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O D  r e d a k c j i

REDAKCJA
dr hab. n. farm. Tomasz Baj

mgr farm. Olga Sierpniowska

W najnowszym e-wydaniu Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Apte-
karskiej, przygotowaliśmy dla czytelników aż dwa artykuły poświęcone zagad-
nieniom związanym z onkologią. Temat bardzo aktualny, ponieważ eksperci 
alarmują, że sytuacja pacjentów chorujących na nowotwory wskutek pan-
demii COVID-19 stała się krytyczna. Przyszłość terapii nowotworów nakreśla 
nam mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka w artykule „Immunoonkologia i te-
rapia genowa: kroki milowe w leczeniu nowotworów”, natomiast o znaczeniu 
i terapii powikłań w przebiegu leczenia onkologicznego pisze mgr farm. Anna 
Grzywa, którą witamy na naszych łamach.

Nie zapominamy także o recepturze, która - jak wynika z naszych obserwacji 
- jest jednym z najczęściej czytanych działów. Tym razem, ponownie w tande-
mie, mgr farm. Joanna Bilek oraz dr hab. Maciej Bilek, prof. UR opisują taninę 
- znany, choć być może nieco zapomniany surowiec farmaceutyczny.

Czytelnicy zainteresowani farmakologią i opieką farmaceutyczną powinni się-
gnąć po artykuł mgr farm. Aleksandry Mroczkowskiej na temat zespołu se-
rotoninowego. Jest to potencjalnie groźne powikłanie polekowe, które może 
być także następstwem interakcji. 

Kontynuujemy również cykl artykułów poświęconych kosmetologii i pielęgna-
cji skóry. Tematyka ta powinna zainteresować tych farmaceutów, którzy chcą 
podnosić swoją wiedzę fachową z zakresu poradnictwa dermatologicznego.

Rośnie liczba farmaceutów mogących szczepić przeciwko COVID-19. Aby 
sprawnie skoordynować nabory personelu medycznego i umożliwić za-
szczepienie jak największej liczby osób, Ministerstwo Zdrowia uruchomiło 
aplikację #SzczepimyRazem dzięki której chętni do wykonywania szczepień 
przeszkoleni pracownicy medyczni mogą zarejestrować w aplikacji swój profil 
oraz znaleźć aktualnie trwające nabory do punktów szczepień. – Tych farma-
ceutów, którzy mają uprawnienia do szczepienia pacjentów gorąco zachęcam 
do rejestracji w tej aplikacji, zgłoszenia swojej kandydatury, a tym samym ak-
tywnego włączenia się w realizację Narodowego Programu Szczepień – mówi 
Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Więcej na ten temat w „Panora-
mie Samorządu”.

Zapraszamy do lektury!



Zespół serotoninowy  

–  groźne powikłanie  polekowe

0 7

Może być wynikiem zignorowanych interakcji  lekowych, 
nagłego zwiększenia dawki leku, ale również predyspozycji 
genetycznych. Występuje najczęściej  u pacjentów przyjmu-
jących jednocześnie kilka leków wykazujących aktywność 

serotoninergiczną. Czym jest zespół serotoninowy i  dlaczego 
jest tak niebezpieczny?

Możliwa toksyczność dotyczy między 
innymi leków przeciwdepresyjnych, 
ale również psychotropowych, prze-
ciwbólowych, przeciwwymiotnych, 
a nawet ziół i preparatów dostępnych 
bez recepty.

Czym jest zespół 

serotoninowy?

Zespół serotoninowy (ZS) jest cięż-

kim, potencjalnie zagrażającym życiu 

stanem, w którym dochodzi do nad-

miernej aktywności neuronów sero-

toninergicznych w ośrodkowym ukła-

dzie nerwowym (OUN). Jest związany 

głównie z pobudzeniem receptorów 

5-HT1A oraz 5-HT2A w mózgu i rdze-

niu kręgowym.

Zespół serotoninowy najczęściej wy-

nika ze stosowania wysokich dawek 

leku, a także ze stosowania dwóch 

lub więcej leków, które nasilają prze-

kaźnictwo serotoninergiczne. Mogą 

to być substancje, które zwiększają 

syntezę serotoniny (lub są źródłem 

jej prekursorów np. pokarmy bogate 

w tryptofan), zwiększają jej wydzie-

lanie z neuronów, hamują wchłania-

nie zwrotne, hamują jej metabolizm 

lub bezpośrednio stymulują receptor 

postsynaptyczny.

Ponadto zespół serotoninowy może 

być skutkiem przedawkowania leków 
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lub środkami psychoaktywnymi lub mylone ze złośli-

wym zespołem neuroleptycznym, hipertemią złośli-

wą, udarem cieplnym, encefalopatią wywołaną wiru-

sem Herpes, chorobami zakaźnymi, ze stanem zwią-

zanym z odstawieniem alkoholu, czy z zaostrzeniem 

objawów zaburzenia psychicznego, na które pacjent 

cierpi.

Obraz kliniczny zespołu serotoninowego może prze-

biegać pod postacią umiarkowaną lub ciężką, zagra-

żającą życiu. Czas, po którym występują pierwsze ob-

jawy, może być bardzo różny. Czasem pojawiają się 

one i narastają już po kilkudziesięciu minutach, a cza-

sem po kilkunastu godzinach od wdrożenia terapii 

lekiem serotoninergicznym (lub po zwiększeniu jego 

dawki czy dodaniu kolejnego leku o takim samym 

działaniu).

ZS o łagodnym przebiegu zwykle mija samoistnie 

w ciągu 24-48 godzin od odstawienia leków odpo-

wiedzialnych za wystąpienie objawów. W ciężkich 

postaciach może jednak dojść do rozwoju stanu pa-

daczkowego, kwasicy, zapaści krążeniowej, ostrej nie-

wydolności nerek na tle rabdomiolizy, niewydolności 

oddechowej, śpiączki oraz śmierci. W przypadkach 

ciężkiego przebiegu, oprócz odstawienia leków wy-

wołujących ZS, konieczne jest wdrożenie odpowied-

niego leczenia farmakologicznego.

Leczenie zespołu serotoninowego

Pierwszym i najważniejszym krokiem przy podejrze-

niu rozwoju zespołu serotoninowego jest odstawie-

nie wszystkich leków o działaniu serotoninergicznym. 

Postępowanie lecznicze jest przede wszystkim obja-

wowe i polega na nawadnianiu, kontroli równowa-

gi elektrolitowej i podstawowych funkcji życiowych. 

(umyślnym lub nieumyślnym) lub braku zachowania 

odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy dany-

mi lekami.

Inny mechanizm jego rozwoju może być związany 

z interakcjami farmakokinetycznymi, które związane 

są z hamującym wpływem leków na aktywność izo-

enzymów 2D6 i 3A4 cytochromu P450, które uczest-

niczą w metabolizmie leków nasilających przekaźnic-

two serotoninergiczne. Znaczenie w rozwoju ZS może 

odgrywać też indywidualna nadwrażliwość i podłoże 

genetyczne.

Jakie są objawy zespołu 

serotoninowego?

Objawy zespołu serotoninowego są niespecyficzne 

i niestety często ignorowane, a błędne rozpoznanie 

i brak odpowiedniego leczenia może prowadzić do 

śmierci. Objawy zespołu serotoninowego można po-

grupować w trzy typy dolegliwości:

• objawy wegetatywne: zlewne poty, wzrost tem-

peratury (nawet powyżej 41˚C), nudności i wy-

mioty, biegunka, wahania ciśnienia krwi, tachy-

kardia, ślinotok, rozszerzenie źrenic, przyspieszo-

ny oddech, przyspieszenie mowy, klonus gałek 

ocznych;

• zmiany stanu psychicznego: pobudzenie, niepo-

kój, lęk, zaburzenia świadomości, dysforia, eufo-

ria, pobudzenie, majaczenie, zmiany zachowania;

• objawy nerwowo-mięśniowe: dreszcze, ataksja, 

drżenia, wzmożona sztywność i napięcie mię-

śniowe.

Pierwsze objawy, takie jak dreszcze, gorączka, nudno-

ści, wymioty czy biegunka są niespecyficzne i często 

ignorowane. Pozostałe zmiany mogą być natomiast 

błędnie identyfikowane jako zatrucie cholinolitykami 
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Jeżeli istnieje podejrzenie, że w żołądku pacjenta nadal 

mogą znajdować się substancje o działaniu serotonin-

ergicznym, zastosowany może być węgiel aktywny.

W cięższych przypadkach ZS zaleca się zastosowanie:

•	 Cyproheptadyny – leku przeciwhistaminowe-

go I generacji, będącego antagonistą recep-

torów 5-HT2A. Początkowo podawany jest 

w dawce 12 mg doustnie, a następnie 2 mg 

co 2 godziny, jeżeli objawy nie ustępują (lub 

8 mg co 6 godzin).

•	 Olanzapiny – leku przeciwpsychotycznego, 

który również ma działanie antagonistyczne 

w stosunku do receptorów 5-HT2A oraz wyka-

zuje działanie sedatywne. W praktyce stosu-

je się 10 mg podjęzykowo lub domięśniowo.

Istotne jest też leczenie objawowe, szczególnie zwal-

czanie hipertermii, która może stanowić zagroże-

nie dla życia. Wynika ona ze wzmożonego napięcia 

mięśni, dlatego tu pomocne mogą być – wbrew in-

tuicji – jedynie zimne okłady oraz leki zmniejsza-

jące napięcie mięśniowe (benzodiazepiny, zwłaszcza 

klonazepam). Leki przeciwgorączkowe są w ZS całko-

wicie nieskuteczne. W razie potrzeby mogą zostać po-

dane leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi oraz zwal-

czające tachykardię. W tym przypadku zalecany jest 

krótko działający lek betaadrenolityczny – esmolol 

lub nitroprusydek sodu. W zespole serotoninowym 

nie należy stosować propranololu, bromokryptyny 

oraz dantrolenu.

Nieoceniona skala problemu

Częstość występowania zespołu serotoninowego 

i związana z nim umieralność nie jest znana. Przy-

puszcza się jednak, że stan ten występuje znacznie 

częściej, niż jest rozpoznawany i opisywany w litera-

turze. Powodem tego jest fakt, że duża ilość leków, 

w tym także dostępnych bez recepty, pobudza prze-

kaźnictwo serotoninergiczne, a objawy są często nie-

specyficzne i błędnie diagnozowane.

Istnieją nieliczne analizy, na podstawie których moż-

na wyobrazić sobie skalę zjawiska. W 2004 roku w Sta-

nach Zjednoczonych zdiagnozowano i opisano 8 187 

przypadków zespołu serotoninowego wywołanego 

przez same leki z grupy SSRI, z czego 103 osoby zmar-

ły. Według innych analiz w latach 2002-2008 w sta-

nie Victoria w Australii, odnotowano 28 przypadków 

śmierci z powodu zespołu serotoninowego, z czego 

tylko 5 przypadków rozpoznano za życia, a pozostałe 

dopiero na podstawie materiału sekcyjnego. Wśród 

leków, które najczęściej prowadziły w tych przypad-

kach do zespołu serotoninowego były SSRI, moklobe-

mid, tramadol oraz narkotyk ecstasy.

Na podstawie analiz i statystyk, za najniebezpiecz-

niejsze zestawienia leków, prowadzące do ciężkie-

go, często śmiertelnego ZS, uznaje się paroksetynę 

i buspiron, linezolid i citalopram, moklobemid i SSRI, 

a także tramadol i wenlafaksynę.

Jakie leki zwiększają przekaźnictwo 

serotoninergiczne?

Leki przeciwdepresyjne – SSRI i SNRI

Wśród leków, których stosowanie może prowadzić 

do rozwoju zespołu serotoninowego, najczęściej wy-

mienia się inhibitory wychwytu zwrotnego serotoni-

ny (SSRI) oraz inhibitory wychwytu zwrotnego sero-

Z e s p ó ł  s e r o t o n i n o w y
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toniny i noradrenaliny (SNRI). Obie grupy leków, ze 

względu na wysoką skuteczność i relatywne bezpie-

czeństwo, są coraz szerzej stosowane w psychiatrii 

i nie tylko. Poza depresją, SSRI są zalecane również 

w zaburzeniach lękowych, zespole stresu pourazowe-

go, zaburzeniach obsesyjno kompulsywnych, w cho-

robie afektywnej dwubiegunowej, a także w leczeniu 

bulimii, anoreksji, w łagodzeniu napięcia przedmie-

siączkowego, w zaburzeniach naczynioruchowych 

związanych z menopauzą, a nawet w leczeniu przed-

wczesnego wytrysku.

Wśród SSRI zarejestrowanych w Polsce wyróżniamy 

fluoksetynę, fluwoksaminę, sertralinę, paroksety-

nę, escitalopram i citalopram. Mechanizm działania 

tej grupy leków w ośrodkowym układzie nerwowym 

polega – jak sama nazwa mówi – na nasilaniu neu-

rotransmisji serotoninergicznej poprzez hamowanie 

wychwytu zwrotnego serotoniny.

Jako leki drugiego rzutu w leczeniu zaburzeń depre-

syjnych stosowane są SNRI, do których należy wenla-

faksyna i duloksetyna. Poza wpływem na serotoninę, 

hamują one również wychwyt zwrotny noradrenali-

ny, przez co pacjenci mogą odczuwać pobudzające 

działanie leku. Z tego względu zalecane są w przebie-

gu depresji z zahamowaniem psychoruchowym, po-

czuciem zmęczenia i brakiem energii. Nie wykazują 

one negatywnego wpływu na funkcje seksualne, dla-

tego są alternatywą dla osób, które z ich powodu nie 

chcą stosować SSRI.

Pomimo potencjalnego bezpieczeństwa i dobrej tole-

rancji, niestety zarówno SSRI, jak i SNRI często łączo-

ne są z innymi substancjami wpływającymi na układ 

serotoninerczny, co zwiększa ryzyko rozwoju zespołu 

serotoninergicznego. Leki te ponadto są metabolizo-

wane przez izoenzymy cytochromu P450. Ryzyko nie-

bezpiecznych interakcji farmakokinetycznych tych 

grup leków jest związane również z jednoczesnym 

stosowaniem leków hamujących izoenzymy 2D6, 3A4 

oraz 1A2 cytochromu P 450.

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Grupą leków o podobnym mechanizmie działania 

do SNRI są trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne 

(TLPD), które również hamują wychwyt zwrotny se-

rotoniny i noradrenaliny. Są to jednak leki starszej ge-

neracji, ich działanie jest mniej wybiórcze, mają wą-

ski margines bezpieczeństwa przy przedawkowaniu 

i dużą ilość działań niepożądanych. Dotyczy to przede 

wszystkim działania cholinolitycznego, które wywołu-

je suchość w jamie ustnej, zaparcia, zaburzenia wi-

dzenia, zawroty głowy czy poczucie oszołomienia.

Poprzez wpływ na kanały sodowe, TLPD zaburzają 

przewodnictwo w sercu, a w przypadku przedawko-

wania, są wysoko kardiotoksyczne. W związku z tym 

stosowane są coraz rzadziej. Nadal jednak stanowią 

alternatywę dla SSRI, SNRI, a także bywają stosowa-

ne w połączeniu z innymi lekami w zaburzeniach psy-

chicznych. Do tej grupy leków należą klomiramina, 

amitryptylina, doksepina, opipramol.

Inne leki przeciwdepresyjne

Trazodon to lek, który nie tylko hamuje wychwyt 

zwrotny serotoniny, ale również działa antagonistycz-

nie wobec receptorów histaminergicznych H1 i adre-

nergicznych. Często stosowany jest w celu nasilenia 

działania innych leków przeciwdepresyjnych, zwłasz-

cza SSRI oraz złagodzenia wywołanych przez nie dzia-

Z e s p ó ł  s e r o t o n i n o w y
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łań niepożądanych: dysfunkcji seksualnych, bezsen-

ności, zaburzeń snu, czasami również lęku i niepo-

koju. Ogólnie trazodon jest lekiem stosunkowo bez-

piecznym i dobrze tolerowanym także w wysokich 

dawkach. Niestety jego połączenie z innymi lekami 

o działaniu serotoninergicznym, może przynieść groź-

ne skutki.

