
aptekarz polski

L e k i  r e c e p t u r o w e 
w  t e r a p i i  a Z S

S ta ż  w  H i s z p a n i i : 
 p r a w d z i w y  w y m i a r
F a r m a c j i  S z p i ta l n e j

I S S N  1 8 9 9 - 8 4 4 5 N r  1 8 0  ( 1 5 8 e ) ,  s i e r p i e ń  2 0 2 1

C h o r o b y  w i r u s o w e 
w i e k u  d z i e c i ę c e g o

AP   EKARZ 
POLSKI



2

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

W Y D A W C A

Michał Gondek

R E D A K T O R  N A C Z E L N Y

K O N TA K T

R E D A K C J A
M E R Y T O R Y C Z N A
dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska

redakcja@aptekarzpolski.pl

Z D J Ę C I A
mgr farm. Agnieszka Fenig
mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk
Canva
Swifticons (flaticon.com)

A u t o r z y

mgr farm. Grzegorz Bargieła
mgr farm. Joanna Bilek 
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
mgr farm. Agnieszka Fenig
dr n. farm. Malwina Lachowicz
mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk
mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
mgr farm. Izabela Ośródka
mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka 



3

opublikuj swój artykuł
na łamach aptekarza polskiego!

NAPISZ DO NAS
REDAKCJA@APTEKARZPOLSKI.PL



4

O D  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej 
otwiera artykuł z cyklu „Surowce recepturowe dawniej i dziś…”. Mgr farm. Joanna Bi-
lek oraz dr hab. Maciej Bilek, prof. UR, przytaczają i wyjaśniają stare oraz sprawdzone 
przepisy z balsamem peruwiańskim jak i te, które wykonuje się w recepturze obecnie. 

Mgr farm. Agnieszka Fenig i mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk relacjonują prze-
bieg stażu w aptece szpitalnej Szpitala Uniwersyteckiego w Elche, zorganizowanego  
w ramach Międzynarodowego Programu Staży Zawodowych dla polskich farmaceu-
tów przez Naczelną Izbę Aptekarską i Sociedad Espanola de Farmacia Hospitalaria.

Mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka przybliża temat obecnego zastosowania kanna-
binoidów i ich potencjalnego wykorzystania klinicznego w przyszłości.

Paracetamol to przeciwbólowy lek pierwszego wyboru niemal na całym świecie. 
Mgr farm. Grzegorz Bargieła przypomina, że o ile mechanizm działania przeciwgo-
rączkowego paracetamolu jest dobrze udokumentowany, to mechanizm działania 
przeciwbólowego nadal pozostaje zagadką.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska
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mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka
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redakcja Aptekarza Polskiego

6 0 t e s t  w i e d z y

redakcja Aptekarza Polskiego
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Surowce recepturowe dawniej 
i  dz iś . . .  Balsam peruwiański

"Żaden bodaj z leków nie sprawia tyle kłopotu aptekarzom 
i hurtownikom przy nabywaniu, jak balsam peruwiański". 

Jakże znajomo brzmią słowa wypowiedziane przed blisko stu 
laty na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”! 

0 7

Niestety, najpiękniej pachnący surowiec 
recepturowy, dający ogromne możliwo-
ści w tworzeniu bardzo skutecznych le-
ków – dodajmy: leków konkurencyjnych 
wobec tych gotowych – jest nadal chro-
nicznie niedostępny w hurtowniach. Po-
jawia się na kilka miesięcy i znika potem 
na kilka lat... Z ogromną szkodą dla pa-
cjentów, niemogących korzystać z jed-
nego z nielicznych dziedzictw dawnej 
farmacji, które nie znalazło swego syn-
tetycznego odpowiednia i które, jako 
wyjątkowy dar natury, skutecznie opar-
ło się rewolucji chemii syntetycznej!

Przytoczmy definicje farmakopealne za-
równo współczesne, jak i te sprzed lat. 
Zacytujmy również stare i sprawdzone 
przepisy jak i te, które wykonuje się na 
recepturze obecnie. Wyjaśnimy zara-
zem, jakie są ich możliwości terapeu-
tyczne. Zapraszamy do lektury!

W kolejnym artykule z cyklu „Surowce 
recepturowe dawniej i dziś” zaprasza-
my Czytelników „Aptekarza Polskiego” 
do zapoznania się z fascynującą histo-
rią leczniczego stosowania balsamu 
peruwiańskiego: dowiedzmy się, skąd 
pochodzi i jak był pozyskiwany, a także 
odpowiedzmy na pytanie dlaczego tak 
często go fałszowano.

Aptekarze balsam peruwiański darzyli 
zawsze wielką sympatią i szacunkiem. 
Wyrazem tego były liczne artykuły  
w których nie tylko farmaceuci-naukow-
cy, ale także szeregowi pracownicy 
aptek rozpisywali się wręcz o jego ta-
jemniczym pochodzeniu i korzystnych 
właściwościach leczniczych. Na szcze-
gólną uwagę zasługuje opracowanie 
Jana Fabickiego zatytułowane „Balsam 
peruwiański. Zarys farmakognostyczny” 
z roku 1922, które – skądinąd – zostało 
nagrodzone drugą nagrodą w konkur-
sie „Wiadomości Farmaceutycznych”  
i w tym też czasopiśmie zostało opubli-
kowane.

Balsam peruwiański 
– pochodzenie surowca





9

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e) b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Dzięki ich wysiłkowi i pracom Europejczycy mogli dowiedzieć 
się w końcu skąd pochodzi balsam peruwiański i jak się go 
otrzymywało w drugiej połowie XIX wieku. Informacje te 
streszczał Fabicki: wydobywanie balsamu z drzew może trwać 
w ciągu roku całego, lecz najobfitszem ono jest od lipca do 
stycznia w miesiącach suchych. Podczas kwitnienia drzew  
w lutym i marcu ilość balsamu znacznie się zmniejsza. Po desz-
czach gdy następują suche pory roku, w grudniu rozpoczynają 
mieszkańcy pracę około wydobywania balsamu.

Autor, absolwent studiów farmaceutycznych w Dorpacie  
z roku 1913, opromieniony sławą samodzielnie i wzorowo 
zarazem urządzonego laboratorium „analityczno-bakteriolo-
gicznego” w Radomiu, przygotowywał wówczas pracę dok-
torską na Uniwersytecie w Nancy i – jak widzimy – miał rów-
nież czas na popularyzację nauki. Jego opracowanie to bodaj 
pierwsze polskojęzyczne źródło kompleksowej wiedzy o bal-
samie peruwiańskim, rozprawiające się przy okazji z wieloma 
powszechnie wówczas powtarzanymi błędnymi informacjami 
o tym surowcu.

O balsamie peruwiańskim pisał Fabicki, że w związku z po-
chodzeniem powinien nazywać się nie „peruwiański”, a „Bal-
samum San-Salvador”, jego ojczyzna znajduje się bowiem 
w dalekim i zatartym w pamięci ludzkiej zakątku Środkowej 
Ameryki, (…) w Rzeczypospolitej San-Salvador, na tzw. „bal-
samicznym brzegu”, w Peru zaś położony był wyłącznie port 
Kallao skąd niegdyś wyprawiano balsam do Europy. Jak wy-
jaśniał Fabicki drzewo balsamu, peruwiański – woniawiec Pe-
reiry (kropliwoń peruański) (…) hodowane i pielęgnowane od 
wieków przez zamieszkałych tam dzikich Indjan, słusznie jest 
przez nich uważane za dar niebios, eksploatacja tego drzewa 
stanowi bowiem od wieków ich jedyny zarobek i uważane jest 
za talizman, przechodzący z potomstwa w potomstwo.

Fabicki podkreślał przy tym, że woniawiec Pereiry rośnie na 
bardzo małej przestrzeni Środkowej Ameryki, dodając: potęż-
ne to drzewo, podobne do naszego dęba, 40-50 stóp wysokie, 
o grubym gałęzistym pniu, korze nieco nierównej, liściach nie-
parzysto-pierzastych, kwiatach ułożonych w grona o barwie 
białej, woni przyjemnej. (…) każde takie drzewo rośnie przez 
wieki całe i staje się dziedzicznością pokoleń, lecz balsam wy-
dziela dopiero po 25-30 latach.

Jak niegdyś pozyskiwano balsam?

Opis owego tradycyjnego „wydobywania” warto przytoczyć  
w całości, aby uzmysłowić sobie jak wiele ludzkiej pracy skła-
dało się na możliwość leczniczego stosowania balsamu pe-
ruwiańskiego w europejskich aptekach i zarazem jak wielką 
musiała być pokusa... fałszowania tak drogocennego surowca! 
W pełni księżycowej nocy biją korę pnia drzew młotem, obu-
chem siekiery, albo innem tępem narzędziem, dotąd, dopóki 
nie stanie się miękka i łatwo oddzielająca się od drzewnika. 
Mimo tych drastycznych zabiegów drzewa eksploatowano 
ostrożnie: obijanie kory dokonywują ostrożnie i nie naokoło 
całego drzewa, a miejscami, a mianowicie w 4-ch dowolnych 
miejscach wzdłuż pnia, zostawiając 4 pasy (naprzemianległe 
z pierwszemi) nieobite na przyszłość. Czynią to w tym celu, 
ażeby drzewa, nim ulegną zniszczeniu wskutek zupełnego ob-
nażenia ich z kory, mogły wydawać balsam. Po upływie 5-6 dni 
obite części kory ostrożnie opalają chróstem lub pochodniami, 
aż do powierzchniowego jej zwęglenia, poczem w dni czter-
naście z pnia rozpoczyna się wydzielanie balsamu, trwające 
od 4 do 5 dni. Przez cały ten czas ogołocone miejsca pnia po-
krywają kawałkami sierści i bawełny, w które balsam wsiąka. 
Przesiąkłe tym sposobem kawałki gotują z wodą w garnku gli-
nianym, przez co balsam opada na dno. Po oziębieniu, zlewają 
wodę (…). Nakoniec, balsam wlewają do wydrążonych skorup 
tykwowych (…) i odsyłają (…) na sprzedaż. Następnie balsam 
był w porcie San-Sanato rozlewany do glinianych dzbanków, 
które przychodzą z Hiszpanji z winem Malagą i wysyłają do 
Londynu, Bordeaux i innych miejsc, w których definitywnie 
balsam oczyszczają.

O Janie Fabickim i jego opracowaniu

Nie peruwiański, a San-Salvador

Woniawiec Pereiry

Fabicki słusznie zaznaczał, że choć znany i stosowany w Eu-
ropie od dawna, balsam peruwiański był surowcem tajem-
niczym i skrywał swe pochodzenie aż do drugiej połowy XIX 
wieku, kiedy zainteresowali się nim: farmakognosta Pereira, 
którego nazwisko zostało póxniej upamiętnione w nazwie 
gatunkowej, angielski farmakognosta (aptekarz z Londynu) 
Daniel Hanbury oraz francuski podróżnik d-r Dorat i pewien 
szwajcarski aptekarz. 

Czego zabronili Indianom Hiszpanie?

Jak zastrzegał Fabicki, na początku XX wieku rosło na „balsa-
micznym brzegu” zaledwie 3000 drzew, a roczne pozyskanie 
balsamu peruwiańskiego wynosiło wówczas 7000 kilogramów. 
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Podkreślał przy tym, że korę w istocie odtłukuje robotnik 
ostrożnie i na przestrzeni zaledwie 25:15 cm, po czym odra-
puje nożem albo paznokciem korek i korę pierwotną. Wtedy 
to, po pięciu dniach, występuje nieco balsamu, który wsią-
ka do szmat owiniętych na miejscu zranienia. Jednak obfita 
ilość balsamu wydziela się dopiero po opaleniu pochodniami  
ze smolnego drzewa, któremi porusza się nad miej-
scami zranienia aż do zupełnego rozgrzania kory; wte-
dy kora łatwo odpada. Wówczas czyni się nacięcia 
głębokie w miejsce opalone, a zbytnio zwęglone części od-
rapuje się; wycieka wtedy nowa ilość balsamu, która nasy-
ci 2 szmaty; balsam ten nazywają Balsamo de contrapique. 

Z jednego drzewa pozyskiwano balsam przez co najmniej 
trzydzieści lat, pod warunkiem jednak zachowania 5-6-letniej 
przerwy w pozyskiwaniu surowca po każdem wydobyciu bal-
samu. Niegdyś balsam pozyskiwano metodą znacznie mniej 
wydajną, która została jednak zabroniona podczas panowania 
Hiszpanów w Środowej Ameryce, otóż Indianie drzewa po pro-
stu ścinali i wygotowywali balsam z rozdrobnionego drzew-
nika.  

Ruebenbauer opisywał także dalsze etapy poboru: teraz zno-
wu ogrzewają pochodniami, a wydobywający się balsam na-
syci znowu 2 szmaty. Wtedy całe miejsce robotnik odrapuje  
z kory aż do drewna, korę tę rozdrabnia i miele i wygotowuje 
we wodzie. Powstaje wtedy Balsamo de Cascara. Jak podkre-
ślał Ruebenbauer balsam z kory jest gęstszy aniżeli ze szmat. 
Ale w handlu miesza się obydwa. Wyjaśniał również szczegó-
łowo, że w istocie balsam pobiera się w sposób ciągły: pierw-
szy pobór prowadzono na dole pnia na wysokości 20-30 cm,  
w listopadzie do maja. Po oskrobaniu obrabia robotnik na-
stępne miejsce, ale szmat nie kładzie wprost na zranienie, lecz 
na miejsca już odarte w ten sposób, aby brzeg szmaty dotykał 
brzegu kory nowo opalonej. Obrobienie jednej części wymaga 
6 tygodni czasu. Dochodzi się do wysokości 6-7 metrów. Gru-
be drzewa bywają obrabiane w kilku miejscach równocześnie. 
(…) Szmaty zmienia się trzy razy w tygodniowych odstępach. 
Opalanie drzewa przedsiębierze się dwa razy do roku, w listo-
padzie i kwietniu.

Sposób pozyskiwania balsamu peruwiańskiego nie zmienił się 
także w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W pierw-
szym tomie pomnikowej „Nauki o przyrządzaniu leków i ich 
postaciach” z 1927 roku profesor Bronisław Koskowski pisał: 
korę pni obija się obuchem siekiery tak długo, aż kora zmięk-
nie i łatwo da się oddzielić od części drzewnej. Po upływie kil-
ku dni opala się miejsca z kory obnażone, poczem po upływie 
dłuższego czasu wydziela się obficie balsam, który chwyta się 
w szmaty. Przesycone balsamem szmaty gotuje się w wodzie, 
przez co się balsam oddziela i spływa na dno naczynia.

Ostatnim wartym zacytowania historycznym źródłem dotyczą-
cym pochodzenia i pozyskiwania balsamu peruwiańskiego jest 
krótka, ale bardzo ciekawa notka opublikowana w „Wiadomo-
ściach Farmaceutycznych” z roku 1935: monopol na produkcję 
balsamu ma republika środkowo-amerykańska San Salvador 
(80 tonn rocznej produkcji), jakkolwiek drzewo dostarczające 
surowca Myroxylon Balsamum L. var. peruifera Tschirch albo 
M. Pereirae Klotsch z rodziny Motylkowatych (Papilionaceae) 
rośnie również w Nicaragui, Hondurasie, Guatemali, Meksyku.

Opis pozyskiwania balsamu Bronisława 
Koskowskiego

Informacje przekazane przez Fabickiego i Koskowskiego warto 
uzupełnić bezcennymi wiadomościami opublikowanymi przez 
doktora Henryka Ruebenbauera w obszernym cyklu artykułów 
„Gumy i żywice”, który ukazywał się w pierwszej połowie lat 
trzydziestych na łamach „Czasopisma Towarzystwa Aptekar-
skiego”. To o tyle ważne źródło, że autor rozprawił się z wie-
loma kontrowersjami związanymi z balsamem peruwiańskim, 
sprostował także szereg niejasności, które w dwóch cytowa-
nych już źródłach się pojawiły. 

Po pierwsze kilkukrotnie zaznaczał, że w niezranionej korze 
nie znaleziono żadnych składników balsamu. Jest ona nierów-
na i pełna soku mlecznego, który niekiedy wypływa, różni się 
wszakże bardzo od balsamu. (...) jest lipożywicą, nie posiada-
jąc ani woni, ani składników balsamu Peru.

Ruebenbauer podkreślał, że znany jako surowiec leczniczy 
balsam powstaje wyłącznie jako produkt patologiczny z powo-
du okaleczeń. Powtarzał w ślad za Fabickim i Koskowskim opis 
pozyskiwania balsamu peruwiańskiego, zwracając przy tym 
jednak uwagę, że do poboru nadają się już drzewa 10-letnie, 
samą zaś eksploatację można prowadzić nawet i 30 lat.

Wiadomości Henryka Ruebenbauera

Wiadomości Farmaceutyczne o pozyskiwaniu 
balsamu
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Precyzowano ponadto, że Myroxylon Balsamum w tere-
nie eksploatacji czyli San Salvador rośnie zazwyczaj w głębi 
lądu na wys. 300 – 700 m n. p. m., bądź pojedynczo, bądź 
małemi grupkami. (...) Towar wyprawia się z San Salvador  
w porcie Acajutla. Do Europy przybywa przez Londyn, Hamburg  
i Havre. Przewóz odbywa się w blaszankach 25-litrowych,  
po dwie w jednej skrzynce upakowanych.

Jaki skład chemiczny ma balsam 
peruwiański?

Jak dawniej wykorzystywano balsam 
peruwiański w lecznictwie? 

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Najdokładniej skład chemiczny balsamu peruwiańskiego opi-
sał cytowany już Henryk Ruebenbauer: balsam peruwiański 
składa się z części płynnej i części stałej. Część płynna, cy-
nameina, składa się z estru benzylowego kwasu benzoeso-
wego (…), w mniejszej części także estru benzylowego kwa-
su cynamonowego (…) obok drobnych ilości wolnego kwasu 
cynamonowego i waniliny. Stała żywica jest również estrem 
kwasu cynamonowego z alkoholem żywicznym peruresitanno-
lem. Zwracał przy tym uwagę na paradoks: pomimo iż balsam 
posiada tak wyraźną woń bardzo miłą, zawiera zaledwie 0,4% 
z parami wodnemi destylującej cząstki. W roku 1935 na ła-
mach „Wiadomości Farmaceutycznych” uściślono: pod wzglę-
dem chemicznym zawiera balsam 20-28% części żywicowych 
(perurezynotanol i t.d.), dalej 52-65% cynameiny oraz różne 
ciała o zmiennym składzie ilościowym, jak peruwjol, wanilina 
i t.d.  

Ugruntowało się natomiast stosowanie zewnętrzne, co Fabic-
ki podkreślał: okazało się (...) że balsam nie jest bynajmniej 
środkiem uniwersalnym, lecz jest on wspaniałym, niczem nie 
dającym się zastąpić, środkiem przy leczeniu chorób skórnych, 
wywołanych pasożytami. Z największym powodzeniem sto-
sowano balsam peruwiański w zakażeniach świerzbowcem, 
jak zaznaczał jednak Fabicki balsam musi bezpośrednio sty-
kać się ze świerzbowcami, albowiem sam tylko zapach nic im 
nie szkodzi. Jeżeli leki z balsamem w składzie zastosowano 
poprawnie, świerzbowiec tracił życie w ciągu 20-30 minut,  
a rzadko utrzymywał się przy życiu 40 minut. Mechanizm tak 
skutecznego działania upatrywano w bogatym składzie che-
micznym: czynność żywicy prawdopodobnie polega na tym, 
że oblepia pasożyty, przez co tamuje ich ruch pod skórą, nato-
miast wolny kwas cynamonowy działał silnie antyseptycznie.  

Jak stosowano dawniej balsam peruwiański? Oddajmy znowu 
głos Janowi Fabickiemu: gdy po odkryciu Ameryki balsam pe-
ruwiański rozpowszechniony został w Europie, zaczęto go uży-
wać jako środek uniwersalny przy chorobach wewnętrznych  
i zewnętrznych.

W jakim celu stosowano balsam wewnętrznie?

Użycie wewnętrzne może być dla nas dużym zaskoczeniem, 
tak jednak właśnie balsam peruwiański stosowano – głównie 
jako środek wykrztuśny, w przewlekłych stanach nieżytowych 
dolnych dróg oddechowych. Wykazywał on jednak szereg 
działań niepożądanych, drażniąc błony śluzowe żołądka i wy-
wołując stany zapalne przewodu pokarmowego.

