłowia łóżka na czas snu.

limetakrylanu metylu (PMMA) w postaci mikrosfer. Kulki

Tego typu modyfikacje zazwyczaj umożliwiają złagodzenie

PMMA o odpowiednim rozmiarze zostają równomiernie

odczuwanych objawów [16]. Warto również pamiętać o ła-

rozmieszczone w kolagenie bydlęcym, który stanowi no-

godzącym wpływie imbiru oraz migdałów, które zawierają

śnik. W miejscu wstrzyknięcia G125 pozostaje na stałe,

w swoim składzie magnez oraz wapń.

przyczyniając się do produkcji własnego kolagenu [14].

Jeżeli efekty osiągnięte dzięki zmianie stylu życia nie są wy-

Celem projektu G125 jest kliniczne udowodnienie swojej

starczająco satysfakcjonujące, wówczas leki zobojętniają-

skuteczności oraz bezpieczeństwa, a także zdobycie pozycji

ce kwas solny pomogą w szybkiej oraz skutecznej walce ze

wśród metod pierwszego wyboru w trakcie terapii choro-

zgagą podczas ciąży. Zdecydowana większość preparatów

by refluksowej przełyku. Endoskopowe urządzenie do wy-

dostępnych na rynku farmaceutycznym z zakresu środ-

konania iniekcji również jest stale doskonalone w celu za-

ków zobojętniających kwas solny obejmuje nieorganiczne

pewnienia jak najbardziej bezpiecznego podania oraz roz-

związki soli wapnia oraz magnezu, niekiedy z dodatkiem

mieszczenia G125 w okolicy zwieracza [14].

alginianów, które działają osłonowo. Należy jednak przed

Naukowcy zajmujący się pracą nad projektem G125 podkreślają zalety tej nowej metody leczenia choroby refluksowej przełyku, wśród których wymieniają bezpieczeństwo, małą inwazyjność oraz wysoką skuteczność i długoterminowe działanie. Z uwagi na swoją biokompatybilność
tkankową oraz trwałość, implant składający się z kolagenu
oraz PMMA wydaje się endoskopowym środkiem wypełniającym o obiecujących właściwościach [14,15].

przyjęciem leku skonsultować tę decyzję z lekarzem lub
farmaceutą, aby omówić korzyści oraz potencjalne ryzyko
i pamiętać wówczas o ścisłym przestrzeganiu dawkowania
danego preparatu [16].

Powikłania GERD
Nieleczona choroba refluksowa przełyku może prowadzić
do kilku poważnych następstw takich, jak zapalenie przeły-

Implant PMMA/kolagen uzyskał pozytywne wyniki zarów-

ku, przełyk Barretta czy też rak gruczołowy przełyku. Zapa-

no w badaniach przedklinicznych, jak i pilotażowym bada-

lenie przełyku może przyjmować postać o różnym stopniu

niu klinicznym, stanowiąc bardzo obiecującą technologię.

nasilenia, przyczyniając się do powstania nadżerek, owrzo-

Jeżeli w dłuższej perspektywie jego skuteczność oraz bez-

dzeń, a nawet zwężenia przełyku bądź krwawienia przewo-

pieczeństwo zostaną potwierdzone, wówczas metoda ta

du pokarmowego [6,17].

może znacząco wpłynąć na proces leczenia choroby refluksowej przełyku na całym świecie [15].

Zgaga u kobiet w ciąży
Kobiety w trakcie ciąży często zmagają się z dokuczliwą zgagą, która może pojawić się podczas I bądź II trymestru. Przyszłym mamom
na początku zmagań z tą palącą dolegliwością zaleca się wdrożenie do codziennego życia kilku zmian, takich jak niespożywanie posiłków późnym wieczorem, unikanie pewnych
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cie. Choroba refluksowa przełyku jest najsilniejszym zna-

Zwężenie przełyku

nym czynnikiem ryzyka zarówno dla wystąpienia przełyku

Na skutek bliznowacenia może dojść do zwężenia przełyku, co najczęściej może wystąpić w przypadku zaawansowanej choroby refluksowej przełyku. Leczenie istniejących
zwężeń opiera się na endoskopowym poszerzaniu przełyku, a także zalecane jest stosowanie leków z grupy inhibitorów pompy protonowej, jeżeli występują także owrzodzenia [6].

Barreta, jak i raka przełyku [19].

Wniosek
Pamiętajmy, że nie należy lekceważyć problemu zgagi oraz
refluksu, zwłaszcza jeżeli dolegliwości te towarzyszą nam
od wielu lat. Ciągłe postępy medyczne oraz rozwój nowych
technologii w tej dziedzinie dają nadzieję wielu pacjentom
na coraz skuteczniejszą walkę z tym powszechnym oraz palącym problemem.

Przełyk Barretta

mgr farm. Malwina Lachowicz
Przełyk Barretta jest zmianą nabłonka płaskiego przełyku
na nieprawidłowy nabłonek walcowaty. Dochodzi wówczas do przemieszczenia się tzw. linii Z, czyli granicy pomiędzy dwoma wspomnianymi nabłonkami. Do powstania
przełyku Barretta dochodzi u około 10-15% osób zmagających się z chorobą refluksową, natomiast najważniejszym
czynnikiem determinującym ryzyko rozwoju przełyku Barretta są uszkodzenia o charakterze przewlekłym powstające na skutek nawracających epizodów związanych z refluksem oraz czas trwania refluksu. Okres potrzebny na przejście nabłonka płaskiego przełyku na nabłonek walcowaty
może trwać kilka lat, natomiast proces metaplazji jelitowej
może zająć ponad 10 lat [6,18].
Przełyk Barretta nie wywołuje u pacjenta żadnych dolegliwości, dlatego też powikłanie to można rozpoznać tylko
za pomocą endoskopii z biopsją błony śluzowej. U zdecydowanej większości pacjentów cierpiących na chorobę refluksową przełyku bez licznych czynników ryzyka rozwoju
przełyku Barretta, nie ma potrzeby przeprowadzenia tego
badania tylko w celu jego potwierdzenia bądź też wyeliminowania. Takie przesiewowe badania są zalecane mężczyznom, u których objawy związane z chorobą refluksową
występują od 10 i więcej lat [6].
Każdego roku u ok. 0,3% pacjentów z przełykiem Barretta
dochodzi do rozwoju raka przełyku, który jest na ósmym
miejscu najczęściej występujących nowotworów na świe-
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[2] Korzonek, M., Dziergas, A., Kuczyńska, M. (2014). Choroba refluksowa przełyku
(GERD) – problem wciąż aktualny. Forum Med Rodz. 8(5), 201–210.
[3] Chatila, A. T., Nguyen, M. T. T., Krill, T., Roark, R., Bilal, M., & Reep, G. (2020). Natural history, pathophysiology and evaluation of gastroesophageal reflux disease. Disease-a-Month, 66(1), 100848.
[4] Badillo, R., & Francis, D. (2014). Diagnosis and treatment of gastroesophageal
reflux disease. World journal of gastrointestinal pharmacology and therapeutics, 5(3), 105.
[5] Argyrou, A., Legaki, E., Koutserimpas, C., Gazouli, M., Papaconstantinou, I., Gkiokas, G., & Karamanolis, G. (2018). Risk factors for gastroesophageal reflux disease and analysis of genetic contributors. World journal of clinical cases, 6(8),
176.
[6] Gajewski, P. (2020). Interna Szczeklika: mały podręcznik 2020/2021.
[7] Sandhu, D. S., & Fass, R. (2018). Current trends in the management of gastroesophageal reflux disease. Gut and liver, 12(1), 7.
[8] Surdea-Blaga, T., Negrutiu, D. E., Palage, M., & Dumitrascu, D. L. (2019). Food and
gastroesophageal reflux disease. Current medicinal chemistry, 26(19), 34973511.
[9] Zielińska, A. (2014). Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego. Piel
Zdr Publ, 4(3), 227-237.
[10] https://www.medonet.pl/ciaza-i-dziecko,zgaga---domowesposoby,artykul,1726437.html
[11] https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl - Omeprazole Genoptim, 20 mg,
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[12] Singh, P., & Terrell, J. M. (2018). Antacids.
[13] Henry, M. A. C. D. A. (2014). Diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. ABCD. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva (São Paulo), 27(3), 210-215.
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Surowce recepturowe
dawniej i dziś
– olej lniany
Wraz z bieżącym numerem „Aptekarza Polskiego” rozpoczynamy nowy cykl, zatytułowany „Surowce recepturowe dawniej i dziś...” w którym – zgodnie z tytułem – równie ważna
będzie współczesność, co historia. Dlaczego? Receptura to
chyba ostatni już w XXI wieku bastion dawnego aptekarstwa
i naszego dawnego kunsztu. To ostatnia szansa, aby pokazywać, że w aptece leki potraf imy robić, a nie tylko mówić
o nich i je sprzedawać. Recepturę powinniśmy bronić za
wszelką cenę i ze wszelkich sił, bo to właśnie ona powinna
być sercem każdej apteki i każdego aptekarza!

Recepturę trzeba pokochać!

dogłębnie zrozumieć – jej dawną chwałę
i rangę, jej dawne nieskończone wręcz

To receptura, choćby najmniejsza i naj-

możliwości terapeutyczne, ale także i jej

skromniejsza, powinna być ambicją kie-

dzisiejsze szanse na jakże trudnym rynku

rownika, a powodem do dumy każde-

farmaceutycznym.

go pracownika apteki, wszyscy oni zaś
będą mogli z dumą powiedzieć: „robimy

Nasi wielcy poprzednicy, o których już

leki!”. Jak doskonale wiemy receptura to

nie raz mieliśmy okazję pisać na łamach

również problemy – upływające terminy

„Aptekarza Polskiego”, każdy surowiec

ważności, niezgodności, straty finanso-

recepturowy brali do ręki z wielkim na-

we... Aby pomimo tego wszystkiego o re-

bożeństwem – znajdował się przecież

cepturze myśleć nadal perspektywicznie,

w kryształowym, pięknie zdobionym szkle

aby nadal chcieć jej bronić, trzeba ją

o zawrotnej wręcz wartości. My dzisiaj

pokochać. A żeby ją pokochać, trzeba ją

bierzemy do ręki plastikowe lub szklane

o l e j l n ian y
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pojemniki. Ich zawartość oraz jej zapach i wygląd nie zmie-

tkaniny, między innymi na ubrania, które – w przeciwień-

niły się jednak! To nadal te same surowce, z tą samą fascy-

stwie do obecnych czasów – nosiła uboga ludność wiejska.

nującą historią, tym samym intrygującym pochodzeniem,

Nasiona lnu z kolei służyły jako dodatek do potraw, a także

tymi samymi wielowiekowymi zasługami dla chorego

do otrzymywania oleju wykorzystywanego w kuchni, go-

człowieka, ale też i dalszymi możliwościami wykorzystania

spodarstwie i lecznictwie ludowym. O jego powszechnym

w jakże zmienionym, nowoczesnym lecznictwie! Posłu-

wręcz wytwarzaniu w dawnej Polsce mogą świadczyć do-

chajmy zatem o dziejach stosowania kolejnych substancji

bitne słowa Szymona Syreniusza: sposób z lnianego nasie-

do aptecznej receptury, przyglądnijmy się dawnym i no-

nia oleiu wybierania wszytkim niemal iest wiadomy aniżby

wym przepisom, zaglądnijmy tak do dawnych, jak i współ-

go opisać potrzeba. W cytowanym „Zielniku” z 1613 roku

czesnych farmakopei. I pokochajmy wraz z tym wszystkim

wymienionych jest ponadto wiele wskazań terapeutycz-

każdy z kolejnych opisywanych surowców, tak, by stał się

nych do stosowania oleju lnianego. Syreniusz przypisywał

naszym przyjacielem, którego obecność na półce nie jest

mu skuteczność między innymi w hemoroidach (wszelakim

przymusem, a zaszczytem!

niedostatkom y dolegliwościam w siedzeniu y w kroku iako
złotym żyłkom skrytym a napuchłym) oraz w bólach nerek:

Olej lniany – podłoże i wartościowy surowiec leczniczy

przeciw boleniu nerek trunkiem także używany bywa wiel-

Naszym pierwszym bohaterem jest olej lniany, co być może

wej wskazanie do stosowania w przypadku oparzeń skó-

u wielu Czytelników „Aptekarza Polskiego” wywołało niemałe zaskoczenie. Tak! Nie tylko powszechnie znany olej
rzepakowy, ale także i olej lniany jest zarejestrowany jako
substancja do receptury, choć stosowany już niestety bardzo rzadko. „Niestety”, bowiem przypisać można mu nie
tylko oczywistą rolę podłoża, ale także wyraźne działanie
lecznicze, na które będziemy dzisiaj zwracać szczególną
uwagę. Doceniali je już nasi poprzednicy, szeroko stosując
olej lniany w sporządzanych lekach. Współczesna nauka
potwierdza jego dobroczynny wpływ na ludzki organizm,
warto więc promować olej lniany jako składnik leków recepturowych! Najpierw jednak posłuchajmy opowieści
o historii stosowania oleju lnianego w lecznictwie, dowiedzmy się, jak jest bogata i czego możemy się z niej na-

kim ratunkiem. Wśród zaleceń Syreniusza odnajdujemy
również znane nam ze współczesnej praktyki recepturory: ogniem opalonym iest ratunkiem. Podobne informacje
powtarza także blisko dwieście lat później Krzysztof Kluk,
pisząc o oleju lnianym w „Dykcyonarzu roślinnym” (1787):
maść z niego na sparzelinę, na złotą żyłkę.