Buspiron jest częściowym agonistą receptorów 5- 

HT1A, jego znaczącą zaletą jest to, że nie powodu-

je uzależnienia psychofizycznego. Podawany w daw-

kach leczniczych nie wpływa na funkcje poznawcze, 

nie upośledza pamięci, nie wpływa na czynności ru-

chowe, nie wywołuje depresji oddechowej ani to-

lerancji na lek. Buspiron został opracowany z myślą 

o działaniu przeciwdepresyjnym i anksjolitycznym. 

W praktyce jednak nie działa przeciwdepresyjnie, 

a działanie przeciwlękowe udaje się uzyskać dopie-

ro po dłuższym stosowaniu (2-4 tygodnie) w wysokiej 

dawce (co najmniej 30 mg). Ze względu na stosunko-

wo małą efektywność leczenia, buspiron jest stosowa-

ny niemal wyłącznie jako składnik kuracji złożonych.

Mirtazapina to skuteczny lek przeciwdepresyjny, wy-

korzystywany u osób z bezsennością w przebiegu de-

presji. Prowadzi do nasilenia neuroprzekaźnictwa no-

radrenergicznego i serotoninergicznego w ośrodko-

wym układzie nerwowym.

Inhibitory MAO

Inhibitory monoaminooksydazy, inaczej inhibitory 

MAO, to grupa leków wykorzystywanych w leczeniu 

atypowej depresji i w chorobie Parkinsona. W związ-

ku z tym, że ich stosowanie wiąże się z wysokim ry-

zykiem groźnych interakcji z innymi lekami, a nawet 

składnikami diety, większość z IMAO została wycofa-

na z lecznictwa. W Polsce obecnie dostępne są tylko 

3 leki z tej grupy: moklobemid, selegilina i rasagilina.

Moklobemid jest lekiem stosowanym coraz po-

wszechniej ze względu na wysoką skuteczność w le-

czeniu atypowej depresji i fobii społecznej. Należy do 

IMAO typu A, hamuje rozpad dopaminy, serotoni-

ny i norepinerfryny, przez co zwiększa ich stężenie 

w szczelinie synaptycznej. Poprawia aktywność psy-

chomotoryczną, nastrój i jakość snu, ponadto popra-

wia koncentrację i zmniejsza wyczerpanie.

Selegilina i rasagilina należą do IMAO typu B – sto-

sowane są w monoterapii lub w terapii skojarzonej 

z lewodopą lub karbidopą w chorobie Parkinsona. 

W dawkach terapeutycznych nie mają działania an-

tydepresyjnego.

Związki należące do IMAO wchodzą w interakcje z ty-

raminą, wywołując tak zwany „cheese effect”. W trak-

cie terapii z wykorzystaniem tych leków należy uni-

kać pokarmów bogatych w tyraminę, czyli przede 

wszystkim: serów żółtych i pleśniowych, czekolady 

oraz czerwonego wina (a szczególnie typu chianti). 

Połączenie IMAO z takimi produktami może wywołać 

gwałtowny wzrost ciśnienia tętniczego, prowadzący 

między innymi do krwawień śródczaszkowych.

Leki normotymiczne

Sole litu niespecyficznie zwiększają neuronalną ak-

tywność serotoninergiczną, ale dokładny mechanizm 

nie jest wyjaśniony. Połączenie litu i innych leków 

o działaniu serotoninergicznym (zwłaszcza SSRI) skut-

kować może nie tylko wystąpieniem ZS, a również 

zwiększeniem poziomu litu i wystąpieniem objawów 

jego toksyczności tj. drżenia mięśniowe, ataksja, wie-

Z e s p ó ł  s e r o t o n i n o w y
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lomocz, wzmożone pragnienie. Ponadto, w wyniku 

łącznego stosowania litu i fluoksetyny, obserwowano 

również priapizmu, zaburzenia świadomości, wystą-

pienia manii oraz encefalopatii.

Innym lekiem normotymicznym, który wykazuje ak-

tywność serotoninergiczną jest kwas walproinowy, 

wykorzystywany w leczeniu padaczki i choroby afek-

tywnej dwubiegunowej.

Leki stosowane w terapii migreny

Leki należące do grupy tryptanów stosowane są w le-

czeniu migreny. Mają właściwości agonistyczne w sto-

sunku do receptora serotoninergicznego 5-HT1. Do 

tej grupy leków należą: sumatryptan, zolmitryptan, 

ryzatryptan i almotryptan. Interakcje między SSRI 

i tryptanami należą do poważnych. W wyniku łączne-

go stosowania tych dwóch grup leków opisywano nie 

tylko wystąpienie zespołu serotoninowego, ale także 

osłabienie, zaburzenia koordynacji ruchowej i zwięk-

szenie częstotliwości napadów migreny.

Wśród innych leków stosowanych w leczeniu migre-

ny, które mogą prowadzić 

do rozwoju zespołu seroto-

ninowego, wymienia się al-

kaloidy sporyszu – ergota-

minę i dihydroergoaminę. 

Objawy ZS nasila również 

bromokryptyna – lek sto-

sowany w choroby Parkin-

sona, hiperprolaktynemii, 

akromegalii, zaburzeniach 

cyklu miesiączkowego i nie-

płodności kobiet.

Leki stosowane w ADHD i narkolepsji

Wśród leków, które wpływają na przekaźnictwo se-

rotoninowe wymienia się również preparaty psycho-

stymulujące, czyli pochodne amfetaminy. Pobudza-

ją one aktywność umysłową, zwiększając zdolność 

do koncentracji, zmniejszają ponadto nadruchowość 

i impulsywność, dlatego stosowane są w leczeniu 

ADHD u dzieci powyżej 6. roku życia, a także w nar-

kolepsji. Mechanizm ich działania polega nie tylko na 

zwiększeniu uwalniania dopaminy i noradrenaliny, 

ale również serotoniny.

Pochodne amfetaminy działają podobnie do kokainy, 

ale znaczne dłużej. Wykazują właściwości anorektycz-

ne i euforyzujące, a długotrwałe ich stosowanie pro-

wadzi do zahamowania wzrostu dzieci oraz rozwoju 

tolerancji i uzależnienia psychicznego z zaburzenia-

mi zachowania. Terapie z ich wykorzystaniem budzą 

w Polsce jeszcze wiele kontrowersji, choć na przy-

kład w USA są powszechnie stosowane w psychiatrii 

dziecięcej. W naszym kraju najczęściej stosowanym 

przedstawicielem tej grupy leków jest metylofenidat. 

Jednak lek ten jest często łączony np. z lekami prze-

Z e s p ó ł  s e r o t o n i n o w y
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ciwdepresyjnymi z grupy SSRI z uwagi na współwy-

stępowanie ADHD z depresją, czy z zaburzeniami lę-

kowymi. 

Substancje odurzające

Amfetamina znacznie częściej niż w celach medycz-

nych, wykorzystywana jest niestety w celach rekre-

acyjnych, jako narkotyk. Stosowane dawki tej sub-

stancji są wówczas wyższe, a sama amfetamina wyka-

zuje jeszcze silniejsze działanie serotoninowe, niż jej 

pochodne stosowane w medycynie. Poza amfetami-

ną, do zwiększenia uwalniania serotoniny dochodzi 

również w wyniku zażycia kokainy, ekstazy (MDMA, 

czyli amfetaminy), oraz LSD (kwasu lizergowego). 

Leki przeciwwymiotne

Wśród leków przeciwwymiotnych dostępnych w Pol-

sce, wyróżniamy m.in. metoklopramid. Lek ten dzia-

ła ośrodkowo przeciwwymiotnie oraz obwodowo 

prokinetycznie. Ze względu na wiele działań niepo-

żądanych, w tym groźnych powikłań neurologicz-

nych i hormonalnych, został wycofany z użycia jako 

prokinetyk do stosowania przewlekłego. Aktualnie 

jest wskazany jedynie do krótkotrwałego stosowania 

w zapobieganiu oraz leczeniu nudności i wymiotów, 

w tym związanych z chemioterapią, radioterapią, za-

biegiem chirurgicznym i migreną. Metoklopramid 

wykazuje swoje działanie serotoninowe poprzez po-

budzanie receptora serotoninowego 5-HT4. 

Innym lekiem przeciwwymiotnym, który również 

zwiększa aktywność serotoniny w OUN jest prome-

tazyna oraz leki należące do tzw. setronów: ondan-

setron, granisetron, tropisetron i palonosetron. Są to 

leki szczególnie skuteczne w leczeniu wymiotów wy-

wołanych cytostatykami, promieniowaniem oraz wy-

miotów pooperacyjnych.

Opioidy

Wskazaniem do stosowania opioidowych leków prze-

ciwbólowych są silne dolegliwości bólowe, m.in. 

związane z chorobą nowotworową. W przebiegu le-

czenia onkologicznego stosowane są również wyżej 

wymienione leki przeciwwymiotne, które w połącze-

niu z opioidami znacznie zwiększają ryzyko rozwoju 

zespołu serotoninowego. Opioidami, które zwięk-

szają przekaźnictwo serotoninowe są tramadol, fen-

tanyl, sufentanyl remifentanyl, metadon, petydyna 

i pentazocyna. Do opioidów, które nie wykazują ta-

kiego działania należy morfina, kodeina, oksykodon, 

buprenorfina i nalbufina.

Antybiotyki

Wśród leków, które zwiększają aktywność serotoniny 

w OUN, znajdziemy również antybiotyk. Jest nim li-

nezolid – syntetyczny lek przeciwbakteryjny, należą-

cy do nowej klasy antybiotyków – oksazolidynonów. 

Stosowany jest w leczeniu zapalenia płuc oraz zaka-

żeń skóry i tkanek miękkich. 

Linezolid jest również odwracalnym, niewybiórczym 

inhibitorem MAO, jednak w dawkach stosowanych 

w leczeniu zakażeń nie działa przeciwdepresyjnie. Ze 

względu na tę właściwość, nie należy stosować go 

jednocześnie z inhibitorami MAO ani z innymi leka-

mi zwiększającymi przekaźnictwo serotoninergiczne.

Z e s p ó ł  s e r o t o n i n o w y
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Które leki OTC mogą zwiększać 

ryzyko zespołu serotoninowego?

Należy podkreślić, że również leki ziołowe i wiele pre-

paratów dostępnych bez recepty wykazuje właściwo-

ści serotoninergiczne. Wśród nich najczęściej wymie-

nia się:

•	 Wyciąg z dziurawca, który ma działanie prze-

ciwdepresyjne, stąd jego powszechne zasto-

sowanie w psychiatrii. Jest jednocześnie sła-

bym inhibitorem MAO A i B, hamuje wychwyt 

zwrotny serotoniny, dopaminy i noradrenali-

ny. Z tego względu jego łączne stosowanie 

z lekami o działaniu serotoninowym znacznie 

zwiększa ryzyko wystąpienia ZS.

•	 Wyciąg z żeń-szenia wpływa na OUN, popra-

wiając zdolności koncentracji i zapamiętywa-

nia. Działanie stymulujące tego surowca spo-

wodowane jest m.in. zwiększonym wydziela-

niem noradrenaliny, serotoniny i kortykolibe-

ryny.

Należy także zwrócić uwagę na preparaty złożone sto-

sowane w przeziębieniach i zawierające: 

•	 Triprolidynę – antagonistę receptora hista-

minowego, związek, który wykazuje nie-

znacznie działanie hamujące na OUN, co 

może powodować wystąpienie objawów 

senności. Powoduje zmniejszenie obrzę-

ku błony śluzowej nosa i wydzielania śluzu, 

a także świądu i kichania, działa pobudzają-

co na przekaźnictwo serotoninergiczne.

•	 Dekstrometorfan – syntetyczną pochodną 

morfiny o właściwościach przeciwkaszlo-

wych, która blokuje wychwyt zwrotny sero-

toniny;

•	 Difenhydraminę – lek przeciwhistaminowy 

pierwszej generacji, wykazujący działanie 

ośrodkowe i cholinolityczne. Stosowana jest 

w ostrych stanach zapalnych błony śluzo-

wej nosa. Podana doustnie przenika do OUN 

i może powodować senność, co wykorzy-

stywane jest w preparatach złożonych, sto-

sowanych w bólu z towarzyszącą bezsenno-

ścią.

•	 L-tryptofan – aminokwas, który zwiększa 

syntezę melatoniny i serotoniny. Stosowany 

jest w celu poprawy samopoczucia i łagodze-

niu objawów stresu, a także w bezsenności. 

Opisywano przypadki rozwoju ZS lub złośli-

wego zespołu neuroleptycznego w związku 

z łącznym stosowaniem fluoksetyny i trypto-

fanu.

Stężenie serotoniny mogą podnosić również sympa-

tykomimetyki stosowane powszechnie w przeziębie-

niu tj. efedryna, pseudoefedryna, fenylefryna, oksy-

matazolina czy ksylometazolina. 

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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Wszystko to dzięki właściwo-
ściom garbników, które w no-
woczesnym ziołolecznictwie 
także nie znajdują należnego 
im miejsca, co dziwi tym bar-
dziej, że surowce z tej grupy 
fitochemicznej medycyna lu-
dowa wykorzystywała bodaj 
najpowszechniej, z najlepszym 
skutkiem. Posłuchajmy więc 
opowieści o taninie i dowiedz-
my się, jak można spożytko-
wać jej wszechstronne działa-
nie w lekach recepturowych!

Czym są i jak działają 

garbniki?

Garbniki to grupa substancji o unikal-

nym zakresie działania. Roślinie służą 

przede wszystkim do ochrony przed 

atakami owadów i drobnoustrojów, 

a gatunki roślin sadowniczych za-

wierające w liściach czy korze dużo 

garbników, są również omijane przez 

sarny i upraw takich nie trzeba nawet 

ogradzać. Cechą charakterystyczną 

garbników jest zdolność wiązania się 

z rozmaitymi związkami chemiczny-

mi, między innymi z białkami, alka-

Surowce recepturowe  
dawniej  i  dz iś  

– TANINA

1 61 6

Na początku drugiej  części cyklu zaryzykujemy ważkie 

stwierdzenie: nie ma chyba bardziej  niedocenianego surow-

ca recepturowego jak tanina! Jej  możliwości są doprawdy 

ogromne, a ilość schorzeń – i  to poważnych – które można 

leczyć lekami recepturowymi zawierającymi taninę, jest do-

prawdy imponująca. 
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substancji o właściwościach garbników. Pierwsze py-

tanie na które należy odpowiedzieć, to jak i z czego 

otrzymywano niegdyś taninę. 

Tanina w komentarzach do farmakopei 

austryjackiej

„Komentarz do VII wydania farmakopei austryjac-

kiej” autorstwa magistra Wilhelma Zajączkowskiego 

z 1895 roku podaje dokładny sposób uzyskiwania 

kwasu garbnikowego, jak nazywano wówczas taninę: 

celem otrzymania kwasu garbnikowego, wytrawia 

się 10 części ogrubnie sproszkowanych dębianek mie-

szaniną, sporządzoną z dwunastu części eteru i trzech 

części wyskoku, przez 48 godzin. Po upływie tego cza-

su ciecz się oddziela, pozostałość zaś wytrawia się 

ponownie (przez 24 godziny) dziesięcioma częściami 

takiej samej mięszaniny. W kolejnym etapie, według 

wytycznych zawartych w „Komentarzu...”, należa-

ło zmieszać obydwie wytrawiny razem i przesączyć. 