Uniwersalny lek przeciwświerzbowy

Dawne receptury z balsamem peruwiańskim 
w składzie

Dobrym przykładem takiego właśnie zastosowania balsamu 
peruwiańskiego mogą być przepisy pochodzące z „Polskiego 
Manuału Farmaceutycznego” Jana Podbielskiego i Mariana 
Rostafińskiego z 1932 roku. Pierwszy to „Unguentum contra 
scabiem”:

Balsami peruviani 1,0
Styracis liquidi 3,0
Spiritus Vini absoluti 2,0
Oleum Ricini  4,0
 
Drugi zaś to „Unguentum argentii nitrici compositum”, czy-
li słynna maść Mikulicza (syn. maść czarna, maść lapisowa), 
stosowana nie tylko przeciwpasożytniczo, ale i przeciwbak-
teryjnie. Poprawiała także gojenie się przewlekłych ran oraz 
odleżyn:

Argentii nitrici 1,0
Balsami peruviani 10,0
Vaselini americani flavi ad 100,0

Innymi recepturami z balsamem peruwiańskim, wykonywany-
mi w okresie dwudziestolecia międzywojennego, były mydła 
lecznicze i toaletowe, m.in. dziegciowe, będźwinowe i sosnowe. 
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Problem zafałszowania surowca

Problemem bezpośrednio związanym ze znikomą podażą  
i zmienną dostępnością balsamu peruwiańskiego były... zafał-
szowania tego surowca! Cytowany powyżej Jan Fabicki pisał: 
balsam peruwiański został tak dalece rozpowszechniony i po-
szukiwany, że z braku dostatecznej ilości takowego, zaczęto go 
podrabiać i falsyfikować. W podobnym tonie pisano w artyku-
le „W sprawie badania balsamu peruwiańskiego”, ogłoszonym 
w roku 1926 na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”: 
światowy popyt (...) na ten produkt, dobywany na bardzo 
ograniczonej przestrzeni (…) dawno przewyższył podaż,  
a nadwyżka oczywiście pokrywa się falsyfikatami. Dawno było 
wiadomem, że już w ojczyźnie swojej balsam peruwiański był 
fałszowany, a obecnie rzeczoznawcy twierdzą, że niefałszowa-
ny balsam jest wielką rzadkością.    

W „Wiadomościach Farmaceutycznych” z 1922 roku, pisano  
o balsamie, który odpowiadał wszelkim wymaganiom, lecz 
odznaczał się niezwykłym zapachem. Przy badaniu okazało 
się, iż jest rzadki. Analiza wykazała zafałszowanie dwumetylo-
estrem kwasu ftalowego. Można było go wykryć w następują-
cy sposób: krople balsamu ogrzewa się z ca. 100 wg benzyny  
i 10 kroplami kwasu siarkowego do wrzenia. Po rozcieńczeniu  
i wlaniu do roztworu ługu, otrzymujemy pierścień fluorosce-
inowy. Jak równocześnie zastrzegano zafałszowanie benzo-
atem benzylu da się wykryć za pomocą tej samej reakcji.

Z kolei w „Kronice Farmaceutycznej” z roku 1929 sygnalizowa-
no problem zafałszowania balsamu peruwiańskiego olejem 
rycynowym, podając równocześnie prosty sposób jego wykry-
wania: do zlewki z wodą o temp. 70ºC, wlewa się kroplami 
badany balsam, tak jednak aby się krople ze sobą nie łączyły. 
Po krótkim czasie przyjmują krople formę wydłużoną i otacza-
ją się bezbarwną powłoką, spływającą po pewnym czasie na 
powierzchnię wody. Tymczasem czysty balsam tworzy okrągłe 
krople jednakowo zabarwione.

W cztery lata później, także w „Kronice Farmaceutycznej”, po-
dawano nieco bardziej złożony sposób badania czystości: 1 g 
balsamu wstrząsa się z 10 cm³ eteru naftowego i odparowuje 
wyciąg na łaźni wodnej. Pozostałość po odparowaniu zadaje 
się ostrożnie kilku kroplami kwasu azotowego. Jeżeli balsam 
jest prawdziwy, powstaje ciemno-źółty pierścień. Balsam za-
fałszowany daje najpierw pierścień zielony, później brunatno-
-czerwony.

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

W jaki sposób fałszowano balsam 
peruwiański?

Cytowany już Fabicki ujawniał, że balsam peruwiański fał-
szowano (…) wyskokiem [spirytusem], olejami tłustemi  
i eterycznemi, roztworem terpentyny i żywicy będźwinowej 
[benzoesowej] w wyskoku, balsamem kopajawym, być może 
i innemi jeszcze substancjami. Wszystko to sprawiało, że bal-
sam peruwiański naturalny (…) staje się wprost fenomenem, 
przeto znajdujący się w aptekach balsam prawdopodobnie 
nigdy nawet niewidział ojczyzny swej, brzegu balsamicznego, 
maleńkiej Rzeczypospolitej San Salvador i drzewa Myroxylon 
Pereirae, skąd rzekomo pochodzi. O szalonym wręcz wyścigu, 
w którym opracowywano kolejne, coraz bardziej wyrafinowa-
ne sposoby zafałszowań i jednocześnie – skuteczne metody 
ich wykrywania, w tonie sensacji rozpisywały się czasopisma 
farmaceutyczne z okresu dwudziestolecia międzywojenne-
go. W cytowany artykule „W sprawie badania balsamu peru-
wiańskiego” stwierdzano szczerze: wobec chaosu, jaki panuje  
w tej sprawie, kontrola dobroci balsamu peruwiańskiego nie 
jest łatwą. Najczęściej stosowanymi dodatkami fałszującymi 
były żywica benzoesowa, balsam tolutański i styraks, które, 
podobnie jak balsam peruwiański, również zawierały złożone 
estry kwasów będźwinowego i cynamonowego wraz z żywi-
cą. Żywica benzoesowa nadawała się do tego w najmniejszym 
stopniu, była bowiem stała i twarda. W związku z tym bardzo 
często rozcieńczano ciągliwy styraks za pomocą wyskoku lub 
oliwy do półpłynnej konsystencji charakterystycznej dla balsa-
mu peruwiańskiego. Zafałszowanie to było dla pacjenta bar-
dzo niekorzystne – wartość terapeutyczna otrzymanego „bal-
samu” była bowiem znikoma: zawierał dwa-trzy razy mniej 
działających leczniczo estrów. Co gorsza, jak podkreślał Fabic-
ki, miał przykrą woń, słabe resorbowanie i brudził bieliznę.

Jak można było wykryć nieoryginalny balsam 
peruwiański?

Syntetyczne podróbki surowca

W roku 1935 na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych” po-
ruszano jeszcze inny problem dotyczący jakości omawianego 
surowca: balsam peruwjański ulega licznym zafałszowaniom, 
ponadto znajdują się w sprzedaży produkty syntetyczne,  
a mianowicie cynameina, najważniejszy składnik balsamu 
peruwjańskiego. Niesumienni kupcy do zestarzałego lub za-
fałszowanego balsamu dodają syntetyczną cynameinę, utrud-
niając rozpoznanie wartości towaru, jak jednak podkreślano 
naukowcy Janot i Beaugeard opracowali analizę składu che-
micznego surowca na podstawie autentycznych próbek balsa-
mu i ustalili po żmudnej pracy cechy standartowe, jakie winien 
balsam peruwjański posiadać.
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Jak otrzymywano syntetyczny balsam 
peruwiański? 

Problemy recepturowe i niezgodności 
balsamu peruwiańskiego

W nawiązaniu do tej informacji redakcja „Wiadomości Farma-
ceutycznych” przytaczała wymogi obowiązującej „Farmakopei 
Holenderskiej”, opisującej sposób wykrywania zanieczyszczeń 
syntetycznych: 1 g balsamu wykłóca się z 10 cm³ eteru nafto-
wego; po odstaniu się eter naftowy zlewa się i odparowywa. 
Pozostałość po odparowaniu miesza się z 1 kroplą 65% kwasu 
azotowego. Były jednak z tym przepisem zasadnicze proble-
my, bowiem o ile próbę wykona się ściśle według przepisu Far-
makopei, mieszając kwas azotowy z pozostałością pałeczką 
szklaną, otrzyma się często wynik ujemny – mimo obecności 
balsamu syntetycznego. Na szczęście względem tych zaleceń 
doprecyzowano dodatkowe: kwas azotowy należy nakroplić 
ostrożnie na pozostałość po odparowaniu i wtedy dokoła od-
czynnika tworzy się wyraźnie zabarwiony pierścień – przy bal-
samie naturalnym żółty, przy zafałszowaniu balsamem synte-
tycznym zielony, a czasem czerwono-brunatny.

Wreszcie uzyskano syntetyczny balsam o właściwościach wy-
maganych przez farmakopeę, a jednocześnie o skutecznym 
działaniu: używając jako basis estry kwasów, będźwinowego 
i cynamonowego, w nich rozpuszcza się żywicę i czysty kwas 
cynamonowy. Fabicki podkreślał, że tak preparowany balsam 
peruwiański i choć daleki jest od balsamu naturalnego, pomi-
mo to zadawala wymagania lekospisu. Na początku lat dwu-
dziestych balsam taki produkowała w Niemczech firma Ewers 
w Düsseldorfie. Fabicki oceniał, że uważany jest powszechnie 
za naturalny, lecz ścisłe badanie przez oznaczenie ilości cy-
nameiny oraz liczby zmydlenia i inne, mogłoby wykazać mylne 
mniemanie.

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Daleki od oryginału, lecz zadowalający 
wymagania...

Usankocjonowane użycie

Pomimo iż balsam peruwiański syntetyczny zyskał sobie pra-
wo obywatelstwa w aptekach okresu dwudziestolecia między-
wojennego jako jedna ze zdobyczy „chemji syntetetycznej” 
nie był traktowany jako surowiec pełnowartościowy. W cyto-
wanym już artykule „W sprawie badania balsamu peruwiań-
skiego” ściśle rozgraniczono pojęcia balsamu zafałszowanego 
i syntetycznego, sankcjonując stosowanie wyłącznie tego dru-
giego: zwykle z początku sztuczne produkty zjawiają się jako 
grube naśladownictwo, dalej bada się i bliżej poznaje skład 
chemiczny naturalnych i doskonali się syntezę, aż otrzyma się 
produkt zupełnie dobry.

Balsam syntetyczny nigdy nie dostąpił jednak godności surow-
ca farmakopealnego, zarówno w okresie międzywojennym, 
jak i współcześnie. Naturalny balsam peruwiański pozostaje 
zatem jednym z nielicznych surowców recepturowych, które 
pachną i wyglądają dokładnie tak samo, jak wówczas, gdy lat 
temu sto, stosowali je podczas przyrządzania leków nasi wiel-
cy poprzednicy! To również znakomity przykład na to, że są 
takie dzieła natury, które w swej doskonałości były, są i będą 
niezastąpione...

Uprawy rozwiązaniem problemów 
z falszywym balsamem

Bardzo często na marginesie doniesień o kolejnych, wymyśl-
nych zafałszowaniach balsamu peruwiańskiego postulowano, 
że sposobem rozwiązania wszystkich tych problemów po-
winno być przełamanie monopolu produkcji i wprowadzenie 
upraw drzew macierzystych dla tego surowca. I faktycznie, 
plantacje takie pojawiły się w latach trzydziestych XX wieku: 
na Jawie oraz w Gujanie Holenderskiej (Surinam). Wskazywa-
no również możliwość utworzenia ich w Gujanie Francuskiej  
i na wyspie Réunion.

Równocześnie, zupełnie już oficjalnie, próbowano naślado-
wać naturę i tworzyć balsam peruwiański syntetyczny.

Pierwsze nieudane próby...

W komicznym tonie pisał o tym cytowany już powyżej Jan Fa-
bicki: pierwsza próba syntetycznego balsamu był benzylowy 
ester kw. będźwinowego (…), który sprzedawany był pod na-
zwą Peruscabin i uważany w medycynie jako główne części, 
działające balsamu peruwiańskiego. Okazało się, że czysty 
ester bardzo rozdrażnia skórę. Zaczęto wtedy ten ester rozcię-
czać z olejem rycynowym (25 cz. estru i 75 cz. oleju) i sprzeda-
wać pod fantastyczną nazwą Peruolu. Peruol rzeczywiście skó-
ry nie rozdrażniał, ale zato i skutków leczniczych nie osiągał. 
Skutki leczenia peruolem w 75 wypadkach na 100 zawodził, 
lub były mocno wątpliwe; wkrótce peruol został zupełnie przez 
lekarzy zaniedbany.

Balsam peruwiański był nie tylko często fałszowany – dawał 
także liczne niezgodności, będące zmorą dawnych aptekarzy. 
Nie dziwmy się więc, że do redakcji „Wiadomości Farmaceu-
tycznych” spływały liczne pytania „jak zrobić taką receptę?”. 
W roku 1933 dywagowano o następującym przykładzie:
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Balsam peruwiański w farmakopeach 
polskich XX wieku   

Balsami peruviani
Boracis ana 5,0
Vitellum ovi unius
Olei Amygdalae dulcic 30,0

Jak wyjaśniała redakcja przyrządzanie maści i mazideł z bal-
samem peruwjańskim jest dość trudne, gdyż balsam tworzy  
z wielu substancjami mieszaniny niezgadzające się. Sugerowa-
no następujący sposób wykonania powyższej receptury: bo-
raks utrzeć z żółtkiem, dodać małemi porcjami olej, a w końcu 
balsam, jak jednak zastrzegano lepszym od oleju migdałowe-
go jest olej rącznikowy, którego wystarcza dodać taką ilość, 
jak balsamu, aby utworzył emulsję.  

Jeszcze inny sposób radzenia sobie z recepturami balsamu pe-
ruwiańskiego podawano w „Wiadomości Aptekarskich” z roku 
1940. Otóż celem otrzymania homogenicznych maści zawie-
rających balsam peruwiański polecano sporządzenie roztworu  
z 20 g balsamu peruwiańskiego w 10 g chloroformu i domie-
szanie 80 g wazeliny. Jak zastrzegano należy to wszystko tak 
długo mieszać, aż zapach chloroformu ulotni się i dodawano, 
że przy pomocy tej maści, zawierającej 20% balsamu peru-
wiańskiego, można w kilku minutach wykonać na recepty jed-
nolicie wyglądające maści, zawierające balsam peruwiański.

Zastrzegano przy tym, że balsam peruwiański nie powinien 
być lepki, a rozpatrywany pod mikroskopem nie powinien wy-
kazywać kryształów, wskazujących na obecność balsamu tolu-
tańskiego i styraksu. 

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Sprawdzanie tożsamości i badanie czystości

W „Sprawdzaniu tożsamości i badaniu czystości” „Farmako-
pea Polska II” odpowiedziała na postulat profesora Koskow-
skiego, który w cytowanej już „Nauce o przyrządzaniu leków 
i ich postaciach” pisał: dla zbadania czystości balsamu peru-
wjańskiego ważne jest oznaczenie liczby zmydlenia balsamu, 
oznaczenie ilości cinameiny oraz oznaczenie liczby estrowej 
czyli liczby zmydlenia cinameiny.

„Farmakopea Polska II” podała zatem normę nie tylko cięża-
ru właściwego (1,14 – 1,165), ale właśnie liczbę zmydlenia 
(nie mniejszą niż 224), zawartość cynameiny (nie mniejszą niż 
56%) oraz liczbę estrową cynameiny (235-264). Nakazywała 
również przechowywanie balsamu w naczyniach szczelnie za-
mkniętych oraz chronić od światła. Zalecono przy tym szereg 
badań, opierających się głównie na badaniach rozpuszczalno-
ści.

Przytoczmy zatem opis jednego z takich testów, aby poznać 
specyfikę dawnych badań farmakopealnych: 5 kropel balsamu 
peruwiańskiego silnie kłócić [mieszać] przez pól minuty z 6 cm³ 
eteru naftowego; wydziela się żółtawa lub brunatnawo-żółta, 
żywicowata masa; masa ta nie powinna być ziarnista, nie po-
winna opadać na dno, lecz powinna przylegać do ścianek pro-
bówki (balsam sztuczny), a eter naftowy powinien pozostać 
bezbarwny i przezroczysty. I kolejne badanie: do suchej pro-
bówki nalać 1 g balsamu peruwiańskiego, probówkę zatkać 
zwitkiem waty, w której jest umieszczony niewielki kryształek 
fuksyny, po czym ogrzewać przez parę minut w łaźni wodnej; 
wata nie powinna zabarwić się na czerwono, co wskazywało-
by na niedozwoloną obecność alkoholu etylowego.

„Farmakopea Polska II” nie podawała co prawda wskazań do 
stosowania balsamu peruwiańskiego, można jednak przyto-
czyć tutaj słowa profesora Koskowskiego i jego cytowany już 
podręcznik: balsam peruwjański stosuje się w lecznictwie do 
wewnątrz w postaci pigułek i zawiesin, i do zewnątrz w posta-
ci maści w leczeniu chorób skórnych. Również ma duże zasto-
sowanie w przemyśle perfumeryjnym.

W związku z powszechnym stosowaniem, balsamu peruwiań-
skiego nie mogło oczywiście zabraknąć w polskich, dwudzie-
stowiecznych farmakopeach, poczynając od opisanej już na 
łamach „Aptekarza Polskiego” „Farmakopei Polskiej II” z roku 
1937. Definiowała ona interesujący nas surowiec jako bal-
sam, wyciekający z ran powstałych wskutek mechanicznego  
i termicznego uszkodzenia kory pnia Myroxylon balsamum (L.) 
Harms var. Pereirae (Royle) Baillon (Myroxylon balsamum Lin-
né var. physiologica peruifera Tschirch).

Balsam peruwiański w Farmakopei Polskiej II

„Farmakopea Polska II” opisywała postać i własności balsamu 
peruwiańskiego w sposób następujący: ciemnobrunatna, gę-
sta ciecz o zapachu przypominającym wanilinę i gorzkawym, 
ostrym smaku. Precyzowano ponadto, że balsam peruwiański 
w cienkich warstwach jest przezroczysty, niemal nie rozpusz-
cza się w wodzie, rozpuszcza się w alkoholu bezwodnym, chlo-
roformie, kwasie octowym i równej objętości spirytusu dając 
roztwory słabo opalizujące; częściowo rozpuszcza się w eterze 
i eterze naftowym. 

https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/08-2011-historia-farmacji-uczy-nas-ze-mamy-powody-do-dumy/
https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/08-2011-historia-farmacji-uczy-nas-ze-mamy-powody-do-dumy/
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Balsam peruwiański współcześnie   

„Farmakopea Polska II” poza monografią balsamu peruwiań-
skiego podawała także recepturę legendarnej wręcz „Mixtura 
oleoso-balsamica”, czyli „Mikstury balsamicznej” (syn. „Balsa-
mum vitae Hoffmanni”):

Oleum Lavandulae 1 cz.
Oleum Caryophylli 1 cz.  
Oleum Cinnamomi 1 cz.
Oleum Thymi 1 cz.
Oleum Citri 1 cz.
Balsamum peruvianum 4 cz.
Spiritus 240 cz.  

Sporządzało się ten lek następująco: olejki i balsam peruwiań-
ski rozpuścić w spirytusie; roztwór pozostawić na kilka dni  
w chłodnym miejscu od czasu do czasu mieszając, po czym 
przesączyć. Uzyskiwano w efekcie miksturę balsamiczną (...) 
brunatno-żółtą, przezroczystą, o zapachu aromatycznym, któ-
rą należało przechowywać analogiczne jak balsam peruwiań-
ski: w naczyniach szczelnie zamkniętych i chronić od światła. 
„Balsamum vitae Hoffmanni” stosowano wewnętrznie m.in. 
jako lek pobudzający do cucenia przy omdleniach oraz w na-
padach kolki, zewnętrznie zaś w rozmaitych chorobach skóry 
i do nacierań.

Znana nam z najnowszego wydania „Farmakopei Europejskiej 
10” i zarazem „Farmakopei Polskiej XII” monografia ukazała 
się w suplemencie 6.2., obowiązującym od stycznia 2008 roku.
Obecność balsamu peruwiańskiego w obowiązujących farma-
kopeach daje nam gwarancję, że surowiec który stosujemy  
na recepturze – wracając do słów Jana Fabickiego – widział 
jednak drzewo Myroxylon Pereirae, choć już niekoniecznie 
San Salvador, najczęściej bowiem surowiec pochodzi z Ekwa-
doru, Salwadoru i Hondurasu.

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Surowiec w Farmakopei Polskiej XII

„Farmakopea Polska XII”, w ślad za „Farmakopeą Europej-
ską 10”, opisuje balsam peruwiański jako ciemnobrunatną, 
lepką ciecz, która jest przezroczysta i żółtawobrunatna, gdy 
oglądana w cienkiej warstwie, dodając ponadto, że balsam 
peruwiański nie jest klejący, nie wysycha, nie tworzy nitek  
i powinien być chroniony od światła. Co należy szczególnie 
podkreślić, obowiązujące farmakopee dopuszczają jedynie 
balsam peruwiański naturalny, pochodzący z pnia Myroxylon 
balsamum (L.) Harms var. pereirae (Royle) Harms, a otrzymy-
wany jest poprzez nacinanie na gorąco.