Olej lniany w dawnych recepturach
Olej lniany to surowiec znany również dawnym aptekarzom, obecny od wieków w recepturze wielu preparatów.
Skromną o nim wzmiankę odnajdujemy już w pierwszej
polskiej farmakopei „Pharmacopoeia Regni Poloniae”
z 1817, gdzie pod łacińskim opisem sposobu przygotowania oleju migdałowego widnieje adnotacja odnośnie
otrzymywania oleju lnianego: Oleum Seminis Lini – eadem

uczyć.

methodo poarentur, czyli „ta sama metoda sporządzania”.

Olej lniany w lecznictwie ludowym
i dawnej medycynie

i właściwościami oleju lnianego przedstawia „Komentarz

Natomiast obszerną monografię z opisem otrzymywania
do VII Wydania farmakopei austryackiej” z 1895 roku. Warto przypomnieć, że dzieło to powstało na zapleczu prowin-

Len to roślina głęboko zakorzeniona w kulturze słowiańskiej. Z włókien lnu wytwarzana była przędza, z niej zaś

cjonalnej apteki w Strzyżowie, a autorem był jej właściciel
– magister Wilhelm Zajączkowski.
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tą, jest rzadszy, smak ma łagodniejszy tak, że gdzieniegdzie

Olej lniany w komentarzach
Wilhelma Zajączkowskiego

używają go jako środka spożywczego.
O tym jak bardzo to cenny środek spożywczy dowiedzieli-

Odnajdujemy tu szczegółowy opis sposobu zapewnienia

śmy się dopiero pod koniec XX wieku, a szczegółowe bada-

trwałości olejowi lnianemu, który pojawiać się będzie

nia jego właściwości profilaktycznych i leczniczych zostały

w nieco zmienionej postaci we wszystkich kolejnych far-

przeprowadzone dopiero w wieku XXI! Autor „Komentarza

makopeach, z obowiązującą włącznie: celem utrzymania

do ósmego wydania farmakopei austryackiej” zwraca przy

oleju lnianego przez dłuższy czas w stanie prawidłowym,

tym uwagę, że olej lniany bywa częstokroć zafałszowany

ogrzewa się świeżo wytłoczony olej do 30°C., napełnia go

olejem rzepakowym, gorczycznym tłustym, konopianym

do flaszek poprzód dobrze wysuszonych, zatyka szczelnie

i olejem żywicznym, jak jednak podkreśla, pierwsze dwa

i przechowuje w miejscu chłodnem i zaciemnionem. Olej

zawierają siarkę w swoim składzie, dzięki której łatwo mo-

w taki sposób przechowany, nie zmienia się nawet po

żemy poznać zafałszowanie. Pojawia się także zalecenie

dłuższym czasie; osadzają się w nim tylko cząstki śluzowa-

dotyczące odpowiedniego przechowywania: olej lniany

te, które przez ostrożne zcedzenie oleju można oddzielić.

należy przechowywać w naczyniach zupełnie wypełnio-

Zajączkowski zastrzega przy tym, że targowy olej lniany,

nych i zamkniętych.

wytłoczony na ciepło ma barwę cisą i woń nieprzyjemną,
przytem jest za gęsty, a więc do użytku farmaceutycznego

Preparaty recepturowe z olejem lnianym w składzie

nie przydatny. Podaje równocześnie, że olej lniany należy
do tłuszczów wysychających, pochłania bowiem bardzo

W monografii oleju lnianego obecnej na stronicach „Ko-

szybko tlen z powietrza a stając się coraz jaśniejszym i bar-

mentarza do ósmego wydania farmakopei austryackiej”

dziej zjełczałym, w końcu gęstnie i pokrywa się skorupą,

wymienione są również preparaty recepturowe w skład

która nie rozpuszcza się ani w wyskoku ani w eterze, lecz

których wchodzi olej lniany: gotowany z siarką tworzy

tylko w ługu żrącym potasowym. Świeży olej rozpuszcza się

masę ciągliwą rozpuszczalną w olejku terpentynowym

w 1,5 części eteru i w 5 częściach bezwodnego wyskoku,

i w olejach eterycznych. Tak właśnie otrzymywano słynny

a krzepnie w ciepłocie około -16°C.

Oleum Lini sulfuratum o którym informacje znajdą się dalej. Ponadto Lemberger przekazał informację o nie mniej

Olej lniany w komentarzach Ignacego Lembergera

poważanym w lecznictwie mazidle wapiennym: zmieszany
z wodą wapienną [olej lniany] w równych częściach jako

Opracowywanie „komentarzy” do kolejnych wydań farma-

mazidło na oparzenia. Także i o tym preparacie napiszemy

kopei austriackiej było znakomitym sposobem galicyjskich

w dalszej części artykułu. Autor „Komentarza...” zastrzega

farmaceutów na stworzenie namiastki farmakopei polskiej,

ponadto, że olej lniany w technice służy do wyrobu mydła

która – z racji zaborów – nie mogła się ukazywać. W roku

potasowego (Sapo kalinus), które na przełomie XIX i XX

1907 opublikowany został zatem kolejny „komentarz”, tym

wieku sporządzano następująco:

razem do ósmego wydania „Farmakopei Austriackiej”. Autor, Ignacy Lemberger, zastrzega, że olej lniany znajduje

40 cz. oleju lnianego

(...) zastosowanie do celów zewnętrznych i podaje nowe

24 cz. rozczynu wodorotlenku potasowego

i bardzo interesujące informacje w stosunku do poprzed-

6 cz. wyskoku [spirytusu],

niego i cytowanego już powyżej „Komentarza...”: olej lnia-

ogrzewa się wśród mieszania na kąpieli wodnej aż do zu-

ny otrzymuje się przez wyprasowanie nasienia lnianego na

pełnego zmydlenia się. Ma to być masa mazista, obślizgła,

ciepło. Olej ten może być także przez zimne prasowanie

na pół przeświecająca, barwy żółto-brunatnej i woni nie-

otrzymany; w ostatnim przypadku ma on barwę jasno-żół-

przyjemnej mydła; w wodzie i wyskoku się rozpuszcza. Au-
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tor „Komentarza...” podaje również użyteczną informację:

nadto Koskowski bardzo wyczerpująco opisał wspomniany

zmydlenie ma odbywać się w kapieli parowej lub wodnej

już powyżej preparat określany jako Oleum Lini sulfuratum

i tak długo, aż wyjęta próbka rozpuszcza się całkowicie i ja-

(syn. Balsamum Sulfuris), przez wieki bardzo popularny,

sno w wodzie i nie wydziela już oleistych kropli. Dodatek

a dziś całkowicie zapomniany:

wyskoku ma ułatwić zmydlenie (…). Lemberger opisuje
także wskazania do stosowania mydła potasowego: służy

Sulfuris pulverati 150 g

jako środek do oczyszczania skóry, szczególnie w przebiegu

Oleum Lini 900 g

chorób skórnych i t.d.

ut fiant 1000 g
Oto sposób na jego sporządzenie: 150 g. siarki w proszku

Przepis na mydło potasowe

zupełnie suchej miesza się z 900 g. oleju lnianego i ogrzewa w naczyniu żelaznem w temperaturze nie przenoszącej

W przepisie na mydło potasowe zwrócono uwagę na obec-

130°, ciągle mieszając dopóki masa nie stanie się jedno-

ność w handlu tzw. „mydła szarego”, zwanego również

stajna i próbka po ochłodzeniu nie będzie błyszcząca, czar-

mazistym (Sapo kalinus vernalis), które w przeciwieństwie

no-brunatna, bez widocznych kryształów siarki. Należy

do właściwego Sapo kalinus otrzymuje się przez zmydlenie

uważać, aby nie ogrzewać ponad wskazaną wyżej tempe-

mieszanin różnych olejów, jak to: rzepakowego z lnianym,

raturę 130°, a podczas ogrzewania należy mieć w pogo-

tranu, oleju konopiastego i żywicy. Autor zastrzega, że ta-

towiu przykrywę, aby w wypadku zapalenia się par siarki,

kie mydło zawiera dużą ilość zasad oraz różnych barwią-

natychmiast ogień stłumić. Olej nasiarkowany rozpuszcza

cych składników, dlatego nie należy go wydawać w miejsce

się w olejku terpentynowym; źle przyrządzony rozpuszcza

mydła potasowego. Do receptury Sapo kalinus wrócimy

się niezupełnie i mętnie.

jeszcze w dalszej części niniejszego artykułu, figuruje ona
bowiem w obowiązującej „Farmakopei Polskiej XII”! Po-

Preparat Balsamum sulfuratum znany był już na początku

dobnie zresztą, jak również opisany w „Komentarzu do

XVI wieku i choć wraz z upływem czasu zmieniał się nie-

ósmego wydania farmakopei austryackiej” przepis na „Wy-

co jego skład, zawsze zawierał siarkę i olej lniany. W wieku

skok mydlany zwykły” czyli Spiritus saponis kalini:

XVII stosowano go powszechnie i z wielkim powodzeniem
w najrozmaitszych schorzeniach skóry, a jego sława była

35 cz. oleju lnianego

ogólnoeuropejska. Złożony i niebezpieczny sposób przygo-

20 cz. rozczynu wodorotlenku potasowego

towania oraz niezachęcający zapach doprowadziły jednak

44 cz. wyskoku rozcieńczonego

do stopniowego zaniku tej receptury, przez dłuższy czas

miesza się silnie kłócąc i odstawia na kilka godzin. Po do-

utrzymywała się jednak w lecznictwie weterynaryjnym.

konanem zmydleniu dodaje się 1 cz. olejku lawendowego

Przepisy z olejem lnianym w Polskim Manuale Farmaceutycznym

i sączy. Także i do tego preparatu wrócimy jeszcze poniżej!

Jak sporządzało się Oleum Lini sulfuratum?
Kolejne bardzo ciekawe przepisy z olejem lnianym odnaNa poprawny sposób otrzymywania oleju lnianego do ce-

leźć można w świetnie znanym Czytelnikom „Aptekarza

lów recepturowych zwracał uwagę także profesor Broni-

Polskiego” „Polskim Manuale Farmaceutycznym” Jana

sław Koskowski w słynnej „Nauce o przyrządzaniu leków

Podbielskiego i Mariana Rostafińskiego (1932). Dziesięć

i ich postaciach” z 1927 roku: do celów technicznych olej

lat temu, w artykułach „Culinaria” (12/2010), „Cosmetica”

lninany jest wyciskany na ciepło, jednakże do celów farma-

(10/2011), „Technica” (11/2011) i „Veterinaria” (12/2011)

ceutycznych powinien być wyciskany tylko na zimno. Po-

opisaliśmy kilkadziesiąt najciekawszych przepisów: ku-
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linarnych, kosmetycznych, technicznych i na leki weterynaryjne, pochodzących z tego wiekopomnego dzieła.
W trzeciej grupie, „Technica”, pojawiło się kilka receptur
z powszechnie wówczas wykorzystywanym w aptekach
olejem lnianym. Uwagę zwracały „pyłochłony”, czyli Liquor
ad pulverem adsorbendum, służące do nabłyszczania podłogi i jednoczesnego pochłaniania na utworzonej tłustej
warstwie osiadającego kurzu. W związku z tym, że nadal
można je wykonać, powtórzmy je, tym bardziej, że są doprawdy praktyczne i bardzo przydatne:

Olej lniany współcześnie
Olej lniany pojawia się w pierwszych polskich, dwudziestowiecznych farmakopeach. „Farmakopea Polska II” (1937)
[1], poza typowym opisem „postaci i własności” oraz
„sprawdzaniem tożsamości i badaniem czystości” tradycyjnie już zwracała uwagę na konieczność otrzymywania
surowca przez wytłaczanie na zimno nasion oraz potrzebę przechowania go w naczyniach szczelnie zamkniętych
i chroniąc od światła. Ponadto „Farmakopea Polska II”
podawała aż cztery przepisy z olejem lnianym: wspomnia-

Rp.

ne już powyżej Sapo kalinus („Mydło potasowe”) i Spiri-

Paraffini liquidi 700,0

tus Saponis kalini („Zwykły spirytus mydlany”), Creosolum

Olei Lini 300,0

saponatum – „Ciekłe mydło kreozolowe” oraz słynne Li-

Olei Rosae 0,15

nimentum calcareum (Linimentum Calcis), czyli „Mazidło
wapienne”, będące niezastąpionym środkiem przy oparze-

Rp.

niach:

Vaselini flavi

Oleum linii 50 cz.

Olei Lini aa 500,0

Aqua Calcariae 50 cz.
Olej lniany silnie kłócić z wodą wapienną, dopóki nie utwo-

Rp.

rzy się jednostajna, półciekła masa.