Następnie do przesączu dodawało się wody w ilości 

1/3 objętości tegoż przesączu, po czym po przelaniu 

do oddzielnika, kilkukrotnie silnie wytrząsano, a na-

stępnie pozostawiano do odstania. Wyodrębniały się 

wówczas dwie warstwy: wodna i eterowo-alkoholo-

wa (eteryczno-wyskokowa). Kwas garbnikowy prze-

chodził w przeważającej ilości do warstwy wodnej, 

którą po oddzieleniu od warstwy eterowo-alkoholo-

wej odparowywano na łaźni wodnej, przy czym autor 

„Komentarza...” zaznaczał: rozczyn kwasu garbniko-

wego odparowuje się w parownicach porcelanowych, 

nigdy w metalowych, gdyż łączy się on łatwo z me-

talami, a przez to zabarwia się i zanieczyszcza resztę 

przetworu. Suchą pozostałość czyli taninę dodatkowo 

jeszcze rozcierano na miałki proszek.

loidami, jonami metali ciężkich, ale także z wieloma 

lekami. Wytrącają się wówczas nierozpuszczalne osa-

dy. Właściwość ta została bardzo szybko dostrzeżona 

przez nadwornych lekarzy i już od tysiącleci surowce 

garbnikowe stosowano jako odtrutki i do zapobiega-

nia zamierzonym otruciom koronowanych głów! 

To jednak nie wszystko, co potrafią dla człowieka 

zrobić garbniki: działają także przeciwzapalnie, sze-

roko przeciwdrobnoustrojowo, przeciwwirusowo, 

przeciwmutagennie, immunostymulująco, hamują 

wydzielanie soków trawiennych i drobne krwawie-

nia, redukują mikroflorę jamy ustnej i zapobiegają 

powstawaniu ubytków próchniczych. Nie dziwmy się 

zatem, że medycyna ludowa wykorzystywała wyciągi 

wodne z roślin zawierających garbniki tak zewnętrz-

nie jak i wewnętrznie, między innymi w chorobach 

skóry i błon śluzowych jamy ustnej, w biegunkach, 

stanach nieżytowych przewodu pokarmowego czy 

w stanach zapalnych błon śluzowych żołądka i jelit. 

Pomimo upływu wielu setek lat nowoczesna fitote-

rapia przypisuje analogiczne działanie wielu surow-

com garbnikowym, takim jak choćby kora dębu, czy 

liść maliny, a wyrazem tego są chociażby wskazania 

terapeutyczne monografii zielarskich Europejskiej 

Agencji Leków. 

Tanina w dawnych źródłach 

medycznych i farmaceutycznych

Tematem naszego artykułu są jednak nie rośliny lecz-

nicze zawierające garbniki, a tanina (Tanninum, syn. 

kwas taninowy – Acidum tannicum), będąca – mó-

wiąc w dużym uproszczeniu – mieszaniną licznych 

TA N I N AA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 7  ( 1 5 5 e)
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Późniejszy o 12 lat kolejny galicyjski „Komentarz”, tym 

razem do „Farmakopei Austriackiej VIII”, powtarzał 

analogiczny sposób otrzymywania taniny, opisywał 

badania jej czystości i tożsamości, precyzował także 

pochodzenie wyjściowego surowca, czyli galasów: 

kwas garbnikowy znajduje się w galasówkach ma-

ło-azyatyckich lub chińskich, z których otrzymują go 

fabrycznie. „Komentarz do VIII wydania Farmakopei 

Austriackiej” podawał również inne od medycznych 

zastosowania taniny: w technice służy (...) do garbo-

wania skór, fabrykacji atramentu, oraz klarowania 

napojów, piwa, wina.

Czym są galasówki, z których 

wytwarza się taninę?

Warto w tym miejscu odpowiedzieć obszernie na za-

sadnicze dla naszego artykułu pytanie: czym są owe 

galasówki z których wytwarza się taninę? Mają one 

nie tylko znaczenie lecznicze, ale są dodatkowo jed-

nym z najbardziej fascynujących przykładów... paso-

żytnictwa owadów na roślinie! Wspomniane przez 

„Komentarz...” galasówki mało-azyatyckie to nic 

innego jak znana z monografii farmakopealnych dę-

bianka – Galla, surowiec wyjściowy do produkcji na-

lewki galasowej (Gallae tinctura). 

Skąd biorą się galasy?

Galla obecna była w „Farmakopei Polskiej II”, „Far-

makopei Polskiej III” oraz „Farmakopei Polskiej IV” 

i po ponad półwiecznej przerwie – w monografiach 

narodowych „Farmakopei Polskiej XI” i „Farmakopei 

Polskiej XII”. Surowiec ten opisywany był już w rene-

sansowych źródłach medycznych w których zalecano 

go m.in. do posypywania ran i zmian zapalnych błon 

śluzowych, uśmierzania bólów zębów czy leczenia 

biegunek. Dębianka pochodzi ze zdrewniałych pędów 

niewielkiego dębu Quercus infectoria, rosnącego 

w krajach bliskowschodnich, na którym jaja składają 

błonkówki Andricus infectorius. Rozwijająca się larwa 

doprowadza do nadmiernego wzrostu tkanki mery-

stematycznej pąków, skutkiem czego jest powstanie 

charakterystycznego kulistego tworu – galasa, we-

wnątrz którego znajduje się larwa owada. Opuszcza 

ona galas jesienią i pozostawia w jego ścianie charak-

terystyczny otwór.

Galasy w opisie farmakopealnym

Zgodnie z definicją farmakopealną galasy mogą mieć 

kolor zielonawobrunatny do żółtobrunatnego, a jako 

surowiec farmakopealny klasyfikowane są zarów-

no galasy z wydrążonym otworem, wskazującym na 

opuszczenie galasa przez larwy, jak i wysuszone ga-

lasy z pozostałościami martwych owadów. Minimal-

na zawartość garbników w przeliczeniu na pirogalol, 

normowana dla tego surowca, wynosi co najmniej 

20,0%, przy czym oznaczona musi być ona za po-

mocą tzw. metody z proszkiem skórzanym, wykorzy-

stującej technikę spektrofotometryczną, dla której 

procedura analityczna została szczegółowo opisana 

przez obowiązującą „Farmakopeą Europejską”. Jako 

ciekawostkę dodajmy, że w świetle badań własnych 

podana przez „Farmakopeę...” minimalna zawartość 

garbników w galasach Andricus infectorius jest znacz-

nie przekroczona, i wynosi w surowcu pochodzącym 

z Turcji średnio 35-40%, w zależności od terminu 

zbioru i wielkości galasów. 

Jeszcze wyższą zawartością garbników odznaczają się 

wspomniane w „Komentarzu...” galasy chińskie, po-
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chodzące z pędów sumaków (Rhus spp.), wytwarzane 

przez larwy mszyc z rodziny Eriosomatinae, zimują-

cych na mchach. Najczęściej zbiera się galasy suma-

ka chińskiego, powstające w odpowiedzi na infekcję 

mszycami Schlechtendalia chinensis.

Występowanie galasów w Polsce

Galasy występują także na naszych rodzimych dę-

bach, przy czym najpowszechniej znane są galasy Cy-

nips quercusfolii, czyli galasówki dębianki, spotykane 

na liściach dębu szypułkowego i bezszypułkowego. 

Nazywane są one „dębowymi jabłkami”, „galasów-

kami”, „gałkami dębowymi”, czy „galasowymi jabłka-

mi”. Galasy te nigdy nie znalazły się w farmakopeach, 

stosowane były jednak powszechnie w medycynie 

ludowej, m.in. w chorobach skórnych (w postaci wy-

ciskanego soku), biegun-

kach (w postaci nalewki), 

zranieniach i bólach zę-

bów. 

Metoda 

otrzymywania 

taniny Zofii 

Sokołowskiej

Pomimo, że już na prze-

łomie XVIII i XIX wieku 

Krzysztof Kluk sugerował 

zastępowanie galasów 

tureckich galasami ro-

dzimymi, jednak dopiero 

w 1932 roku ukazała się pierwsza praca doświadczal-

na stwarzająca naukowe podstawy do wykorzystania 

tego surowca. Mowa tu o artykule „Galasy polskie 

i otrzymywanie z nich taniny”, autorstwa magister 

farmacji Zofii Sokołowskiej, opublikowanym w „Wia-

domościach Farmaceutycznych”. 

Po opisaniu sposobu zbioru surowca (z liści w jesieni) 

oraz jego suszenia (w temperaturze nieprzekraczają-

cej 50°), autorka przedstawiła metodę wodną otrzy-

mywania taniny z galasów galasówki dębianki jako 

najtańszą. Polegała ona na wyługowaniu wodą desty-

lowaną o temperaturze 25-30° wysuszonego surowca 

po sproszkowaniu. Magister Sokołowska dodawała, 

że kolejnym, opcjonalnym krokiem, może być zalanie 

wyługowanego już surowca wodą gorącą o tempera-

turze 60-70°, celem ostatecznego wyekstrahowania 

taniny. Jak jednak zastrzegała tanina jednak otrzyma-

Ilustracja. Galasy mało-azyatyckie (po lewej, na pierwszym planie widoczny galas z wyraźnym 
otworem) oraz polskie galasy dębowe (po prawej). 

Pośrodku – tanina otrzymywana z galasów chińskich. (Fot. M. Bilek)
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na przy użyciu wody gorącej posiada dużo zanieczysz-

czeń (żywice, organiczne kwasy, barwniki), których 

oddzielenie jest trudne. Tymczasem do oczyszczenia 

roztworów otrzymanych przez ługowanie w temp. 

25-30° z żywic wystarczyło dodanie glinki, następnie 

wytrząsanie, pozostawienie na 24 godziny do odsta-

nia się osadu i odwirowanie od resztek osadu. Tak 

otrzymaną ciecz autorka zagęszczała w temperaturze 

nie wyższej od 50° w próżni, a następnie rozjaśniała 

hydrosiarczynem (…) w ilości 1 do 4 g na litr. Alter-

natywą było również rozjaśnianie za pomocą kwa-

su szczawiowego i pyłu cynkowego w stosunku 0,15 

i 0,20 na litr cieczy. W dalszej kolejności Sokołowska 

odstawiała ciecz (...) na kilka godzin, po czem zlewała 

(…) ją znad osadu i odparowywała w próżni do su-

chości. 

W podsumowaniu badań autorka z satysfakcją odno-

towała: w ten sposób otrzymałam taninę o kolorze 

jasnobrunatnym. Wydajność 35%. Zastrzegała rów-

nocześnie, że aby otrzymać taninę czystą, odpowied-

nią do celów leczniczych, należy stosować metodę 

alkoholowo-eterową, tę samą, którą przedstawiliśmy 

już powyżej cytując magistra Zajączkowskiego, lub 

też otrzymaną metodą wodną taninę ekstrahować 

w aparacie Soxhleta, najpierw eterem, a następnie 

alkoholem 90°. Z tego roztworu oddestylowuje się 

eter pod normalnem ciśnieniem, a zagęszczony roz-

twór odparowuje się w próżni do sucha.

Pomimo obiecujących wyników temat potencjalne-

go wykorzystania galasów Cynpis quercusfolii w zie-

larstwie i ziołolecznictwie został niestety całkowicie 

zaniechany, a powrócił do niego podpisany poniżej 

współautor, ustalając m.in., że galasy te, zebrane 

w różnych terminach i o różnej wielkości, odznaczają 

się zróżnicowaną zawartość garbników w zakresie od 

10.0 do 15.8% w przeliczeniu na pirogalol, co pomi-

mo dużego rozrzutu wyników czyni je najbogatszym 

rodzimym surowcem garbnikowym! (1)

Niełatwa procedura produkcji taniny z galasów i trud-

ne do pozbycia się zanieczyszczenia sprawiły, że pod-

jęte zostały również prace nad stworzeniem taniny 

syntetycznej. Prowadzone były one od roku 1913 

przez chemika organika, noblistę Emila Fischera i po-

zwoliły na ustalenie budowy chemicznej taniny, co 

umożliwiło z kolei laboratoryjne otrzymywanie tej 

substancji.

Tanina  

w przepisach recepturowych 

w Polskim Manuale 

Farmaceutycznym

Prace zarówno Fischera, jak i Sokołowskiej miały swo-

je uzasadnienie, bowiem na przełomie XIX i XX wieku 

oraz w okresie dwudziestolecia międzywojennego ta-

nina stosowana była w aptekach powszechnie, czego 

najlepszym wyrazem była obecność licznych przepi-

sów w „Polskim Manuale Farmaceutycznym” z 1932 

roku. Jako przykłady wymieńmy:

„Krople do dziąseł dr. Strassburgera”

Tincturae Caryophyllorum

Tincturae Myrrhae           aa 4

Tannini puri    2

Spiritus Cochlariae   1

„Kolodjum ściągające”

Acidi tannici    9

Tincturae Benzoës   9

Collodii          ad 60
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„Kolodjum tamujące krew”

Collodii 50

Acidi borici puri

Acidi tannici aa 2,5

Acidi benzoici 1,5

„Gliceryna z taniną”

Acidi tannici 20

Glycerini 80

„Maść glicerynowa z taniną”

Acidi tannici 1

Unguentum Glycerini 5

Niegdyś już na łamach „Aptekarza Polskiego” 

(12/2011) przytaczaliśmy z „Manuału...” możliwe na-

dal do wykonania przepisy weterynaryjne, w których 

tanina odgrywała pierwszorzędną rolę. Przypomnij-

my zatem jedynie, że mowa tutaj o recepturze do 

wcierania w pyszczki śliniących się królików, stano-

wiącej 5% roztwór taniny w wodzie i glicerynie oraz 

o lekach aplikowanych w biegunce u zwierząt hodow-

lanych. W biegunce koni zalecano taninę ze sproszko-

wanym korzeniem goryczki i prawoślazu oraz szyszko-

jagodą jałowca, bądź też taninę z węglem drzewnym. 

W biegunce bydła stosowano równe ilości kwasu sa-

licylowego i taniny, zaś w biegunce kóz i owiec taninę 

z korzeniem kozłka.  

Tanina we współczesnych 

farmakopeach

Tanina pojawiła się we wszystkich polskich dwudzie-

stowiecznych farmakopeach. „Farmakopea Polska II” 

(1937) jako pochodzenie Acidum tannicum (synoni-

my: Acidum gallotannicum, Tanninum) wskazywała 

galasówki (Gallae) różnych roślin i opisywała jako 

żółtawy lub jasnobrunatny, bezpostaciowy proszek 

albo lśniące płatki. Zwracała równocześnie uwagę na 

znane i wykorzystywane właściwości taniny: wodne 

roztwory taniny mają odczyn kwaśny, słaby, swoisty 

zapach, tworzą osady niemal ze wszystkimi alkaloida-

mi i glukozydami oraz z roztworami białka, żelatyny 

i skrobi. 

Obok prostych badań tożsamości (żółtobrunatny 

osad z kwasem siarkowym lub po nasyceniu chlor-

kiem sodu oraz ciemnoniebieski osad z chlorkiem 

żelaza, znikający po dodaniu kwasu siarkowego) oraz 

badań czystości (identyfikacja zanieczyszczenia ży-

wicami, gumami, cukrami, solami) FP II nakazywała 

przechowywanie w naczyniach szczelnie zamkniętych 

oraz chronić od światła. 

Syrop jodogarbnikowy

Podano ponadto kilka interesujących przepisów 

w skład których wchodziła tanina, wśród których 

wyróżnia się Sirupus jodotannicus phosphoricus, 

czyli „ulepek” (syrop) jodogarbnikowy z fosforanem 

wapniowym na syropie wiśniowym. Stosowany był 

on niegdyś powszechnie jako preparat Jecorol o dzia-

łaniu wzmacniającym m.in. w krzywicy, gruźlicy wę-

złów chłonnych oraz jako lek tonizujący.   

Jodum    2 cz.

Acidum tannicum  4 cz.

Extractum Ratanhiae  2 cz.

Spiritus 95°            100 cz.

Calcium phosphoricum    q.s.

Sirupus simplex            170 cz.