Balsam peruwiański w Farmakopei Polskiej 
III i IV

Bardzo ciekawa „Mixtura oleoso-balsamica” nie weszła nie-
stety do „Farmakopei Polskiej III” (1954), utrzymano w niej 
jednak monografię balsamu peruwiańskiego, z praktycznie 
niezmienionym wymogami. Dodano wyłącznie istotną in-
formację: nie miesza się z olejami tłustymi z wyjątkiem ole-
ju rycynowego. W kolejnej „Farmakopei Polskiej VI” (1965) 
obniżono minimalną zawartość cynameiny do 50% i dodano 
„Działanie lub zastosowanie”: przeciwzapalny. Przeciw paso-
żytom skóry. W maściach 10-20%.

Balsam peruwiański stanowi nie tylko obiekt zainteresowania 
historyków farmacji, ale także każdego aptekarza pracujące-
go na recepturze! Po krótkiej nieobecności surowiec znowu 
posiada swoją monografię w „Farmakopei Polskiej”, do której 
trafił dzięki „Farmakopei Europejskiej”, tam zaś po raz pierw-
szy pojawił się w faskule 16 wydania drugiego z roku 1992. 

Receptura "mikstury balsamicznej": 
„Balsamum vitae Hoffmanni"

Zawartość estrów

„Farmakopee” podają ponadto w „Definicji” wymóg zawar-
tości od 45,0 do 70,0% estrów, głównie benzoesanu benzy-
lu i cynamonianu benzylu. We „Właściwościach” przekazano 
również informacje dotyczące rozpuszczalności: substancja 
praktycznie nierozpuszczalna w wodzie, łatwo rozpuszczalna 
w bezwodnym etanolu, nie miesza się z olejami tłustymi, z wy-
jątkiem oleju rycynowego.

Tożsamość surowca i działanie

W „Tożsamości” przewidziano badania z roztworem chlorku 
żelaza (III) i za pomocą techniki chromatografii cieczowej cien-
kowarstwowej. Wskazano również „Badania” gęstości względ-
nej (1,14-1,17) oraz liczby zmydlenia (230-255), z wartościa-
mi zbliżonymi do tych rekomendowanych przez farmakopeę 
przedwojenną. Zwróćmy uwagę, że nadal zaleca się wykony-
wanie typowych testów mających wykazać... zafałszowania 
surowca! Mowa tutaj o obecności sztucznych balsamów, ole-
jów tłustych oraz terpentyny. W „Wykazie dawek substancji 
czynnych” przypisano balsamowi peruwiańskiemu działanie 
słabo odkażające w stosowaniu zewnętrznym, jako maści, 
5,0-10,0%.
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Receptury z balsamem peruwiańskim 
w składzie

Farmakopee ustanawiają kryteria oceny jakości, natomiast 
na temat zastosowań leczniczych balsamu peruwiańskiego 
wypowiada się monografia Komisji E BfArM (Bundesinstitut 
für Arzneimittel und Medizinprodukte, Federalny Instytut Le-
ków i Produktów Medycznych). Przyjmuje ona analogiczne do 
„Farmakopei Europejskiej” źródło pochodzenia surowca, pod-
nosząc nieznacznie dolną granicę zakresu stężeń mieszaniny 
estrów benzylowych kwasu benzoesowego i cynamonowego 
do 50%.

BfArM wskazuje trzy zasadnicze kierunki działania balsamu: 
1. przeciwbakteryjne i antyseptyczne, 2. wzmagające pro-
ces granulacji oraz 3. przeciwpasożytnicze (głównie przeci-
wświerzbowe). Zalecany jest do stosowania w nadkażonych  
i trudno gojących się ranach, oparzeniach, odleżynach, od-
mrożeniach, owrzodzeniach, sińcach wywołanych protezami 
oraz w hemoroidach. Wymieniono przy tym przeciwwskaza-
nia: skłonność do reakcji alergicznych oraz efekty uboczne  
– reakcje alergiczne skóry, zastrzegając równocześnie, aby 
preparaty z balsamem peruwiańskim nie były stosowane dłu-
żej niż jeden tydzień.

Warto przy tym zaznaczyć, że BfArM dopuszcza szerszy zakres 
stężeń balsamu peruwiańskiego, tj. od 5% aż do 20%, zastrze-
gając jednocześnie, że w przypadku stosowania na większych 
powierzchniach skóry stężenie nie powinno przekraczać 10%.

Były to m.in. maść (balsam) Kocha, wspomniana już powy-
żej maść Mikulicza, maści z siarką, ichtiolem, antybiotykami.  
W artykułach tych przedstawione zostały także trudności re-
cepturowe, skomplikowany nierzadko sposób wykonywania 
oraz konieczne do wprowadzenia korekty, polegające najczę-
ściej na łączeniu balsamu peruwiańskiego z olejem rycyno-
wym, którym zastępuje się część podłoża.

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Maść na odmrożenia

Warto dodać do tych receptur dwie kolejne, które bardzo czę-
sto wytwarzano w wielu aptekach w latach siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych XX wieku. Maść na odmrożenia miała na-
stępujący skład:

Rp.
Ichthammoli 10,0
Camphorae
Balsami peruviani aa 5,0
Vaselini flavi ad 50,0

Receptury z balsamem peruwiańskim w składzie wykonywane 
były jeszcze niedawno na aptecznych recepturach bardzo czę-
sto, a równolegle istnieje szereg preparatów gotowych z tym 
składnikiem. W jednych i drugich wykorzystuje się działanie 
przeciwzapalnie i przeciwbólowe, odkażające, pobudzające 
ziarninowanie i regenerację naskórka, poprawiające krążenie 
oraz przeciwświerzbowe balsamu peruwiańskiego. Stosowany 
może być zatem w odmrożeniach, oparzeniach, odleżynach, 
owrzodzeniach, hemoroidach, trudno gojących się ranach 
oraz w preparatach przeciwko łysieniu.

Najczęściej wykonuje się maści, a rzadziej czopki z balsa-
mem peruwiańskim. Wiele takich receptur pojawiało się już 
na łamach „Aptekarza Polskiego” w opracowaniach Recepta-
riusz:Balsam peruwiański jako składnik tradycyjnych prepara-
tów recepturowych oraz Zastosowanie ichtamolu i balsamu 
peruwiańskiego w preparatach recepturowych.

Monograf ia Komisji E BfArM

Maść na zmiany skórne i liszaje

Z kolei maść stosowaną w rozmaitych zmianach skórnych  
i tzw. liszajach sporządzano według przepisu:

Rp.
Zinci oxidum 10,0
Balsami peruviani 3,0
Aquae 8,0
Vaselini flavi
Lanolini aa ad 100,0 

Maść z olejem lnianym i balsamem 
peruwiańskim

Przy okazji opisywania właściwości oleju lnianego na łamach 
„Aptekarza Polskiego”, podzieliliśmy się z Czytelnikami autor-
ską recepturą z balsamem peruwiańskim, której skład pozwa-
lamy sobie raz jeszcze przypomnieć:

Balsamum peruvianum
Oleum Lini
Vit. A liq.
Vit. E. liq. aa 5,0
Lanolinum ad 100,0

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/06-2009-receptariusz-balsam-peruwianski-jako-skladnik-tradycyjnych-preparatow-recepturowych/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/06-2009-receptariusz-balsam-peruwianski-jako-skladnik-tradycyjnych-preparatow-recepturowych/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/06-2009-receptariusz-balsam-peruwianski-jako-skladnik-tradycyjnych-preparatow-recepturowych/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zastosowanie-ichtamolu-i-balsamu-peruwianskiego-w-preparatach-recepturowych/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/zastosowanie-ichtamolu-i-balsamu-peruwianskiego-w-preparatach-recepturowych/
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Piśmiennictwo dostępne u Autorów

O nietypowych zastosowaniach balsamu 
peruwiańskiego

PodsumowanieKażdy ze składników receptury, z podłożem włącznie, ma w tej 
kompozycji swoje działanie, wszystkie zaś sumują się na feno-
menalną wręcz skuteczność: wobec zmian atopowych, grzy-
biczych i łuszczycowych skóry oraz podrażnień skóry wywoła-
nych czynnikami chemicznymi (np. sterydami, detergentami) 
i termicznymi (podrażnienia od mrozu), wskutek których do-
szło do stanu zapalnego. Maść może być również stosowana 
w alergiach skórnych, także tych przebiegających z bolesnymi 
pęknięciami naskórka, ale także w odmrożeniach, odleżynach 
i zmianach zapalnych skóry wskutek długotrwałego używania 
pieluchomajtek.

Pomimo teoretycznie bardzo wysokiego potencjału alergizu-
jącego (lanolina i balsam peruwiański), w czasie wieloletniego 
stosowania tej maści przez naszych pacjentów nie słyszeliśmy 
jednak o takim działaniu niepożądanym. Jak wspomniano, tak 
szerokie działanie terapeutyczne opisana maść zawdzięcza 
kompleksowemu i uzupełniającemu się działaniu każdego ze 
składników.

Podłoże maściowe – lanolina wygładza i zmiękcza skórę, 
działa łagodząco i zmniejsza jej szorstkość. Balsam peruwiań-
ski, jak to już wielokrotnie nadmienialiśmy w niniejszym ar-
tykule, działa przeciwświądowo, przeciwdrobnoustrojowo  
i przeciwzapalnie. Dodatek witaminy E wnosi działanie prze-
ciwutleniające (usuwając wolne rodniki z ogniska zapalnego)  
i zwiększa sprawność komórek układu odpornościowego, 
natomiast witamina A wzmaga regenerację komórek skóry  
i poprawia jej elastyczność dzięki korzystnemu wpływowi na 
struktury kolagenowe. Opisany zaś na łamach „Aptekarza Pol-
skiego” olej lniany, jak pamiętamy, znakomicie przyspiesza 
procesy regeneracji skóry i błon śluzowych.

Wydaje się więc, że możliwości balsamu peruwiańskiego są 
niezliczone, a każdy farmaceuta powinien być orędownikiem 
swoich własnych, sprawdzonych przepisów z tym składnikiem 
leków recepturowych.

b a l s a m  p e r u w i a ń s k i

Osoby u których nie występuje skłonność do alergii mogą sko-
rzystać również z nieco kontrowersyjnego sposobu stosowa-
nia balsamu peruwiańskiego, kontrowersyjnego gdyż wyma-
gającego przekroczenia dawek farmakopealnych. Otóż czysty 
balsam peruwiański lub też rozcieńczony olejem rycynowym 
albo czystym spirytusem, działa fenomenalnie po wmasowa-
niu zaledwie jednej kropli w miejsca bolesnych ugryzień owa-
dów i przy stanach zapalnych okolic wału paznokciowego. Nie 
ma sobie równych w tym zastosowaniu nawet wśród bardzo 
mocnych maści z antybiotykami i sterydami!

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/surowce-recepturowe-dawniej-i-dzis-olej-lniany/
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Z a b u r z e n i a  e l e k t r o l i t o w e 
w y w o ł a n e  l e k a m i

Elektrol i ty  odgrywają  nieocenioną rolę  w organizmie  
-  od  regulacj i  pracy  serca  i  układu nerwowego,  po  utrzyma -
nie  odpowiednie j  równowagi  p łynów,  dostarczanie  t lenu do 
tkanek i  utrzymanie  równowagi  kwasowo-zasadowej .  Zabu -
rzenia  e lektrol i towe mogą prowadzić  do  groźnych zaburzeń 

neurologicznych oraz  sercowo-naczyniowych. 

1 9

Lato to czas, w którym często narażeni 
jesteśmy na zaburzenia wodno-elektro-
litowe. Utrata wody i podstawowych 
elektrolitów może być uwarunkowana 
nie tylko zwiększoną potliwością czy ak-
tywnością fizyczną, ale także stosowa-
niem niektórych leków.

Odwodnienie jest stanem organizmu, 
w którym obserwowany jest ujemny bi-
lans wodny wynikający ze zbyt małej ilo-
ści dostarczanych płynów przy zapotrze-
bowaniu w danym momencie. Wyróżnia 
się następujące rodzaje odwodnienia: 
hipertoniczne (kiedy dochodzi do prze-
wagi utraty wody i zwiększenia stężenia 
elektrolitów w osoczu), hipotoniczne  
(w przypadku przewagi utraty elektroli-
tów) i izotoniczne (proporcjonalna utra-
ta elektrolitów i wody). 

Wyraźne uczucie pragnienia i pierw-
sze objawy odwodnienia pojawiają się 
przy utracie 1,5-2% masy ciała, a za 
krytyczny punkt uznaje się utratę 2-3% 
masy ciała. Odwodnienie organizmu, 
a tym samym zaburzenie równowagi 
elektrolitowej może być konsekwencją 
zmniejszonego spożywania płynów, ale 
również nadmiernej utraty wody przez 
skórę w wyniku nasilonej potliwości np. 
podczas gorączki, intensywnej aktywno-
ści fizycznej czy oparzeń. 

Zaburzenia wodno-elektrolitowe to-
warzyszą niektórym chorobom ogól-
noustrojowym, takim jak  cukrzyca, 
przewlekła obturacyjna choroba płuc, 
przewlekła niewydolność krążenia, cho-
roby nerek i wątroby czy zaburzenia 
hormonalne, (np. hiperaldosteronizm 
pierwotny, nadczynność nadnerczy, 
nadczynność tarczycy).

Czym jest odwodnienie 
i jakie są jego rodzaje?

Jakie są objawy 
odwodnienia?

Jakie są czynniki ryzyka 
zaburzeń wodno-elek-
trolitowych?
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Ich źle dobrana dawka bądź zbyt częste stosowanie może pro-
wadzić do biegunki, której towarzyszy usuwanie dużej ilości 
wody i mikro- i makroelementów z organizmu. Nadużywanie 
leków przeczyszczających to bardzo prosta droga do wystą-
pienia zaburzeń elektrolitowych, zwłaszcza hipokaliemii (ob-
niżone stężenie potasu we krwi), a także wystąpienia opóź-
nienia perystaltyki jelit.

Do utraty wody i ważnych elektrolitów dochodzi również  
w wyniku biegunek, wymiotów i innych zaburzeń przewodu 
pokarmowego, prowadzących jednocześnie do niedożywienia 
takich jak celiakia, przetoki jelitowe, gruczolaki jelita grubego 
czy wrzodziejące zapalenie jelit. 

Odwodnienie może być również spowodowane zbyt ubogą 
dietą, jadłowstrętem psychicznym (tzw. anoreksją), głodze-
niem się lub przewlekłym alkoholizmem. Czynnikami, które 
dodatkowo przyczyniają się do zaburzeń elektrolitowych są 
zaawansowany wiek, infekcje, niedobory immunologiczne 
oraz żywienie pozajelitowe. Poza tymi, z pozoru oczywistymi 
przyczynami zaburzeń elektrolitowych, bardzo powszechnym 
i niedocenianym powodem tego typu dolegliwości są również 
leki.

Zaburzenia elektrolitowe bardzo często występują u osób  
z chorobami przewodu pokarmowego, nie tylko za sprawą 
zaburzeń wchłaniania, ale także efektu stosowanych leków. 

Inhibitory pompy protonowej a zaburzenia 
elektrolitowe

Dobrym przykładem są inhibitory pompy protonowej (IPP 
takie jak omeprazol czy pantoprazol), stosowane w terapii 
choroby wrzodowej i eradykacji Helicobacter pylori, a także 
środki alkalizujące. Leki z tych grup zwiększają pH żołądka, 
zmniejszając wchłanianie niektórych makro- i mikroele-
mentów z pożywienia - zwłaszcza jonów magnezu, wapnia 
oraz żelaza. W wyniku długotrwałego ich stosowania, mogą 
pojawić się zawroty głowy, przewlekłe uczucie zmęczenia, 
majaczenie, drgawki i anemia. Wraz z długością terapii, 
zwiększa się również ryzyko rozwoju osteoporozy i złamań 
kości, zwłaszcza u starszych osób. Warto zaznaczyć, że IPP  
i środki alkalizujące są dostępne bez recepty i często stosow-
ane długotrwale przez pacjentów bez konsultacji z lekarzem 
w łagodzeniu objawów zgagi. Tego typu nieprawidłowe stoso-
wanie może skutkować nie tylko niedoborem magnezu, wap-
nia i żelaza, ale również wystąpieniem wielu innych skutków 
ubocznych typowych dla IPP.

Wśród innych preparatów dostępnych bez recepty, które 
mogą prowadzić do tego typu dolegliwości, znajdziemy zio-
ła moczopędne stosowane np. w celu utraty zbędnych kilo-
gramów. Producenci tego typu suplementów przekonują,  
że zioła o działaniu moczopędnym takie jak pokrzywa, skrzyp, 
brzoza, zielona herbata, opuncja figowa, mniszek lekarski czy 
ziele nawłoci, są skuteczne w usuwaniu nadmiaru wody z or-
ganizmu, a tym samym redukcji wagi. O ile ich sporadyczne, 
rozsądne stosowanie nie powinno przynieść niebezpiecznych 
komplikacji, o tyle ich nadużycie może powodować nadmier-
ną utratę wody i cennych elektrolitów, zwłaszcza przy współ-
istnieniu innych czynników ryzyka odwodnienia.

Leki OTC jako przyczyna zaburzeń 
elektrolitowych

W jaki sposób leki przeczyszczające mogą 
zaburzać równowagę wodno-elektrolitową?

Kolejną grupą leków stosowanych w zaburzeniach żołądkowo-
-jelitowych, które mogą prowadzić do zachwiania równowagi 
wodno-elektrolitowej, są środki przeczyszczające (bisakodyl, 
olej rycynowy czy preparaty na bazie wyciągu z owoców se-
nesu i korzenia rzewienia). 

Czy zioła moczopędne mogą zaszkodzić?

Hiponatremia, czyli niedobór sodu

Zaburzenia elektrolitowe najczęściej dotyczą makroelemen-
tów takich jak sód, potas, magnez i wapń. Sód bierze udział  
w przewodzeniu impulsów nerwowych i w kontrolowaniu 
skurczów mięśni, a także uczestniczy w transporcie składni-
ków odżywczych do komórek organizmu. Najważniejszą jego 
funkcją w organizmie jest jednak kontrola objętości płynów 
pozakomórkowych i utrzymanie równowagi kwasowo-zasa-
dowej. To właśnie ten pierwiastek odpowiada za utrzymy-
wanie wody w danej przestrzeni międzykomórkowej, dlatego 
zmiany całkowitej jego zawartości w organizmie pociągają za 
sobą zmiany objętości całkowitej wody w ustroju. 

Objawy hiponatremii

Hiponatremia jako stężenie sodu w surowicy poniżej 135 
mmol/l, stanowi najczęściej obserwowane zaburzenie wod-
no-elektrolitowe. Stan ten prowadzi do zmniejszenia osmo-
larności surowicy i przemieszczania wody do komórek ner-
wowych, co może prowadzić do rozwoju obrzęku mózgu. 
Początkowymi objawami hiponatremii są nudności i wymio-
ty, apatia, ból głowy i ogólne złe samopoczucie. W kolejnych 
etapach pojawiają się zaburzenia świadomości (śpiączka)  
i drgawki, a w ciężkich przypadkach progresja choroby kończy 
się zgonem, spowodowanym zatrzymaniem oddychania. 
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W wyniku niektórych schorzeń lub stosowania pewnych le-
ków, niedobór sodu jest przewlekły i przebiega bezobjawowo 
lub z łagodnymi objawami np. senność i zawroty głowy, które 
zwiększają ryzyko upadków, prawdopodobnie wskutek zabu-
rzeń równowagi. Jeżeli jednak czynniki ryzyka (np. biegunka, 
stosowanie leków zmniejszających stężenie potasu, marskość 
wątroby) zsumują się, może dojść do ostrej, bardzo groźnej 
hiponatremii zagrażającej życiu. 

W wyniku rozwoju tego zjawiska, dochodzi do wzmożonego 
pragnienia, nudności, znużenia, osłabienia mięśni, rozdraż-
nienia, senności, drgawek, przepełnienia żył szyjnych, zastoju 
płucnego, obrzęków, a nawet śpiączki. 

Wśród leków, najczęstszą przyczyną hiponatremii jest stoso-
wanie diuretyków tiazydowych (a ich głównym przedstawi-
cielem jest hydrochlorotiazyd), które hamują działanie biał-
kowego kotransportera sodowo-chlorkowego w cewce dalszej 
nefronu, co zmniejsza przechodzenie sodu i chloru ze światła 
cewki do komórek jej nabłonka. Następstwem tego jest zwięk-
szone wydalanie sodu i wody z organizmu. Hydrochlorotiazyd 
ponadto nasila wydalanie potasu i magnezu oraz zatrzymanie 
wapnia w osoczu. 

Zbliżony efekt farmakologiczny dają analogi tiazydów (leki tia-
zydopodobne, czyli chlortalidon, klopamid, indapamid), któ-
re również hamują resorpcję zwrotną sodu w cewkach ner-
kowych, powodując zwiększenie wydalania jonów sodu oraz 
zwiększoną objętość wydalanego moczu.

Kolejną grupą leków moczopędnych mogących prowadzić do 
hiponatremii są diuretyki pętlowe - furosemid, torasemid  
i kwas etakrynowy, które hamują resorpcję zwrotną jonu 
chlorkowego we wstępującym odcinku pętli Henlego i w na-
stępstwie jonu sodowego. Pociąga to za sobą również zwięk-
szone wydalanie potasu. 