Vaselini flavi 1000,0
Olei Rappe 400,0

„Farmakopea Polska IV” (1965) przypisała olejowi lniane-

Olei Lini 200,0

mu „działanie i zastosowanie” wyłącznie do celów farma-

W „Polskim Manuale Farmaceutycznym” odnaleźć można
również i inne użyteczne przepisy z olejem lnianym. Już
w cytowanym powyżej „Komentarzu do ósmego wydania farmakopei austryackiej” zwracano uwagę: jeżeli olej
lniany ogrzewamy do temperatury 250-290°, natenczas
gęstnieje on, staje się lepki, a w cienkich warstwach wysycha stosunkowo szybko. Taki olej nazywa się pokostem

ceutycznych i jako taki postrzegany jest po dziś dzień przez
większość aptekarzy pracujących na recepturze. W „Farmakopei Polskiej VI” (2002) olej lniany już się nie pojawił,
przy czym nadal utrzymano monografie mydła potasowego i spirytusu mydlanego.

Jaka jest pozycja oleju lnianego we współczesnym
lecznictwie?

lnianym. Czytelnikom „Aptekarza Polskiego” wyjaśnijmy,
że pokosty stosowano m.in. w malarstwie olejnym, jako
powłoka ochronna lub do przygotowywania farb, i w stolarstwie, jako impregnat do drewna chroniący przed wilgocią. Ich bardzo częstym składnikiem był właśnie olej lniany,
a także olejek terpentynowy i rozmaite związki mineralne.

Przede wszystkim to surowiec farmakopealny, począwszy
od „Farmakopei Europejskiej 4” (suplement 4.4, listopad
2002) i „Farmakopei Polskiej VIII” (2008). Obecny jest również w najnowszych, obowiązujących nas farmakopeach:
„Farmakopei Europejskiej 10” i „Farmakopei Polskiej XII”,
jako Lini oleum virginale, czyli „Olej lniany pierwszego tłoczenia”. Zdefiniowany jest jako olej tłusty otrzymany przez
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wytłaczanie na zimno dojrzałych nasion Linum usitatissi-

0,5 µg/g, niższy zatem od poziomu wskazanego w mono-

mum L. z ewentualnym dodatkiem odpowiedniego przeci-

grafii ogólnej „Plantae medicinales” (1,0 µg/g) i analogicz-

wutleniacza.

ny do poziomu określonego dla wyjściowego surowca – Lini
semen, czyli „Nasienie lnu”, będącego – przypomnijmy –

FP XII opisuje także wygląd oleju lnianego – przezroczysta,

surowcem śluzowym. FP XII zaleca także przechowywanie

żółta lub brunatnawożółta ciecz, pod wpływem powie-

oleju lnianego w hermetycznym pojemniku, chroniąc od

trza ciemnieje i stopniowo gęstnieje. Ochłodzona staje się

światła. Jak widzimy zatem, od drugiej połowy XIX wieku

miękką masą w temperaturze ok. -20°C. Ponadto podano

aż po dzień dzisiejszy, zalecenia dotyczące otrzymywania

rozpuszczalność oleju lnianego, jego gęstość względną,

i przechowania surowca nie uległy zasadniczym zmianom

współczynnik załamania światła oraz opisano szereg badań

i warunkują one należytą jakość surowca!

w celu potwierdzenia tożsamości, tj. określenie tożsamości olejów tłustych metodą TLC, liczby jodowej oraz składu
kwasów tłuszczowych, opisane szczegółowo w sekcji „Ba-

Preparaty z olejem lnianym w monografiach narodowych

dania” i wykonywane techniką chromatografii gazowej.
W „badaniach” zaleca się także określenie liczby kwaso-

W „Monografiach narodowych” obowiązującej „Farmako-

wej, jodowej, nadtlenkowej, liczby zmydlenia oraz ozna-

pei Polskiej XII” podano także dwa, wielokrotnie już powy-

czenie substancji niezmydlających się. Wskazane jest tak-

żej wspominane preparaty, w skład których wchodzi olej

że badanie zawartości kadmu, zaś jego limit określono na

lniany, tj. Sapo kalinus („Mydło potasowe”) oraz Saponis
kalinii spiritus („Spirytus mydlany”).
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Pierwszy z wymienionych preparatów zawiera mieszaninę

Sapo kalinus 50,0 cz.

soli potasowych kwasów tłuszczowych w wodzie o zawar-

Ethanolum (96 per centum) 49,0 cz.

tości kwasów tłuszczowych nie mniej niż 40%. Jego wygląd

Lavandulae aetheroleum 1,0 cz.

zdefiniowany jest jako mazista, żółtobrunatna, miękka,
przeświecająca masa o charakterystycznym zapachu. Re-

Mydło potasowe rozpuścić w 40,0 cz. etanolu (96%), dodać

ceptura mydła potasowego zmieniła się tylko nieznacznie

roztwór olejku eterycznego lawendowego w 9 cz. etanolu

wobec tej sprzed ponad stu lat i jest obecnie następująca:

(96%), zmieszać pozostawić 24 h i przesączyć.

Lini oleum virginale 43,0 cz.

Olej lniany oczami współczesnej nauki

Kalii hydroxydum 8,2 cz.
Ethanolun (96 per centum) 5,0 cz.

Olej lniany jest nie tylko surowcem farmakopealnym, ale

Aqua purficata q.s.

także przedmiotem zainteresowania współczesnej nauki.

FP XII zaleca następujący sposób przyrządzania mydła potasowego: wodorotlenek potasu rozpuścić w 45 mL wody.
Olej lniany pierwszego tłoczenia zmieszać z roztworem wodorotlenku potasu, dodać etanol (96%) i mieszając ogrzewać na łaźni wodnej utrzymując temp. 70-75°C. Ogrzewać
do całkowitego zmydlenia, tj. gdy 1 g próbki po zmieszaniu z 10 g wody tworzy roztwór przezroczysty. Mieszaninę
ochłodzić, zważyć, uzupełnić wodą do 100 cz. lub w miarę
potrzeby odparować. Wbrew pozorom, mydło potasowe

Szczegółowo opisano jego skład chemiczny, stwierdzając
obecność glicerydów głównie kwasów nienasyconych –
linolenowego, linolowego i oleinowego, w mniejszym zaś
stopniu glicerydów kwasów nasyconych – mirystynowego,
stearynowego i palimitynowego. W skład oleju lnianego
wchodzą także fitosterole oraz witamina E. Liczne badania
poświęcono właściwościom oleju lnianego przy stosowaniu wewnętrznym.

Działanie ogólnoustrojowe oleju lnianego

jest obecnie bardzo często sporządzane i to nie tylko przez
przemysł farmaceutyczny! Świadczą o tym liczne wpisy
na blogach i stronach internetowych, promujących samodzielną, domową produkcję mydeł. Ich autorzy podkreślają przy tym, że mydło potasowe wyróżnia się korzystnymi
właściwościami myjącymi, odkażającymi, odtłuszczającymi, wysuszającymi oraz rozmiękczającymi skórę.

W badaniach in vivo wykazano jego korzystny wpływ w indukowanej cukrzycy oraz działanie przeciwnowotworowe,
antyoksydacyjne, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Wykazano in vivo wpływ ochronny oleju lnianego przy
stosowaniu promieniowania gamma, łagodził także skutki
terapii przeciwnowotworowych i ich negatywny wpływ na

Drugi preparat z olejem lnianym, pomieszczony w „Monografiach narodowych”, to spirytus mydlany, zdefiniowany
przez FP XII jako etanolowy roztwór mydła potasowego
o zawartości kwasów tłuszczowych nie mniej niż 20,0%
i etanolu od 50,0% do 54,0% i o wyglądzie żółtawobrunatnej, przezroczystej cieczy. Przygotowanie preparatu tego
według przepisu farmakopealnego jest obecnie równie

płuca (bleomycyna) i wątrobę (cisplatyna). Prowadzone
były również badania kliniczne ze stosowanym wewnętrznie olejem lnianym. Wykazano m.in., że zwiększał on stężenie kwasu alfa linolenowego w surowicy krwi, obniżał
poziom cholesterolu i korzystnie wpływał na zachowania
dzieci z ADHD. Równocześnie opisano wysoki stopień bezpieczeństwa oleju lnianego stosowanego do wewnątrz.

proste co przed laty:
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Działanie oleju lnianego na skórę
– receptury autorskie

Takie wzbogacenie składu przy zachowaniu zbliżonej konsystencji powoduje, że dodatkowo z ogniska zapalnego
pozbywamy się wolnych rodników i zwiększamy naturalną

Jednak zastosowaniem najbardziej interesującym nas

wydolność komórek układu odpornościowego (witamina

w cyklu „Surowce recepturowe dawniej i dziś...” jest oczy-

E), jednocześnie wspomagając regenerację skóry i popra-

wiście podanie zewnętrzne. Dla takiego sposobu stosowa-

wiając jej struktury kolagenowe (witamina A).

nia oleju lnianego wykazano m.in. efekt przyspieszający
regenerację skóry i błon śluzowych. Dobrym przykładem

Podsumowanie

na taki właśnie leczniczy wpływ oleju lnianego może być
sprawdzona na wielu pacjentach (i własnych dzieciach!)

Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” po lekturze niniejszego

autorska maść o następującym składzie:

artykułu muszą przyznać, że olej lniany to surowiec wyjąt-

Balsamum peruvianum 5,0

kowy. Korzystając z niego na naszych recepturach warto

Oleum Lini 20,0

zdawać sobie sprawę, że to nie tylko podłoże, ale także

Lanolinum ad 100,0

składnik czynny, pamiętajmy o tym wykonując leki!

Działanie poszczególnych składników uzupełnia się. Olej

Piśmiennictwo u autorów

lniany, jak wspomniano, będzie przyspieszać regenerację
i gojenie się skóry. Lanolina będzie wygładzać i zmniej-

mgr farm. Joanna Bilek

szać szorstkość naskórka, działać zmiękczająco, łagodząco

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

i regulująco na równowagę wodną skóry. Warto pamiętać również, że to jedno z najbezpieczniejszych, niedrażniących naturalnych podłoży maściowych i bardzo rzadko
zdarzają się na nią reakcje alergiczne! Problemem jest

Przypisy:
1 „Farmakopei Polskiej II” pisaliśmy obszernie na łamach „Aptekarza Polskiego” w artykule zatytułowanym „Historia farmacji uczy nas...że mamy
powody do dumy” (nr 8/2011)

niestety chronicznie niedostępny w hurtowniach balsam
peruwiański – jak dowiedzieliśmy się jednak, wkrótce ma
on znowu pojawić się w sprzedaży. Przypomnijmy, że balsam peruwiański działa antyseptycznie, przeciwświądowo
i przyspiesza gojenie ran. Opisaną maść z powodzeniem
stosować można w rozmaitych stanach zapalnych skóry,
zmianach atopowych i lekkich zmianach grzybiczych. Dodatkowo balsam peruwiański nadaje maści piękny, egzotyczny zapach, co pacjenci bardzo sobie cenią.
W celu poszerzenia efektu terapeutycznego zacytowany
powyżej skład możemy poszerzyć o witaminę A i E i sporządzić kolejną autorską maść o następującym składzie:
Balsamum peruvianum
Oleum Lini
Vit. A liq.
Vit. E. liq. aa 5,0
Lanolinum ad 100,0
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Koronawirus u dzieci
– czym jest zespół PIMS?
Na początku wybuchu pandemii COVID-19 wywołanej przez
koronawirusa SARS-CoV-2 panowało ogólne przekonanie,
że ciężki przebieg choroby występuje wśród osób starszych,
a dzieci są mniej podatne na zachorowanie lub chorują bezobjawowo bez konsekwencji dla zdrowia. Jednak w krajach
o wysokim wskaźniku zachorowań na koronawirusa pojawiły się doniesienia o występowaniu u dzieci niepokojącego
syndromu.