Sirupus Cerasi    q.s.
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Tanina w Farmakopei Polskiej

W „Farmakopei Polskiej III” (1954) nie podawano już 

pochodzenia surowca, ograniczając się wyłącznie do 

opisania składu chemicznego taniny: mieszanina es-

trów kwasu galusowego i kwasu galoilogalusowego 

z d-glikozą. W dziale „Postać i właściwości” do zacyto-

wanego powyżej opisu dodano: bezwonne albo o sła-

bym swoistym zapachu i cierpkim ściągającym sma-

ku, powtarzając równocześnie zalecenia dla spraw-

dzania tożsamości. Ponadto monografia powtórzyła 

w dziale „Badanie czystości” nieco zmodyfikowane 

normy dla popiołu i suchej masy, nadal uwzględniała 

prostą kontrolę obecności m.in. żywic, obecnych wy-

łącznie w taninie naturalnej. W owym czasie tanina 

stosowana była jako środek o działaniu ściągającym, 

gdyż z białkiem i z substancjami klejowatymi daje nie-

rozpuszczalne osady. Podawana per os wywiera dzia-

łanie hemostatyczne, ściągające i neutralizujące. „In-

formator terapeutyczny do urzędowego spisu leków” 

z 1959 wzmiankował także, że substancję tę podaje 

się doustnie jako antidotum w przypadkach zatrucia 

antymonem lub niektórymi alkaloidami, zewnętrznie 

w chorobach skóry, w powierzchniowych krwawie-

niach. Zalecane dawkowanie było wówczas nastę-

pujące: doustnie 0,05-0,3 g; zewnętrznie w 5-10% 

maściach i zasypkach; w 1-20% roztworach do płu-

kania, pędzlowania; w 0,5 % roztworach do lewatyw 

i w 10% czopkach. W miarę publikowania kolejnych 

wydań farmakopei polskiej zachowywano opis posta-

ci i właściwości taniny, a zmieniały się tylko wymogi, 

sposoby badań tożsamości oraz czystości. „Farmako-

pea Polska VI” (2002) działanie i zastosowanie opisy-

wała jako ściągające. 

Tanina w Farmakopei Europejskiej

W „Farmakopei Europejskiej” tanina obecna jest od 

pierwszego wydania jako odczynnik, a od suplementu 

2000 do „Farmakopei Europejskiej 3” jako substancja 

lecznicza. Zdefiniowano ją w podobny sposób, jak to 

przed półwieczem uczyniono w „Farmakopei Polskiej 

III”: tannic acid is a mixture of esters of glucose with 

gallic acid and 3-galloylgallic acid, a zatem tanina 

to mieszanina estrów glukozy z kwasem galusowym 

i kwasem 3-galloilogalusowym. Taninie przypisano 

także analogiczne właściwości jak zrobiła to „Farma-

kopea Polska II”, czyli a yellowish-white or slightly 

brown amorphous light powder or shiny plates, co 

oznacza bezpostaciowy żółto-biały lub jasnobrązo-

wy proszek lub lśniące płatki. Podobne były również 

zalecane metody potwierdzania tożsamości oraz ba-

dania, w których m.in. normę dla straty masy po su-

szeniu zarekomendowaną analogiczną jak w trzecim 

wydaniu „Farmakopei Polskiej”, czyli 12%, obniżona 

była zaś norma dla popiołu – 0,1%. Przypomnijmy, że 

polskie farmakopee podawały normę wyższą, np. FP 

II 0,5%, zaś FP III 0,2%. W dziale „Badania” podano 

również metody oceny zanieczyszczenia taniny żywi-

cami, dekstrynami, gumami, solami i cukrami, a zatem 

substancjami obecnymi wyłącznie w surowcu pocho-

dzenia naturalnego. Tradycyjnie również „Farmako-

pea Europejska” wskazywała na konieczność ochrony 

taniny przed światłem. W wydaniu 6.0 monografia 

uległa drobnym zmianom – doprecyzowano miano-

wicie temperaturę oznaczania suchej masy na 105°C 

z podawanego wcześniej zakresu 100-105°C.

Tanina obecna jest oczywiście również w obowią-

zującej „Farmakopei Europejskiej 10” i „Farmakopei 

Polskiej XII”, która dodatkowo uwzględnia interesują-
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cą nas substancję w „Wykazie dawek” i precyzuje jej 

działanie jako ściągające. Rozróżnia się przy tym dwie 

drogi podania: doodbytniczą i zewnętrzną. Dla stoso-

wania zewnętrznego przewidziano stężenie od 1,0 

do 20,0% dla roztworu i od 0,5 do 10,0% dla maści, 

natomiast dla pierwszej drogi podania dawka jedno-

razowa wynosi 0,05 g, dobowa zaś 0,25 g. Dla wlewu 

doodbytniczego przewidziano stężenie 0,5%.

Tanina jako składnik Suppositoria 

antihaemorrhoidales

Większość farmaceutów taninę kojarzy głównie 

z czopkami przeciw hemoroidom, zarówno w posta-

ci preparatów gotowych, jak i recepturowych. Jeden 

z przepisów podany został nawet jako monografia 

narodowa „Farmakopei Polskiej XII” jako Supposito-

ria antihaemorrhoidales, czyli „Czopki przeciw hemo-

roidom”. Skład jest następujący:

Bismuthi subgallas  0,2 cz.

Zinci oxydum  0,1 cz.

Tanninum                0,15 cz.

Massa suppositoriae      q.s.

Wykonanie jest proste: czopki sporządzać używając 

podłoża lipofilowego (…). Bardzo miałko sproszkowa-

ny zasadowy galusan bizmutu zmieszać z tlenkiem 

cynku i taniną, dodać, mieszając, stopione podłoże 

czopkowe; wylać do form. Czopki można również 

otrzymywać przez prasowanie. Monografia narodo-

wa podaje również sposób przechowania: w dobrze 

zamkniętym pojemniku, chroniąc od światła. Jak 

wspomniano modyfikacji receptury na czopki z tani-

ną jest dużo, a pojawia się w ich składzie także hydro-

kortyzon.

Maści recepturowe z taniną

W aptecznych recepturach wykonuje się także szereg 

maści z taniną, np. 5% maść na podłożu euceryna 

z wodą w równych ilościach. Przeznaczona jest ona 

do regularnego stosowania przy potliwości rąk, 1-2 

razy dziennie. Co ciekawe, także te leki recepturo-

we doczekały się swoich odpowiedników w postaci 

preparatów gotowych, m.in. 1% kremu z syntetycz-

ną taniną stosowanego w celu wzmocnienia bariery 

naskórkowej w zapalnych, sączących i swędzących 

powierzchniowych zmianach skóry oraz również 1% 

pudru płynnego, z talkiem (19,5%) i tlenkiem cynku 

(15%), zalecanego do stosowania m.in. przy wysyp-

kach, w pieluszkowym zapaleniu skóry, przy nadmier-

nym poceniu, w przypadku ospy wietrznej, półpaśca 

czy opryszczki wargowej. Na recepturze sporządza 

się z taniną również zasypki o działaniu ściągającym, 

osuszającym i przeciwdrobnoustrojowym. Mogą one 

składać się wyłącznie z taniny w dawkach przewi-

dzianych przez farmakopeę oraz równych ilości talku 

i tlenku cynku, jak również zawierać dodatkowo kwas 

borowy, rezorcynę i mocznik.

Zastosowanie roztworów taniny

Mawia się, że najprostsze rzeczy działają najlepiej, 

dlatego właśnie chcielibyśmy zwrócić szczególną 

uwagę na jeszcze inne receptury z taniną, a miano-

wicie na niezwykle skuteczne, niezastąpione wręcz 

w wielu sytuacjach roztwory wodne lub glicerolowe! 

Jak pamiętamy, zgodnie z zaleceniem obowiązującej 

farmakopei, mogą mieć one stężenie od 1 do 20%, 

przy czym najczęściej wykonuje się roztwory wodne 

o niskich stężeniach – 1, 2, najwyżej 5%. 
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Do stosowania w jamie ustnej

Roztwory 1% są niezastąpionym środkiem do płuka-

nia jamy ustnej, np. przy uporczywych, nawracają-

cych pleśniawkach i rozlanych, bolesnych stanach za-

palnych jamy ustnej. Według relacji naszych pacjen-

tów ich skuteczność przewyższa miejscowe podanie 

nystatyny! Roztwory takie można używać w wyjścio-

wym stężeniu lub rozcieńczać, w zależności od indy-

widualnych reakcji. 

Taninę stosuje się także do pędzlowania chorobowo 

zmienionych dziąseł, przy czym zalecany jest wów-

czas roztwór glicerolowy, o optymalnym stężeniu 

10%. Wodne, 2-5% roztwory taniny są także znako-

mitym środkiem w przypadku hemoroidów. Wielu 

naszych pacjentów podkreślało wielokrotnie, że przy-

moczki i okłady z roztworów taniny pomogły w sta-

nach wręcz „beznadziejnych”, w których nie skutko-

wały już żadne czopki, kremy, maści i żele, a uzyskany 

efekt leczniczy był trwały. 

Na oparzenia

Wodne roztwory taniny o stężeniu 5% stosować moż-

na również na świeże oparzenia. Miejsce takie okłada 

się gazą jałową i obficie nasącza roztworem. Po jego 

wyschnięciu gazę polewamy kolejną porcją roztworu 

i tak aż do ustąpienia opuchlizny. Ten sposób radze-

nia sobie z oparzeniami, pochodzący jeszcze z okresu 

przedwojennego, daje doprawdy zjawiskowe efekty, 

a po ciężkich oparzeniach nie pozostają nawet ślady! 

Do cery trądzikowej

Ściągające, przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojo-

we właściwości taniny wykorzystać można sporządza-

jąc także jej roztwory w 30% etanolu i stosować do 

przemywania cery trądzikowej z ropiejącymi zmiana-

mi, włączając w skład receptur np. rezorcynę. Z kolei 

we wrzodziejących ranach skuteczne są kilkuprocen-

towe roztwory taniny z gentamycyną.

Podsumowanie

Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” muszą przyznać, że 

tanina stwarza doprawdy ogromne możliwości tera-

peutyczne, a wszystko to dzięki unikalnym i niedo-

cenianym właściwościom garbników. Warto o nich 

pamiętać i promować przepisy recepturowe z taniną, 

bardziej dla pacjentów ekonomiczne i jednocześnie 

dostosowane indywidualnie do ich potrzeb, wnoszą-

ce zatem szersze perspektywy w terapii danego scho-

rzenia!

 

Piśmiennictwo u autorów

mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

Przypisy:
Bilek M., Kozłowska-Tylingo K., Gostkowski M., Staniszews-
ki P. 2019: Galasy rodzimych gatunków dębu jako potencjalny 
surowiec garbnikowy. „Sylwan” 163: 746−753. DOI: 10.26202/
sylwan.2019017; 
Bilek M., Mokrzycki T., Staniszewski P.: Galasy polskie. „Studia 
i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie” 
2019, 58, 96-104.
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Zanim sięgniemy po zaawansowane składniki aktywne typu 

kwasy AHA czy retinol,  warto zadbać o skórę na podstawo-

wym poziomie. Jeśli  nie zapewnimy jej  ochrony i  regeneracji, 

substancje aktywne nie będą mogły zadziałać, skóra będzie 

podrażniona, a my zniechęceni brakiem rezultatów.

Podstawową funkcją skóry (choć nie 

jedyną) jest ochrona przed czynnika-

mi zewnętrznymi takimi jak promie-

niowanie UV, drobnoustroje, niska 

i wysoka temperatura, wiatr czy za-

nieczyszczenia środowiska.

Na barierę ochronną skóry składają 

się: warstwa rogowa naskórka i ba-

riera hydrolipidowa, zwana tez płasz-

czem hydrolipidowym, warunkujące 

odpowiednie pH i mikrobiom. 

Koncepcja muru  

Petera Eliasa

Warstwa rogowa (stratum corneum) 

składa się z cementu międzykomór-

kowego, w którym znajdują się kor-

neocyty, czyli komórki pozbawione 

jądra, połączone ze sobą korneode-

smosomami. Często budowę stra-

tum corneum porównuje się do bu-

dowy muru, składającego się z cegieł 

i zaprawy. Ta koncepcja autorstwa 

Petera Eliasa została po raz pierw-

szy opisana w 1983 roku. Rolę cegieł 

pełnią hydrofilowe korneocyty, a za-

prawy hydrofobowy cement między-

komórkowy. Korneocyty zbudowane 

są przede wszystkim z keratyny, skła-

dają się z rdzenia i ściany zwanej ko-

pertą korneocytu. Koperta korneocy-

tu kowalencyjnie wiąże się z lipidami 

cementu i zapewnia spójność całej 

struktury.
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lowy (LA). Gdy w skórze brakuje LA, to w jego miejsce 

zostaje wbudowany jednonienasycony kwas oleino-

wy. Wpływa to niekorzystnie na zdolności barierowe 

i zwiększa się TEWL (przeznaskórkowa utrata wody). 

NNKT odgrywają kluczową rolę w prawidłowej funkcji 

bariery ochronnej naskórka. 

Czy same ceramidy wystarczą?

Nadrzędną rolą ceramidów jest utrzymanie integral-

ności cementu międzykomórkowego. Ceramidy biorą 

udział w różnicowaniu oraz regulowaniu wzrostu ke-

ratynocytów, a także ich przyleganiu, procesie złusz-

czania i współtworzeniu bariery naskórkowej.

Już badania z 1993 roku (Man i wsp.) dowiodły, że 

zastosowanie samych ceramidów i kwasów tłuszczo-

wych, bez cholesterolu, jest niewystarczające i opóź-

nia odtworzenie funkcji bariery. Takie same rezultaty 

otrzymano przy użyciu cholesterolu z kwasami tłusz-

czowymi oraz cholesterolu z ceramidami. W każdym 

przypadku tworzyły się nieprawidłowe ciała blaszko-

wate i prowadziły do zaburzeń międzykomórkowych 

podwójnych warstw lipidów stratum corneum. Mie-

szaniny ceramidów, kwasów tłuszczowych i choleste-

rolu w proporcji odpowiednio 3:1:1 pozwalały w szyb-

kim czasie na kompletne odtworzenie funkcji bariery.

W korneocytach i obszarach wodnych cementu wy-

stępuje NMF (Naturalny Czynnik Nawilżający – Natu-

ral Moisturising Factor). Powstaje w ziarnistościach 

keratohialinowych w warstwie ziarnistej (stratum 

granulosum) z profilagryny. Składa się z wolnych 

aminokwasów (40%), kwasu piroglutaminowego 

(PCA, 12%), mleczanów (12%), cukrów (3,5%), pepty-

dów, mocznika (7%), składników mineralnych (18%) 

i innych. Ma silne właściwości higroskopijne, dlatego 

jego głównym zadaniem jest wiązanie wody. 

Cement składa się z ceramidów (40-50%), steroli 

i pochodnych (20-25%), wielonienasyconych kwasów 

tłuszczowych (18%), węglowodorów (11%) i innych 

składników (6%). Składniki cementu (glukozyloce-

ramidy, sfingomieliny, cholesterol, fosfolipidy oraz 

odpowiednie enzymy hydrolityczne) powstają w ciał-

kach blaszkowatych (lamelarnych, Odlanda) z różni-

cujących się keratynocytów. Zawartość ciałek ulega 

egzocytozie na granicy warstw ziarnistej i rogowej do 

przestrzeni międzykomórkowej i tam poddawana jest 

działaniu enzymów.

Rola NNKT w utrzymaniu kondycji 

skóry

Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) od-

grywają kluczową rolę w zachowaniu odpowiedniej 

kondycji skóry. Należą do nich kwasy z rodziny ome-

ga-6: linolowy (LA), γ-linolenowy (GLA) oraz z rodziny 

omega-3: α-linolenowy (ALA), dokozaheksaenowy 

(DHA). 

GLA powstaje z LA pod wpływem ∆-6-desaturazy. 