Poza typowymi lekami moczopędnymi, do nadmiernego usu-
wania sodu z organizmu dochodzi również w wyniku działania 
desmopresyny, stosowanej w leczeniu moczówki prostej, po 
podaniu cyklofosfamidu - leku cytostatycznego, a w warun-
kach szpitalnych także mannitolu lub hipertonicznego wodo-
rowęglanu sodu.

Wśród polekowych przyczyn hipernatremii wymienia się m.in. 
moczówkę polekową, wywołaną stosowaniem waptanów (tol-
waptan, satawaptan), soli litu i amfoterycyny B, glikokortyko-
steroidów (prednizon, metyloprednizolon, hydrokortyzon),  
a w warunkach szpitalnych nadmierna podaż hipertonicznych 
roztworów chlorku sodu i wodorowęglanu sodu. 

Potas jest w organizmie odpowiedzialny za prawidłową pracę 
serca, kurczliwość mięśni,  przewodzenie impulsów nerwo-
wych i utrzymanie właściwego ciśnienia tętniczego. Hipoka-
liemia to zaburzenie elektrolitowe, w którym stężenie potasu 
spada poniżej 3,6 mmol/l.

Jakie leki mogą powodować hiponatremię?

Hipernatremia, czyli nadmiar sodu

Hipernatremia to odwrotny problem, który polega na zwięk-
szeniu stężenia sodu w surowicy krwi powyżej 145 mmol/l. 
Ten stan prowadzi do przesunięcia wody z przestrzeni we-
wnątrzkomórkowej do pozakomórkowej, co wiąże się z od-
wodnieniem komórek. 

Jakie leki mogą powodować hipernatremię?

Hipokaliemia, czyli niedobór potasu

Jakie są objawy i konsekwencje hipokaliemii

Konsekwencje nierozpoznanej i nieleczonej hipokaliemii są 
bardzo poważne - może dojść do porażenia mięśni, zaburze-
nia rytmu serca, wysokiego ciśnienia tętniczego, udaru mózgu 
i nagłej śmierci sercowo-naczyniowej. Ponadto hipokaliemii 
towarzyszy niedrożność jelit (porażenie jelit) z zaparciami, 
wzmożonym pragnieniem i zaburzeniami czucia (np. mrowie-
nie dłoni, stóp, twarzy). 

Niedobór potasu jest bardzo częstym zaburzeniem i rozwija 
się zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca lub z nad-
ciśnieniem tętniczym, którzy stosują leki moczopędne, po-
wodujące utratę potasu z moczem. Hipokaliemia zdarza się 
nawet u 20% tych osób.

Leki zmniejszające poziom potasu

Do leków hipotensyjnych, zmniejszających stężenie potasu 
we krwi można zaliczyć: diuretyki pętlowe, czyli wcześniej 
wspomniany furosemid, torasemid i kwas etakrynowy. Groź-
na hipokaliemia może wystąpić w wyniku połączenia tych le-
ków z innymi lekami obniżającymi stężenie potasu, tj. glikoko-
tykosteroidy stosowane w chorobach układu oddechowego, 
czy chorobach o podłożu zapalnym, niektóre antybiotyki 
(aminoglikozydy, np. gentamycyna, neomycyna), leki prze-
ciwgrzybicze (amfoterycyna B), leki stosowane w terapiach 
przeciwnowotworowych (cisplatyna) czy glikozydy nasercowe 
(digoksyna).
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Hiperkaliemia polekowa

Objawy i znaczenie hipomagnezemii

Hipermagnezemia i jej objawy

Nadmierne stężenie wapnia i jego przyczyny

Niedobór wapnia i rola leków w rozwoju 
hipokalcemii

z a b u r z e n i a  e l e k t r o l i t o w e

Hiperkaliemia to nadmiar potasu w surowicy krwi, który 
przekracza stężenie 5,5 mmol/l. Objawy hiperkaliemii są 
nieswoiste i mogą przypominać hipokaliemię. W wyniku tej 
dolegliwości może dojść do osłabienia lub porażenia mięśni, 
groźnych zaburzeń rytmu serca, prowadzących do zatrzyma-
nia krążenia. Ponadto mogą pojawić się zaburzenia czucia 
(mrowienie, drętwienie, uczucie gorąca lub zimna, ból mię-
śni), splątanie, zaburzenia równowagi czy zawroty głowy. 

Hiperkaliemia, czyli nadmiar potasu

Zaburzenia stężenia magnezu

Magnez w organizmie umożliwia funkcjonowanie wielu enzy-
mów, regulując procesy komórkowe oraz prawidłowe działa-
nie układu nerwowego, mięśni i serca. Niedobór magnezu to 
bardzo częste zaburzenie - szacuje się, że występuje nawet  
u około 10% dorosłych. 

Hipermagnezemia to stężenie magnezu powyżej 1,0 mmol/l. 
Jest rzadkim zaburzeniem i najczęściej występuje u osób  
z niewydolnością nerek nadużywających preparatów magne-
zu lub środków przeczyszczających, a także w przypadku lecze-
nia solami litu. Objawy występują zwykle dopiero, gdy stęże-
nie magnezu we krwi jest większe niż 2 mmol/l. Odczuwalne 
jest wówczas mrowienie i zaczerwienienie twarzy, osłabienie 
mięśni, nudności, wymioty. Gdy stężenie magnezu jest bar-
dzo wysokie (5-7 mmol/l), może wystąpić całkowite porażenie 
mięśni z zaburzeniami oddychania, niedrożność jelit, blok ser-
ca, a nawet zatrzymanie pracy serca.Najczęściej spotykaną postacią hiperkaliemii jest hiperka-

liemia polekowa, która wywoływana jest przyjmowaniem 
głównie diuretyków oszczędzających potas (spironolakton, 
eplerenon, amiloryd). Hiperkaliemia polekowa może być tak-
że rezultatem zatrzymania produkcji reniny, której powodem 
jest zażywanie inhibitorów ACE (kaptopryl, enalapryl, peryn-
dopryl, ramipryl), blokerów receptora angiotensyny (sarta-
nów - telmisartan, losartan, walsartan) lub niesteroidowych 
leków przeciwzapalnych (ibuprofen, indometacyna, diklofe-
nak). Ponadto nadmiar potasu występuje często u pacjentów 
stosujących niektóre leki immunosupresyjne (cyklosporyna, 
takrolimus), a także w wyniku zatrucia strychniną. 

Osoby stosujące więcej niż jeden lek zwiększający stężenie 
potasu we krwi, powinny unikać częstego spożywania produk-
tów o dużej zawartości potasu, zwłaszcza np. soków pomido-
rowych, bananów, ziemniaków, czy awokado. 

Hipomagnezemia to stężenie magnezu poniżej 0,7 mmol/l,  
a do typowych objawów należą zaburzenia czucia (np. uczucie 
mrowienia), osłabienie, skurcze i drżenie mięśni i zaburzenia 
rytmu serca. Bardzo ciężka hipomagnezemia może być przy-
czyną napadów drgawek, a nawet zaburzeń świadomości i za-
chowania. Wśród leków, które mogą zmniejszać stężenie ma-
gnezu w surowicy, wymienia się głównie diuretyki, digoksynę, 
aminoglikozydy (gentamycynę i amikacynę), glikokortykoste-
roidy, leki immunosupresyjne (cyklosporynę, takrolimus), in-
hibitory pompy protonowej, ale również leki przeciwnowo-
tworowe takie jak cetuksymab i panitumumab czy cisplatyna.

Zaburzenia stężenia wapnia

Wapń ma ważne znaczenie dla organizmu, ponieważ od pra-
widłowego jego stężenia zależy nie tylko sprawne funkcjono-
wanie układu nerwowego, mięśni i serca, ale również kości,  
a także krzepnięcie krwi. 

Jeżeli stężenie wapnia w osoczy przekracza 2,5 mmol/l, do-
chodzi do ujawnienia wczesnych objawów hiperkalcemii 
tj. ogólne osłabienie, problemy z koncentracją, zwiększone 
pragnienie, zwiększenie wydalania moczu. Mogą występo-
wać również zaparcia, brak apetytu, ból brzucha, nudności, 
wymioty, osłabienie mięśni, uczucie zmęczenia, senność lub 
nawet śpiączka. Pierwszym objawem długotrwałej bezobja-
wowej hiperkalcemii może być kamica układu moczowego  
(np. kolka nerkowa), a objawem ciężkiej hiperkalcemii może 
być ostre zapalenie trzustki. 

Nadmiar wapnia w osoczu może być spowodowany m.in. 
przyjmowaniem nadmiernych dawek witaminy D. Wiele 
preparatów z witaminą D zawiera w składzie również wapń,  
co dodatkowo sprzyja wystąpieniu hiperkalcemii. Wśród in-
nych czynników zwiększających stężenie wapnia we krwi wy-
mienia się również nadczynność przytarczyc i tarczycy, cho-
roby nowotworowe, długotrwałe unieruchomienie w łóżku  
(np. przewlekłe choroby, stany po urazach), ponieważ prowa-
dzi to do uwalniania wapnia z kości.

Spadek stężenia wapnia w surowicy krwi poniżej 2,2 mmol/l 
określany jest jako hipokalcemia i towarzyszą mu objawy ta-
kie jak mrowienie (zwykle wokół ust, palce dłoni, stopy),
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charakterystyczne ułożenie dłoni spowodowane skurczem 
mięśni: dłoń zgięta w nadgarstku i stawach śródręcznych, 
palce wyprostowane, a kciuk odwiedziony (jest to tzw. ręka 
położnika), powtarzające się kurcze mięśni, które występują 
w różnych regionach ciała (tężyczka). Inne możliwe objawy hi-
pokalcemii to: napad duszności wywołany skurczem oskrzeli, 
problemy z połykaniem spowodowane skurczem mięśni gar-
dła i przełyku, chrypka spowodowana skurczem mięśni krtani. 
Niedobór wapnia może wystąpić w wyniku przyjmowania 
m.in. kalcymimetyków, hamujących czynność przytarczyc  
z powodu tzw. wtórnej nadczynności przytarczyc czy w wyni-
ku niedoboru witaminy D (spowodowanego np. zaburzeniami 
wchłaniania wskutek chorób jelit albo przyjmowaniem niektó-
rych leków, takich jak fenytoina, ketokonazol). 

Ważnym czynnikiem hipokalcemii jest również długotrwałe 
stosowanie glikokortykosteroidów, które hamują wchłanianie 
wapnia w jelitach, prowadząc do rozwoju osteoporozy poste-
roidowej, a tym samym do częstych złamań, szczególnie że-
ber, kręgów oraz kości przedramienia.

Co farmaceuta może doradzić?

Zaburzenia wodno-elektrolitowe to bardzo częsty skutek 
uboczny leków. Szczególnie wysokie ryzyko tego typu kom-
plikacji występuje u osób starszych. Pacjenci geriatryczni są 
znacznie bardziej narażeni na odwodnienie, a stosowanie du-
żej ilości leków dodatkowo zwiększa podatność na wystąpie-
nie groźnych zaburzeń elektrolitowych. Ryzyko w tej grupie 
jest wyższe również ze względu na częściej występujące zabu-
rzenia czynności nerek u osób starszych. 

Łatwa dostępność preparatów z makroelementami sprawia, 
że pacjenci stosują je bez konsultacji z lekarzem. Dobrym 
przykładem są suplementy diety z potasem, które niejedno-
krotnie przyjmują chorzy z wysokim ryzykiem hiperkaliemii, 
co jest podyktowane powszechnym przekonaniem o „pozy-
tywnym wpływie potasu na serce”. 

Wydając preparaty OTC zawierające potas, magnez czy wapń 
farmaceuta powinien upewnić się, że pacjent nie stosuje 
jednocześnie leków mogących wchodzić z nimi w interakcje. 
Ekspediując leki na receptę, które znacząco zwiększają ry-
zyko zaburzeń elektrolitowych, warto powiadomić pacjenta  
o możliwych komplikacjach i zachęcić do porozmawiania  
o tym z lekarzem.

Podczas przyjmowania diuretyków i innych leków wpływają-
cych na gospodarkę wodno-elektrolitową, pacjenci powinni 
badać poziom elektrolitów w surowicy i w razie konieczności 
- uzupełniać ich niedobory. Ponadto, w przypadku stosowania 
leków moczopędnych, należy przypominać pacjentom o przyj-
mowaniu zwiększonej ilości płynów w ciągu dnia. 

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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C h o r o b y  w i r u s o w e  w i e k u  d z i e c i ę c e g o 
-  t r z y d n i ó w k a  o r a z  c h o r o b a  d ł o n i ,  s t ó p 

i  j a m y  u s t n e j

Wysypki  skórne  występujące  u  dzieci  często  mogą być  trud -
ne w identyf ikacj i  na  podstawie  wyłącznie  samego wyglądu, 
d latego  też  ważne  jest ,  aby  w ce lu  postawienia  prawidłowej 

diagnozy  wziąć  pod uwagę  cały  obraz  kl iniczny.  Częstym 
objawem towarzyszącym zmianom skórnym jest  podwyższona 

temperatura. 

2 5

Wiele dolegliwości może wywoływać 
u dzieci wzrost temperatury lub wy-
sypkę skórną, a wśród potencjalnych 
przyczyn możemy wymienić choroby  
o podłożu bakteryjnym lub wirusowym 
bądź też reakcje na przyjmowane leki. 
Prawidłowe rozpoznanie oraz odpo-
wiednie dalsze postępowanie mają klu-
czowe znaczenie w opiece nad naszymi 
pociechami [1,2].

W niniejszym artykule zostały omówio-
ne dwa powszechnie występujące scho-
rzenia o charakterze wysypkowym, do 
których zaliczamy gorączkę trzydniową 
oraz chorobę dłoni, stóp i jamy ustnej. 
Są to wirusowe choroby zakaźne, które 
najczęściej dotyczą pacjentów w wieku 
dziecięcym.

Gorączka trzydniowa (roseola infantum, 
exanthema subitum, sixth disease), zna-
na jest również pod nazwą rumień nagły, 
choroba szósta bądź tak zwana „trzy-
dniówka”. Schorzenie to zazwyczaj wy-
stępuje u niemowląt w wieku pomiędzy 
6 a 12 miesiącem życia, natomiast 90% 
przypadków tej choroby dotyczy dzieci 
w wieku poniżej 2 lat. Trzydniówka cha-
rakteryzuje się gorączką oraz wysypką. 
Zmiany skórne mogą wykazywać się 
łagodnym lub niekiedy ostrym przebie-
giem. Szacuje się, że rumień nagły jest 
odpowiedzialny za 10-45% chorób prze-
biegających z gorączką u dzieci [3,4]. 
 

Gorączka trzydniowa, czyli 
rumień nagły
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Rumień nagły wywoływany jest przez ludzkie herpeswirusy 
typu 6 i 7 (HHV-6, human herpesvirus 6; HHV-7, human her-
pesvirus 7). W przypadku HHV-6 wyróżnia się dwa podtypy 
(A i B), przy czym zdecydowana większość (97-100%) zakażeń 
pierwotnych HHV-6, jest powodowana przez wariant B [2,5].

Wysypka natomiast występuje pod postacią plamek bądź 
grudek i może pojawić się na twarzy, tułowiu lub w obu 
wspomnianych miejscach, przy czym najczęściej ujawnia się  
w momencie ustąpienia gorączki. Wśród innych objawów kli-
nicznych możemy wymienić między innymi obrzęk powiek, ka-
tar, kaszel, biegunkę o łagodnym przebiegu, wymioty, zaczer-
wienione grudki w gardle czy też powiększone szyjne węzły 
chłonne [6,7].

Zmiany na skórze mogą pojawić się w tym samym czasie co 
gorączka, bądź też dopiero po jej ustąpieniu. Stan zapal-
ny skóry występuje pod postacią bladoróżowych plamek  
o średnicy 1-5 mm. Wysypka zazwyczaj pojawia się za uszami,  
na szyi oraz tułowiu, często oszczędzając twarz. Zmiany skór-
ne utrzymują się przez okres od 2 do 48 godzin i mogą być po-
przedzone obecnością plamek na podniebieniu miękkim [2].

Jaka jest etiologia „trzydniówki?

Wysypka występująca podczas trzydniówki może przypominać 
swoim wyglądem zmiany skórne charakterystyczne dla odry. 
Różnica polega na tym, że w przypadku wspomnianej choro-
by zakaźnej na początku wysypka pojawia się na twarzy, za 
uchem lub w buzi dziecka, po wewnętrznej stronie policzków 
(plamki Koplika) i następnie przesuwają się w dół ciała [1].

Trzydniówka czy może odra?

Jakie są drogi zarażenia trzydniówką?

Sposób transmisji herpeswirusa HHV-6 nie został dokładnie 
poznany, lecz przypuszcza się, że jest on przenoszony poprzez 
ślinę zarówno bezobjawowych osób dorosłych, jak i star-
szych dzieci. Proces transmisji wirusa u niemowląt przebiega 
w szybki sposób. Prawdopodobnie, aby doszło do transmisji 
HHV-6 wymagany jest bliski kontakt dwóch osób. Posiadanie 
starszego rodzeństwa również może zwiększać ryzyko nabycia 
ludzkiego herpeswirusa typu 6 przez niemowlęta, co wiąże się 
z większym narażeniem na kontakt ze śliną. 

Wirus HHV-6 może być przenoszony nie tylko za pośrednic-
twem śliny, ale również kropelek płynów pochodzących z nosa 
lub gardła podczas takich czynności jak ziewanie, kichanie czy 
też w trakcie kaszlu [6,8].

Rumień nagły może wystąpić u dziecka bez względu na porę 
roku, natomiast wrodzone zakażenie HHV-6 występuje u oko-
ło 1% noworodków [8,9].

Do pierwotnego zakażenia HHV-6 dochodzi dosyć szybko,  
w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy życia, co przypuszczalnie 
jest następstwem utraty początkowej ochrony ze strony mat-
czynych przeciwciał, które prawdopodobnie chronią więk-
szość niemowląt do 6. miesiąca życia. W wieku 12 miesięcy, 
50-60% dzieci jest seropozytywnych względem HHV-6, nato-
miast blisko 100% populacji jest zakażona do 3. roku życia.  
W przypadku HHV-7, do zakażenia pierwotnego dochodzi nie-
co później, bo średnio około 26. miesiąca życia, natomiast 
seroprewalencja na poziomie powyżej 90% jest osiągana  
w wieku 6-10 lat [3].

W jakim okresie najczęściej dochodzi 
do zarażenia?

Przebieg trzydniówki

Trzydniówka po raz pierwszy została udokumentowana  
w 1910 roku, a opis jej przedstawiał objawy takie jak zaróżo-
wiona wysypka, która pojawiła się po okresie wysokiej gorącz-
ki u dzieci poniżej 3 roku życia [3].

W większości przypadków pierwotne zakażenie herpeswiru-
sem HHV-6 przebiega w sposób bezobjawowy, podkliniczny 
bądź objawia się lekko podwyższoną temperaturą ciała. Kla-
syczna postać gorączki trzydniowej występuje u około 20% 
dzieci zakażonych HHV-6. Często dziecko po trzydniówce wra-
ca do zdrowia w ciągu około tygodnia  i większość przypadków 
nie wymaga leczenia, gdyż objawy są tak łagodne, że niekiedy 
rodzice nawet ich nie zauważają [2,6]. Czasami jednak, go-
rączka trzydniowa może wykazywać się swoim przebiegiem  
z bardziej nasilonymi jej typowymi objawami.

Jak długo utrzymują się objawy rumienia 
nagłego?
Podczas przebiegu trzydniówki występują dwa charaktery-
styczne dla tego schorzenia objawy, a mianowicie podwyższo-
na temperatura ciała oraz wysypka skórna. Gorączka utrzymu-
je się u dzieci przez okres od 3 do 5 dni i może osiągać wysokie 
wartości, przekraczając niekiedy nawet 40°C. Podwyższona 
temperatura zazwyczaj ustępuje nagle, wracając do normal-
nej wartości [5]. 
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Rumień nagły zazwyczaj nie wymaga żadnego leczenia, gdyż 
objawy często charakteryzują się łagodnym przebiegiem  
i mogą ustąpić w sposób samoistny. Należy jednak pamiętać, 
aby zadbać o odpowiednie nawodnienie dziecka. W trakcie 
trwania trzydniówki można podać pacjentowi preparaty ma-
jące na celu złagodzenie objawów, co obejmuje leki o dzia-
łaniu przeciwgorączkowym, jak na przykład ibuprofen. Warto 
przypomnieć, że kwas acetylosalicylowy jest u dzieci przeciw-
wskazany [10,11].

Rumień nagły – czy tylko u dzieci?

Gorączka trzydniowa zazwyczaj kojarzona jest z dolegliwo-
ściami, które występują u małych dzieci, lecz należy pamię-
tać, że nie jest to regułą. Wirus HHV-6 oraz HHV-7 może tak-
że reaktywować się u osób dorosłych, do czego może dojść  
w przypadku stosowania leków immunosupresyjnych oraz 
spadku odporności [10].