Choroba Kawasakiego
czy nowa jednostka
chorobowa?

opiera się na utrzymującej się gorączce

Choroba Kawasakiego (ChK) powoduje

sypka skórna, zmiany skórne na dłoniach

zapalenie naczyń krwionośnych. Jest to

lub stopach (rumień, obrzęk, stwardnie-

choroba samoograniczająca się i ustę-

nie, złuszczanie). Etiologia ChK pozostaje

puje po kilkunastu dniach. Jednak w jej

nieznana, ale hipoteza zakłada zakażenie

przebiegu mogą wystąpić poważne po-

zwykłymi patogenami, które wywołują

wikłania takie jak tętniaki tętnic śred-

odpowiedź immunologiczną prowadzącą

niej wielkości, olbrzymie tętniaki tętnic

do choroby u dzieci predysponowanych

wieńcowych czy zapalenie osierdzia

genetycznie.

do 5 dni i co najmniej czterech kryteriach:
obustronne zapalenie spojówek, zmiany
na błonie śluzowej jamy ustnej, warg, wy-

i serca. Niewielki procent dzieci może
mieć zespół wstrząsu ChK. Nie ma testów

W Polsce w maju 2020 roku zauważo-

diagnostycznych dla ChK, a rozpoznanie

no, że u dzieci w czasie od 2 do 4 tygo-
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koronaw i rus u dz i eci

dni po przebytym COVID-19 zaczęły występować objawy
dysfunkcji ze strony układu pokarmowego, oddechowego
i krążenia, które miały cechy choroby Kawasakiego. Jednak
po przeanalizowaniu przypadków zachorowań, opisano je
jako oddzielną jednostkę chorobową o nazwie „wieloukładowy zespół zapalny powiązany z COVID-19, nieokreślony”
i zarejestrowano w klasyfikacji ICD-10 jako U 10.9. W świecie anglojęzycznym schorzenie funkcjonuje jako pediatryczny zapalny zespół wieloukładowy czasowo związany
z SARS-CoV-2, czyli Paediatric inflammatory multisystem
syndrome associated with coronavirus disease – stąd stosowany skrót „PIMS”.
Pierwszy opis przypadku dziecka z chorobą Kawasakiego
(ChK) i współistniejącym COVID-19 został opublikowany
w Stanach Zjednoczonych w kwietniu 2020 roku. Pacjentką
była sześciomiesięczna dziewczynka z gorączką i objawami

Przebieg COVID-19 u dzieci
Około 80-90% dzieci zarażonych koronawirusem przechodzi COVID-19 łagodnie. Czasami obserwuje się cięższy
przebieg u dzieci z chorobami towarzyszącymi takimi jak:
wrodzone wady serca, choroby metaboliczne, choroby
neurologiczne, wady genetyczne, choroby nowotworowe, przewlekłe choroby nerek, mukowicydoza, przewlekłe choroby dróg oddechowych, niedobór odporności po
przeszczepie narządowym, a także u noworodków, niemowląt i dzieci z otyłością.

Farmakoterapia COVID-19 u dzieci
Leczenie wprowadza się w zależności od postaci i fazy choroby oraz występujących objawów.

ze strony układu oddechowego, u której uzyskano pozytywny wynik testu na obecność COVID-19 i zdiagnozowano klasyczną postać choroby Kawasakiego. Od czasu tego
pierwszego raportu kraje z ogniskami SARS-CoV-2 zgłosiły

•

Faza bezobjawowa. Stosuje się właściwe nawodnienie i pomiar temperatury ciała 4 razy na dobę.

•

Postać skąpoobjawowa, czyli niezbyt nasilone objawy infekcji górnych dróg oddechowych, nieżytu

kolejne podobne przypadki.

przewodu pokarmowego, utrata węchu i smaku,

W doniesieniu literaturowym Whittaker E. i wsp. przepro-

gorączka do 3 dni. Stosowane jest leczenie ob-

wadzili kliniczną, laboratoryjną i obrazową charakterysty-

jawowe przez właściwe nawodnienie i leki prze-

kę dzieci spełniających kryteria definicji PIMS i porównali

ciwgorączkowe (paracetamol, ibuprofen). Na tym

z charakterystyką innych pediatrycznych zaburzeń zapal-

etapie nie są zalecane glikokortykosteroidy.

nych. W grupie hospitalizowanych dzieci, które spełniały

•

Postać stabilna z objawami ze strony układu od-

kryteria PIMS występowało szerokie spektrum objawów

dechowego i/lub ogólnoustrojowymi z saturacją

przedmiotowych oraz ciężkości choroby, od gorączki i za-

powyżej 94% lub zachorowanie u dzieci z grup

palenia po uszkodzenie mięśnia sercowego, wstrząs i roz-

ryzyka. Prowadzi się leczenie objawowe w szpi-

wój tętniaków tętnic wieńcowych. Porównanie analizo-

talu takie jak prawidłowe nawodnienie, leki prze-

wanej grupy dzieci z PIMS z grupą z innymi schorzeniami

ciwgorączkowe, antybiotykoterapia empiryczna,

sugeruje, że zaburzenie to jednak różni się od innych pe-

w uzasadnionych przypadkach remdesivir do 5

diatrycznych jednostek zapalnych.

dni, ewentualnie osocze ozdrowieńców.
•

Pacjent z saturacją poniżej lub równą 94%. Prowa-

Według wstępnych doniesień PIMS ma szereg wspólnych

dzi się leczenie szpitalne obejmujące tlenoterapię

cech klinicznych z chorobą Kawasakiego u dzieci, takich, jak

niskoprzepływową, prawidłowe nawodnienie, an-

utrzymująca się gorączka czy dolegliwości kardiologiczne.

tybiotykoterapię, deksametazon zwłaszcza u osób

Wykazuje jednak także istotne różnice – na przykład w za-

leczonych remdesivirem, tocilizumab w przypad-

kresie grup wiekowych. PIMS występuje głównie u dzieci

ku burzy cytokinowej.

powyżej 5 roku życia, a choroba Kawasakiego u dzieci najczęściej poniżej 5 roku życia.
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Niewydolność oddechowa. Wymaga leczenia tle-

wisku. Kilka hipotez próbuje wyjaśnić związane z wiekiem

noterapią wysokoprzepływową, kontynuowane

różnice w przenoszeniu czy nasileniu choroby. Możliwe

jest podawanie leków.

przyczyny łagodniejszych objawów u dzieci w porównaniu
z dorosłymi obejmują częsty kontakt z koronawirusami se-

Różnice w odpowiedzi immunologicznej
u dzieci i dorosłych w SARS-CoV-2
COVID-19 u dorosłych rozwija się w trzech fazach: wczesna
infekcja, faza płucna, faza zapalna związana z burzą cytokin
oraz wtórny zespół fagocytarny, powodujący nieskuteczną odpowiedź cytotoksyczną z podwyższoną interleukinę
IL-6, która może hamować normalną aktywację limfocytów
T. Tymczasem ciężkie objawy COVID-19 u dzieci są rzadkie.

Poziom interleukiny i aktywność limfocytów T

zonowymi i obecność przeciwciał reaktywnych krzyżowo
z innymi wirusami. Zakłada się też, że zwiększona ekspresja
ACE2 (konwertaza angiotensyny typu 2) u młodych ludzi
może ułatwić zakażenie wirusem, jednocześnie ograniczając stan zapalny i zmniejszając ryzyko ciężkiej choroby.
Dalsze potencjalne czynniki to stosunkowo niedawne przebyte w dzieciństwie szczepienia i bardziej zróżnicowany
repertuar komórek limfocytów T (pamięci).

Jakie są objawy PIMS?
Wieloukładowy zespół zapalny rozwija się zwykle po 2-4

Zakażenie SARS-CoV-2 powoduje łagodniejszy przebieg
u dzieci niż u dorosłych, co można tłumaczyć różnicami
w odpowiedziach immunologicznych na wirusa. W zakażeniu SARS-CoV-2 limfocyty T CD8+ i IL-6 (kluczowa cytokina),
przyczyniają się do obrony organizmu poprzez stymulację
odpowiedzi ostrej fazy, hematopoezy, a odpornościowe reakcje odgrywają istotną rolę w usuwaniu wirusów.

tygodniach od przebytego wcześniej zachorowania na
COVID-19. Zespół ten obejmuje utrzymującą się gorączkę,
zapalenie i oznaki dysfunkcji pojedynczych narządów lub
wielonarządowe (serce, układ oddechowy, nerki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe lub neurologiczne, wstrząs), po
wykluczeniu jakiejkolwiek innej przyczyny drobnoustrojowej, ale z objawami zakażenia COVID-19 (PCR, serologia
lub związek epidemiologiczny).

Wykazano, że średni poziom IL-6 u dzieci jest niższy niż
u dorosłych, podczas gdy u dzieci obserwowano istotnie
wyższy poziom limfocytów T ogółem, który może być czę-

Uważa się, że PIMS jest następstwem dysregulacji układu
immunologicznego. Objawy PIMS to:

ściowo odpowiedzialny za mniej nasilone objawy u pacjentów pediatrycznych. Odpowiedź immunologiczna na
SARS-CoV-2 obejmuje zarówno odporność komórkową,
jak i produkcję przeciwciał. Jak długo może trwać ochronna odpowiedź immunologiczna organizmu przeciwko
SARS-CoV-2 nie jest zbadane, ponieważ mogą to wykazać
badania serologiczne, które sprawdzą odporność pacjen-

•

gorączka - zwykle powyżej 38,50C utrzymująca się
co najmniej 3 dni

•

ze strony układu pokarmowego: wymioty, ból
brzucha, biegunka

•

ze strony układu oddechowego: kaszel, duszność,
ból w klatce piersiowej, zapalenie płuc

•

ze strony układu krążenia: niedociśnienie,
wstrząs, zaburzenia rytmu serca, zapalenie mię-

tów po dłuższym okresie czasu.

śnia sercowego
•

Odporność krzyżowa, rola ekspresji ACE2

ze strony układu nerwowego: ból głowy, drażliwość, apatia, zapalenie opon mózgowo-rdzenio-

Nadal jednak pozostaje niejasne, czy dzieci w znacznym
stopniu przyczyniają się do przenoszenia zakażeń w środo-

26

wych
•

ze strony układu moczowego: bezmocz, ostre
uszkodzenie nerek
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•
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skórne: wysypka, zapalenia spojówek, suche war-

powinni mieć wykonane badania w kierunku aktywnego

gi, obrzęk dłoni, stóp

zakażenia SARS-CoV-2 oraz badania laboratoryjne i obra-

cechy koagulopatii.

zowe.

Jakie są kryteria rozpoznania PIMS?

Rekomendowane testy laboratoryjne to: badania mikrobiologiczne (posiew krwi, przeciwciała SARS-CoV-2, mor-

Ze względu na wiele objawów pochodzących z różnych

fologia krwi, grupa krwi, gazometria), wykładniki stanu

układów i narządów, zbadane zostały kryteria związku

zapalnego (CRP - białko C-reaktywne, prokalcytonina, OB

przyczynowego między zarażeniem SARS-CoV-2 i PIMS.

– opad Biernackiego, ferrytyna, LDH – dehydrogenaza mle-

Przetestowano dziewięć przyczyn i powiązano z kryteria-

czanowa), koagulologia (fibrynogen, D-dimery) i pozostałe

mi zastosowanymi do odpowiednich i ograniczonych do-

badania biochemiczne, ponadto badania moczu, stolca,

stępnych dowodów podawanych w literaturze. W Polsce

wymaz z gardła i badania wirusologiczne.

zaproponowano rozpoznanie zespołu PIMS na podstawie
sześciu kryteriów, z których spełnionych powinno być co

U wszystkich małych pacjentów powinno się wykonać

najmniej 5:

badanie EKG (elektrokardiogram) i ECHO serca (badanie echokardiograficzne). Badania kardiologiczne są bar-

1. wiek dziecka (0-18 lat, ale najczęściej w wieku szkolnym)

dzo ważne, ponieważ już w pierwszym tygodniu choroby

2. gorączka

u około 25% pacjentów rozwijają się tętniaki tętnic wień-

3. wysokie wskaźniki stanu zapalnego wykazane w bada-

cowych. U większości pacjentów wskazane jest wykonanie
RTG (zdjęcia radiologicznego) klatki piersiowej, a czasami

niach laboratoryjnych

także tomografia komputerowa klatki piersiowej.

4. objawy z co najmniej 2 narządów lub układów
5. wykluczenie innych przyczyn jak np. zapalenie wyrostka

Ze względu na dolegliwości ze strony przewodu pokarmo-

robaczkowego.

wego wskazane jest również badanie USG (ultrasonograSzóstym kryterium jest dodatni wynik RT-PCR lub te-

fia) jamy brzusznej. W takich badaniach obrazowych jamy

stu antygenowego lub dodatnie przeciwciała w kierunku

brzusznej u części pacjentów z PIMS można zauważyć po-

SARS-CoV-2 bądź udokumentowana istotna ekspozycja na

grubienie ściany jelit czy też pęcherzyka żółciowego, cechy

COVID-19 w okresie minionych 4-8 tygodni (na przykład

radiologiczne zapalenia wyrostka oraz obecność płynu

osoba chora w gospodarstwie domowym). To ostatnie kry-

w otrzewnej a także powiększenie węzłów chłonnych oko-

terium nie jest koniecznie wymagane, ponieważ dodatnie

licy krezki.

wyniki badań uprawdopodobniają rozpoznanie, ale ujemne wyniki go nie wykluczają. Przyjęto zasadę, że jeśli obraz

Jak wygląda leczenie PIMS?

kliniczny wskazuje na PIMS, a pacjent jest w pogarszającym się lub ciężkim stanie, to rozpoznanie można uznać

Dzieci z PIMS powinny być hospitalizowane, ponieważ po

nawet przy niespełnionym kryterium szóstym.