Ilość tego enzymu zmniejsza się z wiekiem, w czasie 

infekcji bakteryjnych i wirusowych, w wyniku palenia 

papierosów, nadużywania alkoholu oraz zażywania 

niektórych leków (np. NLPZ, glikokortykosteroidów). 

U chorych na atopowe zapalenie skóry (AZS) docho-

dzi do spadku aktywności ∆-6-desaturazy, zaburzenia 

funkcji ceramidów oraz upośledzenia metabolizmu 

sfingomieliny. Objawy niedoboru GLA to sucha, łusz-

cząca się skóra, stany zapalne (np. AZS, dziecięcy wy-

prysk łojotokowy, niektóre rodzaje trądziku). Zmniej-

szona ilość LA powoduje powstawanie zaskórników. 

W stratum corneum występuje 9 różnych podklas ce-

ramidów, wśród nich na największą uwagę zasługuje 

ceramid 1, który zawiera dwunienasycony kwas lino-
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Czym jest bariera hydrolipidowa?

Bariera hydrolipidowa, zwana też płaszczem hydro-

lipidowym, to emulsja W/O. Fazą wodną jest pot, 

a tłuszczową wydzielina gruczołów łojowych i lipi-

dów naskórkowych, czyli sebum (łój). Łój składa się 

z triglicerydów, diglicerydów i wolnych kwasów tłusz-

czowych (57%), wosków (26%), skwalenu (12%) czy 

cholestrolu (2%). Z wiekiem zmniejsza się ilość wy-

twarzanego łoju, co sprawia, że TEWL się zwiększa, 

a skóra staje się odwodniona.

Od składu płaszcza hydrolipidowego zależy pH i mi-

krobiom skórny. Optymalne pH to 5,2-5,6. Przy der-

matozach następuje alkalizacja. 

Co może uszkadzać barierę hydrolipidową?

•	 Nieodpowiednie mycie: gorąca woda, zbyt 

agresywne środki myjące z drażniącymi de-

tergentami lub granulkami peelingującymi 

oraz szczoteczki do mycia twarzy. Niedopusz-

czalne jest używanie tradycyjnego zasadowe-

go mydła.

•	 Zbyt częste złuszczanie różnego rodzaju 

peelingami.

•	 Nieodpowiednia tonizacja z użyciem produk-

tów na bazie alkoholu (co powoduje zbyt sil-

ne odtłuszczenie skóry).

•	 Zbyt dużo produktów z silnie działającymi 

substancjami aktywnymi.

•	 Kosmetyki z dużą zawartością olejków ete-

rycznych.

•	 Samodzielnie, ale nieprawidłowo wykony-

wane zabiegi kosmetyczne. W czasie pande-

mii, gdy gabinety kosmetyczne są zamknięte, 

wiele firm sprzedaje detalicznie profesjonal-

ne, salonowe produkty z wysokim stężeniem 

substancji aktywnych lub urządzenia.

•	 Czynniki atmosferyczne: słońce, wiatr, mróz.

Jak rozpoznać naruszenie bariery 

hydrolipidowej?

Widocznymi objawami uszkodzonej bariery hydrolipi-

dowej mogą być:

•	 Łuszczenie, szorstkość, odwodnienie skóry.

•	 Przetłuszczanie się skóry, które stanowi reak-

cję obronną. Im bardziej odtłuszczamy skórę, 

tym więcej sebum będzie produkować, aby 

wyrównać powstały niedobór.

•	 Uczucie ściągnięcia po oczyszczaniu, koniecz-

ność nałożenia kremu.

Jak odbudować barierę 

hydrolipidową?

Przede wszystkim należy wprowadzić zmiany w pie-

lęgnacji, ograniczając wymienione wcześniej czynni-

ki drażniące. By odbudować barierę hydrolipidową 

należy wprowadzić produkty zawierające emolienty, 

humektanty, substancje pobudzające syntezę cerami-

dów (niacynamid, kwas mlekowy), substancje mody-

fikujące warstwę rogową, regulatory cementu mię-

dzykomórkowego (ceramidy, fosfolipidy, cholesterol, 

skwalan, lanolina, wielonienasycone kwasy tłuszczo-

we, sole kwasów AHA) oraz wspierajace mikrobiom 

skórny (pre-, pro- i postbiotyki takie jak inulina, fer-

menty bakteryjne). Skóra nie jest sterylna, musi nato-

miast zachować równowagę.
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W skórze znajduje się 20% całej wody zawartej w or-

ganizmie ludzkim. Aż 60-70% tej ilości znajduje się 

w skórze właściwej. Jej ilość wraz z każdą kolejną 

warstwą naskórka maleje, aż do 10-13% w stratum 

corneum. Dobowo z powierzchni skóry odparowuje 

300-400 ml wody. Jest to transepidermalna, inaczej 

Przeznaskórkowa Utrata Wody (Transepidermal Wa-

ter Loss, TEWL). TEWL jest naturalnym procesem za-

chodzącym w skórze, gdy jednak jest zbyt nasilony, 

pojawiają się oznaki odwodnienia. 

Do substancji hamujących TEWL zaliczamy humek-

tanty i emolienty.

Czym są humektanty?

Humektanty to substancje higroskopijne, o dużej 

zdolności wiązania wody. Dzielimy je na:

•	 Małocząsteczkowe: kwas PCA, mleczan 

sodu, mocznik (skł. NMF), glikol propyleno-

wy, gliceryna, kwas mlekowy.

•	 Wielkocząsteczkowe: kwas hialuronowy, ko-

lagen, sorbitol.

Małocząsteczkowe ze względu na swój rozmiar wni-

kają w stratum corneum, a wielkocząsteczkowe dzia-

łają na powierzchni skóry, gdzie tworzą delikatny film.

Jak działają emolienty?

Stosowanie substancji higroskopijnych zmiękcza na-

skórek, nie wpływa natomiast na jego jędrność, do-

piero dodatek substancji wbudowujących się w fazę 

lipidową cementu stabilizuje poziom nawodnienia. 

Do tego niezbędne są emolienty. 

Emolienty to grupa substancji dających okluzję, ha-

mujących “ucieczkę” wody ze skóry. Okluzja ciągła 

tworzy nieprzepuszczalny film na skórze, hamuje 

TEWL, ale jednocześnie wywołuje zmiany w syntezie 

lipidów i zaburzenia keratynizacji. Okluzja nieciągła 

tworzy film, który tylko częściowo hamuje odparowy-

wanie wody z naskórka, ale nie zaburza keratynizacji 

ani powstawania lipidów. 

Emolienty dzielą się na tłuste (“rich”) i suche. Emo-

lienty tłuste charakteryzują się dużą masą cząsteczko-

wą i długimi, nasyconymi łańcuchami alifatycznymi. 

Dają wyczuwalne, ciężkie, tłuste warstwy okluzyjne 

i powodują błyszczenie skóry. Do emolientów tłu-

stych należą: parafina, lanolina, wazelina i stałe wo-

ski. Suche emolienty natomiast zawierają wiązania 

nienasycone, układy rozgałęzionych łańcuchów alki-

lowych i polarne grupy funkcyjne. Dają lekkie, słabo 

wyczuwalne, nietłuste warstwy okluzyjne. Dobrze się 

rozsmarowują i nie powodują błyszczenia skóry. Nale-

żą do nich izoparafiny i ciekłe woski.

Oleje w pielęgnacji skóry

Do emolientów zaliczamy także oleje. Najbardziej 

wartościowe są nierafinowane, tłoczone na zimno. 

Kluczowy jest prawidłowy dobór oleju do potrzeb da-

nej skóry. Trzeba dokładnie przeanalizować skład i ko-

medogenność. Za konsystencję (tłustość) i zdolność 

do zatykania porów odpowiada zawartość wielonie-

nasyconych kwasów tłuszczowych. Komedogenność 

określa się w skali 0-5, przy czym 0 określa olej nie 

zatykający porów, a 5 – olej o wysokim potencjale ko-

medogennym. Oleje dzielimy na schnące, półschnące 

i nieschnące. 

•	 Nieschnące, czyli oleje tłuste będą idealne 

dla skóry suchej i dojrzałej (komedogenność 

4-5). Zawierają mniej niż 20% NNKT, można 

tu wymienić olej moringa, awokado, koko-
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sowy, makadamia, oliwa czy olej z kiełków 

pszenicy.

•	 Półschnące, zawierają 20-50% NNKT, wchła-

niają się dość dobrze, nie pozostawiają lep-

kiej warstwy (komedogenność 2-3), przezna-

czone do skóry normalnej i mieszanej: arga-

nowy, sezamowy, z pestek moreli, ze słodkich 

migdałów, marula.

•	 Schnące, zawierają ponad 50% NNKT prze-

znaczone są do skóry tłustej i trądzikowej, 

mają najlżejszą konsystencję, łatwo i szybko 

się wchłaniają, nie obciążają skóry, nie są ko-

medogenne (0- 1): z dzikiej róży, czarnuszki, 

wiesiołka, ogórecznika, rokitnika, lniany, jojo-

ba, konopny, z opuncji figowej.

Olej z wiesiołka (INCI: Oenothera Biennis Oil)

Otrzymywany jest z nasion powszechnie występu-

jącego w Polsce wiesiołka dwuletniego (Oenothera 

biennis L.). Cechuje go duża zawartość NNKT: kwasu 

gamma-linolenowego (GLA) (9%) i kwasu linolowego 

(LA) (70-76%). Oprócz tego zawiera: cynk, selen, ma-

gnez, wapń, witaminę E, fitosterole. Jest odpowiedni 

dla skóry wrażliwej, z podrażnieniami, stanami zapal-

nymi, AZS, egzemą, łuszczycą, przy trądziku łojotoko-

wym i różowatym.

Olej konopny (INCI: Cannabis Sativa Seed Oil)

Ma charakterystyczny zielonkawy kolor i korzenno- 

-orzechowy zapach. Zawiera 75-81% NNKT, kwas lino-

lowy (57%) i α-linolenowy (19%). Ma idealną propor-

cję kwasów omega-6 do omega-3, czyli 3:1. Poza tym 

w składzie występują: kwas gamma-linolenowy (4%), 

kwas palmitynowy (5-6%), kwas oleinowy (13-25%), 

kwas arachidonowy i eikozanowy, a także przeciwu-

tleniacze, proteiny, karoten, aminokwasy, fitosterole, 

fosfolipidy, minerały (wapń, magnez, potas, siarka, 

żelazo, cynk, fosfor) i witaminy (A, D, E, K). Działa 
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regenerująco, antyoksydacyjnie, fotoprotekcyjnie, 

przeciwzapalnie, antyseptycznie i przeciwświądowo. 

Wyróżniają go znakomite właściwości nawilżające 

oraz niski potencjał komedogenny.

Badania Callawaya i wsp. wykazały, że doustna suple-

mentacja olejem konopnym obniża świąd i hamuje 

TEWL oraz suchość skóry, przez co możliwa była re-

dukcja dawek leków dermatologicznych u chorych 

z atopowym zapaleniem skóry. Olej konopny często 

występuje też w dermokosmetykach dla chorych na 

AZS.

Olej z ogórecznika (INCI: Borago Officinalis 

(Borage) Seed Oil)

Zawiera 18-25% kwasu gamma-linolenowego, garb-

niki, flawonoidy, kwasy organiczne, śluzy, sole mine-

ralne i saponiny. Podobnie jak olej konopny należy do 

olejów schnących. Działa łagodząco na podrażnienia, 

przeciwzapalnie, odżywczo, reguluje TEWL. Idealny 

dla suchej, wrażliwej skóry, także z AZS.

Olej Marula (INCI: Sclerocarya Birrea (Marula) 

Seed Oil)

Owoce Marula są wielkości piłki golfowej i stanowią 

prawdziwy przysmak słoni, stąd też drzewo Marula 

nazywane jest „drzewem słoni”. W składzie oleju wy-

stępują: kwas oleinowy (60-85%), kwas palmitynowy 

(9-15%), kwas stearynowy (5-12%), kwas linolowy 

(4-12%), procyjanidyny, katechiny, flawonoidy oraz 

witaminy E i C. Działanie jest porównywalne do oleju 

arganowego, z tym, że olej Marula z uwagi na więk-

szą zawartość kwasu oleinowego, jest lżejszy, dlatego 

mogą go stosować także osoby ze skórą tłustą.

Cechuje go wysoka biozgodność z lipidami stratum 

corneum. Ma właściwości antyoksydacyjne, nawil-

żające, uelastyczniające, łagodzące, regenerujące 

i ujędrniające. Może być stosowany pod oczy oraz na 

włosy, także cienkie, ponieważ nie obciąża.

Olej Cacay (INCI: Caryodendron Orinocense 

(Cacay) Seed Oil)

Bardzo popularny składnik kosmetyków anti-aging 

w USA. Jest uzyskiwany z drzewa rosnącego w amazoń-

skim lesie deszczowym. W porównaniu do oleju arga-

nowego zawiera więcej witaminy E (o 50%) i dwa razy 

więcej kwasu linolowego, a także witaminy A (2 razy 

więcej niż w oleju dzikiej róży) oraz przeciwutleniacze.

Ma właściwości przeciwzmarszczkowe, antyoksyda-

cyjne, regenerujące, uelastyczniające, nawilżające 

i poprawiające koloryt skóry.

Olej z opuncji figowej (INCI: Opuntia Ficus-

Indica (Prickly Pear) Seed Oil)

Jeden z najdroższych na świecie. Z pół tony owocu 

wytwarza się litr oleju. Zawiera kwas linolowy (73%), 

witaminę E, fitosterole oraz czerwone barwniki - 

betalainy o działaniu przeciwutleniającym. Idealny 

dla skóry dojrzałej i suchej. Ma działanie antyoksy-

dacyjne, przeciwzmarszczkowe, immunostymulujące 

i regenerujące.

Olej Inca Inchi (INCI: Plukenetia Volubilis 

(Sacha Inchi) Seed Oil)

Pozyskiwany z amazońskiej rośliny Plukenetia Volu-

bilis. Ogólna zawartość nienasyconych kwasów tłusz-

czowych może sięgać nawet do 98%: kwas linolowy 

(25-37%) i α-linolenowy (do 60%). Poza tym zawiera 
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kwas oleinowy, palmitynowy, stearynowy i witaminę 

E. Ma lekką konsystencję, daje aksamitne wykończe-

nie. Ma działanie wygładzające i regenerujące. Może 

być stosowany w pielęgnacji skóry wrażliwej, także 

pod oczy, naczynkowej, dojrzałej i suchej.

Olej z dzikiej róży (INCI: Rosa Canina (Rosehip) 

Seed Oil)

Zawiera kwas linolowy (41-50%) i α-linolenowy (26-

37%) oraz kwas retinowy (0.1-0.3 mg/kg), witami-

nę C, E oraz flawonoidy. Działa ujędrniająco, rege-

nerująco, łagodząco, seboregulująco, 

wzmacnia naczynia krwionośne i rozja-

śnia przebarwienia. Przeznaczony do 

skóry dojrzałej, mieszanej, 

naczynkowej oraz do oko-

lic oczu.

Jak działa skwalan?

Warto także wspomnieć o skwalanie, bo ten skład-

nik też często znajdziemy w kosmetykach regeneru-

jących barierę hydrolipidową. Składnikiem łoju jest 

skwalen, węglowodór trójterpenowy zawierający 6 

wiązań podwójnych, który szybko ulega utlenianiu. 

Z tego powodu w kosmetykach wykorzystuje się 

skwalan pochodzący z oliwek lub trzciny cukrowej. 

Cechuje go duża stabilność i mała cząsteczka, dzięki 

czemu może penetrować przez warstwę rogową. Ha-

muje TEWL, koi, jest promotorem przenikania i prze-

dłuża działanie witamin A i E.

Jak stosować oleje, by wzmocnić 

barierę hydrolipidową?

Oleje są teraz bardzo popularne, jak zresztą trend ko-

smetyków naturalnych. Olejów nie trzeba stosować 

codziennie i używa się ich w niewielkiej ilości. Najle-

piej połączyć je z relaksującym masażem twarzy.