Nie ma także dostępnej szczepionki zapobiegającej zakażeniu 
herpeswirusem HHV-6 oraz HHV-7. Potrzebne są dalsze bada-
nia pozwalające zbadać możliwości leczenia, a także ochrony 
przed tymi patogenami [10].

Większość dzieci przechodzi gorączkę trzydniową bez po-
wikłań, wracając bezpiecznie do zdrowia. Niekiedy jednak 
może dojść do wystąpienia pewnych komplikacji, jak na przy-
kład drgawki gorączkowe. W przypadku herpeswirusa HHV-7 
również istnieje ryzyko wystąpienia napadów drgawkowych.  
W dalszym ciągu nie jest jasno sprecyzowane czy drgawki są 
następstwem inwazji HHV-6/7 względem ośrodkowego ukła-
du nerwowego, czy też są one wynikiem szybko narastającej 
gorączki na skutek infekcji wirusowej. 

Stosunkowo rzadko się zdarza, aby pierwotne zakażenie ludz-
kim herpeswirusem typu 6 mogło spowodować bardziej po-
ważne konsekwencje, takie jak encefalopatia, zapalenie mó-
zgu czy też tzw. piorunujące zapalenie wątroby bądź zespół 
hemofagocytowy [3]. Niekiedy może dojść do wystąpienia 
objawów żołądkowo-jelitowych lub oddechowych.

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej - HFMD

Kolejną powszechnie występującą chorobą zakaźną jest cho-
roba dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD, ang. hand, foot and 
mouth disease), która wywoływana jest głównie przez en-
terowirusa 71 (EV-71) oraz wirusa Coxsackie A16 (CV-A16). 
Zaobserwowano jednak, że wzrasta liczba przypadków, które 
wywoływane są przez wirusy CV-A6 oraz CV-A10. Należą one 
do rodzaju Enteroviruses i rodziny Picornaviridae [12,13,14]. 
W trakcie trwania tej choroby występujące objawy mogą być 
zbliżone do tych występujących podczas gorączki trzydniowej.

Drgawki gorączkowe oraz powikłania 
w przebiegu choroby szóstej

Jak leczyć rumień nagły?

Czy można się uchronić przed wirusem 
HHV-6 oraz HHV-7?

Aktualnie nie są znane żadne konkretne środki zapobiegawcze 
względem HHV-6 oraz HHV-7. Warto mieć jednak na uwadze, 
że zachowanie higieny na odpowiednim poziomie może mieć 
wpływ na ochronę przed wspomnianymi wirusami [10].

Jakie są objawy HFMD?

Wśród objawów charakterystycznych dla choroby dłoni, stóp  
i jamy ustnej wymienia się m.in. gorączkę u dzieci oraz wysyp-
kę skórną, z możliwością pojawienia się również owrzodzeń  
w jamie ustnej, w miejscach takich jak dziąsła lub wewnętrzna 
powierzchnia policzków. Zmiany skórne mogą także obejmo-
wać podniebienie oraz gardło [13-15].

Do objawów klinicznych HFMD możemy również zaliczyć mię-
dzy innymi nagłe drgawki, wymioty, mioklonie oraz ból głowy 
[16].

W praktyce czasem zdarzają się sytuacje, gdy na począt-
ku dziecko zgłasza odczuwane dolegliwości ze strony zmian 
owrzodzeniowych pojawiających się w jamie ustnej, a następ-
nie - dzień bądź dwa dni później - pojawiają się zmiany skórne 
na dłoniach oraz podeszwach stóp [14].

Charakter oraz miejsce występowania 
wysypki

Owrzodzenia w obrębie jamy ustnej to nie jedyne zmiany 
obserwowane na skórze. Pojawiająca się wysypka ma zazwy-
czaj charakter grudkowo-pęcherzykowy i występuje na po-
deszwach stóp lub na dłoniach, bądź też w obu tych miejscach 
jednocześnie. W niektórych przypadkach wysypka może być 
typu grudkowo-plamistego, pozbawiona obecności pęche-
rzyków i może wystąpić także w miejscach takich jak łokcie, 
kolana czy pośladki, co ma miejsce zwłaszcza w przypadku 
niemowląt oraz młodszych dzieci [13-15].
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Jakie są drogi zakażenia HFMD?

Ludzie stanowią rezerwuar choroby dłoni, stóp i jamy ustnej, 
co wiąże się z tym, że  przenoszenie jej pomiędzy poszcze-
gólnymi członkami rodziny stanowi główne źródło jej rozprze-
strzeniania [15].

Enterowirusy mogą być przenoszone różnymi drogami, w tym 
między innymi oralno-oralną, fekalno-oralną, a także drogą 
oddechową. Kontakt z rękami na których znajduje się wirus,  
z zabawkami czy też naczyniami, może stanowić źródło za-
każenia. Styczność z płynem pochodzącym z pęcherzy osoby 
chorej również może stać się przyczyną zakażenia, co warto 
mieć na uwadze i należy zachować ostrożność [12,15,17].

Okres inkubacji zazwyczaj wynosi od 3 do 6 dni. Wirus może 
być wydalany wraz z kałem przez około 4 do 8 tygodni po wy-
stąpieniu choroby, natomiast obecność wirusa w ślinie jest 
wykrywana przez krótszy czas [15].

Źródła podają, że nie ma skutecznych terapii o charakterze 
przeciwwirusowym, natomiast bardzo ważną rolę pełni odpo-
wiednie żywienie oraz nawodnienie pacjenta [19]. 

Zalecane jest także, aby w przypadku kontaktu z osobą chorą 
na HFMD, oprócz przestrzegania higieny rąk, co obecnie nale-
ży do najskuteczniejszych metod mających na celu zapobiega-
nie rozprzestrzeniania się, zadbać także o odkażanie zabawek 
oraz przedmiotów wspólnego użytku. Istotne jest również 
ograniczenie kontaktu chorego dziecka ze zdrowymi dziećmi, 
co również może pełnić kluczową rolę w ograniczeniu rozprze-
strzeniania się omawianej choroby [15,19].

Kto jest narażony na zachorowanie HFMD? 
Czy tylko dzieci?

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej jest dosyć popularną choro-
bą wieku dziecięcego, najczęściej występując u dzieci w wieku 
poniżej 10. roku życia. Odporność osób dorosłych najpraw-
dopodobniej wiąże się z pamięcią immunologiczną na skutek 
przebytej infekcji w dzieciństwie. Dorośli zazwyczaj wykazu-
ją odporność na tę chorobę z uwagi na przeciwciała obecne  
w organizmie, pomimo, że znaczna część osób jest narażona 
na wirusa [15,18].

Większość osób dorosłych nie wykazuje żadnych objawów  
w trakcie zakażenia. Dzieci jednak stanowią wiodącą grupę  
w przypadku zakażeń, gdyż 80% zainfekowanych to dzieci po-
niżej 5. roku życia [18].

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej dosyć często występuje na 
terenie Azji, w okolicach Chin, Japonii, Korei Południowej, 
Tajwanu, Wietnamu oraz Malezji. Uzyskane dane wskazują,  
że częściej z tym schorzeniem zmagali się chłopcy aniżeli 
dziewczynki [15].  

Jak postępować z pacjentem chorującym 
na HFMD? 

U większości pacjentów zmagających się z chorobą dłoni, stóp 
i jamy ustnej wystarczające jest leczenie objawowe. 

Rola higieny w zapobieganiu HFMD

W literaturze dostępne są informacje, które sugerują, że dzie-
ci, które myją ręce przed posiłkiem są narażone około 50 razy 
mniej na chorobę dłoni, stóp i jamy ustnej. Mycie rąk przez 
rodziców bądź opiekunów przed karmieniem dziecka także 
przyczynia się do obniżenia ryzyka zachorowania. Warto też 
zwrócić uwagę, aby dziecko po zabawie umyło ręce z użyciem 
mydła oraz zaobserwować, czy maluch nie ma nawyku wkła-
dania brudnych rąk do buzi i ssania palców [20].

Wśród czynników podwyższających ryzyko zachorowania na 
HFMD można także wymienić spożywanie posiłków poza do-
mem czy też korzystanie z publicznych toalet [20].

Czy choroba dłoni, stóp i jamy ustnej może 
powodować jakieś powikłania?

Choroba dłoni, stóp i jamy ustnej zazwyczaj ustępuje w spo-
sób samoistny, lecz w niektórych przypadkach może dojść 
do wystąpienia powikłań o poważnym charakterze, jak na 
przykład zapalenia mózgu lub zapalenia opon mózgowych. 
W zdecydowanej większości przypadków wystąpienia HMFD 
u dzieci można wyleczyć bez ryzyka wystąpienia powikłań po 
zakażeniu. Warto jednak przypomnieć, że opóźniona w cza-
sie prawidłowa diagnoza oraz nieodpowiednie leczenie może 
przyczynić się do komplikacji związanych z nerkami, mózgiem 
czy też sercem, co może skutkować nawet śmiercią chorego 
dziecka [13,18].

W rzadkich przypadkach infekcja może wykazywać następ-
stwa w postaci powikłań ze strony układu nerwowego lub 
sercowo-naczyniowego, co może skutkować takimi komplika-
cjami jak  zaburzenia poznawcze i ruchowe, czy też śmierć na 
skutek zapalenia pnia mózgu lub obrzęku płuc [20].
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W większości przypadków choroba dłoni, stóp i jamy ustnej 
przebiega w sposób łagodny. Zdarzają się jednak niekiedy 
ciężkie przypadki, które mogą prowadzić do krwotoku płuc-
nego, neurogennego obrzęku płuc, a nawet do nagłej śmierci 
wywołanej wstrząsem, co z większą częstotliwością występuje 
u dzieci poniżej trzeciego roku życia [17].

Jakie środki ostrożności podjąć 
w przypadku HFMD?

W ostatnich latach odnotowuje się wzrost przypadków wystę-
powania HFMD, a także – niestety – pojawiają się przypadki  
o ciężkim przebiegu choroby [17].

Szybka identyfikacja przyczyny choroby dłoni, stóp i jamy ust-
nej, zwłaszcza jeżeli jest nim zakażenie enterowirusem 71, 
może być pomocne w dalszym postępowaniu poprzez skupie-
nie uwagi na ewentualnych powikłaniach, a także może pełnić 
istotną rolę w odniesieniu do przewidywania ciężkości infekcji 
oraz inicjowania odpowiednich działań interwencyjnych w za-
kresie zdrowia publicznego [14].

Warto też przypomnieć, że obecnie nie ma dostępnej szcze-
pionki przeciwko wirusom wywołującym chorobę dłoni, stóp 
i jamy ustnej [19], dlatego też ważne jest aby zwrócić uwagę 
na działania mogące ochronić dziecko przed potencjalnym 
zakażeniem oraz w sytuacji, gdy już do tego dojdzie, dołożyć 
wszelkich starań aby zapobiec ewentualnemu dalszemu roz-
przestrzenianiu się choroby.
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Przez długi czas konopie uznawano za uzależniający narkotyk  
i  nie było planów, by wykorzystywać je w medycynie. Jednak 
potrzeby pacjentów z chorobami neurologicznymi i  psychia -

trycznymi spowodowały, że podjęto starania nad wykorzysta -
niem tego surowca w produktach leczniczych. 

Medyczna marihuana pojawiła się w polskich aptekach  
w styczniu 2019 roku. Jakie zastosowania ma ona dziś  

i  co może nam przynieść przyszłość?

3 0

Związki czynne konopi – fitokannabino-
idy - oddziałują na organizm ludzki za 
pomocą receptorów układu endokan-
nabinoidowego. Receptory CB1 i CB2 
zlokalizowane są w wielu narządach we-
wnętrznych i potencjalnie mogą wpły-
wać na funkcjonowanie mózgu, wątro-
by, trzustki, narządów rodnych i kości.

Same konopie znajdują coraz więcej 
możliwych zastosowań. Niedawne pu-
blikacje The Johns Hopkins University 
School of Medicine wskazują, że mogą 
być rozwiązaniem dla osób starszych  
w przewlekłym świądzie. Pierwsze duże 
badania angielskie potwierdzają ich 
skuteczność w terapii bezsenności, bólu 
i lęku.

Nasz organizm wykorzystuje układ en-
dokannabinoidowy do regulowania ho-
meostazy wytwarzając endokannabino-
idy: anandamid i 2-arachidonylogilcerol 
(2-AG).

Jak działają 
f itokannabinoidy?

CBD i THC – czym się 
różnią?

Cannabis sativa zawiera około 545 róż-
nych związków, w tym wspomniane  
fitokannabinoidy, terpeny i flawonoidy. 
Najbardziej znane fitokannabinoidy to 
kanabidiol (CBD) i tetrahydrokannabi-
nol (THC). O ile THC jest odpowiedzialny  
za psychoaktywne właściwości konopi, 
to kannabidiol znosi niekorzystne dzia-
łanie THC i sam wykazuje cechy sub-
stancji przeciwzapalnej. Dzięki temu 
próbowano go wykorzystać w terapii 
COVID-19. Ma też wykazywać działanie 
przeciwwirusowe wobec SARS-CoV-2, 
ale badania wciąż trwają.
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Z kolei Sativex to pierwszy produkt na bazie marihuany zare-
jestrowany w Europie, który zawiera kannabidiol i tetrahydro-
kannabinol. Znajduje zastosowanie w leczeniu spastyczności 
w przebiegu stwardnienia rozsianego, która nie reaguje na 
inne formy leczenia.

Kolejne, ale niedostępne w UE to zarejestrowane w USA pro-
dukty lecznicze Marinol i Syndros, zawierające syntetyczny 
tetrahydrokannabinol (THC) oraz Cesamet z syntetyczną po-
chodną THC - nabilonem. Dronabinol i nabilon są stosowane 
w leczeniu nudności i wymiotów spowodowanych chemiote-
rapią przeciwnowotworową. Dronabinol jest również wskaza-
ny w leczeniu utraty apetytu i spadku wagi u osób z HIV i AIDS.

THC ma budowę bardzo podobną do anandamidu, co po-
zwala mu częściowo aktywować receptory CB1 i odpowiada 
za wystąpienie psychoaktywnych właściwości tego związku. 
CBD natomiast blokuje receptory CB1 w obecności niewielkiej 
ilości THC, znosząc w pewnym stopniu jego psychotropowe 
działanie.

Kannabidiol wiąże się też między innymi z receptorami TRPV1 
(receptor waniloidowy przejściowego potencjału typu 1)  
i hamując enzym FAAH (hydrolaza amidowa kwasów tłusz-
czowych), wykazuje aktywność inhibitora wychwytu zwrot-
nego anandamidu przez blokowanie rozpadu tego endokan-
nabinoidu. CBD jest odwrotnym agonistą receptorów CB2,  
co ostatecznie prowadzi do zmniejszenia stresu oksydacyjne-
go, wyciszenia chemokin i cytokin zapalnych, a także hamo-
wania proliferacji limfocytów T. Jak widać kannabidiol działa 
wielopłaszczyznowo przeciwzapalnie i to główna cecha, jaką 
próbuje się wykorzystać.

THC i CBD są więc fitokannabinoidami, które mają możliwość 
oddziaływania na wiele procesów naszego organizmu. Jed-
nak wiązanie z białkami osocza ogranicza ilość wolnej, czyn-
nej substancji, która miałaby wykazywać działanie ogólne.  
Fachowo mówi się o niskim potencjale dystrybucyjnym takie-
go związku. To jest główny problem formulacji potencjalnych 
leków z zastosowaniem tych substancji.

Znane są doniesienia opisujące zastosowanie konopi w terapii 
padaczki, choroby Parkinsona, fibromialgii, bólu neuropatycz-
nym i przewlekłym, jaskrze, chorobie Alzheimera, stwardnie-
niu rozsianym, autyzmie, zespole stresu pourazowego, zespo-
le Tourette'a, wymiotach po chemioterapii, zaburzeniach snu  
i w stanach lękowych. Ostatnie doniesienia pokazują jednak, 
że potencjalnych zastosowań substancji pochodzących z ko-
nopi może być dużo więcej.

Revive Therapeutics to kanadyjska firma farmaceutyczna, któ-
ra opracowuje terapie w rzadkich schorzeniach związanych  
z uszkodzeniem wątroby oraz stosowane w zapobieganiu nie-
dokrwieniu i uszkodzeniom reperfuzyjnym po przeszczepach 
narządów litych. Wraz z Uniwersytetem w Indianie, Revive 
przygotowuje II fazę badań klinicznych dla CBD w trudnym do 
leczenia autoimmunologicznym zapaleniu wątroby.

Firma pracuje także nad nową technologią dostarczania CBD 
w tych wskazaniach. Aby wydłużyć czas aktywności kannabi-
diolu opracowała, wraz z University of Wisconsin-Madison, 
system hydrożelowy oparty na połączeniu taniny z chitoza-
nem. Kompozyt pozwala na jednodawkowe zastosowanie  
i kontrolowanie poziomu substancji czynnej. Revive dyspo-
nuje wynikami badań potwierdzającymi skuteczność CBD  
w badanych obszarach.

Pierwszym lekiem z CBD (kannabidiolem), który zarejestrowa-
no w USA i który jest też dostępny w Unii Europejskiej jest Epi-
dyolex. Zawiera naturalny, wysoce oczyszczony kannabidiol, 
który jest stosowany u osób z rzadkimi rodzajami padaczki  
- zespołem Lennoxa-Gastauta i zespołem Draveta oraz w tera-
pii multimodalnej stwardnienia guzowatego.

Innym producentemjest Cardiol Therapeutics, która skupia 
się na zastosowaniu CBD w chorobach kardiologicznych. Ostre 
zapalenie mięśnia sercowego jest główną przyczyną zgonów 
osób poniżej 35 roku życia w USA. Najczęściej jest to wynik 
odpowiedzi immunologicznej na infekcję wirusową, która 
prowadzi do nasilenia apoptozy i obumierania komórek mię-
śnia sercowego. Cardiol Therapeutics ma nadzieję uzyskać 
status leku sierocego dla swojej postaci CBD w tym właśnie 
wskazaniu. 
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W jakich chorobach bada się 
wykorzystanie konopi?

Hydrożelowy kompozyt z CBD na ratunek 
wątrobie

Jakimi lekami na bazie konopi 
dysponujemy dziś?

CBD w chorobach serca, patent 
na zastosowanie w przebiegu COVID-19
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Centrum Terapii Zakażeń Antybiotykoopornych - Center of 
Superbug Solutions Uniwersytetu Queensland przeprowadzi-
ło badanie, z którego wynika duży potencjał bakteriobójczy 
CBD zarówno wobec bakterii G- jak i G+. Okazał się skutecz-
ny wobec Neisseria gonorrhoeae wywołującej antybiotyko-
oporną rzeżączkę, ale i wobec metycylinoopornych szczepów 
gronkowca złocistego MRSA, Staphylococcus aureus czy też 
paciorkowca Streptococcus pneumoniae odpowiedzialnego za 
lekooporne zapalenia opon mózgowych oraz w trudnych do 
leczenia zakażeniach Clostridioides difficile.

Badania potwierdziły, że bakterie nie rozwijają oporności na 
CBD, a jego skuteczność wynika z dezintegracji bakteryjnej 
błony komórkowej. Naukowcy ustalili także, że syntetyczne 
analogi kannabidiolu o lekko zmodyfikowanej strukturze za-
chowują aktywność przeciwbakteryjną. 
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Problemem, jaki napotkano, jest wspominany już brak aktyw-
ności ogólnoustrojowej CBD. Po podaniu ulega on szybkiemu 
związaniu z osoczem, co zagraża aktywności antybiotycznej. 
Badacze mają nadzieję, że uzyskanie pochodnej, która będzie 
mieć lepszą biodostępność, przyniesie wprowadzenie pierw-
szej od 60 lat klasy antybiotyków skutecznych wobec bakterii 
Gram-ujemnych.

Dotychczasowe dane pokazują, że preparat Cardiol Therapeu-
tics znacznie zmniejszył zwłóknienie i stan zapalny w modelu 
zapalnej niewydolności serca. W związku z pojawiającymi się 
doniesieniami o powikłaniach sercowo-naczyniowych u pa-
cjentów w przebiegu COVID-19, firma złożyła też wniosek pa-
tentowy w USA dotyczący zastosowania kannabidiolu w tym 
wskazaniu. 

Revive i Cardiol to dwie kanadyjskie firmy wykorzystujące syn-
tetyczny CBD.
Możliwość produkcji przemysłowej pozwala na uzyskanie czy-
stej substancji bez obaw o zanieczyszczenie psychoaktywnym 
THC.

Botanix Pharmaceuticals to australijska firma farmaceutycz-
na, która opracowuje preparat Permetrex. Produkt jest opar-
ty o dwie formulacje BTX 1702, syntetycznego kannabidiolu  
i znajduje zastosowanie w terapii trądziku różowatego grudko-
wo-krostkowego. Botanix prowadzi też równolegle prace nad 
BTX 1503 - z tym preparatem. Firma jest już przed III fazą ba-
dań w tym samym wskazaniu oraz nad BTX 1801, który ma być 
stosowany jako preparat przeciwbakteryjny w formie maści. 
Botanix współpracował nad swoim projektem z University of 
Queensland, dzięki czemu stwierdzono, że sposób formulacji 
CBD ma istotny wpływ na jego aktywność przeciwbakteryjną.