5-6 dniach gorączki może nastąpić gwałtowne pogorszenie stanu klinicznego, niewydolność lewokomorowa lub

Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa
w PIMS

wstrząs. Najlepiej, aby leczenie było podejmowane przez
konsylium wielospecjalistyczne z udziałem lekarzy różnych
specjalności. W czasie hospitalizacji stosuje się:

Objawy PIMS pojawiają się stopniowo, a pacjenci mają
podwyższone markery zapalenia. W związku z tym chorzy
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Płynoterapię - dla stabilizacji hemodynamicznej
pacjenta, monitoruje się ciśnienie krwi, tętno, saturację
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Antybiotykoterapię - ze względu na to, że w po-

Leki przeciwkrzepliwe. U dużej grupy pacjentów

czątkowej fazie choroby objawy mogą wskazy-

wyniki badań laboratoryjnych wykazują cechy

wać na zakażenie inwazyjne, w tym sepsę, zespół

zaburzeń krzepnięcia krwi i zaburzenia hemody-

wstrząsu toksycznego lub inne choroby bakteryj-

namiczne, co zwiększa możliwość rozwoju tętnia-

ne, dlatego stosuje się adekwatną antybiotyko-

ków tętnic wieńcowych, dlatego stosowana jest

terapię, do czasu uzyskania ujemnych wyników

terapia przeciwpłytkowa lub przeciwkrzepliwa.

badań mikrobiologicznych.

Z leków podaje się kwas acetylosalicylowy, ewen-

Leki przeciwwirusowe. Ze względu na to, że PIMS

tualnie wprowadza się heparynę.

występuje po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2,

•

•

•

Leczenie immunosupresyjne i immunomodulują-

to leczenie wirusowe nie jest wskazane. Jednak

ce. Należy je wprowadzać stopniowo w zależności

może być uzasadnione w przypadku dodatniego

od efektów dotychczas stosowanej terapii. Celem

wyniku PCR oraz saturacji ≤ 94%, a wtedy lekiem

leczenia jest zahamowanie rozwijania się stanu

z wyboru jest remdesiwir.

zapalnego i uniknięcie powikłań w postaci tętnia-

Leki przeciwzapalne. Glikokortykosteroidy, kwas

ków tętnic wieńcowych. U większości pacjentów

acetylosalicylowy, podaje się także inhibitory

z łagodnym, samoograniczającym się przebie-

pompy protonowej w celu ochrony błony śluzo-

giem choroby leczenie objawowe jest wystarcza-

wej żołądka.

jące. Jednak jeśli jest to konieczne, to w leczeniu
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immunosupresyjnym

i

immunomodulującym

Należy zaznaczyć, że w przypadkach wystąpienia stanów

zalecany jest w pierwszym rzucie dożylny wlew

zapalnych u dzieci po infekcji SARS-CoV-2, w większości

immunoglobulin (IVIG), w drugim rzucie glikokor-

obserwowane są raczej łagodne objawy, a wskaźniki hospi-

tykosteroidy (metylprednizolon), a w trzecim rzu-

talizacji i śmiertelności są niskie.

cie leki biologiczne, takie jak anakinra (inhibitor
receptora dla IL-1), tocilizumab (inhibitor recep-

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

tora dla IL-6) czy infliksymab (inhibitor TNF-alfa).

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

U części dzieci zauważa się samoistne wycofywanie stanu
zapalnego, co dotyczy pacjentów, u których choroba wycofuje się w 1. tygodniu lub rozpoznanie ustalono późno.

Piśmiennictwo:
1.

PIMS – analiza przypadku

2.

W publikacji Carmen Niño-Taravilla C. i wsp. opisują objawy PIMS u dziecka 8-letniego. Zaobserwowano dysfunkcję
wielonarządową, w tym wstrząs mieszany, dysfunkcję serca z zapaleniem mięśnia sercowego, zapalenie płuc, ostrą

3.

niewydolność nerek i objawy z przewodu pokarmowego
charakteryzujące się zapaleniem ściany jelita i zapaleniem
trzustki.

4.

Autorzy zaznaczają, że mechanizmy odpornościowe leżące
u podstaw tej ciężkiej postaci klinicznej są nieznane. Ana-

5.

lizowali charakterystykę procesu zakaźnego i odpowiedź
immunologiczną podczas aktywnej replikacji wirusa oraz
możliwych pozakażeniowych mechanizmów immunologicznych. W leczeniu zastosowali terapię immunomodulacyjną, w tym podanie dożylne immunoglobuliny (IVIG),

6.

podawali leki biologiczne (tocilizumab) oraz glikokortykosteroidy, w celu powstrzymania burzy cytokin oraz kon-

7.

tynuowali intensywną terapią wspomagającą, w wyniku
czego nastąpiła poprawa stanu pacjenta i normalizacja
8.

markerów stanu zapalnego.

Podsumowanie
W Europie i Stanach Zjednoczonych odnotowano u dzieci i młodzieży wzrost przypadków choroby ChK i PIMS.
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Wpływ leków
na badania krwi i moczu
Większość leków modyf ikuje parametry krwi i moczu, wpływając tym samym na wyniki badań laboratoryjnych. Dotyczy
to zarówno leków dostępnych na receptę, leków OTC, jak
i suplementów diety. Niektóre z nich zaburzają gospodarkę
wodno-elektrolitową, inne obniżają poziom glukozy czy gęstość krwi, a jeszcze inne zwiększają wartości wskaźników
wątrobowych.

Najczęściej badania laboratoryjne wykonywane są na czczo, przed porannym
zastosowaniem leków. Nie jest to jednak
reguła - niektóre leki wręcz powinny być
przyjęte przed badaniem. Najpewniejszym źródłem informacji dotyczących
wpływu leków na badania laboratoryjne
są z pewnością diagności laboratoryjni,
jednak farmaceuci również w swojej codziennej pracy niejednokrotnie słyszą
pytanie „czy mogę ten lek zażyć przed
badaniem?” Aby umieć odpowiedzieć na
to pytanie, warto nieco przybliżyć wpływ
leków na badania laboratoryjne.

Co może zaburzać wyniki badań laboratoryjnych?
Ponad 70% wszystkich diagnoz lekarskich
jest stawianych na podstawie wyników
badań laboratoryjnych. Z tego względu
bardzo ważne jest unikanie czynników,
które mogą je zaburzać. Na wyniki badań
krwi i moczu wpływa między innymi silny
stres, nieprzespana noc lub ogólne przemęczenie organizmu, choroby (nawet
zwykłe przeziębienie), nadmierny wysiłek
fizyczny, nieodpowiedni posiłek zjedzony
kilka godzin przed pobraniem materia-
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łu do badania, a nawet wypicie filiżanki kawy lub mocnej

(i kału), doksorubicyna zmienia barwę moczu na czerwony,

herbaty przed wizytą w laboratorium. Na parametry krwi

a amitryptylina i indometacyna na niebieskawy. Ryfampi-

i moczu w znaczącym stopniu wpływają także stosowane

cyna natomiast może powodować pomarańczowe zabar-

leki oraz suplementy.

wienie nie tylko moczu, ale również śliny, potu i łez.

Leki bez recepty i suplementy diety przed Czy przyjmować leki przed badaniem?
badaniami
Leki mogą znacząco wpływać na wyniki badań laboratoryjJedną z podstawowych zasad przygotowania się do ba-

nych. Nie tylko wywołują one zmiany w parametrach krwi

dań jest unikanie jakichkolwiek suplementów diety i na-

i moczu, ale również wchodzą w interakcje z odczynnika-

parów ziołowych nie tylko bezpośrednio przed badaniem,

mi stosowanymi w testach laboratoryjnych, co prowadzi

ale również dzień przed. W miarę możliwości powinno się

do uzyskania błędnych wyników. Z tego względu w miarę

unikać również stosowania leków OTC przed badaniem -

możliwości badania krwi i moczu należy przeprowadzić

szczególnie leków przeciwzapalnych, przeczyszczających,

przed przyjęciem porannej porcji leków. Nie jest to jednak

preparatów witaminowych. Ich składniki mogą wpływać

reguła.

na wiele badanych parametrów krwi i moczu, dając fałszywe wyniki.

Pacjenci przyjmujący warfarynę

Przykładowo, zastosowanie przed badaniem krwi prepara-

Niektóre badania są zlecane po to, aby ocenić skuteczność

tu multiwitaminowego zawierającego w składzie żelazo, da

działania danego leku - wówczas jego zastosowanie przed

mylny wynik jego wysokiego stężenia w osoczu u osoby,

badaniem może być konieczne. Przykładowo, jeśli na ba-

u której podejrzewa się anemię. Tego typu preparaty na-

dania został skierowany pacjent stosujący warfarynę, to

leży więc odstawić na 3-4 dni przed badaniem lub na czas

prawdopodobnie jednym z ocenianych czynników będzie

zalecony przez lekarza. O ile pominięcie tabletki suplemen-

INR (znormalizowany czas protrombinowy). Regularne

tu diety czy leku OTC lub zastosowanie jej po badaniu nie

stosowanie leku (zwłaszcza przed badaniem) pozwala leka-

stanowi problemu, to w przypadku leków stosowanych

rzowi ocenić krzepliwość krwi i ewentualnie zmodyfikować

długotrwale z zalecenia lekarza, sytuacja się komplikuje.

odpowiednio dawkę. Z tego względu, przed badaniem INR
pacjent powinien zażyć lek tak samo, jak do tej pory.

Kolor moczu a leki

Badania w trakcie antybiotykoterapii

Wpływ niektórych leków na parametry moczu można zaobserwować już na podstawie jego barwy. Prawidłowy kolor

Nieco innym przykładem może być zalecenie wykonania

moczu określany jest jako słomkowy, czyli od jasnożółtego

badań laboratoryjnych w trakcie stosowania np. leku prze-

do ciemnożółtego. W wyniku stosowania leków takich jak

ciwdrobnoustrojowego. Tego typu leki mogą wpływać na

lewodopa, fenytoina, metronidazol, nitrofurantoina, a na-

wiele parametrów krwi i moczu, ale być może celem bada-

wet witamin z grupy B - mocz zabarwia się na czerwono.

nia u konkretnego pacjenta jest tylko ocena prób wątrobo-

Z kolei zmiana zabarwienia na zielony może nastąpić na

wych (np. podczas terapii izotretynoiną). W tym przypad-

skutek przyjmowania cymetydyny i prometazyny, ale może

ku również ważne jest zastosowanie leku przed badaniem,

również świadczyć o infekcji dróg moczowych wywoła-

aby uzyskać rzeczywisty obraz funkcjonowania wątroby

nych bakterią Pseudomonas aeruginosa. Preparaty żela-

w danym czasie.

za w nadmiarze mogą znacząco zaciemniać kolor moczu
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Badania tarczycy a lewotyroksyna

mujących ich wypadanie. Choć niedobory tej substancji
w populacji zdarzają się bardzo rzadko, to wielu pacjentów

Nieco bardziej złożonym przykładem są badania tarczycy.
Lewotyroksyna nie wpływa na poziom THS (tyreotropiny)
w osoczu, ale znacząco wpływa na poziom T3 (trijodotyroniny) i T4 (tyroksyny). Jeżeli więc lekarz chce ocenić tylko stężenie THS w osoczu - lek teoretycznie może, ale nie

suplementuje ją w dużej dawce - około 5 000 10 000 µg. Co
ciekawe, biotyna w jeszcze większych dawkach (100 000 300 000 µg) wykorzystywana bywa w leczeniu stwardnienia rozsianego. Niestety stosowanie jej w takich ilościach
może być przyczyną błędów m.in. w testach tarczycowych

musi zostać przyjęty przed badaniem, natomiast jeśli ce-

(TSH, T3, T4).

lem badania jest określenie stężenia T3 i T4 - lek powinien

Biotyna ze względu na mały rozmiar cząsteczki oraz bardzo

być zastosowany, co pozwoli ocenić skuteczność leczenia.
Natomiast 24-godzinna przerwa pomiędzy przyjęciem leku
a pobraniem próbki do badania pozwoli lekarzowi ocenić
reakcję układu hormonalnego po odstawieniu leku.

silne powinowactwo do streptawidyny znajduje zastosowanie w wielu testach immunochemicznych. Metody analityczne wykorzystujące układ streptawidyna/awidyna-biotyna, ze względu na mocne, stabilne i specyficzne połącze-

Jak więc widać, w niektórych przypadkach zastosowanie

nie streptawidyny z biotyną są bardziej czułe i umożliwiają

leku przed badaniem nie ma większego znaczenia lub jest

oznaczenie bardzo niewielkich stężeń badanej substancji

wręcz konieczne, ale w innych może dać nieprawidłowy

w materiale biologicznym. Obecność egzogennej biotyny

wynik, prowadzący do mylnych diagnoz i zaleceń. Dlate-

w próbce może być przyczyną interferencji w przypadku

go też przed udzieleniem informacji pacjentow, dotyczącej

testów wykorzystujących ten układ. Wynik testu w takim

stosowania leków przed badaniem, konieczna jest wiedza,

przypadku będzie wskazywał na zawyżone stężenie T3 i T4

jakie parametry krwi lub moczu będą oceniane. Takie in-

w osoczu oraz zaniżone stężenie TSH [1]. Wyniki mogą su-

formacje posiada najczęściej lekarz lub laboratorium dia-

gerować więc chorobę tarczycy, której w rzeczywistości nie

gnostyczne i to właśnie tam pacjent powinien zaczerpnąć

ma. Z tego względu zaleca się, aby przed oznaczeniem tych

informacji. Jeśli kontakt z lekarzem lub laboratorium jest

parametrów, odstawić preparaty z biotyną na co najmniej

utrudniony, to bezpośrednio przed badaniem personel

1-3 dni.

medyczny powinien być poinformowany o wszystkich

Poza biotyną, do leków, które mogą wpływać na wyniki

przyjętych lekach (ale również stosowanych w ostatnim
czasie suplementach i preparatach ziołowych).

poziomu hormonów tarczycy zalicza się m.in. glikokortykosteroidy, preparaty zawierające jod oraz furosemid.