Można wzbogacić pielęgnację o oleje w następujący 

sposób:

•	 Dodać kroplę do kremu do twarzy lub maski.

•	 Spryskać twarz wodą termalną, hydrolatem 

lub tonikiem i na wilgotną skórę nałożyć że-

lowe serum z kwasem hialuronowym, a na-

stępnie olej lub też uprzednio wymieszać żel 

z olejem. 

•	 Olej nałożyć pod lub na krem. Zależy to od 

rodzaju oleju: schnące stosujemy pod krem, 

a nieschnące jako ostatni krok pielęgnacyjny.

•	 Oleje stosujemy na wieczór, jedynie osoby ze 

skórą suchą mogą pozwolić sobie na stoso-

wanie olejów na dzień zimą.
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Czy woda nawilża?

Jednym z często powtarzanych mitów jest dbanie 

o nawilżenie skóry przez spryskiwanie twarzy wodą. 

Szczególnie w upalny dzień, jeśli nie osuszymy póź-

niej twarzy chusteczką, doprowadzimy wręcz do sy-

tuacji odwodnienia. Wody termalne w sprayu są bar-

dzo dobrymi produktami, ukoją podrażnioną skórę 

czy przygotują przed nałożeniem serum lub oleju, ale 

nie nawilżą. By skórę nawilżyć potrzebujemy substan-

cji, które zwiążą wodę w naskórku oraz zahamują jej 

odparowywanie. 

Także spożywanie większej ilości wody nie da nam 

bardziej nawilżonej skóry. Oczywiście, picie minimum 

1,5 litra wody dziennie jest niezbędne dla prawidło-

wego funkcjonowania organizmu, ale nie oznacza to, 

że jeśli wypijemy na przykład 2,5 litra to pozbędziemy 

się odwodnienia skóry. 

Wewnętrznie warto stosować suplementy z NNKT, 

a najlepiej włączyć do diety zimnotłoczone, niera-

finowane oleje. Najbardziej godne uwagi, bogate 

w kwasy omega-3 są: lniany, z wiesiołka i ogórecz-

nika. Systematyczne spożycie tych olejów poprawia 

prawidłowe funkcjonowanie bariery naskórkowej, 

obniża TEWL, wpływa korzystnie na jej regenerację 

i nawilżenie, a w skórze właściwej zwiększa zawartość 

kolagenu.

mgr farm. Jolanta Maciejewska
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Immunoonkologia i  terapia genowa: 

kroki  milowe w leczeniu  

nowotworów

3 63 6

Nowotwory złośliwe to grupa około 100 różnych schorzeń. 

Według analiz European Cancer Information System (ECIS), 

wskaźnik częstości zachorowań na raka w 2020 roku wyno-

sił  w Polsce 535,6 na 100000 mieszkańców. W porównaniu 

ze średnią europejską wynoszącą około 569,1 nie jest to wy-

nik zły.  Trzeba jednak pamiętać, że liczba zachorowań  

w naszym kraju w ostatnich kilku dekadach uległa podwoje-

niu. Nowotwory są drugą przyczyną zgonów w Polsce.

Klasyczna terapia przeciwno-
wotworowa obejmuje chirur-
giczne usunięcie zmiany, che-
mioterapię i radioterapię. Ro-
kowania przeżycia w niektó-
rych nowotworach były mało 
optymistyczne jeszcze kilkana-
ście lat temu. Teraz mamy do 
dyspozycji dużo więcej moż-
liwości skutecznego leczenia, 
a nowe techniki dają nadzieję 
przypadkom niereagującym na 
klasyczne formy terapii.

Początki 

immunoonkologii

Wszystko zaczęło się, gdy w XIX wie-

ku zauważono, że niektóre formy 

raka ulegają remisji u osób ulega-

jącym silnym infekcjom. Próbowa-

no nawet eksperymentów z zakaża-

niem chorych zjadliwymi szczepa-

mi, ale był to niebezpieczny pomysł. 

Ostatecznie rozwój nauki pokazał, że 

w trakcie infekcji dochodzi do silnej 

aktywacji układu odpornościowego, 
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Leki blokujące białka punktów kontrolnych nazywane 

są inhibitorami punktów kontrolnych. Powstrzymu-

ją one białka komórek rakowych przed wyciszeniem 

odpowiedzi limfocytów T. Powoduje to ponowną ak-

tywację układu odpornościowego, a komórki T są 

w stanie znaleźć i zaatakować komórki rakowe. Punk-

ty kontrolne znajdujące się na limfocytach to CTLA-4 

i PD-1, natomiast PD-L1 są na komórkach rakowych.

Ipilimumab (Yervoy) jest lekiem hamującym punkt 

kontrolny, który blokuje CTLA-4 i jest przeznaczony 

do leczenia zaawansowanego czerniaka. Lek o na-

zwie atezolizumab (znany również jako MPDL3280A, 

Tecentriq) blokuje PD-L1, podobnie jak durwalumab 

(Imfinzi).

Inhibitory punktów kontrolnych, które blokują  

PD-1, obejmują niwolumab (Opdivo) i pembrolizu-

mab (Keytruda), które stosowane są w terapii czer-

niaka skóry, chłoniaka Hodgkina, niedrobnokomórko-

wego raka płuca i raka  dróg moczowych.

Nobel za odkrycie przeciwciał 

blokujących punkty kontrolne

Inhibitory punktów kontrolnych są stosowane 

w ponad 50 typach raka jako terapia samodzielna lub 

w skojarzeniu z chemioterapią. Wyjątkowo spektaku-

larny efekt uzyskuje się w leczeniu czerniaka. Zasto-

sowanie inhibitorów punktów kontrolnych daje po 6 

miesiącach terapii całkowity zanik widocznych prze-

rzutów u około 20% chorych. Przed 2011 rokiem ten 

nowotwór skóry nie dawał zbyt wielu szans na prze-

życie, dlatego w 2018 roku za odkrycie i opracowanie 

przeciwciał blokujących punkty kontrolne przyzna-

a rak powinien być postrzegany jako choroba immu-

nologiczna.

Ważnym punktem w rozwoju immunoonkologii było 

odkrycie tak zwanych punktów kontroli układu immu-

nologicznego. Są to znaczniki, które działają hamują-

co na aktywność organizmu w walce z nowotworem, 

przez co komórki rakowe nie są rozpoznawane jako 

obce i nie jest wzbudzana kaskada cytotoksycznych 

przemian prowadzących do ich zniszczenia. Postępo-

wanie, które wyłącza tę hamującą aktywność to in-

hibicja punktów kontrolnych, a leki o takim działaniu 

to inhibitory punktów kontrolnych. Pierwszą substan-

cją z tej grupy jest zarejestrowany w 2011 roku ipili-

mumab.

Limfocyty T i inhibitory punktów 

kontrolnych

Nasz układ odpornościowy chroni nas przed choroba-

mi, zabijając bakterie i wirusy. Jednym z głównych ty-

pów komórek odpornościowych, które wykazują taką 

aktywność są komórki T. Zawierają one białka, któ-

re włączają odpowiedź immunologiczną oraz białka, 

które ją wyłączają, a nazywa się je punktami kontro-

lnymi.

Niektóre białka punktów kontrolnych pomaga-

ją w określeniu aktywności komórek T, na przykład 

w przypadku obecności infekcji. Jednak jeśli komórki 

T są aktywne zbyt długo lub reagują nieprawidłowo, 

mogą zacząć niszczyć zdrowe komórki i tkanki. Prze-

ciwdziałają temu inne punkty kontrolne, które poma-

gają limfocytom T wyłączyć się w odpowiednim mo-

mencie.
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no nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny 

dwóm naukowcom – Tasuku Honjo i Jamesonowi P. 

Alison. Leki, jakie powstały w związku z pracami tych 

badaczy zapoczątkowały szybki rozwój terapii imuno-

logicznych w onkologii. Przez długie lata była ona po-

mijana ze względu na mierne, a nawet niebezpieczne 

efekty badań.

„Kleje molekularne”

Niektóre nowotwory rozwijają się, gdy dochodzi do 

nagromadzenia błędnie działających białek. Orga-

nizm nie radzi sobie z ich neutralizacją, ale nie reagu-

ją też one na terapię przeciwciałami. Białko BCL6 jest 

odpowiedzialne za rozwój chłoniaków. Fizjologicznie 

bierze udział procesie tworzenia komórek krwi, jed-

nak w wypadku jego nagromadzenia może docho-

dzić do rozwoju nowotworów układu limfatycznego. 

W tym przypadku zastosowano inne, nowatorskie 

podejście. 

Okazało się, że pod wpływem małocząsteczkowych 

związków takich jak CR8 dochodzi do polimeryzacji 

zbędnego białka i jego degradacji przez system ubi-

kwityny. Leki takie działają jak kleje molekularne, któ-

re pozwalają na to by organizm „zobaczył”, jaki pro-

ces powinien zostać włączony do naprawy. Jednym 

ze stosowanych już leków tego typu jest lenalidomid. 

Jest to związek pochodny talidomidu, preparatu, zna-

nego jako lek uspokajający dla kobiet w ciąży, który 

niestety zbyt późno został rozpoznany jako terato-

gen. Wywoływał deformację płodu, a jego powszech-

ne zastosowanie zakończyło się jednym z najwięk-

szych skandali współczesnej medycyny. Teraz jednak 

jest pomocny w onkologii i terapii HIV. Lenalidomid 

stosuje się w terapii szpiczaka mnogiego i zespołów 

mielodysplastycznych. Lek łączy się z ligazą ubikwi-

tyny i dwoma czynnikami transkrypcyjnymi: IKZF1 

i IKZF3, odpowiedzialnymi za rozwój nowotworu. 

Stworzenie kompleksu prowadzi do degradacji szko-

dliwych białek.

Przyszłość terapii raka to leki biologiczne i wydawa-

łoby się, że substancje małocząsteczkowe będą po-

woli tracić na znaczeniu w onkologii. Powyższy przy-

kład wydaje się temu przeczyć, a badania nad terapią 

CAR-T pokazują, że nawet zaawansowane technolo-

gie można udoskonalić przy ich pomocy.

Chimeryczne komórki T

Limfocyty T z chimerycznym receptorem antygeno-

wym są stosowane w terapii ostrych białaczek limfo-

blastycznych i limfocytowych oraz chłoniaków złośli-

wych B-komórkowych. W sierpniu 2017 roku Amery-

kańska Agencja ds. Żywności i Leków zarejestrowała na 

terenie USA pierwszą terapię genową typu CAR T-cells, 

tisagenlecleucel (Kymriah). 

W lutym 2021 roku FDA zarejestrowała isocabtagene 

maraleucel (Breyanzi) w leczeniu pacjentów z oporny-

mi lub nawrotowymi chłoniakami z dużych komórek 

B (LBCL), a 30 marca 2021 roku idecabtagene vicleu-

cel (Abecma) dla pacjentów ze szpiczakiem mnogim.

Jak działa terapia CAR-T?

CAR-T jest rodzajem terapii genowej, w której od 

chorego pobierane są limfocyty T, które są następnie 

modyfikowane genetycznie, namnażane i podawane 

mu z powrotem. Cały ten proces to skomplikowane 

logistycznie przedsięwzięcie, które trwa kilka tygodni. 

Modyfikacja, jakiej poddawane są limfocyty powodu-

je, że rozpoznają one antygen CD19, CD20 lub CD30 
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istotnie wyrażone w wypadku chorób hematologicz-

nych bądź inny, obecny w konkretnym typie komórek 

nowotworowych. 

Modyfikowane limfocyty rozpoznają antygen komó-

rek rakowych i wiążą się z nim, co prowadzi do uwol-

nienia cytotoksycznej perforyny i granzymu, a osta-

tecznie polaryzacji makrofagów i strawienia intruza. 

Terapia jest skuteczna u prawie 40-70% pacjentów, 

którzy nie odpowiedzieli na klasyczną chemioterapię. 

CAR-T daje nadzieje przypadkom beznadziejnym, ma 

jednak wiele ograniczeń i nie jest pozbawiona poważ-

nych działań ubocznych. Dlatego trwają prace nad 

udoskonalaniem CAR-T. 

Próbuje się uzbrajać limfocyty w możliwość uwalnia-

nia prozapalnych cytokin czy modulację ich aktyw-

ności w zależności od parametrów terapii. Platforma 

Obsidian CytoDRIVE pozwala na dodanie do CAR-T 

domeny reagującej na lek. Prace koncentrują się na 

zastosowaniu acetazolamidu jako niskocząsteczko-

wego leku, którego podanie pozwalałoby na odwra-

calne związanie z CAR-T i jego częściowe wyciszenie. 

Taka modulacja pozwoliłaby na kontrolowanie pozio-

mu cytotoksyczności terapii. Ta technologia jest mło-

da, ale daje nadzieję. 

Rozwój krajowej terapii CAR-T

W Polsce Agencja Badań Medycznych przeznaczyła 

100 milionów złotych na opracowanie krajowej tera-

pii CAR-T. Szacuje się, że pozwoli to dziesięciokrotnie 

obniżyć jej koszty. Komercyjna CAR-T to jednostkowy 

wydatek ponad 1,5 miliona złotych. 7 grudnia 2020 

roku ogłoszono, że grant otrzyma konsorcjum, któ-

rego liderem jest Warszawski Uniwersytet Medycz-

ny.  Pozostały skład obejmuje: Narodowy Instytut On-

kologii im. Marii Skłodowskiej Curie, Uniwersyteckie 

Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Me-

dycznego, Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Szpi-

tal Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu 

Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Pozna-

niu, Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jura-
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sza, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkow-

skiego w Poznaniu, Pomorski Uniwersytet Medyczny 

w Szczecinie oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi. 

CAR-T jest prowadzona już w kilku ośrodkach w Pol-

sce, ale jej rozwój ograniczał koszt i skomplikowany 

proces logistyczny. ABM zakłada, że rozwój polskiej 

terapii CAR-T pozwoliłby na organizację kilkudziesię-

ciu placówek oferujących ten rodzaj leczenia.

Kroki milowe onkologii

Każda nowa metoda leczenia budzi wiele nadziei 

i oczekiwań. Patrząc na kamienie milowe terapii on-

kologicznej, które przyniosły ich autorom Nagrodę 

Nobla, obejmują one metody hormonalnego lecze-

nia raka prostaty (Huggins, 1966), chemioterapię 

(Elion i Hitchings, 1988) oraz przeszczep szpiku kost-

nego w przypadku białaczki (Thomas 1990). Jednak 

zaawansowany rak pozostaje niezmiernie trudny do 

leczenia i rozpaczliwie potrzebne są nowe strategie 

terapeutyczne. Niezmiennie ważna pozostaje profi-

laktyka i wczesna diagnoza. Aby była możliwa musi-

my wspólnie budować świadomość, że rak wcześnie 

wykryty może być uleczalny.

Podsumowanie

Immunoonkologia daje możliwości, o jakich jeszcze 

kilkanaście lat temu nikomu się nie śniło. To dyna-

miczna i prężna gałąź medycyny. Bardzo różnorodne 

metody terapeutyczne nie byłyby możliwe bez tech-

nik edycji genów. Dziś potrafimy precyzyjnie wsta-

wiać i wycinać konkretne geny z komórek układu od-

pornościowego. To z kolei pozwala na wykorzysta-

nie naszego własnego układu immunologicznego do 

zwalczania raka.

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka
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Neutotoksyczność chemioterapi i  – 

co warto wiedzieć o  zaburzeniach 

obwodowych?

4 14 1

Chemioterapia jest jedną z głównych metod leczenia nowo-

tworów. Powszechnie wiadomo, że stosowanie leków cyto-

toksycznych wiąże się z występowaniem u pacjentów szeregu 

ciężkich działań niepożądanych, do których zalicza się neu-

rotoksyczność. 