THC ze względu na swoje działanie psychoaktywne wzbudza 
wiele obaw, ale jest odpowiedzialny za przeciwbólową aktyw-
ność konopi. Problemem jest możliwa utrata pamięci i proble-
my poznawcze u osób, które stosują THC przewlekle. Okazuje 
się, że odpowiedzialny za ten efekt jest receptor serotonino-
wy 5-HT2AR, który działa synergistycznie do receptora kanna-
binoidowego CB1R.

W kwietniu 2021 roku międzynarodowy zespół naukowców 
z Uniwersytetu Pompeu Fabra (UPF) w Barcelonie i Uniwer-
sytetu Lizbońskiego w Portugalii opublikował pracę, w któ-
rej opisuje peptyd, jaki może skutecznie hamować uboczne 
działanie leków otrzymywanych z konopi, przy jednoczesnym 
zachowaniu ich właściwości terapeutycznych. Zespół badał 
możliwość zastosowania THC w terapii bólu neuropatyczne-
go i przewlekłego. Połączenie psychoaktywnego THC o sil-
nych właściwościach przeciwbólowych z opracowanym przez 
naukowców peptydem, pozwoliło na zachowanie funkcji po-
znawczych w modelu zwierzęcym przy jednoczesnej aktywno-
ści przeciwbólowej. Na podstawie tych wyników grupa złożyła 
międzynarodowe zgłoszenie patentowe i rozwija swoje bada-
nia w projekcie PepCann4pain realizowanym w ramach pro-
gramu INNOValora.

Kannabidiol w formulacjach 
dermatologicznych

Potencjał bakteriobójczy CBD: czy uda się 
wprowadzić nową klasę antybiotyków?

Szeroki potencjał kanabinoidów

Inne prace nad CBD obejmują badania form żelowych, takich 
jak Zygel w terapii zespołu łamliwego chromosomu X (FXS),  
w rzadkich rodzajach epilepsji, autyzmie i zespole genetycz-
nym delecji 22q. Firma Zynerba opracowująca ten rodzaj pro-
duktu wykazała in vitro, że CBD podlega w środowisku kwa-
śnym konwersji do THC, co dodatkowo utrudnia potencjalne 
wykorzystanie kannabidiolu.

Potencjał kannabinoidów jest więc szeroki, a wiele firm po-
szukuje takiego sposobu ich formulacji, który byłby bezpiecz-
ny i umożliwiał komercjalizację.

Działanie psychoaktywne THC: 
czy jest się czego obawiać?
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Podsumowanie

Okazuje się też, że syntetyczne pochodne składników czyn-
nych konopi budzą wiele nadziei nad zastosowaniem ich  
w trudnych obszarach medycyny. Wykazują to prace naukow-
ców z Wydziału Neuronauki na Wydziale Zdrowia i Nauk Me-
dycznych Uniwersytetu Kopenhaskiego. Zespół naukowców 
wykorzystał model zwierzęcy, aby wykazać, że syntetyczny 
kannabinoid (WIN55,212-2) może zmniejszyć drżenie samo-
istne, powszechne zaburzenie neurologiczne, które powoduje 
rytmiczne niekontrolowane potrząsanie głową i kończynami. 
Ten bardzo świeży kierunek pokazuje, że może to przynieść 
rozwiązanie dla osób z urazami głowy lub kręgosłupa czy cho-
robami takimi jak stwardnienie rozsiane, udar lub choroby 
neurodegeneracyjne. Autorzy pokazują, że kannabinoidy re-
gulują uwalnianie puryn, metabolitów i elementów budulco-
wych dla kwasów nukleinowych, które regulują przekazywa-
nie sygnałów elektrycznych w synapsach.

Nadzieje nad zastosowaniem konopi 
w trudnych obszarach medycyny

Niepowodzenia przeszłości i postęp 
w medycynie przeciwciał monoklonalnych

Po niepowodzeniach syntetycznych antagonistów receptora 
CB1 takich jak rimonabant (Acomplia), któremu EMA zawiesi-
ła pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w 2008 roku, firmy 
farmaceutyczne wstrzymały prace nad surinabantem, tarana-
bantem czy otenabantem. Leki miały mieć zastosowanie w le-
czeniu otyłości i ułatwiać rzucanie palenia, ale doświadczenia 
z dwuletniego stosowania rimonabantu pokazały, że terapia 
może wywołać poważne zaburzenia psychiczne. Warto nad-
mienić, że także w Rosji zarejestrowane były dwa przeciwciała 
skierowane przeciwko receptorom CB1 - dietressa w terapii 
otyłości i brizantin wspomagający odstawienie nikotyny.

Postęp w zakresie przeciwciał monoklonalnych spowodował, 
że takie podejście powraca. Goldfinch Bio, to firma, która 
opracowała GFB-024. Jest to przeciwciało monoklonalne, 
które jest odwrotnym agonistą kannabinoidu 1 (CB1) z ogra-
niczeniem obwodowym. Lek ma przynieść korzyść w ciężkiej 
insulinoopornej nefropatii cukrzycowej i obecnie znajduje się 
w I fazie badań klinicznych.

mgr farm. Karolina Wotlińska-Pełka
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Izraelska firma SciSparc Ltd. opracowuje pochodną THC  
w preparacie SCI-110, obecnie w fazie badań IIb, do leczenia 
zespołu Tourette'a. Firma stara się wykorzystać efekt synergii, 
łącząc kannabinoidy. Dronabinol połączono z syntetycznym 
palmitoiloetanoloamidem (PEA), który należy do grupy endo-
kannabinoidów. SciSparc rozwija kilka możliwych terapii rów-
nocześnie ze wskazaniem do leczenia bólu, THC w ultraniskich 
dawkach, ale też linię przeciwbakteryjną.

Możliwe, że syntetyczne substancje regulujące układ endo-
kannabinoidowy znajdą w przyszłości jakieś zastosowanie 
kliniczne, ale obecne dane wskazują, że to zawiązki fitokan-
nabinoidowe i ich pochodne mają największe szanse na to, 
by pomóc medycynie w wielu nierozwiązanych problemach. 
Mnogość prac i wielokierunkowość zastosowań pokazują,  
że konopie są dla nas prawdziwym „prezentem” od matki na-
tury.
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Paracetamol - jak właściwie działa?

Paracetamol -  lek pierwszego wyboru niemal na całym 
świecie.  Dostępny bez recepty,  przepisywany osobom w każ -

dym wieku i  na niezwykle  szerokie  spektrum dolegliwości 
bólowych.  Wydawałoby się,  że  tak powszechnie stosowany 

medykament nie  ma przed badaczami tajemnic.  Jednak pa -
racetamol nadal  nie  zdradził  wszystkich swoich sekretów, 
a to,  co jest  najistotniejsze z  punktu widzenia farmakolo -

gii,  nadal  pozostaje  wielką niewiadomą. 

3 5

O ile mechanizm działania przeciwgo-
rączkowego paracetamolu jest dobrze 
udokumentowany, to mechanizm dzia-
łania przeciwbólowego nadal pozostaje 
zagadką. Istnieje kilka teorii na temat 
jego działania przeciwbólowego, oprócz 
najbardziej popularnej (oddziaływanie 
na COX), po te mniej oczywiste (wpływ 
na układ endokanabinoidowy czy kana-
ły jonowe). Wszystkie one zostaną omó-
wione w dalszej części artykułu. 

Oto co możemy przeczytać w niemal 
każdej Charakterystyce Produktu Lecz-
niczego na temat jego właściwościach 
farmakodynamicznych: „Paraceta-
mol hamuje biosyntezę prostaglandyn  
w ośrodkowym układzie nerwowym,  
co związane jest z jego działaniem prze-
ciwgorączkowym, nie działa natomiast 
hamująco na syntezę prostaglandyn  
w zmienionych zapalnie tkankach obwo-
dowych. 

Mechanizm działania 
paracetamolu według 
zapisów w ChPL

Ponadto oddziałując na ośrodek regu-
lacji temperatury w podwzgórzu powo-
duje rozszerzenie obwodowych naczyń 
krwionośnych prowadzące do wzrostu 
przepływu krwi w skórze, pocenia się 
i w ten sposób obniżenia ciepłoty cia-
ła. Mechanizm działania przeciwbólo-
wego paracetamolu nie został jeszcze 
ostatecznie wyjaśniony i oparty jest na 
hipotezach związanych z jego oddziały-
waniem na biosyntezę prostaglandyn”. 

Jak wygląda farmakoki-
netyka paracetamolu?

Słowem przypomnienia, paracetamol 
(acetaminofen) jest pochodną p-ami-
nofenolu o działaniu przeciwbólowym 
i przeciwgorączkowym, nie wykazuje 
istotnego działania przeciwzapalnego. 
Stosowany jest zarówno w bólu ostrym 
(do 3 dni jako lek OTC!), jak i przewle-
kłym. 
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Ośrodkowy endogenny układ kannabinoidowy obejmuje dwa 
typy receptorów (CB1 i CB2), których pobudzenie zmniejsza 
przewodnictwo synaptyczne. AM404 działa wielokierunkowo: 
zwiększa wychwyt zwrotny endokannabinoidów, hamuje kon-
wersję kwasu arachidonowego w prostanoidy, indukując jego 
przekształcanie w endokannabinoidy, a dodatkowo hamuje 
aktywność COX, co powoduje wydłużenie ich czasu półtrwa-
nia. Wyższe stężenie kwasów endokannabinoidowych powo-
duje obniżenie pobudliwości neuronalnej, zahamowanie prze-
wodnictwa z nocyceptorów i tym samym zmniejszenie wrażeń 
bólowych.

W silniejszych bólach, stosowany jest jako koanalgetyk łącznie 
z lekiem opioidowym.
 
Wykazuje bardzo dużą biodostępność, dobrze się wchłania, 
ulega dystrybucji bez akumulacji w tkankach, a stężenie te-
rapeutyczne osiąga już po 30 minutach. Metabolizowany jest 
w wątrobie - w dawkach terapeutycznych (do 4 gramów na 
dobę) organizm wydala go głównie w formie glukuronidów  
i siarczanów. W dawkach wyższych metabolizowany jest przy 
udziale cytochromu CYP-450 do hepatotoksycznej N-acetylo-
-p-benzochinonoiminy (NAPQI), która odpowiada za najwię-
cej działań niepożądanych oraz zgonów po przedawkowaniu 
paracetamolu. Warto wspomnieć, że na całym świecie to wła-
śnie paracetamol odpowiada za ponad 50% wszystkich przy-
padków ostrego uszkodzenia wątroby. Odtrutką po przedaw-
kowaniu paracetamolu pozostaje N-acetylocysteina. 

Najdłużej znany mechanizm działania acetaminofenu zakłada 
jego oddziaływanie na cyklooksygenazę (COX). Jednak w od-
różnieniu od niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), 
które hamują aktywność cyklooksygenazy typu pierwszego 
(COX-1), jak i drugiego (COX-2) i działają na etapie przekształ-
cania kwasu arachidonowego w prostanoidy (prostaglandyny, 
prostacykliny i tromboksany), paracetamol nie wykazuje po-
winowactwa do żadnej z tych izoform. 

Podejrzewa się go natomiast o powinowactwo do trzeciej, 
niedawno odkrytej i nie do końca poznanej formy COX-3, któ-
ra - jak wykazują badania genetyczne - może być jedynie efek-
tem alternatywnego składania (splicingu) COX-1. COX-3 wyka-
zuje ekspresję głównie w przysadce mózgowej i podwzgórzu, 
gdzie paracetamol, mający zdolność do przenikania bariery 
krew-mózg ma swobodny dostęp. Wyjaśniać to może, dlacze-
go paracetamol lepiej radzi sobie z bólem głowy i gorączką 
niż większość NLPZ.

Paracetamol po deacetylacji w wątrobie łatwo przenika do 
OUN, gdzie powstaje jego aktywna forma - AM404. Metabo-
lit ten został w ostatnich latach zidentyfikowany jako główny 
sprawca ośrodkowego analgetycznego efektu działania para-
cetamolu.

Paracetamol vs. COX

Paracetamol jako prolek

Inne miejsce uchwytu dla AM404 to kanał potencjału recepto-
ra przejściowego dla waniloidu (TRPV), który należy do recep-
torów TRP biorących udział w przekazywaniu różnego rodzaju 
doznań - bólu, temperatury, smaków, ucisku, a nawet wzroku. 
Receptory TRPV, których ligandem jest AM404 po pobudze-
niu zmniejszają przekazywanie bodźców z nocyceptorów. Inną 
substancją pobudzającą TRPV jest kapsaicyna, wykorzystywa-
na w przeciwbólowych plastrach transdermalnych.

Ostatnim opisywanym miejscem oddziaływania formy AM404 
są kanały wapniowe bramkowane napięciem typu T (LVA).  
Kanały te pośredniczą w napływie wapnia do komórki w odpo-
wiedzi na depolaryzację błony komórkowej, a najbardziej in-
teresującym ze względu na przekazywanie bodźców bólowych 
jest ich podtyp Cav3.2 występujący w OUN. Udowodniono,  
że AM404 wykazuje zdolność inhibicji kanału Cav3.2, co może 
sugerować, że oddziaływanie z kanałem wapniowym LVA 
może być jednym z mechanizmów działania paracetamolu. 

Oddziaływanie paracetamolu na receptory 
serotoninergiczne 

Kolejna hipoteza łączy działanie paracetamolu z centralnym 
układem serotoninergicznym. W badaniach dowiedziono,  
że paracetamol wpływa na rdzeniowe receptory 5-HT3, a po-
danie tropisetronu (antagonisty receptora 5-HT3) z parace-
tamolem całkowicie hamowało jego działanie analgetyczne. 
Jednak hipoteza ta nadal nie obala twierdzenia, że główne 
działanie paracetamolu polega na hamowaniu syntezy pro-
staglandyn, które mają bardzo szerokie spektrum działania  
i mogą także wpływać na przewodzenie sygnałów w układzie 
serotoninergicznym.
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Oddziaływanie aktywnej formy paracetamolu 
na układ kannabinoidowy

Wpływ AM404 na receptory dla waniloidu

Oddziaływanie AM404 na kanały wapniowe
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Posiadając tak wiele punktów uchwytu podawanie parace-
tamolu powinno wiązać się z dużym ryzykiem interakcji czy 
efektów niepożądanych. Jednak paracetamol stosowany 
krótkotrwale, przy zachowaniu dawek terapeutycznych wła-
ściwie jest ich pozbawiony. Co prawda w dużych pracach 
przeglądowych udowodniono, że stosowany przewlekle może 
zwiększać prawdopodobieństwo wystąpienia nadciśnienia 
oraz krwawień z przewodu z pokarmowego, a stosowanie go  
z niektórymi lekami (takimi jak leki przeciwpadaczkowe, na-
senne, izoniazyd, ryfampicyna) może skutkować nasileniem 
hepatotoksyczności, mimo to nadal pozostaje lekiem o bardzo 
dobrym profilu bezpieczeństwa wśród całej gamy dostępnych 
środków przeciwbólowych. 

Są to dwa kluczowe sformułowania, które stosujemy w przy-
padku paracetamolu. Paracetamol podawany bez przepisu le-
karza nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni (u dzieci) 
lub 5 dni (u dorosłych). Inaczej ma się sprawa z bólem gardła, 
gdzie okresem granicznym są 2 dni. Dlatego warto uczulić pa-
cjentów, żeby ograniczyć stosowanie, zwłaszcza preparatów 
złożonych “wszystko w jednym na grypę”.

Podobnie ma się sprawa z dawkami terapeutycznymi. Przypo-
mnijmy, dla osoby dorosłej dawka jednorazowa to 500-1000 
mg, a dobowa 4000 mg. Dla dzieci przyjmuje się 15 mg parace-
tamolu na każdy kilogram masy ciała, z dobową dawką maksy-
malną 60 mg/kg m.c. Należy uczulić pacjentów, że różne leki, 
o różnych nazwach handlowych mogą zawierać paracetamol  
i co najważniejsze w różnych dawkach! Zawsze przed zastoso-
waniem należy przeczytać ulotkę. Warto też zwrócić uwagę, 
że leczenie rozpoczynamy od jak najmniejszych dawek, stop-
niowo je zwiększając i nie stosujemy dawek “uderzeniowych”. 

Wielokierunkowe działanie paracetamolu, 
a efekty uboczne

„Krótkotrwale i w dawkach 
terapeutycznych”

Podsumowanie
Rolą farmaceuty jest informowanie i przypominanie, że nawet 
najbezpieczniejszy lek, nieprawidłowo przyjmowany, nadal 
jest tym, który może wyrządzić niebagatelne szkody w organi-
zmach naszych i naszych podopiecznych. 
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L e k i  r e c e p t u r o w e  w  t e r a p i i  at o p o w e g o 
z a p a l e n i a  s k ó r y

Atopowe zapalenie  skóry  (AZS)  jest  przewlekłą,  nawracającą 
i  n iezakaźną chorobą skóry  o  podłożu genetycznym,  

w przebiegu której  dochodzi  do  zaburzeń w budowie  i  funk -
cjonowaniu skóry  oraz  układu odpornościowego.  Podstawo -
wym objawem AZS jest  uciążl iwy  świąd,  a  wie lu  pacjentów 

skarży  s ię  na  niemożl iwość  dopasowania  konkretnego  lecze -
nia  do  swoich  dolegl iwości .  W te j  sytuacj i  ratunkiem stają 
s ię  leki  recepturowe,  których prosty  skład często  zapewnia 

satysfakcjonujące  e fekty  terapeutyczne.

4 0

Szacuje się, że z powodu AZS cierpi 
obecnie do 20% populacji, a odsetek 
ten znacznie wzrósł w drugiej połowie 
ubiegłego wieku i nadal wzrasta z uwa-
gi na rozwój cywilizacyjny i przemy-
słowy. U 50-60% chorych dolegliwości 
pojawiają się w pierwszym roku życia,  
a u 70-85% chorych przed osiągnięciem 
piątego roku życia. Zwykle choroba ma 
charakter samoograniczający się i obja-
wy ustępują przed osiągnięciem wieku 
dorosłego.

Biorąc pod uwagę dorosłych, częstość 
występowania AZS określa się na po-
ziomie 2-10%, przy czym obserwuje się 
u nich jej cięższy przebieg oraz większą 
oporność na leczenie. 

Do zdiagnozowania atopowego zapale-
nia skóry niezbędne jest zastosowanie 
kryteriów diagnostycznych opracowa-
nych przez Hanifina i Rajkę. Wyróż-
nia się wśród nich 4 kryteria główne 
(większe) i 23 uzupełniające (mniejsze),  
co przedstawia Tabela 1. Warunkiem 
postawienia diagnozy jest stwierdzenie 
u pacjenta obecności co najmniej trzech 
objawów głównych i trzech uzupełniają-
cych.

W przypadku wystąpienia atopii u dzieci 
stwierdza się zwiększoną zachorowal-
ność na choroby atopowe układu odde-
chowego w późniejszym okresie życia, 
a zaliczyć do nich można alergiczną dy-
chawicę oskrzelową i alergiczny nieżyt 
nosa.

Jak rozpoznać atopowe 
zapalenie skóry?
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Charakterystyczna lokalizacja zmian skórnych w przebiegu 
AZS, która zalicza się do kryteriów głównych, zmienia się wraz 
z wiekiem pacjentów:
 » u dzieci od urodzenia do 2. r. ż.:

• zmiany mają charakter grudkowo-wysiękowy, obficie są-
czą i swędzą oraz łatwo ulegają wtórnemu nadkażeniu;

• występują na twarzy, kończynach, płatkach usznych i tu-
łowiu;

 » u dzieci od 2. do 12. r. ż.:
• zmiany mają charakter wyprysku rumieniowo-grudko-

watego, skóra swędzi i jest sucha, pojawiają się wykwity  
z lichenizacją (zliszajowaceniem), dobrze odgraniczone  
o kształcie pieniążkowatym;

• w tym okresie może dochodzić do złuszczania podeszw  
i opuszek palców;

• zmiany występują na twarzy, w dołach łokciowych, pod-
kolanowych lub na całym ciele;

 » u dzieci powyżej 12. r. ż. i osób dorosłych:
• zmiany mają charakter swędzących nacieków zapalnych, 

są nieostro odgraniczone i zlichenizowane;
• mogą występować na całym ciele, u dorosłych głównie  

w zgięciach stawowych.