Interakcje leków

Leki fałszujące stężenie glukozy we krwi

z odczynnikami laboratoryjnymi

Wśród leków, które mogą fałszywie zaniżać fizjologiczne

Wyżej wymienione przykłady dotyczą sytuacji, w których
lek wpływa na określone parametry krwi. Substancje lecznicze również bardzo często zaburzają wyniki badań laboratoryjnych, ponieważ wchodzą w reakcje np. z odczynnikami stosowanymi w danym teście laboratoryjnym. Przykładową reakcją tego typu jest wpływ biotyny na badanie
tarczycy.
Biotyna jest jednym z najpopularniejszych składników suplementów diety poprawiających kondycję włosów i ha-

stężenie glukozy we krwi w badaniach laboratoryjnych,
wymienia się m.in. kwas askorbinowy (witamina C), kwas
acetylosalicylowy (aspiryna, która może powodować również hiperglikemię), a także α- i β- blokery (karwedilol,
propranolol), niektóre leki przeciwnowotworowe (cytarabina, nelarabina), niektóre antybiotyki (erytromycyna,
oksytetracyklina), sterydy anaboliczne (np. testosteron)
i oczywiście leki przeciwcukrzycowe (insulina i doustne leki
przeciwcukrzycowe).
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Fałszywy wynik glukozy może pojawić się również po zaży-

czyszczających, glikokortykosteroidów, doustnych środków

ciu paracetamolu, jeśli w badaniu został wykorzystany test

antykoncepcyjnych, acetazolamidu, kalcytoniny, związ-

z użyciem oksydazy glukozowej i peroksydazy. Ponadto obni-

ków alkilujących i niektórych leków przeciwdrgawkowych.

żony poziom glukozy obserwuje się po zażyciu alkoholu, kofeiny, leków psychotropowych, czy po zapaleniu papierosa.
Do leków, które mogą podwyższać wartości glukozy we
krwi, należą m.in. glikokortykosteroidy, tiazydy (indapamid, hydrochlorotiazyd), niektóre leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych (teofilina, salbutamol), doustne leki antykoncepcyjne oraz niektóre leki
przeciwarytmiczne (fenytoina).

Poziom magnezu we krwi może spadać w wyniku stosowania leków antykoncepcyjnych, digoksyny, cyklosporyny, diuretyków, insuliny, niektórych antybiotyków, leków
przeczyszczających i fenytoiny. Stężenie magnezu rośnie
natomiast podczas stosowania litu, aspiryny, hormonów
tarczycy i niektórych antybiotyków.
Do substancji, które mogą zwiększyć stężenie żelaza należą doustne środki antykoncepcyjne, estrogeny, penicyliny,

Leki wpływające na gospodarkę
wodno-elektrolitową

metyldopa i chloramfenikol. Substancje, które powodują
spadek stężenia żelaza to aspiryna w dużych dawkach, kolchicyna, metycylina i testosteron.

Wiele grup leków wpływa również na gospodarkę wodno-elektrolitową organizmu. Wśród tych, które prowadzą
do wzrostu stężenia sodu we krwi, wyróżnia się m.in. doustne środki antykoncepcyjne, androgeny, tetracyklinę,
metylodopę i glikokortykosteroidy, leki przeczyszczające,
ale również fenylbutazon, klonidynę i metoksyfluran. Odwrotnie działają natomiast leki moczopędne (furosemid,
spironolakton, hydrochlorotiazyd), pochodne sulfonylomocznika (glimepiryd), karbamazepina, heparyny, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne i wazopresyna.

Leki prowadzące do zaburzeń
hematologicznych
Wiele leków prowadzi również do zmian w badaniach morfologicznych krwi, co najczęściej wynika z ich toksycznego
działania na układ krwiotwórczy.
Małopłytkowość, czyli zmniejszenie ilości płytek krwi
w osoczu może prowadzić do zaburzeń krzepnięcia krwi

Do leków podwyższających stężenie potasu we krwi należą
natomiast inhibitory konwertazy angiotensyny (np. enalapryl, kaptopryl, lizynopryl, trandolapryl, chinapryl), blokery
receptora angiotensynowego (np. losartan, walsartan, telmisartan, irbesartan, kardesartan), diuretyki oszczędzające
potas (spironolakton, eplerenon, amiloryd), niesteroidowe
leki przeciwzapalne (np. diklofenak, naproksen, ibuprofen,
piroksykam), leki immunosupresyjne (cyklosporyna, takrolimus) oraz leki przeciwdrobnoustrojowe (sulfametoksazol
i trimetoprim, ketokonazol). Do leków obniżających potas
należą leki moczopędne, takie jak indapamid, hydrochlorotiazyd, furosemid i chlortalidon.

i krwotoków. Jest to jeden ze skutków ubocznych m. in.
leków przeciwgruźliczych (ryfampicyna, kwas aminosalicylowy), moczopędnych (furosemid, hydrochlorotiazid), niektórych antybiotyków, leków przeciwdrgawkowych (karbamazepina) i przeciwreumatycznych [2]. Małopłytkowość
może wystąpić również w wyniku stosowania acyklowiru,
penicyliny, sulfonamidów, cefalosporyny, niesteroidowych
leków przeciwzapalnych, czy heparyny.
Z kolei niedokrwistość megaloblastyczna może wystąpić
w wyniku stosowania leków, które wywołują niedobory witaminy B12 i/lub kwasu foliowego (trimetoprim, doustne
środki antykoncepcyjne czy antagoniści kwasu foliowego,

Wśród preparatów zwiększających stężenie wapnia we krwi
wymienia się witaminę D3 i diuretyki tiazydowe, natomiast
do jego obniżenia dochodzi w wyniku zażywania leków prze-

np. metotreksat) [2]. Ponadto niedokrwistość może rozwinąć się w wyniku długotrwałego stosowania paracetamolu, nitrofurantoiny i niektórych leków przeciwgruźliczych.
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Zaniżony poziom leukocytów może wystąpić na skutek
przyjmowania dużych dawek witaminy C, doksycykliny, nitrofurantoiny czy cefalosporyn. Z kolei kwas klawulanowy
może prowadzić do fałszywego zawyżenia wyniku.

Większość leków metabolizowana jest przez enzymy wątrobowe. Kiedy dochodzi do uszkodzenia wątroby nawet
w niewielkim stopniu, do krwi uwalniane są enzymy takie

Wpływ leków na badania krzepliwości
krwi

jak aminotransferaza asparginianowa (AspAT) i aminotransferaza alaninowa (ALAT). Monitorując te parametry,

Antybiotyki, aspiryna (nawet w małych dawkach) i cimetydyna powodują wydłużenie krzepnięcia krwi (czasu protrombinowego), natomiast barbiturany, doustne środki
antykoncepcyjne, hormonalna terapia zastępcza, witamina K (również zawarta w preparatach multiwitaminowych)
- jego skrócenie. Na wynik badania krzepliwości krwi może
wpływać również spożywanie pokarmów bogatych w witaminę K, takich jak wątroba wołowa lub wieprzowa, zielona
herbata, brokuły, ciecierzyca, jarmuż, włoska kapusta, produkty sojowe. Powinni o tym wiedzieć szczególnie pacjenci
stosujący przewlekle leki przeciwzakrzepowe.

Badanie parametrów wątrobowych

możliwa jest ocena stopnia uszkodzenia wątroby w trakcie
terapii. Oba te wskaźniki mogą osiągać wysokie stężenia
w wyniku stosowania leków takich jak paracetamol, NLPZ,
niektóre antybiotyki, sulfonamidy, izotretynoina, ketokonazol, leki immunosupresyjne i wiele innych. Duże dawki
witaminy C mogą fałszować wyniki prób wątrobowych.
Poziom cholesterolu i trójglicerydów może ulec zmianie
w wyniku zażywania takich leków jak doustne leki antykoncepcyjne, glikokortykosteroidy, β-blokery, epinefryna
i witamina D. Co ciekawe, acetylocysteina - środek ułatwiający odkrztuszanie wydzieliny – może obniżać poziom
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HDL, trójglicerydów, ale również kreatyniny i kwasu mo-

Kolejnym czynnikiem, który może fałszować wyniki badań

czowego.

jest intensywny wysiłek fizyczny, dlatego dzień przed badaniem należy unikać ciężkich treningów. Warto pamiętać
również o prawidłowym nawodnieniu organizmu - spoży-

Ogólne zasady przygotowania się do badań laboratoryjnych

wanie małych ilości wody kilka dni przed badaniem krwi
może fałszować wyniki i utrudniać wkłucie igły w żyłę.

Według aktualnych wytycznych, w przypadku większości
badań nie ma konieczności postu przed pobraniem próbki
- pacjent nie musi być na czczo (wyjątkiem jest oczywiście
pomiar glukozy). Jednak według danych literaturowych,
spożyty posiłek może znacząco wpływać na poziom niektórych parametrów krwi, m.in. leukocytów. Zarówno badania
krwi, jak i badania moczu, w dalszym ciągu najbezpieczniej
jest wykonywać w godzinach porannych, na czczo.

Wówczas zaleca się właśnie wypicie szklanki wody. Natomiast picie zbyt dużej ilości płynów może spowodować
rozrzedzenie krwi, co może mylnie wskazywać m.in. na
anemię.
Warto uprzedzić pacjenta, że również alkohol, nawet
w niewielkich ilościach, może zaburzać wynik wielu podstawowych składowych krwi (bilirubiny, amoniaku, glukozy, kwasu moczowego, lipidów i cholesterolu, magnezu
oraz prolaktyny), przez co badanie jest niewiarygodne.

Oznacza to, że nie należy jeść oraz pić innych napojów niż
woda, przez co najmniej 8 godzin przed badaniem. Jest to

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska

szczególnie istotne w przypadku wykonywania oznaczeń
cholesterolu (całkowitego czy poszczególnych frakcji LDL,
czy HDL) oraz triglicerydów. W tym przypadku należy zachować 12-14 godzinną przerwę od posiłku. Wyniki mogą
być mocno zaburzone, jeśli dzień przed badaniem zjedzona została obfita kolacja, a badanie wykonywane jest rano.
Na wynik może wpływać również spożywanie dużej ilości
pokarmów tłustych lub słodkich na kilka dni przed badaniem.

Piśmiennictwo:
1. Tourbah A., Lebrun-Frena Ch. i wsp. MD1003 (high-dose
biotin) for the treatment of progressive multiple sclerosis:
A randomised, double-blind, placebo-controlled study Mult
Scler. 2016; 22(13): 1719- 1731.
2. Mrozikiewicz P.M., Bogacz A. Wpływ leków na wyniki badań
laboratoryjnych- wybrane przykłady interferencji, Medycyna
po Dyplomie 2013; 22 (6): 42-48.
3. Chełstowska M., Warzocha K. Objawy kliniczne i zmiany laboratoryjne w diagnostyce różnicowej niedokrwistości. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2006; 2 (3): 105- 116.
4. Charakterystyka Produktu Leczniczego
5. https://www.labtestsonline.pl/
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Wykorzystanie minoksydylu
jako substancji recepturowej
W praktyce aptecznej minoksydyl znany jest jako składnik
preparatów w terapii łysienia androgenowego u kobiet
i u mężczyzn. Coraz częściej znajduje on również zastosowanie jako substancja recepturowa. Jakie tajemnice odsłania
przed nami ta pochodna pirymidyny?

Historia leku minoksydylu
Pod koniec lat pięćdziesiątych XX wieku
firma Upjohn opracowała lek, który miał
znaleźć zastosowanie w leczeniu wrzodów. Badania pierwotnie przeprowadzano na psach, u których nie zaobserwowano oczekiwanych efektów. Okazało się, że

składzie minoksydyl, okazało się pobudzanie wzrostu włosów. Lekarze zaczęli
przepisywać go poza wskazaniami pacjentom, którzy skarżyli się na problemy
z łysieniem. W 1988 roku FDA zatwierdziła
preparat z minoksydylem do leczenia łysienia u mężczyzn pod nazwą handlową
Rogaine.

zsyntetyzowana substancja silnie rozszerza naczynia krwionośne. FDA zatwierdziła w 1979 ten lek pod nazwą Loniten.
W formie tabletek doustnych miał być
wykorzystywany w leczeniu nadciśnienia.