Neurotoksyczność objawia się zabu-

rzeniami funkcjonowania ośrodko-

wego lub obwodowego układu ner-

wowego i obejmuje cztery różne ze-

społy objawów.

Jakiego rodzaju 

zaburzenia może 

powodować 

chemioterapia?

W obrębie obwodowego układu ner-

wowego chemioterapia może powo-

dować parestezje, dystezje i allody-

nie, a w autonomicznym układzie 

nerwowym – zaburzenia perystalty-

ki żołądkowo-jelitowej. Toksyczność 

może także objąć narządy zmysłów 

i skutkować pojawieniem się zabu-

rzeń wzroku i słuchu. Ze strony cen-

tralnego układu nerwowego mogą 

wystąpić bóle głowy, splątanie i za-

burzenia świadomości.

Zaburzenia te mogą wystąpić bez-

pośrednio po podaniu chemiotera-

pii i mówimy wówczas o ostrej neu-

rotoksyczności lub z przesunięciem 

czasowym od momentu podania. 

Często indukowane chemioterapią 
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Które leki mają najwyższy potencjał 

wywoływania neurotoksyczności 

obwodowej?

Do leków stosowanych w leczeniu onkologicznym 

o najwyższym potencjale wywołania neurotoksycz-

ności obwodowej zaliczamy3,4,5,6. pochodne platyny 

(cis platyna, karboplatyna i oksaliplatyna), taksany 

(paklitaksel, docetaksel), alkaloidy Vinca Rosea (win-

krystyna, winorelbina), inhibitory proteasomu (bor-

tezomib), leki immunomodulujące (talidomid i lenali-

domid) i inhibitory immunologicznych punktów kon-

troli (nivolumab, pembrolizumab, ipilimumab).

W większości przypadków występująca neuropatia 

jest odwracalna i ustępuje samoistnie po zakończeniu 

leczenia. Okres zdrowienia jest różny, zależy od sku-

mulowanej dawki i rodzaju cytostatyku, może trwać 

od kilku miesięcy do nawet kilkunastu lat7. Podczas 

leczenia cisplatyną można zaobserwować narastanie 

objawów neuropatii po zakończeniu leczenia. Zjawi-

sko to nazwano coastingiem8. Dane literaturowe su-

gerują, że może ono występować również przy lecze-

niu taksanami lub alkaloidami Vinca7. Niekiedy do-

chodzi do wystąpienia nieodwracalnej neuropatii. 

Jakie są objawy neurotoksyczności 

obwodowej?

Neuropatia obwodowa – niezależnie od przyczyny 

powstania – jest spowodowana uszkodzeniem ner-

wów, zakończeń nerwowych lub zaburzeniem prze-

wodnictwa. 

W zależności od rodzaju uszkodzonych włókien mogą 

wystąpić zaburzenia czuciowe, wśród których może-

my zaobserwować parestezje, do których zaliczymy 

zaburzenia neurologiczne cofają się w pełni, głównie 

po odstawieniu substancji je wywołującej. Czasem 

jednak mogą mieć formę przetrwałą i postępować 

przez kilka miesięcy, a nawet kilka lat po zakończeniu 

leczenia.

Od czego zależy częstość 

występowania neurotoksyczności 

po chemioterapii?

Częstość występowania działań niepożądanych che-

mioterapii w obrębie układu nerwowego zależy od 

rodzaju cytostatyku, dawki pojedynczej, dawki sku-

mulowanej, czasu trwania leczenia i współwystępo-

wania czynników ryzyka.

Czym jest indukowana 

chemioterapią obwodowa 

neurotoksyczność?

Indukowana chemioterapią obwodowa neurotok-

syczność (ang. chemotherapy-induced peripheral 

neurotoxicity, CIPN) jest częstym działaniem niepożą-

danym, potencjalnie ograniczającym dawki stosowa-

nych leków i wpływającym na jakość życia pacjentów. 

Aktualnie nie dysponujemy skutecznym leczeniem 

tych powikłań. Objawy dotykają około 68% pacjen-

tów w pierwszym miesiącu po chemioterapii, 60% 

pacjentów w trzecim miesiącu i około 30% pacjentów 

powyżej szóstego miesiąca po otrzymaniu leczenia12. 

Charakterystyczne dla CIPN jest występowanie syme-

trycznych dolegliwości w dystalnych częściach ciała - 

głównie w okolicy dłoni i stóp, określa się je mianem 

“skarpet i rękawiczek”, a także w okolicy ust i nosa10.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 7 7  ( 1 5 5 e)
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uczucie mrowienia, pieczenia, kłujący ból, drętwienie 

kończyn. Dochodzi również do zaburzeń czucia ciepła 

i zimna (można je zaobserwować na przykład podczas 

kąpieli), a także nadwrażliwości na zimno. Podczas le-

czenia oksaliplatyną możliwe jest wystąpienie ostrej 

neuropatii indukowanej zimnem, która jest dostrze-

galna w ciągu kilku godzin lub dni po podaniu9. 

Zaburzeniami ruchowymi, które mogą wystąpić są 

skurcze mięśni, niedowłady czy zaniki mięśniowe. Za-

obserwowana może być również niezborność ruchów 

podczas wykonywania codziennych czynności (np. 

podczas trzymania sztućców czy zapinania guzików). 

Podczas leczenia oksaliplatyną mogą występować ob-

jawy nadpobudliwości mięśniowej takie jak szczęko-

ścisk, skurcze mięśni oraz laryngospazm - skurcz mię-

śni krtani), a także trudności w oddychaniu11. 

Dla pacjentów leczonych paclitakselem charaktery-

styczne jest występowanie silnych zespołów bólo-

wych poprzedzających neuropatię (P-APS, paclita-

xel-associated acute pain syndrome) występujących 

u około 60% chorych w ciągu pierwszych dni otrzy-

mywania leku8.

W większości przypadków CIPN występują zaburze-

nia czuciowe. Zaburzenia motoryczne obserwowane 

są głównie podczas leczenia winkrystyną, bortezomi-

bem, talidomidem, a rzadziej przy leczeniu taksanami7.

Jakie czynniki zwiększają ryzyko 

wystąpienia neurotoksyczności 

obwodowej podczas 

chemioterapii?

Można wymienić co najmniej kilka czynników ryzyka 

wystąpienia neurotoksyczności obwodowej12,13,7,14:

•	 wiek powyżej 60 roku życia

•	 płeć żeńska

•	 czynniki genetyczne: polimorfizm pojedyn-

czego nukleotydu (SNP)

•	 choroby współistniejące takie jak cukrzyca, 

zespół Guillaina-Barrego, schorzenia neuro-

degeneracyjne

•	 zakażenie HIV, WZV, Mycoobacterium leprae

•	 jednoczesne stosowanie leków o działaniu 

neurotoksycznym oraz leków hamujących 

metabolizm cytostatyków (np. itrakonazolu 

podczas leczenia winkrystyną)

Czynnikami sprzyjającymi będzie także palenie tyto-

niu, wykonywanie pracy fizycznej, niedobór witamin 

czy nadużywanie alkoholu.

Jaki jest patomechanizm 

powstawania neurotoksyczności 

obwodowej indukowanej 

chemioterapią?

Leki stosowane w onkologii najczęściej powodują 

aksonopatie dystalne lub uszkodzenie ciała komórki 

nerwowej, rzadziej dochodzi do demielinizacji. 

Wpływ na komórki zwojowe korzeni tylnych rdzenia 

kręgowego (ang. dorsal root ganglion, DRG), które 

nie są chronione przez barierę krew-mózg wykazują 

pochodne platyny, alkaloidy Vinca, taksany czy talido-

mid. Cisplatyna powyżej dawki 400mg/m2 ma zdolność 

wiązania się z białkami cytoplazmatycznymi i kumula-

cji w ciałach komórek nerwowych. Efekt ten jest praw-

dopodobnie odpowiedzialny za zjawisko coasting.

Patomechanizm powstawania CIPN nie jest do koń-

ca poznany, prawdopodobnie jest to zaburzenie wie-

loczynnikowe. Można jednak wskazać na kilka grup 

możliwych czynników sprawczych.
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m i n o k s y d y l

Stres oksydacyjny i zaburzenie 

funkcjonowania mitochondriów

Zaburzenie funkcjonowania mitochondriów w komór-

kach nerwowych doprowadza do wywołania stresu 

oksydacyjnego i wzrostu produkcji mediatorów sta-

nu zapalnego, co w konsekwencji może doprowadzić 

do zniszczenia mitochondriów, demielinizacji włókien 

nerwowych i dysregulacji przewodnictwa nerwów 

obwodowych1,5,12. 

Zmiany ekspresji i zaburzenia 

funkcjonowania kanałów jonowych, 

zaburzenia homeostazy wapnia

Dochodzi do zmiany ekspresji i zaburzenia funkcjo-

nowania kanałów jonowych, w tym napięciowo-

-zależnych kanałów sodowych NaV, potasowych KV, 

wapniowych CaV oraz kanałów z rodziny receptorów 

przejściowego potencjału TRP. Podobnie zaburzenia 

homeostazy wapnia są częstym zjawiskiem. Kanało-

patie i zaburzenia aksonalnego potencjału błonowe-

go są najprawdopodobniej przyczyną występowania 

ostrej neuropatii wywołanej pochodnymi platyny. 

Szczawian, powstały w wyniku metabolizmu oksa-

liplatyny ma zdolność chelatowania jonów wapnia, 

co wpływa na pobudliwość błony komórkowej16. 

Zaburzenie transport aksonalnego

Działające antymitotycznie alkaloidy Vinca poprzez 

wpływ na mikrotubule zaburzają transport aksonal-

ny, powodując aksonopatie typu dying back. Oznacza 

to, że uszkodzenie aksonu zaczyna się od zakończeń 

nerwowych i postępuje w kierunku ksobnym8. Ten 

rodzaj aksonopatii jest charakterystyczny również 

dla talidomidu17. Taksany powodują powstawanie 

nieuporządkowanych sieci mikrotubul w neuronach 

zwoju korzeni grzbietowych, ich aksonach i komór-

kach Schwanna. 

Zaburzenia angiogenezy

Leki immunomodulujące, takie jak talidomid i lena-

lidomid hamują angiogenezę, co może doprowadzić 

do uszkodzenia kapilar w okolicach nerwów i wtórnie 

prowadzić do ich zaniku18.

Wpływ na układ immunologiczny – 

mediatory zapalne- cytokiny, chemokiny

Pewną rolę przypisuje się wzrostowi uwalniania pro-

zapalnych cytokin przez komórki glejowe, np. IL-1b, 

IL-6, TNF-α oraz ich receptorów. Substancje te mogą 

uszkadzać neurony i powodują spadek stężenia neu-

roprzekaźnika GABA (kwasu gamma-aminomasłowe-

go), który ma właściwości antynocyceptywne. Spa-

dek ilości cytokin przeciwzapalnych – IL-4 I IL-1019.

W jaki sposób można zapobiegać 

neurotoksyczności obwodowej 

indukowanej chemioterapią?

Wiele substancji zostało przebadanych pod kątem 

prewencji wystąpienia CIPN. Niestety - jak do tej pory 

żaden z nich nie uzyskał pozytywnej rekomendacji 

w profilaktyce tego schorzenia10. 

Badano substancje o działaniu antyoksydacyjnym, ta-

kie jak: witamina E, glutation czy kwas alfa-lipono-

wy20,21. Obecnie prowadzone są badania nad nową 

substancją o działaniu antyoksydacyjnym – kalaman-

gafodipirem, który swoim działaniem naśladuje mi-
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tochondrialny enzym dysmutazę ponadtlenkową, 

a tym samym chroni komórkę przed stresem oksyda-

cyjnym22. 

W neuropatii indukowanej oksaliplatyną badany jest 

również nowy związek – MR309, który jest selek-

tywnym antagonistą receptora sigma-1 (S1R). Recep-

tor ten pełni pewną rolą modulacyjną w nocycepcji, 

a także powstawaniu zjawiska nadwrażliwości23. 

Glutamina wykazała pewną skuteczność w łagodze-

niu objawów neuropatii czuciowej u dorosłych i dzie-

ci leczonych winkrystyną24. Natomiast w redukcji 

neuropatii indukowanej taksanami skuteczność wy-

kazywały kwasy omega-325. 

Stosowanie witamin z grupy B nie zapobiegało po-

jawieniu się neuropatii, jednak pacjenci otrzymujący 

witaminy z grupy B odczuwali mniejsze dolegliwości 

neuropatii czuciowej. Witamina B12 może potencjal-

nie zmniejszać początek i nasilenie CIPN, jednak po-

trzebne są dodatkowe badania26. Chorzy, którzy de-

klarowali stosowanie preparatów wielowitamino-

wych wykazywali mniejsze ryzyko wystąpienia CIPN, 

jednak ciężka do ustalenia jest bezpośrednia zależ-

ność. Zjawisko to może być związane z innymi czynni-

kami i zachowaniami pacjentów27. 

Po początkowych pozytywnych rekomendacjach po-

dawania soli wapnia i magnezu podczas infuzji ok-

saliplatyny w celu redukcji częstości występowania 

ostrej neuropatii czuciowej, obecne badania nie wy-

kazują skuteczności takiego postępowania28. Przedłu-

żenie czasu podawania oksaliplatyny z 2 do 6 godzin 

pozwala natomiast zmniejszyć objawy ostrej neuro-

patii11.

Przy występujących skurczach mięśni, należy suple-

mentować preparaty magnezu i/lub potasu.

Do niefarmakologicznych metod zapobiegania CIPN, 

które według rekomendacji Europejskiego Towa-

rzystwa Onkologii Medycznej (ESMO) które można 

rozważyć zalicza się krioterapia oraz kompresjote-

rapia okolic dłoni i stóp, a także wykonywanie ćwi-

czeń fizycznych, które pomagają zwiększyć siłę mięśni 

i funkcje czuciowo-ruchowe10.

W jaki sposób można leczyć  

CIPN farmakologicznie? 

Jedynie objawy pozytywne, takie jak drętwienie, pie-

czenie czy ból mogą być leczone farmakologicznie. 

W tym celu wykorzystuje się kilka grup farmakolo-

gicznych.

Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

(SSRI)

Najsilniej rekomendowaną substancją stosowaną 

w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych jest du-

loksetyna, stosowana w docelowej dawce 60 mg na 

dzień. Wykazano większą skuteczność duloksetyny 

w leczeniu bólu wywołanego pochodnymi platyny niż 

taksanami. Wenlafaksyna wykazywała skuteczność 

w leczeniu bólu neuropatycznego wywołanego oksa-

liplatyną29,10.

Leki przeciwpadaczkowe 

i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwpadaczkowe, takie jak gabapentyna i pre-

gabalina, a także trójpierścieniowy lek antydepresyj-

ny – amitryptylina, wykazały mniejszą skuteczność 

w leczeniu bólu neuropatycznego wywołanego cyto-

statykami. Z uwagi na ich właściwości stabilizowania 

błony komórkowej mogą być pomocne w łagodze-

niu objawów pozytywnych. Powinny być rozważane 
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w przypadkach, gdy leczenie duloksetyną nie było 

skuteczne lub istnieją przeciwwskazania do jej stoso-

wania. Ważne jest, aby kontynuować leczenie przez 

minimum dwa tygodnie i po tym okresie ocenić sku-

teczność leczenia.

Opioidy

Stosowanie opioidów (np. tramadolu) powinno sta-

nowić opcję ratunkową w leczeniu bólu neuropatycz-

nego10 . 

Preparaty do stosowania miejscowego 

Do miejscowego łagodzenia bólu o małym nasileniu 

może zostać zastosowana 1% maść z mentolem. Nie 

ma danych z randomizaowanych badań potwierdza-

jących skuteczność tej terapii, jednak ze względu na 

niskie koszty i niską toksyczność takie postępowanie 

jest zalecane30. Pomocne w łagodzeniu bólu mogą 

być również plastry z kapsaicyną10.

Jakie zalecenia przekazywać 

pacjentom?