Przeprowadzone badania wskazują, że u podstaw choroby 
leżą czynniki genetyczne i jest ona dziedziczona wieloge-
nowo. Za wystąpienie objawów AZS odpowiadają mutacje 
genów odpowiadających za strukturę i czynność naskórka,  
m.in. genu kodującego filagrynę. Konsekwencją tego zjawiska 
jest szereg nieprawidłowości: nadmierna przeznaskórkowa 
utrata wody, świąd i suchość skóry, zwiększona wrażliwość 
na czynniki drażniące, skłonność do rozwoju stanu zapalnego  
i zakażeń, nieprawidłowy skład płaszcza lipidowego, niedobór 
ceramidów i mocznika. 

KRYTERIA DIAGNOSTYCZNE AZS

KRYTERIA GŁÓWNE (WIĘKSZE) KRYTERIA UZUPEŁNIAJĄCE (MNIEJSZE)

• świąd skóry;

• określona lokalizacja zmian w zależności od wieku;

• przewlekły i nawrotowy charakter dolegliwości;

• stwierdzenie atopii u innych członków rodziny.

• rasa biała;
• wczesny wiek ujawnienia się objawów;
• podwyższony poziom IgE;
• nasilenie zmian pod wpływem stresu;
• suchość skóry;
• świąd po spoceniu się;
• nieswoiste zmiany wypryskowe;
• wyprysk sutków;
• obecność rybiej łuski;
• natychmiastowe reakcje skórne;
• nawrotowe zakażenia skóry;
• podatność na infekcje Staphylococcus aureus;
• zapalenie czerwieni ust;
• nawrotowe zapalenie spojówek;
• przebarwienia spojówek i cienie wokół oczu;
• fałd Dennie-Morgana (dodatkowy fałd skóry pod dolną powieką);
• zaćma;
• stożek rogówki;
• rumień twarzy;
• łupież biały;
• akcentacja mieszków włosowych;
• nietolerancja pokarmowa;
• nietolerancja wełny.

Tabela 1. Kryteria diagnostyczne AZS. Źródło: opracowanie autora

W przypadku stwierdzenia choroby u jednego z bliźniąt jed-
nojajowych ryzyko wystąpienia objawów u drugiego z bliźniąt 
wynosi 70-86%. W przypadku bliźniąt dwujajowych ryzyko 
wynosi 21-23%.

Kiedy u jednego z rodziców stwierdza się AZS, ryzyko choro-
by u dziecka wynosi 30%. W przypadku, gdy choroba dotyczy 
obojga rodziców, ryzyko wynosi 50-70%.

Ponadto u osób cierpiących na AZS stwierdza się IgE-zależną 
nadwrażliwość na wiele antygenów (alergeny pyłków roślin, 
roztoczy kurzu domowego oraz pochodzenia zwierzęcego) 
przy jednoczesnej zmniejszonej odporności na infekcje bak-
teryjne i wirusowe.
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Co powoduje rozwój atopii?Jak zmienia się lokalizacja 
charakterystycznych zmian skórnych 
wraz z wiekiem?

Ciekawostka
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Poza czynnikami genetycznymi i immunologicznymi w rozwo-
ju AZS istotną rolę odgrywają czynniki środowiskowe, wśród 
których można wyróżnić zarówno czynniki zwiększające,  
jak i zmniejszające ryzyko wystąpienia AZS.

• cesarskie cięcie;
• antybiotykoterapia w dzieciństwie;
• mieszkanie w mieście;
• chłodny klimat o niskiej wilgotności i ekspozycji  

na promieniowanie UV;
• palenie tytoniu;
• otyłość;
• dieta bogata w pokarmy przetworzone, czerwone mięso 

i tłuszcze nasycone.

• leczenie systemowe: leki przeciwhistaminowe, glikokor-
tykosteroidy, cyklosporyna A, metotreksat, azatiopryna;

• leczenie uzupełniające: fototerapia, immunoterapia, pre-
paraty kwasu γ-linolenowego;

• leczenie biologiczne: omalizumab, efalizumab, antagoni-
ści TNF-α.

W przypadku stwierdzenia w wywiadzie zwiększonego ryzy-
ka AZS i braku objawów klinicznych, zaleca się wprowadzenie 
profilaktyki, która polega m. in. na: przedłużeniu karmienia 
piersią, zakazie palenia tytoniu w ciąży, stosowaniu probioty-
ków, ograniczeniu narażenia na alergeny środowiskowe oraz 
właściwej pielęgnacji skóry.

• karmienie piersią;
• wczesny kontakt z psem, trzodą chlewną i endotoksyna-

mi bakteryjnymi;
• przechorowanie ospy wietrznej do 8. r. ż.;
• dieta bogata w pokarmy nieprzetworzone, warzywa, 

owoce, ryby i orzechy.

Preparaty z tej grupy, zwane inaczej emolientami, to miesza-
niny składników o charakterze hydrofilowym i hydrofobowym, 
często w postaci emulsji O/W lub W/O. Większość z nich wy-
kazuje działanie epidermalne, gdyż tworzą na powierzchni 
naskórka cienką warstwę okluzyjną chroniącą przed nadmier-
ną utratą wody – wywierają pośrednie działanie nawilżające. 
Wynikiem ich działania jest także rozluźnienie i uelastycznie-
nie keratynocytów naskórka, które odpowiadają za wytwarza-
nie naturalnego czynnika nawilżającego (NMF). 

Niektóre ze składników emolientów odpowiadają za odbudo-
wę bariery naskórkowej poprzez wnikanie do struktur cemen-
tu międzykomórkowego. To sprawia, że w efekcie stosowania 
emolientów skóra staje się bardziej miękka, wygładzona i zre-
generowana oraz odporna na uszkodzenia, pęknięcia i wnika-
nie egzogennych substancji drażniących.

• Oleje mineralne: wazelina, parafina płynna. Działają sil-
nie okluzyjnie, zabezpieczają przed utratą wody z naskór-
ka, zmiękczają, natłuszczają skórę.

• Oleje silikonowe: dimetykon. Tworzy warstwę okluzyjną  
i poprawia właściwości sensoryczne preparatu.

• Oleje odzwierzęce i woski: lanolina, wosk biały i żółty. 
Odbudowują barierę naskórkową, nawilżają i działają 
dłużej niż składniki okluzyjne.

Celem leczenia AZS jest zapobieganie zaostrzeniom choroby 
oraz właściwa dbałość o stan skóry. Bardzo istotną rolę w tera-
pii tego schorzenia odgrywa edukacja pacjenta i uświadomie-
nie mu konieczności stosowania preparatów pielęgnacyjnych 
nawet w okresach, gdy objawy choroby mają łagodniejszy 
charakter. 

Wybór metody leczenia AZS jest uzależniony od stopnia nasi-
lenia postaci choroby i obejmuje:
• leczenie miejscowe: glikokortykosteroidy, inhibitory kal-

cyneuryny (takrolimus, pimekrolimus), leki przeciwdrob-
noustrojowe, emolienty;

Mimo obecności na rynku wielu preparatów gotowych, często 
podstawę leczenia AZS stanowią leki recepturowe. Ich pro-
sty skład i nieobecność drażniących substancji dodatkowych 
sprawiają, że w przypadku wielu chorych są jedyną tolero-
waną formą terapii AZS. Istotną kwestią jest także korzystna 
cena w porównaniu do preparatów gotowych, co w przypadku 
konieczności codziennego stosowania dużych ilości produktu 
znacznie obniża koszty terapii.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e)

Jakie czynniki środowiskowe wpływają 
na rozwój AZS?

Czynniki zwiększające ryzyko AZS

Jakie składniki mogą odgrywać rolę 
w działaniu emolientów?

Czynniki zmniejszające ryzyko AZS

W jaki sposób leczy się atopowe zapalenie 
skóry? 

W jaki sposób leki recepturowe mogą 
pomóc w przebiegu AZS?

Recepturowe preparaty nawilżające 
i natłuszczające

A Z S
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• Oleje roślinne: olej lniany i kakaowy. Zawierają nienasy-
cone kwasy tłuszczowe i odbudowują cement międzyko-
mórkowy naskórka.

• Lipidy naskórka: cholesterol i maść cholesterolowa. 
Zwiększają nawodnienie skóry i odbudowują barierę na-
skórkową.

• Humektanty: gliceryna, mocznik, kwas mlekowy. Przy-
ciągają wodę z głębszych warstw skóry i zatrzymują ją 
w warstwie rogowej. Mogą zwiększać przeznaskórkową 
utratę wody, więc powinny być komponowane ze skład-
nikami okluzyjnymi.

• Substancje przeciwświądowe: mentol, kamfora, lidoka-
ina. Stosowane w przypadku silnego świądu skóry.

Dla zapewnienia skuteczności stosowania emolienty należy 
stosować w odpowiedni sposób i z właściwą częstotliwością. 
Istotne, aby aplikować je systematycznie, również w okresach 
wygaszenia objawów AZS. Wydając pacjentowi gotowy lek  
z tej grupy, warto odnieść się do kilku zagadnień:
• Dobór emolientów powinien być indywidualny i zależ-

ny od stanu naskórka oraz jego potrzeb -  tłuste emulsje 
typu W/O zaleca się w stanach nasilonej suchości skóry, 
lżejsze emulsje O/W w stanach zapalnych.

• Zwykle zaleca się je stosować 3-4 razy dziennie w spo-
rej objętości zużywając tygodniowo ok. 250 g preparatu  
w przypadku dzieci i 500 g w przypadku dorosłych.

• W przypadku AZS kąpiele powinny odbywać się w wodzie 
o temperaturze ciała i trwać nie dłużej niż 15 minut.

• Do kąpieli należy używać preparatów nawilżająco-zmięk-
czających o niskim pH, pozbawionych alkoholu, konser-
wantów, substancji zapachowych i powodujących pienie-
nie (SLS).

• Po kąpieli skóra powinna zostać delikatnie osuszona - na-
leży unikać silnego pocierania ręcznikiem.

• Emolienty powinny być aplikowane około 5 minut po ką-
pieli, kiedy skóra wykazuje najlepsze nawodnienie.

• Regularne stosowanie emolientów może stanowić jedyną 
i wystarczającą formę leczenia łagodnych postaci AZS. 

• U wielu pacjentów dzięki emolientom możliwe staje 
się uniknięcie stosowania preparatów sterydowych lub 
zmniejszenie ich dawek.

Rp. 
Aquae 40,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M. f. cremor
D.S. 2 x dziennie na całe ciało

Rp. 
Paraffini liq. 10,0
Aquae
Eucerini aa ad 100,0
M. f. cremor
D.S. 2 x dziennie na twarz

Rp. 
Ureae 5,0
Aquae 15,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie na skórę

Rp. 
Acidi salicylici 1,0
Aquae 40,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 2-3 x dziennie na skórę

Rp.
Siloli 1,0
Glyceroli 10,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M. f. ung.
D.S. co najmniej 2 x dziennie na skórę

Rp.
Paraffini liq. 20,0
Aquae
Lanolini
Vaselini albi aa ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie na skórę

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e)

Jak prawidłowo stosować emolienty?

Przykłady recept na preparaty 
o właściwościach emolientów

A Z S
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Recepturowe substancje o działaniu 
przeciwzapalnym w terapii AZS 

Składnikami preparatów tej grupy są glikokortykosteroidy, 
które przez wielokierunkowe i wieloczynnikowe działanie 
wykazują efekt przeciwzapalny, immunosupresyjny i antypro-
liferacyjny. Dostępne w recepturze surowce (hydrokortyzon 
i prednizolon) są stosowane w łagodnych postaciach AZS,  
w okresach zaostrzenia zaleca się stosowanie preparatów go-
towych o większej sile działania.

W związku z łatwością przenikania sterydów do krążenia 
ogólnego i wywoływania systemowych działań niepożąda-
nych, preparaty tego typu powinny być stosowane z rozwagą 
– najlepiej nie dłużej niż dwa tygodnie. Często jednak są nad-
używane, co prowadzi do rozwoju tachyfilaksji (zmniejszenia 
wrażliwości tkanek na działanie leku). 

Należy uczulić pacjentów, by nie pocierali skóry ręcznikiem, 
nie zrywali złuszczających fragmentów skóry ani nie robili ko-
lejnych peelingów, w celu szybszego pozbycia się łuszczenia. 
Pogorszy to tylko stan cery, wydłuży czas regeneracji i narazi 
na infekcje. 

Należy stosować delikatne środki myjące i nie używać waci-
ków, a kosmetyki nakładać opuszkami palców. Warto także 
odstawić takie substancje aktywne jak kwasy, witamina C czy 
retinol. Należy skupić się na ukojeniu, łagodzeniu, nawilżaniu, 
a w niektórych przypadkach na lekkim natłuszczaniu skóry. Do 
składników aktywnych można wrócić po całkowitym zakoń-
czeniu procesu złuszczania.

Aby terapia przeciwzapalna w AZS była skuteczna, warto 
zwrócić uwagę pacjenta na kilka kwestii:
• W zależności od charakteru zmian skórnych zaleca się od-

powiednią postać leku - kremy i zawiesiny w przypadku 
zmian sączących, maści na zmiany suche i zlichenizowa-
ne.

• Silniejsze działanie wynikające z lepszej penetracji stery-
dów osiągane jest w przypadku stosowania maści, słab-
sze w przypadku kremów i zawiesin. 

• Dla zapewnienia bezpieczeństwa terapii preparaty stery-
dowe zaleca się stosować naprzemiennie z emolientami, 
pamiętając o co najmniej godzinnej przerwie między ich 
aplikacjami.

• Preparaty na bazie sterydów można stosować w schema-
cie terapii ciągłej (codziennie jednorazowo steryd i dwu-
krotnie emolient) lub naprzemiennej (steryd co drugi lub 
trzeci dzień albo raz lub dwa razy w tygodniu, w pozosta-
łe dni tylko emolient).

• Aby leczenie było efektywne, należy stosować odpowied-
nią objętość preparatu w zależności od miejsca jego sto-
sowania z uwzględnieniem tak zwanych jednostek opusz-
kowych (FTU).

• W przypadku stosowania preparatów przeciwzapalnych 
u dzieci, należy zwrócić uwagę na duży stosunek po-
wierzchni ciała do jego masy, co zwiększa ryzyko działań 
niepożądanych i wymaga korekcji dawki leku.

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Aquae
Eucerini aa ad 100,0
M. f. cremor
D.S. 1 x dziennie na skórę twarzy

Rp.
Prednisoloni 0,25
Ureae 5,0
Aquae 15,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie na skórę przez 2 tygodnie

Rp.
Hydrocortisoni 2,5
Aquae 20,0
Vaselini hydropjylici ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie na skórę

Rp.
Hydrocortisoni 1,5
Glyceroli 15,0
Lekobaza LUX ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie przez miesiąc

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e)

Jakie są zasady bezpiecznej terapii związkami 
sterydowymi?

Przykłady recept z glikokortykosteroidami

A Z S
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Rp.
Hydrocortisoni 2,5
Acidi salicylici 2,0
Pastae Zinci ad 100,0
M. f. pasta
D.S. 1 x dziennie na skórę

Rp.
Cupri sulfatis 0,5
Zinci oxydi 3,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie przez 5 dni

Rp.
Gentamycini 0,04
Prednisoloni 0,15
Aquae 5,0
Eucerini ad 50,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie na zmiany skórne

Preparaty recepturowe do stosowania 
w przypadku nadkażeń bakteryjnych 

Niejednokrotnie przyczyną zaostrzeń objawów AZS są wtórne 
zakażenia bakteryjne. Objawiają się one nasilonym wysiękiem 
ze zmian wypryskowych i obecnością żółtawych strupów. 
Czynnikiem, które je najczęściej wywołuje jest gronkowiec 
złocisty. Zasiedla on skórę ponad połowy chorujących na AZS 
i w wyniku osłabionej struktury naskórka łatwo powoduje in-
fekcje. Zakażenia mogą mieć także charakter grzybiczy oraz 
wirusowy, jednak w ich przypadku stosuje się głównie leki 
gotowe.

Biorąc pod uwagę leki recepturowe, należy wymienić roztwo-
ry kwasu borowego i siarczanu miedzi, które aplikuje się na 
trudno gojące się i sączące zmiany w formie mokrych (ale nie 
cieknących) okładów o działaniu bakteriobójczym, grzybobój-
czym i ściągającym. Na rozległe zmiany gronkowcowe zaleca 
się stosować maści zawierające w swoim składzie erytromycy-
nę. Ponadto terapię uzupełnia się antybiotykoterapią doustną. 
 
W przypadku infekcji grzybiczych, którym często towarzyszy 
nadkażenie bakteryjne, stosuje się preparaty będące połącze-
niem sterydu, antybiotyku i leku przeciwgrzybiczego. Nato-
miast leczenie infekcji wirusowych polega na doustnym stoso-
waniu acyklowiru w odpowiedniej dawce dobowej.

Rp.
3% Sol. Acidi borici 500,0
D.S. do okładów na skórę

Rp.
0,5% Sol. Cupri sulfatis 500,0
D.S. 3 x dziennie zmieniać okład

Rp.
Acidi salicylici 3,0
Erythromycini 1,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie na zmiany skórne

Podsumowanie

Atopowe zapalenie skóry będące przewlekłą i uciążliwą cho-
robą, dotyka obecnie coraz większej części społeczeństwa. 
Edukacja pacjentów w kwestii właściwej dbałości o stan skóry 
staje się dzisiaj niezwykle istotnym aspektem skutecznej i bez-
piecznej terapii AZS. Należy stale podkreślać, że w przypadku 
łagodnych postaci choroby zalecana jest jedynie odpowiednia 
i systematyczna pielęgnacja wymagającej skóry, która pozwa-
la na uniknięcie stosowania silniejszych leków. 

mgr farm. Izabela Ośródka
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Przykłady recept o właściwościach 
przeciwinfekcyjnych
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S ta ż  w  H i s z p a n i i  –  p r a w d z i w y  w y m i a r 
F a r m a c j i  S z p i ta l n e j

Hospital  General  Universitat i  d ’Elx  czy l i  Szpital  Uniwersy -
tecki  w Elche  znajduje  s ię  w samym sercu regionu Baix  Vina -

lopó  i  zapewnia  opiekę  zdrowotną mieszkańcom Elche 
i  Santa Pola  l iczącym łącznie  164  000 osób. 

4 7

Jest to Szpital wielospecjalistyczny, 
posiadający Oddziały takie jak: Alergo-
logia, Kardiologia, Gastroenterologia, 
Endokrynologia, Oddział Chorób We-
wnętrznych, Nefrologia, Pulmonologia, 
Neurologia, Neurochirurgia, Onkolo-
gia, Psychiatria, Reumatologia, Oddział 
Chorób Zakaźnych, Angiologia i chirur-
gia naczyniowa, Chirurgia ortopedycz-
na i traumatologia, Chirurgia ogólna  
i plastyczna, Dermatologia, Otolaryngo-
logia, Okulistyka, Urologia, Ginekologia 
i Położnictwo, Pediatria oraz OIOM dla 
dorosłych i dla noworodków. Szpital li-
czy łącznie ok. 600 łóżek.

Servicio de Farmacia - Apteka Szpital-
na wchodząca w skład struktur Szpitala 
Uniwersyteckiego w Elche funkcjonuje 
w trybie 24 h i zatrudnia około 50 osób 
tj. 16 farmaceutów (w tym 7 rezyden-
tów), 14 pielęgniarek, 14 techników 
oraz osoby niefachowe obsługujące 
Dział Administracyjny. Jest to dobrze 
prosperująca Apteka podzielona na 
działy, które mimo iż realizują różne 
zadania, funkcjonalnie tworzą jedną ca-
łość, ponieważ są one od siebie zależne. 
Do Działów Apteki Szpitalnej należą:

• Dział Farmakokinetyki Klinicznej, 
w którym przeprowadzane są ana-
lizy farmakokinetyczne, wykonuje 
się również oznaczanie stężeń le-
ków we krwi i przygotowuje raporty 
farmakoterapeutyczne dla pacjen-
tów monitorowanych i leczonych 
zarówno w oddziałach szpitalnych 
jak i dla pacjentów leczonych am-
bulatoryjnie. W dziale tym przepro-
wadzane są także badania naukowe 
dotyczące prac doktorskich. 

• Dział Badań Klinicznych, w którym 
obecnie prowadzonych jest około 
80 badań klinicznych.

• Dział Żywienia, czyli obszar tzw. 
terapii dożylnej z pracownią żywie-
niową, w której przygotowuje są 
mieszaniny dożylne oraz  żywienie 
pozajelitowe. 

• Dział Unit Dose, czyli system dys-
trybucji leków w dawkach jednost-
kowych

• Dział Onkologii z pracownią cyto-
statyczną,
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• Dział Opieki Nad Pacjentem Ambulatoryjnym, w którym 
przeprowadzane są konsultacje farmaceutyczne, mają-
ce na celu nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
pacjentów z chorobami takimi jak: HIV, mukowiscydoza, 
stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów 
oraz choroby nowotworowe.

• Dział Farmakotechniki, składający się z obszaru, w któ-
rym sporządzane są leki recepturowe oraz obszaru,  
w którym przygotowuje się fasunki leków przeznaczo-
nych do dystrybucji w systemie Unit Dose.