Minoksydyl - odrobina chemii
i farmakologii
Minoksydyl pod względem chemicznym

Nieoczekiwanym efektem ubocznym sto-

to 6-amino-1,2-dihydroksy-2-amino-4-pi-

sowania Lonitenu zawierającego w swym

perydynopirymidyna.
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minoksydyl przenika do krążenia ogólnego w niewielkim
stopniu, wynoszącym około 0,3%-0,4% pierwotnej dawki.

Po jakim czasie widoczna jest poprawa?
Około 2-6 tygodnia stosowania może pojawić się wzmożona utrata włosów. W przypadku utrzymywania się takiego stanu dłużej niż 14 dni należy przerwać stosowanie
Po podaniu doustnym (w dawce 10-20 mg) w wyniku aktywacji kanałów potasowych zależnych od ATP, lek wpływał
bezpośrednio na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych.
Minoksydyl był wykorzystywany w przypadku konieczności
szybkiego obniżenia ciśnienia tętniczego oraz w ciężkich
postaciach nadciśnienia. Ze względu na liczne działania
niepożądane zaprzestano stosowania substancji w tym
celu. Działanie minoksydylu objawiało się głównie odru-

i skonsultować się z lekarzem. Zwiększenie liczby włosów
oraz zahamowanie wypadania obserwuje się w okresie
2 miesięcy systematycznego leczenia. Najbardziej widoczne efekty terapii łysienia pojawiają się po 12 miesiącach
systematycznego stosowania preparatów zawierających
minoksydil. Jeżeli po roku nie będzie zauważalna poprawa
stanu skóry głowy - należy skonsultować z lekarzem zmianę sposobu leczenia.

chowym przyspieszeniem czynności serca.

Czy efekt terapii minoksydylem jest trwały?

Stosowanie miejscowe minoksydylu
– mechanizm i efekty działania

Włosy, które powstają po terapii minoksydylem mogą charakteryzować się innym kolorem i strukturą aniżeli pozo-

W literaturze opisano zastosowanie minoksydylu w leczeniu łysienia androgenowego, plackowatego, telogenowego oraz łysienia na podłożu genetycznym. Łysienie jest
schorzeniem, które polega na widocznej redukcji gęstości
włosów o około 30%. Stanowi ono istotny problem psychologiczny oraz wpływa na pogorszenie jakości życia pacjentów.

stałe. Aktualne badania dowodzą, że działanie substancji
oparte jest na efekcie miniaturyzacji włosów - przekształcenia słabych włosów mieszkowych (delikatne i cienkie)
we włosy terminalne (grubsze). Po odstawieniu preparatów minoksydylu w czasie 30-60 dni dochodzi jednak do
pogorszenia efektów wcześniejszej terapii i znów może wystąpić utrata włosów. Sukces i trwałość terapii uzależnione
są od systematyczności i długości stosowania produktu.

Minoksydyl jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dermatologiczne do terapii łysienia androgenowego
u kobiet i u mężczyzn w stężeniach 2% oraz 5%. Mechanizm
działania minoksydilu polega na zwiększeniu przepływu
krwi przez łożysko naczyniowe skóry. Efekt miejscowego
pobudzenia wzrostu włosów związany jest z wydłużeniem
fazy wzrostu włosa – anagenu, zwiększeniem wielkości

Jak stosować minoksydyl miejscowo ?
Na rynku farmaceutycznym istnieje wiele gotowych produktów zawierających minoksydyl w stężeniach 2% lub 5%.
Występują one w postaci płynów na skórę głowy. Prepara-

mieszka włosowego oraz pogrubieniem łodygi włosa.

ty z minoksydylem nie powinny być stosowane równole-

Minoksydyl zwiększa wydzielanie prostaglandyny E2

doustnie podawaną tretynoiną, w stanach zapalnych skóry

w mieszku włosowym, pobudza syntezę endoperoksyda-

oraz w łuszczycy. Ich aplikacja jest również przeciwwska-

zy I oraz stymuluje wydzielanie VEGF - czynnika wzrostu

zana na ogoloną skórę głowy - uszkodzenia skóry głowy

śródbłonka naczyniowego. Po zastosowaniu miejscowym

mogą powodować zwiększenie przenikania leku do krwi.

gle z terapią miejscową kortykosteroidami, ditranolem czy
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m in o ksydyl

Preparaty w postaci lotionów stosowane są dwa razy na

Minoksydyl rozpuszcza się w roztworze glicerolu i etanolu

dobę na suchą skórę głowy. Objętość rozpylenia wynosi

96% połączonych w proporcji 1:2, w obecności solubiliza-

0,1 ml, natomiast w ciągu doby nie zaleca się stosowania

torów: kwasu mlekowego, cytrynowego czy salicylowego.

więcej niż 2 ml. Po rozpyleniu płyn należy rozprowadzić

Obecność solubilizatorów jest konieczna w przypadku stę-

oraz wmasować w skórę głowy, a następnie pozostawić na

żeń minoksydylu wyższych niż 5%.

jej powierzchni przez przynajmniej 4 godziny. Po aplikacji
preparatu należy dokładnie wymyć ręce. Zalecane jest stosowanie preparatów z minoksydylem przynajmniej kilka
godzin przed snem. Należy unikać przeniesienia preparatu
na poduszkę, a z niej na twarz podczas snu, aby ustrzec się

Zastosowanie mieszaniny glicerolu do etanolu w proporcji 1:2 sprawia, że konsystencja roztworu jest nieco lepka.
Gdy zamiast połowy glicerolu użyje się wody - a zatem mieszanina rozpuszczalników będzie występować w proporcji:

przed ryzykiem hypertrichozy czy hirsutyzmu (nadmierne-

1 (woda) : 1 (glicerol) : 4 (etanol)

go owłosienia na skórze twarzy).

otrzymany roztwór będzie charakteryzować się lekką kon-

Przejściowe nasilenie wypadania włosów

systencją. Konieczne jest wówczas zastosowanie jako solu-

W pierwszych dwóch miesiącach leczenia możliwe jest

W praktyce recepturowej solubilizatory powinno rozpuścić

zaobserwowanie przejściowego nasilenia wypadania

się w etanolu, a następnie porcjami dodawać glicerol bądź

włosów. Jest to proces związany z przejściem mieszków

wodę i glicerol. Minoksydyl należy wówczas rozpuszczać

włosowych z fazy telogenu do anagenu. Miejscowe po-

porcjami, zachowując intensywne mieszanie roztworu.

drażnienia skóry oraz kontaktowe stany zapalne mogą być

Ilość użytego minoksydylu wpływa na szybkość jego roz-

spowodowane dodatkiem do leków gotowych glikolu pro-

puszczania w roztworze – ten proces może trwać nawet

pylenowego.

kilka godzin. Przygotowane roztwory minoksydylu nie po-

bilizatorów przynajmniej dwóch kwasów.

winny być przechowywane w lodówce. W przypadku wystąpienia opalizacji zalecane jest delikatne podgrzanie do

Minoksydil w recepturze aptecznej

temperatury maksymalnie 40 stopni.

Zastosowanie minoksydylu w recepturze stwarza możliwość doboru odpowiedniego stężenia leku do konkretnych
potrzeb pacjenta. Skład leku może być dobrany indywidu-

Przykłady składów recepturowych
z minoksydilem

alnie. Może być on również pozbawiony dodatku glikolu
propylenowego, który w preparatach gotowych stwarza

Rp.

ryzyko wystąpienia miejscowych podrażnień skóry obja-

Minoxidili 2,0

wiających się świądem oraz zaczerwienieniem.

Glyceroli

Pod względem właściwości fizykochemicznych minoksydyl
jest ciałem stałym, krystalicznym, bez zapachu o zabarwieniu białym. Jest trudno rozpuszczalny w wodzie, natomiast
wykazuje dobrą rozpuszczalność w metanolu i glikolu
propylenowym. Ze względu na rozpuszczalność w glikolu
propylenowym gotowe preparaty zawierające minoksydyl

Aquae.dest aa 17,0
Ethanoli 96 ad 100,00
M.f. sol.
D.S. 2 x dziennie 1 ml na skórę głowy
Minoksydyl należy rozpuścić w etanolu a następnie porcjami dodawać wodę i glicerol.

zawierają jego dodatek.
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mi noksydyl

Rp.

Rp.

Minoxidili 5,0

Minoxidili 5,0

Pilocarpini hydrochloridi 0,5

Ac. salicylici 1,0

Coffeini 1,0

Tinct. Cinchonae 4,0

Ac. salicylici 1,0

Glyceroli 30,0

Ethanoli 96% 47,5

Ethanoli 70% ad 100,0

Aquae ad 100,00

M.f. sol. 1 x dziennie na skórę głowy

M.f. sol.
D.S. 1 x dziennie na skórę głowy 5 dawek roztworu z butelki z atomizerem
Składniki stałe należy rozpuścić w etanolu, a następnie
dodawać porcjami ogrzaną do 40 stopni wodę. Kofeina
trudno rozpuszcza się w wodzie, dopiero podgrzanie
wody wpływa na zwiększenie łatwości rozpuszczania.

W celu ułatwienia rozpuszczenia minoksydylu należy zastosować mieszaninę glicerolu i etanolu, zamiast połowy
glicerolu potrzebnej do sporządzenia recepty można użyć
wody.
Rp.
Lumigani 0,3% gtt opht. 0,6
Prednisoloni 0,02

Rp.

Ac. salicylici 0,15

Minoxidili 5,0

17-beta estradioli 0,012

Ac. salicylici

Minoxidili 2% 60,0

Ac.tartarici aa 1,0

D.S. 1 x dziennie 1 ml

Camphorae 2,0
Glyceroli 30,0
Ethanoli 96% 61,0
M.f. sol. 2 x dziennie na skórę głowy 1 ml
Rp.
Minoxidili 10,0
Ac. salicylici
Ac. citrici aa 1,0

Ciekawy przykład recepty wykorzystujący gotowe krople
do oczu, preparat estradiolu w tabletkach oraz gotowy
roztwór minoksydylu.
Rp.
Prednisoloni 0,02
Ac. salicylici 0,15
17-beta-estradioli 0,012
5% Sol. Minoxidili ad 60,0

Glyceroli

M.f. Sol. 1 x dziennie 1 ml

Aquae dest. aa 14,5

W przepisie można wykorzystać gotowy roztwór minoksy-

Ethanoli 96% ad 100,0

dylu w stężeniu 5%, w którym można rozpuścić składniki

M.f. sol 2 x dziennie na skórę głowy 1 ml

stałe.

W związku z wyższymi stężeniami minoksydylu w powyż-

mgr farm. Kamila Kulbaka

szych receptach, należy użyć solubilizatorów. Gdy w skła-

Piśmiennictwo:
1. https://www.nytimes.com/1985/05/28/business/hair-growth-drug-seen-as-a-wonder-for-upjohn.html
2. https://www.karger.com/Article/Pdf/248886
3. https://pl.fagron.com/pl/produkty-innowacyjne/minoxidil
4. https://receptura.edu.pl/minoxidil-pulvis-pro-receptura-minoxidilum
5. https://varonahairrestoration.com/the-history-of-rogaine/
6. https://pol-aura.pl/minoksydyl-990-38304-91-5-p-7385.html
7. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22409453/
8. https://www.drugs.com/mtm/minoxidil-topical.html

dzie leku robionego występuje kwas winowy, cytrynowy
lub salicylowy należy najpierw rozpuścić je w etanolu,
a następnie porcjami dodawać glicerol. Kolejno dodaje
się minoksydyl oraz pozostałe składniki w ilościach od najmniejszych do największych.
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9.

Tata S, Weiner N, Flynn G. Relative influence of ethanol and propy-lene glycol cosolvents on deposition of minoxidil into the
skin(1994)J.Pharm Sci.;83(10):1508–1510
10. Suchonwanit, P., Thammarucha, S., & Leerunyakul, K. (2019). Minoxidil and its use in hair disorders: a review. Drug design, development and therapy, 13, 2777–2786.
11. Sanofi (2017) ,Ulotka dołączona do opakowania, informacja dla pacjenta,Loxon2%

12. Aristo Pharma, (2016), ChPL Minovivax 5%
13. W. Kostowski, Z.S Herman, Farmakologia. Podstawy farmakoterapii,
PZWL, Warszawa 1998, Tom I, str. 487
14. Broszury informacyjne firmy Fagron
15. Przepisy na leki recepturowe z minoksydylem pochodzące z własnej praktyki w aptece
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PAN OR AMA S A MORZĄ DU

Zmiany systemowe stają się faktem.

30-lecie uchwalenia przez Sejm ustawy

Ustawa o zawodzie farmaceuty wchodzi w życie

o izbach aptekarskich

16 kwietnia br. weszła i w życie ustawa o zawodzie farma-

W dniu 19 kwietnia 1991 r. Sejm RP uchwalił ustawę

ceuty. Głównymi celami wyczekiwanej przez środowisko

o izbach aptekarskich, na mocy której został powołany sa-

regulacji jest wykorzystanie potencjału zawodowego far-

morząd zawodu farmaceuty. Wydarzenie stało się funda-

maceutów i aptek, stworzenie możliwości prawnych, któ-

mentem umożliwiającym budowanie pozycji farmaceutów

re pozwolą aptekom na prowadzenie dodatkowych usług

w środowisku medycznym przez kolejne lata.

na rzecz pacjentów oraz zapewnienie niezależności i samodzielności farmaceutów w wykonywaniu ich obowiązków
zawodowych.