Ważnym punktem, o którym należy pamiętać jest jak 

najwcześniejsze powiadomienie lekarza prowadzące-

go o wystąpieniu jakiegokolwiek działania niepożą-

danego. Wczesne wykrycie pozwoli lekarzowi zmniej-

szyć dawkę lub zmienić schemat leczenia, co może za-

pobiec rozwojowi nieodwracalnych zmian. 

Poniżej przedstawiono zalecenia dla pacjentów otrzy-

mujących chemioterapią o potencjalnym działaniu 

neurotoksycznym, oparte na wytycznych Europej-

skiego Towarzystwa Onkologii Medycznej10.

Środki ostrożności w przypadku 

wystąpienia zaburzeń motorycznych, które 

mogą zapobiec wystąpieniu dodatkowych 

obrażeń

•	 zapewnienie odpowiedniej ilości światła (np. 

w korytarzach, klatkach schodowych)

•	 zainstalowanie dodatkowych poręczy (w ła-

zience, pod prysznicem)

•	 utrzymywanie porządku na podłodze (usu-

nięcie niepotrzebnych przedmiotów)

•	 używanie mat antypoślizgowych, noszenie 

butów antypoślizgowych

•	 używanie laski lub chodzika, gdy chód jest 

niestabilny

Środki ostrożności w przypadku 

wystąpienia zaburzeń czuciowych

•	 unikanie ekspozycji na ekstremalne tempe-

ratury (np. zbyt gorąca kąpiel)

•	 podczas chłodnej pogody noszenie ciepłych 

rękawiczek, skarpet, butów

•	 zachowanie ostrożności podczas używania 

ostrych przedmiotów (np. obcinania paznok-

ci), noszenie specjalnych rękawic podczas 

pracy w kuchni lub podczas prac ogrodowych

•	 unikanie noszenia ciasnych ubrań, butów

•	 regularne sprawdzanie stanu stóp pod ką-

tem zadrapań czy skaleczeń

Dodatkowe środki ostrożności dla 

pacjentów leczonych oksaliplatyną

•	 zakładanie rękawic podczas wyciągania lub 
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wkładania produktów do lodówki lub zam-

rażalnika

•	 noszenie ciepłych butów, skarpet (również 

w pomieszczeniach)

•	 zabezpieczanie uszu i nosa przed niskimi 

temperaturami, zasłanianie ust szalikiem

•	 unikanie spożywania zimnych posiłków i pi-

cia zimnych napojów

•	 unikanie dotykania zimnych przedmiotów 

i oddychania zimnym powietrzem

•	 unikania długotrwałej aktywności na ze-

wnątrz podczas chłodnej pogody

•	 unikanie trzymania metalowych poręczy lub 

chłodnej kierownicy

Możliwość prowadzenia pojazdów przez pacjentów 

powinna być omówiona z lekarzem prowadzącym.

mgr farm. Anna Grzywa
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ochronne. Zgodnie z dokumentem, po spełnieniu określo-
nych wymagań, szczepienia w aptekach będą mogły być 
przeprowadzane w pomieszczeniu administracyjno-szkole-
niowym lub izbie ekspedycyjnej. Określoo rówież szczegó-
łowo podstawowe wyposażenie apteki, która będzie wyko-
nywać szczepienie.

Farmaceuci rozpoczęli szkolenia w Hiszpanii.  
Ruszyła IV edycja programu staży

Trzech spośród czterech farmaceutów zakwalifikowanych 
do IV edycji programu staży, rozpoczęło miesięczne szkole-
nia w hiszpańskich, uniwersyteckich aptekach szpitalnych. 
To już kolejna edycja programu szkoleniowego organizo-
wanego przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z 
Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, którego ce-
lem jest m.in.: rozwój umiejętności klinicznych polskich 
farmaceutów.

W tegorocznej edycji do portfolio szpitali współpracują-
cych z Naczelną Izbą Aptekarską oprócz Szpitala Uniwersy-
teckiego w Elche (Alicante), Szpitala Germas Trias i Pujol w 
Badalonie (Barcelona), dołączył Szpital Uniwersytecki Son 
Espases na Majorce – referencyjna placówka opieki me-
dycznej Balearów. Jednostka liczy ponad 700 łóżek, zatrud-
nia ok. 5000 pracowników medycznych i prężnie realizuje 
usługi z zakresu opieki farmaceutycznej w oparciu o nowo-
czesne technologie.

PANORAMA SAMORZĄDU

Farmaceuta zaszczepi w aptece?  
Prezydent podpisał ustawę

28 maja br. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z 
dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdzia-
łaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektó-
rych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 29 maja br.

Regulacja jest szczególnie istotna dla farmaceutów, ponie-
waż stwarza możliwość wykonywania szczepień ochron-
nych w aptekach. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą, do 
art. 86 Prawa farmaceutycznego, został dodany ust. 8a  
o brzmieniu: „w aptekach ogólnodostępnych, spełniają-
cych wymagania określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 97 ust. 5 i art. 98 ust. 5, mogą być przepro-
wadzane szczepienia ochronne zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Tym samym farmaceuci, którzy nabyli uprawnienia do wy-
konywania szczepień przeciw COVID-19, odbywając certy-
fikowane szkolenie zakończone egzaminem, będą mogli 
szczepić pacjentów również w aptekach.

Wymagania dla lokalu apteki

Ukazało się Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać 
lokal apteki, aby mogły się w nim odbywać szczepienia 
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– To duże wyróżnienie móc rozpocząć współpracę ze Szpital-
em Uniwersyteckim Son Espases. Wieloletnie doświadcze-
nie farmaceutów zatrudnionych w jednostce, w realizacji 
usług z zakresu opieki farmaceutycznej, w tym przeprow-
adzania konsultacji pacjentów ambulatoryjnych i hospital-
izowanych, z pewnością przyczyni się do rozwoju prakty-
cznych klinicznych umiejętności, które będą mogły zostać 
wykorzystane po powrocie przez polskich farmaceutów w 
swoich miejscach pracy. Organizowanie tego rodzaju akty-
wności jest zgodne z obowiązującymi trendami i kształtu-
je proaktywne postawy kadr medycznych, co przyczynia 
się do wzrostu jakości świadczonych usług zdrowotnych – 
wskazuje kierownik programu, Katarzyna Gancarz.

BOIA opublikowała pismo NIA do NFZ w sprawie realiza-
cji recept wraz ze stanowiskiem zwrotnym Funduszu. Ko-
respondencja dotyczy wątpliwości w zakresie realizacji 
recept. Poruszono kwestię zamieszczania identyfikatora 
oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla miejsca za-
mieszkania świadczeniobiorcy na recepcie, omówiono 
problem z możliwością przepisywania przez pielęgniarki 
i położne leków recepturowych, dawkowania na recep-
cie oraz terminów realizacji recept na produkty immuno-
logiczne.

Ukazał się kolejny numer Biuletynu Informacyjnego OIA w 
Białymstoku - „Farmacja Regionu Północno-Wschodniego”. 
Wydanie po raz kolejny urozmaicają  wiersze mgr farm. Ha-
liny Wnorowskiej, pochodzące z tomiku „Dwa brzegi”, wy-
danego w Łomży w roku 2020. Oprócz samorządowych 
wiadomości lokalnych w numerze można zapoznać się z 
artykułami takimi jak „Omówienie zaleceń diagnostyki te-
rapii zakażeń SARS-COV-2, „Rozpoznanie, kontrola i cele 
terapeutyczne w cukrzycy” czy „Praktyczne zastosowanie 
metod pomiaru glikemii w trybie CGM”.

OIA w Częstochowie przypomina, że w Dzienniku Ustaw 
poz. 883 znajduje się nowelizacja rozporządzenia w spra-
wie wykazu leków dla świadczeniobiorcy posiadającego 
tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłu-
żonego Dawcy Przeszczepu”, a dokładniej załącznika zawie-
rającego listę tych preparatów. Rozporządzenie weszło w 
życie 26.05.2021 r.

GOIA opublikowała pracę specjalizacyjną „Skutki zdrowot-
ne u personelu medycznego po ekspozycji na cytostaty-
ki”. Jest to praca z zakresu farmacji szpitalnej, której auto-
rem jest mgr farm. Wojciech Dąbrowski, a opiekunem mgr 
farm. Klaudia Zawadzka.

OIA w Łodzi zamieściła komunikat informujący, że zosta-
ły opublikowane zaktualizowane mapy potrzeb zdrowot-
nych: Mapy potrzeb zdrowotnych to dokumenty określają-
ce potrzeby zdrowotne poszczególnych regionów i całego 
kraju. Zebrano w nich dane demograficzne i epidemiolo-
giczne, dane dotyczące realizowanych świadczeń, a także 
wykorzystania zasobów kadrowych i sprzętowych. Na ich 
podstawie sporządzana jest prognoza przyszłych potrzeb w 
zakresie świadczeń zdrowotnych dla poszczególnych woje-
wództw i całego kraju. Aktualizacje analiz są udostępniane 
wyłącznie w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 
(BASW).
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LOIA zamieściła wpis zachęcający do korzystania z aplika-
cji wspomagającej Narodowy Program Szczepień. Farma-
ceuci, którzy nabyli uprawnienia z zasad wykonywania i 
kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19, dołączają już 
do kadry medycznej punktów szczepień lub zespołów wy-
jazdowych.

Aby sprawnie skoordynować nabory personelu medyczne-
go i umożliwić zaszczepienie jak największej liczby osób, 
Ministerstwo Zdrowia uruchomiło aplikację #Szczepimy-
Razem dzięki, której chętni do wykonywania szczepień 
przeszkoleni pracownicy medyczni mogą zarejestrować w 
aplikacji swój profil oraz znaleźć aktualne trwające nabory 
do punktów szczepień.

– Tych farmaceutów, którzy mają uprawnienia do szczepie-
nia pacjentów gorąco zachęcam do rejestracji w tej apli-
kacji, zgłoszenia swojej kandydatury, a tym samym aktyw-
nego włączenia się w realizację Narodowego Programu 
Szczepień – powiedziała Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska.

W związku z pytaniami dotyczącymi różnorodnej interpre-
tacji przepisów dotyczących zmian  właścicielskich w apte-
kach, Kaliska OIA zachęca do korzystania z zamieszczonych 
na stronie izby  materiałów w przedmiocie zmian w struk-
turze włascicielskiej aptek w związku z ich zbyciem czy do-
pisaniem wspólników.

W dniach 14–16.05.2021 r. w Krakowie na torze kajako-
wym w ośrodku KOLNA odbyły się V Mistrzostwa Polski 
Farmaceutów w Raftingu organizowane przez OIA w Kra-
kowie. Jak czytamy w komunikacie z wydarzenia: Tym ra-
zem spotkaliśmy się po prawie półtorarocznej przewie spo-
wodowanej obostrzeniami z powodu pandemii COVID-19. 
(...) Na starcie zawodów stanęło 13 załóg reprezentujących 
Okręgowe Izby Aptekarskie rywalizujące o Puchar Preze-
sa NIA.Piękna, słoneczna pogoda i towarzystwo kibiców z 
całej Polski tworzyło niesamowitą atmosferę. Załogi zmo-
tywowane do walki, dawały z siebie wszystko.Ostatecznie 
Puchar Prezesa NRA i tytuł Mistrza Polski Farmaceutów 
2021 w Raftingu, zdobyła załoga męska ze Śląskiej Izby Ap-
tekarskiej. Drugie miejsce i srebrny medal zdobyła nasza 
załoga męska w składzie: Przemek Szybka – kapitan, An-
drzej Snopkowski, Piotr Knapik i Bartosz Golański. Na trze-
cim miejscu, z  brązowym medalem uplasowała się mie-
szana załoga z Warszawy z Joanną Powichrowską jako 
kapitanem.

Bydgoska izba - w imieniu Fundacji Naukowej Bydgoska 
Szkoła Historii Nauk Medycznych i współorganizatorów - 
zaprasza do wzięcia udziału w dwóch interdyscyplinarnych 
konferencjach naukowych: Zdrowie i choroba w czasach 
Stanisława Staszica (1755-1826), który odbędzie się w Pile, 
16-17 września 2021 r. oraz w II Ogólnopolskim semina-
rium z historii farmacji pn. Narkotyki, które odbędzie się 
w Bydgoszczy,q dniach  14-15 października 2021 r. W przy-
padku konieczności, obie konferencje odbędą się w trybie 
online.
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WOIA przypomina artykuł opublikowany w numerze  1(14) 
styczeń-marzec 2021 „Farmacji Wielkopolskiej”, zatytuło-

wany „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem w szpitalu”. 
„Nowoczesna, odpowiednio wyposażona apteka szpital-
na ma duży wpływ na efektywność kosztową i jakość far-
makoterapii w szpitalu. Wpływa również na optymaliza-
cję gospodarki lekiem, co pozwala obniżyć koszty leczenia 
szpitalnego nawet o 30 procent” -  powiedziała dr n. farm. 
Krystyna Chmal-Jagiełło, krajowy konsultant ds. farmacji 
szpitalnej, w rozmowie z mgr farm. Aliną Górecką. Całość 
wywiadu na stronie internetowej WOIA.



0 1
Nadmierna aktywność neuronów serotoninergicz-
nych związana jest głównie z pobudzeniem recepto-
rów w mózgi i rdzeniu kręgowym takich jak:

A. 5-HT1A i 5-HT2A 
B. 5-HT3 i 5-HT4
C. 5-HT5A i 5-HT6A
D. 5-HT1 i 5-HT7

TEST WIEDZY APTEKARZA POLSKIEGO

0 2
Galasy w medycynie tradycyjnej stosowane były w:

A. chorobach skórnych (w postaci wyciskanego soku) 
B. biegunkach (w postaci nalewki) 
C. zranieniach i bólach zębów. 
D. we wszystkich powyższych dolegliwościach

0 3
Według Farmakopei Polskiej XII stężenie taniny do 
stosowania zewnętrznego dla roztworu wynosi: 

A. 1-5%
B. 1-10% 
C. 1-15%
D. 1-20%

0 7
Zaburzenie funkcjonowania mitochondriów w ko-
mórkach nerwowych doprowadzić może do stresu 
oksydacyjnego oraz wzrostu produkcji mediatorów 
stanu zapalnego, co może wywołać:

A. zniszczenie mitochondriów
B. demielinizację włókien nerwowych
C. dysregulację przewodnictwa nerwów obwodo-

wych
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

0 8
Do emolietów suchych hamujących „ucieczkę” 
wody ze skóry zaliczamy:

A. izoparafiny i lanolinę 
B. wazelinę i stałe woski
C. izoparafiny i ciekłe woski
D. wazelina i ciekle woski

0 5
Rodzaj terapii genowej, w której od chorego pobie-
rane są limfocyty T, które są następnie modyfiko-
wane genetycznie, namnażane i podawane mu  
z powrotem określa się skrótem:

A. LIM-T
B. CAR-T
C. GEN-T
D. BACK-T

0 6
W trakcie chemioterapii, szczególnie w pierwszym 
jej okresie może wystąpić indukowana chemiotera-
pią obwodowa neurotoksyczność (CIPN) charakte-
ryzującą się najczęściej:

A. bólami głowy
B. zaburzeniami orientacji przestrzennej
C. symetrycznymi dolegliwościami w dystalnych czę-

ściach ciała – głównie w okolicy dłoni i stóp
D. pogorszeniem funkcji poznawczych i pamięci

0 4
W roku 2018 James P. Allison (USA) oraz Tasuku 
Honjo (Japonia) otrzymali nagrodę Nobla w dziedzi-
nie f izjologii i medycyny za:

A. odkrycia dotyczące nowej terapii infekcji spowodo-
wanych przez pasożytnicze nicienie

B. odkrycia mechanizmów autofagii
C. odkrycie terapii przeciwnowotworowej poprzez 

hamowanie negatywnej regulacji immunologicz-
nej

D. odkrycie jak komórki wyczuwają i dostosowują się 
do dostępności tlenu

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