Obecnie samorząd aptekarski reprezentuje grupę ponad
30 tys. farmaceutów, którzy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, codziennie pomagają milionom Polaków. – Ten rok, z uwagi na liczne zmiany systemowe, jest
szczególnie istotny dla naszej grupy zawodowej. W związ-

Ustawa o zawodzie niewątpliwie stanowi przełom

ku z trudną sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19,

dla całego środowiska farmaceutów.

jubileusz 30-lecia naszej organizacji odbędzie się w formule

– Wejście w życie tej regulacji otwiera nowy rozdział w historii polskiej farmacji. Dzięki tej ustawie niewykorzystany
do tej pory potencjał zawodowy farmaceutów wreszcie

online. Dokonamy wszelkich starań, aby relacja z debaty
dotarła do jak najszerszego grona zainteresowanych –
mówi Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

zostanie wykorzystany. Liczę, że ustawa stanowić będzie
mocny grunt do kompleksowego wdrożenia i funkcjonowania usług z zakresu opieki farmaceutycznej, które umożliwią poprawę komfortu zdrowotnego pacjentów, samorealizację farmaceutów, a także racjonalizację wydatków
przewidzianych na ochronę zdrowia. Wierzę, że wprowadzone zapisy, będą również chronić naszą niezależność
i samodzielność w podejmowaniu decyzji zawodowych –
podsumowuje Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.

PGEU ma nowego Prezydenta na rok 2022
12 maja br. walne zgromadzenie Grupy Farmaceutycznej
Unii Europejskiej (PGEU) wybrało swoich przywódców na
2022 rok. Prezydentem PGEU organizacji skupiającej 32
kraje, został włoski farmaceuta Roberto Tobia, członek federacji Federfarma, wiceprezydenturę objął natomiast Raimund Podroschko z Austrii.
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–Jestem zachwycony, że w przyszłym roku będę mógł re-

na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23

prezentować europejską społeczność farmaceutów. Je-

grudnia 2020 roku w sprawie recept, recepty na leki recep-

stem także dumny z zaufania, jakim obdarzyli mnie wszy-

turowe, wystawione po wejściu w życie nowych przepisów

scy moi koledzy – członkowie PGEU. Pandemia ujawniła

powinny zawierać zapis dotyczący sposobu dawkowania.

mocne i słabe strony naszych systemów opieki zdrowotnej

Sposób dawkowania powinien pojawić się zarówno na re-

i jasno pokazała, że farmaceuci od jej pierwszego dnia,

ceptach papierowych, jak i elektronicznych.

będąc na pierwszej linii frontu walki przeciw COVID-19,
są silnym i niezbędnym filarem, pracującym z niestrudzonym zaangażowaniem na rzecz pacjentów. Przyszły rok
będzie miał kluczowe znaczenie dla przekształcenia roli UE
w zakresie zdrowia publicznego dzięki wielu inicjatywom
ustawodawczym, które będą miały znaczący wpływ na
codzienne praktyki farmaceutyczne, od przeglądu prawodawstwa farmaceutycznego UE po utworzenie przestrzeni dla danych dotyczących zdrowia – podkreślał w swoim
przemówieniu Roberto Tobia.

OIA w Białymstoku udostępnia opracowanie – wyciąg
z ustawy – zawierający najistotniejsze przepisy dotyczące farmaceutów, wprowadzone ustawą z dnia 10 grudnia
2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz.U. z 2021r. Poz. 97).

Z kolei Wiceprezydent PGEU na rok 2022 Raimund Podroschko wyrażał nadzieję, na szybki powrót do normalności i
zakończenie stanu pandemii koronawirusa.
– Jestem zaszczycony, że będę mógł pełnić tę funkcję. Mam
nadzieję, że już niebawem będziemy mogli wrócić do „normalnego życia”, z nową siłą i energią. Jestem przekonany,
że wsparcie zaoferowane w trakcie pandemii pacjentom
przez farmaceutów przyczyni się do umocnienia PGEU, jak
i europejskiej farmacji, z kolei rola naszego środowiska w
systemie ochrony zdrowia zostanie odpowiednio zauważona i doceniona przez decydentów”.

DIA – w odpowiedzi na prośby swoich członków i w odpowiedzi na informacje o próbach wywierania nacisku na
decyzje zawodowe farmaceutów przez podmioty będące właścicielami aptek- zamieściła przykładowe szablony
dokumentów. Umożliwiają one między innymi skierowanie do Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej zgłoszenia
w przedmiocie uniemożliwienia samodzielnego wykony-

---------------------------------------------

wania czynności zawodowych.

OKRĘGOWE IZBY APTEKARSKIE

Izba przypomina także, że wszelkie działania ograniczające suwerenne podejmowanie decyzji zawodowych farmaceuty, mogą mieć konsekwencje prawne. Równocześnie
podkreślono, że zgodnie z Ustawą o zawodzie farmaceuty
odmowa wykonania poleceń służbowych, nie może być

Prezes ORA w Kaliszu wystosował pismo do Izby Lekarskiej
wnioskujące o wpisywanie dawkowania na receptach przez
lekarzy. Pismo jest kierowane do dra Mariusza Plucińskie-

podstawą do wyciągania względem farmaceuty konsekwencji, jeśli polecenia te naruszają obowiązujące przepisy
prawa w zakresie wykonywania zawodu farmaceuty.

go, przewodniczącego delegatury Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Kaliszu. Pismo przypomina, iż od 1 stycznia 2021
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KOIA przygotowała zbiór najistotniejszych zmian wynikają-

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie zamieściła wpis

cych z zapisów ustawy o zawodzie farmaceuty. Jednocze-

przypominający, że 30 lat temu - 19 kwietnia 1991 roku,

śnie zapowiada, iż w kolejnych komunikatach przedstawi

Sejm RP uchwalił ustawę o izbach aptekarskich. Jej przy-

zmiany opisane w sposób bardziej szczegółowy oraz obo-

jęcie dało możliwość odrodzenia się samorządu aptekar-

wiązki ustawowe członków wobec KOIA. Izba deklaruje

skiego – samorządu, który 8 stycznia 1951 roku został

także, że opracowała „najważniejsze procedury i wzory do-

zniesiony przez ówczesne władze. Przyjęte wówczas usta-

kumentów, które będą pomocne w codziennej pracy w ap-

wy – o zniesieniu izb aptekarskich oraz o przejęciu aptek

tece w związku z nowymi zadaniami kierownika”. Zaintere-

na własność państwa – na 40 lat pozbawiły aptekarzy ich

sowani członkowie izby mogą w tej sprawie kontaktować

własności i samorządu – czytamy we wpisie sygnowanym

się z biurem KOIA.

przez prezes ORA w Krakowie, mgr farm. Elżbietę Rząsę-

Ponadto Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Kielcach, mgr farm. Ewa Drożdżał, przygotowała

-Duran. Załącznikami do wpisu są archiwalne teksty ustaw
likwidujących prywatne aptekarstwo i jej samorząd.

i przekazała do udostępnienia dwa komunikaty związane
z wejściem w życie ustawy o zawodzie farmaceuty - kierowane osobno do aptek ogólnodostępnych oraz zamkniętych.

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska informuje, że już co
czwarty farmaceuta będący członkiem OOIA zgłosił się
na szkolenia, po których uzyska uprawnienia do kwalifikacji i szczepień przeciwko Covid-19. Dlatego - wspólnie
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi informuje, że na mocy
aneksu do umowy ubezpieczenia na rzecz członków izby
od odpowiedzialności cywilnej, ochrona ubezpieczeniowa
obejmuje swoim zakresem także odpowiedzialność cywilną farmaceuty za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem badań kwalifikacyjnych i szczepień ochronnych
przeciwko COVID-19.

z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Opolu – podjęta została decyzja o rozpoczęciu współpracy. Jak czytamy
w komunikacie OOIA: Oferta złożona przez USK w Opolu
obejmuje szereg niezwykle istotnych elementów. Jednym z najważniejszych jest możliwość pracy i nabierania
doświadczenia w profesjonalnych, interdyscyplinarnych
zespołach szczepiących zarówno w samym szpitalu, jak
i w zespołach wyjazdowych. Elastyczne formy zatrudnienia
połączone zostają z atrakcyjnym wynagrodzeniem. Kolejny
atut to niezależne ubezpieczenia, których koszty ponoszą
zarówno Izba, jak i USK.
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Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska zamieściła komu-

Ukazał się nowy numer biuletynu Farmacja Wielkopolska,

nikat dotyczący opiniowania kierownika apteki. Zgodnie

styczeń-marzec 2021. W numerze między innymi opieka

z ustawą o zawodzie farmaceuty z dnia 10 grudnia 2020r.,

farmaceutyczna nad pacjentem w szpitalu, działania zale-

która weszła w życie dnia 16 kwietnia 2021 r. Prezydium

cane w hurtowniach farmaceutycznych, materiały z dzie-

Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej w Rzeszowie

dziny historii farmacji, farmakognozji i nie tylko - łącznie

przy wydawaniu opinii na kierownika apteki ogólnodo-

ponad 100 stron lektury.

stępnej, szpitalnej, zakładowej, działu farmacji szpitalnej,
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz opiekuna studenta praktyki zawodowej
w aptece będzie brać pod uwagę, czy kandydat zaliczył
co najmniej ostatni lub bieżący okres edukacyjny. Jednocześnie kandydat musi mieć na bieżąco opłacone składki
członkowskie.
ZOIA zamieściła kompendium zmian dotyczących nowego trybu opiniowana kandydatów na kierowników aptek
od dnia 16 kwietnia 2021 r. zgodnie z art. 88 ust. 2b-2h
ustawy Prawo farmaceutyczne. Oprócz kwestii formalnych dotyczących między innymi terminów, jak czytamy
w opracowaniu: Podstawowym i zarazem niezbędnym warunkiem do terminowego wydania przez Okręgową Radę
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska informuje,

Aptekarską opinii o kandydacie na kierownika apteki jest

że farmaceuci, którzy ukończyli kurs do przeprowadzania

posiadanie przez Zachodniopomorską Okręgową Izbę Ap-

szczepień przeciwko COVID-19, chcący szczepić i kwali-

tekarską w Szczecinie informacji oraz dokumentów speł-

fikować do szczepienia przeciwko COVID-19 pacjentów

nieniu każdego z warunków pełnienia funkcji kierownika

w masowym punkcie szczepień w Koszalinie mogą przesłać

apteki wymienionych a art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farma-

dokumenty na podany w komunikacie adres rekrutacyjny.

ceutyczne tj. potwierdzających wymagany staż czasu pracy
w aptece, potwierdzających realizację obowiązku kształcenia i wypełnianie obowiązków wobec samorządu, w tym
potwierdzających bieżące opłacenie składek członkowskich
oraz potwierdzających posiadanie przez farmaceutę rękojmi należytego prowadzenia apteki.
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T E S T WI ED Z Y

05

01

Skrót PIMS oznacza schorzenie:

Charakterystycznymi objawami choroby refluksowej przełyką są:

A. przewlekłe aktywne zapalenie wątroby
B. pediatryczny zapalny zespół wieloukładowy
C. zaburzenia wytwarzania erytrocytów
D. mononukleozę zakaźną

A. zgaga oraz niekontrolowane cofanie się treści
pokarmowej z żołądka do przełyku
B. chrypka
C. uczucie pełności w nadbrzuszu
D. dysfagia

06

02

W badaniach laboratoryjnych stężenie glukozy we
krwi mogą zaniżać:

Za najbardziej skuteczną grupę leków w terapii
refluksowej uznaje się:

A. kwas acetylosalicylowy
B. erytromycyna
C. propranolol
D. wszystkie powyższe

A. leki prokinetyczne
B. antagonistów receptora histaminowego H2
C. inhibitory pompy protonowej
D. leki zobojętniające kwas solny

07

03

Przed wykonaniem oznaczeń cholesterolu oraz
triglicerydów z krwi należy zachować przerwę od
odstatniego posiłku:

Olej lniany chemicznie jest mieszaniną glicerydów
w których najwiekszy udział ma kwas:

A. 1-3 godzin
B. 4-8 godzin
C. 9-10 godzin
D. 12-14 godzin

A. palmitynowy
B. stearynowy
C. linolenowy
D. mirystynowy

04

08

Charakterystycznymi objawami choroby Kawasakiego są:

Minoksydyl jest stosowany w terapii:

A. obustronne zapalenie spojówek,
B. zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej i wargach
C. wysypka skórna i zmiany skórne na dłoniach lub
stopach
D. wszyskie powyższe objawy

A. chorób dematologicznych
B. łysienia androgenowego u kobiet
i u mężczyzn
C. choroby zwyrodnieniowej stawów zapalenia
stawów
D. chorób układu sercowo-naczyniowego
Prawidłowe odpowiedzi:
1. A, 2. C, 3. C, 4. D, 5. B, 6. D, 7. D, 8. B
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