• Obszar Konsultacji Farmakoterapeutycznych: w którym 
udziela się informacji dotyczących leków, przygotowuje 
raporty oraz dokonuje oceny leków dla Komitetu Tera-
peutycznego.

• Obszar Administracyjny, do którego zadań należy przede 
wszystkim; zamawianie leków, wprowadzanie faktur, 
opracowywanie budżetu, przygotowanie raportów ana-
litycznych.

Egzamin FIR przeprowadzany jest raz w roku tego samego 
dnia i o tej samej porze w całej Hiszpanii. Składa się on z około 
225 pytań wielokrotnego wyboru i trwa  5 godzin. 

Po zdanym egzaminie oraz w zależności od jego wyniku, zgod-
nie z określoną kwalifikacją farmaceuta otrzymuje dostęp do 
miejsca szkolenia tj. Apteki Szpitalnej uzyskując status Rezy-
denta (FIR).

FIR (Farmacéutico Interno Residente) odnosi się do oficjal-
nej ścieżki szkoleniowej dla farmaceutów specjalizujących się  
w Hiszpanii. Jest to program szkoleniowy, który w sposób nad-
zorowany i progresywny w czasie 4 lat (w przypadku farmacji 
szpitalnej) umożliwia zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejęt-
ności związanych z tą specjalnością. Jest to możliwe tylko  
w ośrodkach akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia, 
które są w stanie zapewnić odpowiednie specjalistyczne szko-
lenie dla farmaceutów.

Jednym z takich ośrodków jest również Apteka Szpitalna  
w Hospital General Universitati d’Elx tj. Szpitala Uniwersy-
teckiego w Elche, w której w chwili obecnej staż specjaliza-
cyjny odbywa łącznie 7 rezydentów. Każdego roku do grona 
pracowników Apteki Szpitalnej dołącza od 1 do 2 nowych 
rezydentów. Farmaceuta Rezydent traktowany jest jak peł-
nowartościowy pracownik Apteki, ponieważ jest włączany do 
zadań prowadzonych przez Aptekę, otrzymuje również swoje 
obowiązki. Jego staż jest często realizowany w taki sposób, 
że jest on przydzielany do konkretnego Działu w Aptece i tam 
uczy się i realizuje zadania konkretnego obszaru przez okres 6 
miesięcy. Po tym czasie farmaceuta przechodzi do kolejnego 
Działu. 

W trakcie stażu Rezydenci są też często oddelegowywani na 
oddziały szpitalne, w celu poznania specyfiki pracy farmaceu-
ty szpitalnego z pacjentem na oddziale.

Odbycie stażu specjalizacyjnego w danym ośrodku specjali-
zacyjnym wcale jednak nie daje gwarancji otrzymania pracy 
dokładnie w tym miejscu. Przeważnie Rezydenci po zakończo-
nym stażu odchodzą i szukają pracy, tam gdzie są wolne etaty. 
Często wiąże się to ze zmianą miejsca zamieszkania. Jednak 
w przypadku farmaceutów z taką specjalizacją jak Farmacja 
Szpitalna nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ jest 
to na tyle prestiżowa specjalizacja, dająca spore możliwości 
zawodowe oraz dobrze płatną pracę, którą przeważnie otrzy-
mują bez żadnego problemu w Aptece Szpitalnej lub w Dziale 
Badań Klinicznych. 

Ciekawostką jest to, że w Aptece Szpitalnej poza lekami, znaj-
dują się tylko plastry specjalistyczne. Natomiast sprzęt jedno-
razowy i inny asortyment, który można spotkać w polskich ap-
tekach szpitalnych, w Hiszpani znajduje się w tzw. Magazynie 
Głównym stanowiącym oddzielny obszar, który nie podlega 
Aptece. 

W obrębie Apteki zarówno przy pracowni żywieniowej  
jak i pracowni cytostatycznej, znajdują się natomiast ma-
gazyny, w których przechowywany jest sprzęt niezbędny do 
przygotowania leków cytostatycznych,  mieszanin dożylnych 
i żywienia pozajelitowego oraz do sporządzania leków recep-
turowych. Asortyment ten wykorzystywany jest wyłącznie  
w tym celu. 

Warto wspomnieć o tym, jak wygląda ścieżka kariery zawo-
dowej farmaceuty szpitalnego w Hiszpani, ponieważ jest ona 
nieco odmienna niż w Polsce. Możliwość pracy w Aptece Szpi-
talnej w Hiszpani nie jest wcale łatwą sprawą. 

Żeby móc rozpocząć pracę w miejscu takim jak Apteka Szpi-
talna, trzeba mieć dobrze zdany Farmaceutyczny Egzamin 
Państwowy i to właśnie wynik tego egzaminu otwiera ścieżkę 
kariery i daje możliwość rozpoczęcia stażu w Aptece Szpitalnej 
jako FIR czyli Farmaceuta Rezydent.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e)

Farmacéutico Interno Residente – FIR - 
czyli Farmaceuta Rezydent

s ta ż  w  h i s z p a n i i
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Praca w Aptece Szpitalnej jest dla takiego specjalisty prestiżo-
wą i dobrze płatną posadą, a zawód bardzo w Szpitalu szano-
wany i doceniany w takim stopniu jak zawód lekarza.
Warto podkreślić, że specjalizacja z farmacji szpitalnej w Hisz-
panii jest mocno ukierunkowana na kliniczny aspekt  pracy 
farmaceuty oraz na współpracę z pacjentem zarówno w od-
dziale  szpitalnym jak i z pacjentem ambulatoryjnym. 

Poza najbardziej ekskluzywną specjalizacją dla farmaceutów 
jaką jest farmacja szpitalna w Hiszpani farmaceuci mogą zdo-
być specjalizację również w 6 innych dziedzinach takich jak:a-
analiza kliniczna, mikrobiologia i parazytologia, biochemia 
kliniczna, immunologia, genetyka kliniczna i radiofarmacja.

Jednym z Działów, który bez wątpienia zasługuje na szcze-
gólną uwagę jest Dział Farmakokinetyki Klinicznej, w którym 
prowadzone są analizy farmakokinetyczne, badane są prób-
ki biologiczne i monitorowane jest stężenie leków we krwi,  
w celu ustalenia schematu dawkowania leku, tak aby terapia 
była bezpieczna i skuteczna dla pacjenta. Jest to obszar in-
teresujący, głównie ze względu na ogromny potencjał, który 
w Polsce praktycznie w ogóle nie istnieje i nie jest wykorzy-
stany. Terapia monitorowana jest jednym z głównych i pod-
stawowych zagadnień szeroko omawianych podczas szkoleń 
specjalizacyjnych na kierunku farmacja kliniczna, jednak jest 
to przede wszystkim wiedza teoretyczna. Dopiero możliwość 
odbycia stażu w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche pokazała  
w jaki sposób można wykorzystywać zdobytą wiedzę w prak-
tyce. 

Dział Farmakokinetyki Klinicznej w Aptece Szpitalnej posiada 
własne laboratorium, w którym przeprowadzane są pomia-
ry stężeń leków w próbkach biologicznych pochodzących od 
pacjentów skierowane bezpośrednio do Apteki. Są to przede 
wszystkim próbki krwi, jednak w przypadku konieczności 
oznaczenia substancji psychoaktywnych, pochodnych benzo-
diazepin (BZD) lub narkotyków również próbki moczu. 

W celu określenia stężenia leku we krwi oraz przeprowadzenia 
analiz farmakokinetycznych wykorzystywany jest specjalnie 
przeznaczony do tego program komputerowy z wbudowanym 
modułem bayesowskim, który umożliwia wyliczenie wszyst-
kich najważniejszych parametrów farmakokinetycznych,  
co stanowi duże ułatwienie w porównaniu z wyliczeniami ze 
wzorów.

Leki, które podlegają monitorowaniu to te, które posiadają 
wąski indeks terapeutyczny, są potencjalnie toksyczne, wyka-
zują nieliniową farmakokinetykę oraz te, które są przewlekle 
stosowane u pacjentów (dotyczy to przede wszystkim pacjen-
tów leczonych ambulatoryjnie, którzy pozostają pod stałą 
opieką  farmaceutów szpitalnych). 

Leki najczęściej monitorowane w Dziale Klinicznym Apteki 
Szpitalnej to: wankomycyna, kwas walproinowy, digoksyna, 
fenytoina, antybiotyki aminoglikozydowe: amikacyna, genta-
mycyna, tobramycyna oraz  cyclosporyna, everolimus, tacroli-
mus, fenobarbital, linezolid, lit a nawet paracetamol, w celach 
wykluczenia prób samobójczych lub samobójstw (co jest czę-
sto wykorzystywane w toksykologii i kryminalistyce).

W Aptece przeprowadza się również badania moczu w kie-
runku wykrycia obecności substancji psychoaktywnych, amfe-
taminy, kokainy, konopi indyjskich, BZD, trójpierścieniowych 
leków przeciwdepresyjnych (TLPD), barbituranów, morfiny czy 
metadonu. 

Ilościowe określenie narkotyków w moczu wykonywane jest  
dla potrzeb ośrodków i oddziałów leczenia uzależnień dla 
dzieci i młodzieży. Apteka Szpitalna świadczy również usługi 
dla podmiotów zewnętrznych.

Proces monitorowania stężenia leku u pacjenta, rozpoczyna 
się w momencie wystawienia przez lekarza lub farmaceutę 
wniosku dotyczącego zlecenia o monitorowanie stężenia leku 
we krwi tzw. „Karty monitorowania farmakokinetyki”, tworzo-
nego na podstawie obrazu klinicznego pacjenta oraz zastoso-
wanego leczenia farmakologicznego.

Głównymi czynnikami decydującymi o zleceniu terapii moni-
torowanej przez lekarza lub farmaceutę są: kontrola w przy-
padku kontynuacji leczenia przewlekłego, podejrzenie stoso-
wania u pacjenta zbyt małej dawki leku, podejrzenie zatrucia 
oraz w sytuacji, w której zachodzi konieczność wprowadzenia 
u pacjenta tzw. dawki zindywidualizownej.

Zlecenie wystawiane jest elektronicznie, za pomocą specjal-
nego programu komputerowego.
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Terapia monitorowana kluczem do 
bezpiecznej i skutecznej farmakoterapii

Wskazania do monitorowania leków
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Elektroniczny wniosek o monitorowanie zawiera niezbędne 
informacje dotyczące pacjenta takie jak; dane identyfikacyj-
ne, dane antropometryczne (masa ciała, wzrost) nazwa leku, 
który ma być monitorowany, dawka leku, schemat leczenia 
oraz informacje dotyczące czasu pobrania materiału biolo-
gicznego.

Pobieranie próbek krwi wykonywane jest przez personel pie-
lęgniarski w dniu i o godzinie określonej we wniosku o mo-
nitorowanie oraz zgodnie ze wskazówkami w nim zawartymi. 
Niezwykle ważną sprawą jest odnotowanie przez pielęgniar-
ki godziny pobrania próbki krwi i wpisanie jej do formularzu 
wniosku o monitorowanie.

Jeżeli pobranie zostanie przeprowadzone nieprawidłowo, far-
maceuta zgłasza to jako próbkę niemożliwą do oceny i wpisuje 
zalecenia do dalszego postępowania.
Pobrane od pacjentów ambulatoryjnych lub pacjentów hospi-
talizowanych w oddziałach szpitalnych próbki krwi lub moczu 
trafiają do Apteki.

W przypadku pacjentów leczonych ambulatoryjnie monitoro-
wanie dotyczy najczęściej leków takich jak: adalimumab, we-
dolizumab, infliksymab, ustekinumab, ponieważ terapia tymi 
lekami jest długotrwała.

Jeśli formularz zawiera wszystkie niezbędne informacje,  
a przekazana do badania próbka krwi została przygotowana 
prawidłowo, farmaceuta przystępuje do wprowadzania da-
nych do odpowiedniego programu komputerowego.

Po wprowadzeniu do programu komputerowego danych doty-
czących otrzymanych próbek, są one następnie aktywowane  
i wirowane przez 5 min. 

W przypadku próbek moczu przeznaczonych do badania na 
obecność narkotyków, wykazujących zmętnienie, konieczne 
jest ich wirowanie przez 30 sekund przy 4500 obr./min.
Próbki dotyczące leków immunosupresyjnych oznaczane są 
w pełnej krwi i wymagają specjalnego przetwarzania przed 
umieszczeniem ich w analizatorze.

Obszar, w którym przeprowadzane są analizy farmakokine-
tyczne, wyposażony jest w analizatory biochemiczne typu 
INDIKO PLUS, chromatograf  HPLC, lodówkę oraz zamrażarkę, 
które służą do przechowywania próbek biologicznych.

Farmaceuta pracujący w Dziale Farmakokinetyki Klinicznej 
otrzymuje formularz wniosku o monitorowanie w formie pa-
pierowej wraz z odpowiednią próbką, a następnie sprawdza 
poprawność uzupełnienia danych zgodnie z wytycznymi for-
mularza.

Po przeprowadzonej analizie badanej próbki, wynik zapisywa-
ny jest odręcznie w formularz wniosku o monitorowanie leku, 
który dostarczany jest wraz z próbką.
Farmaceuta odpowiedzialny za ten proces wykorzystując swo-
ją wiedzę i doświadczenie, a także korzystając z pomocy pro-
gramu komputerowego, interpretuje wartość liczbową stęże-
nia leku we krwi i ustala schemat dawkowania.

Ostateczny wynik znajduje odzwierciedlenie w przygotowa-
nym przez farmaceutę raporcie farmakokinetycznym, który 
stanowi część historii klinicznej pacjenta. 
Jego głównym celem jest uzyskanie oczekiwanego efektu te-
rapeutycznego przy jak najmniejszej toksyczności.

Każda zmiana wprowadzona w systemie, przygotowywana 
jest w formie raportu i musi zostać  zatwierdzona przez farma-
ceutę dokonującego tych zmian podpisem kwalifikowanym. 
Raport ten, jest dostępny w systemie dla całego personelu 
medycznego zaangażowanego w opiekę nad pacjentem. 

Farmaceuta rezydent sprawdzający wnioski i próbki dotyczące terapii 
monitorowanej
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Pobieranie i transport próbek

Aktywacja i badanie próbek

Odbiór próbek i weryf ikacja wniosków

Interpretacja wyników i przygotowywanie 
raportów
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Informacje o otrzymanych wynikach analizowanych próbek 
przekazywane są przez odpowiedzialnego za ten proces far-
maceutę telefonicznie, bezpośrednio do lekarza lub pielę-
gniarki odpowiedzialnych za pacjenta, w przypadku gdy lek 
musi zostać podany pacjentowi w trybie pilnym, lub gdy wyni-
ki analizy są na tyle niepokojące, że zachodzi konieczność jak 
najszybszego poinformowania  o tym lekarza lub pielęgniarkę.
W pozostałych przypadkach, lekarz i pielęgniarka korzystają 
z raportu przygotowanego w przez farmaceutę i dostępnego 
w systemie.

Kolejnym bardzo ciekawym Działem jest obszar dystrybucji le-
ków w dawkach jednostkowych czyli Unit Dose.

Jest to półautomatyczny i w pełni skomputeryzowany system 
dozujący sterowany diodami świetlnymi wbudowanymi w sza-
fy lekowe zwane potocznie karuzelą pionową Kardex, który 
pozwala na szybki, bezpieczny i skuteczny sposób przygoto-
wania wózków transportowych z modułami szufladowymi. 
Wydawane leki są prawidłowo identyfikowane, ponieważ tra-
fiają do oznaczonych w module szufladkowych pojemników i 
pakowane są w dawkach jednostkowych tj. tabletki, ampułki, 
pojedyncze dawki syropów czy tez granulatów, których fasunki 
przygotowuje się  w Dziale Farmakotechniki Apteki Szpitalnej.
System dystrybucji dawek jednostkowych obejmuje wszyst-
kich pacjentów leczonych w oddziałach szpitalnych za wyjąt-
kiem oddziału OIOM.

Z czasem okazuje się, że  jest on bardzo dla Szpitala opłacal-
ny, ponieważ pomaga w utrzymaniu racjonalnej i tym samym 
oszczędnej farmakoterapii. Cena jest jedyną wadą tego syste-
mu, reszta to już same zalety.

Jest to system mający na celu poprawę bezpieczeństwa pa-
cjentów poprzez zmniejszenie błędów w leczeniu, ogranicze-
nie interakcji i działań niepożądanych, co wpływa pozytywnie 
na jakość leczenia w Szpitalu. Umożliwia on promowanie ra-
cjonalnej farmakoterapii i daje gwarancję przestrzegania za-
leceń lekarskich compliance, ponieważ zlecony przez lekarza 
lek jest prawidłowo dozowany z zachowaniem właściwej drogi 
oraz czasu jego podania.

System ten powoduje także redukcję czasu jaki pielęgniarka 
musi poświęcić na czynności administracyjne i postępowa-
nie z lekiem, a co najważniejsze przykłada się on do promocji 
opieki farmaceutycznej i przyczynia do zwiększenia roli farma-
ceuty w Szpitalu.

Choć Dział Unit Dose kojarzony jest wyłącznie z systemem 
szaf, wózkami modułowymi oraz lekami przygotowanymi  
w dawkach jednostkowych, to najważniejszą i podstawową 
czynnością, która ma wpływ na resztę pracy tego działu jest 
proces walidacji dokonywany przez farmaceutów.

Choć nie jest to system obcy dla polskich farmaceutów, to 
jednak wciąż wzbudza zachwyt, być może dlatego, że nadal 
jest trudno dostępnym rozwiązaniem, ze względu na koszty  
z jakimi trzeba się zmierzyć na samym początku wdrażania 
tego systemu.

Jest to podstawowa usługa wykonywana przez farmaceutę 
szpitalnego, zatwierdzona przez Hiszpańskie Ministerstwo 
Zdrowia, mająca na celu weryfikację zleceń lekarskich pod 
względem dawkowania, możliwych interakcji, zgodnie z usta-
lonymi w Szpitalu procedurami i w oparciu o historię kliniczną 
pacjenta oraz inne choroby współistniejące. Ostatecznym ce-
lem tego procesu  jest racjonalne stosowanie leków. 

Farmaceuci pracujący w Dziale Unit Dose codziennie spraw-
dzają zlecenia lekarskie pacjentów hospitalizowanych w od-
działach szpitalnych dokonując tzw. przeglądu lekowego zgod-
nie z wytycznymi, w celu weryfikacji ewentualnych błędów 
mogących negatywnie wpłynąć na farmakoterapię danego pa-
cjenta. Walidacja farmaceutyczna dotyczy przede wszystkim 
pacjentów po przebytych zabiegach chirurgicznych i  przesz-
czepach oraz tych pacjentów, którzy przyjmują wiele leków  
i mogą wystąpić u nich interakcje lekowe.

Maszyna przygotowująca fasunki tabletek
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UNIT DOSE to coś więcej niż dawka 
jednostkowa

Validación Farmacéutica, czyli walidacja 
farmaceutyczna
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Każdego dnia farmaceuci przeprowadzają walidację zleceń le-
karskich u około 100 pacjentów.

Po przeprowadzonej walidacji, farmaceuta dokonuje w syste-
mie korekty przyjmowanych przez pacjenta leków. Jeśli jest to 
konieczne decyduje o wyłączeniu któregoś leku z terapii pa-
cjenta lub dokonuje zmiany danego leku na inny. W sytuacji, 
gdy zachodzi konieczność bezpośredniej konsultacji z pacjen-
tem, farmaceuta udaje się na oddział szpitalny w celu prze-
prowadzenia wywiadu farmaceutycznego, po którym doko-
nuje korekty przyjmowanych przez niego leków. W następnej 
kolejności farmaceuta przekazuje informacje o dokonanym 
zmianach pielęgniarce oddziałowej i przygotowuje raport do-
tyczący zmian w farmakoterapii pacjenta, który jest dostępny 
w systemie dla całego personelu opiekującego się pacjentem.  
Raport ten jest częścią historii klinicznej pacjenta. 

Dopiero po przeprowadzonej walidacji personel apteki może 
przygotować leki dla pacjentów szpitala w systemie Unit Dose. 
Leki przygotowywane są w wózkach posiadających wbudowa-
ne moduły szufladkowe. Każda szufladka przeznaczona jest 
dla innego pacjenta, numer wózka to numer piętra, na który 
musi on zostać przetransportowany.

Leki w trybie pilnym, wydawane są zawsze w pierwszej ko-
lejności do godziny 11.00, a głównym środkiem transportu 
jest rura pneumatyczna czyli system, w którym cylindryczne 
pojemniki napędzane są przez sieć rur za pomocą sprężone-
go powietrza lub za pomocą podciśnienia. To bardzo sprawny  
i szybki system transportu leków na oddziały stosowany  
w Szpitalu. W ten sposób przesyłane są przede wszystkim leki 
stałe. Nie wskazane jest natomiast przesyłanie w ten sposób 
leków cytostatycznych oraz łatwo pieniących się. System ten 
służy także do przesyłania próbek przeznaczonych dla Dzia-
łu Farmakokinetyki Klinicznej. Pozostałe leki przygotowane  
w wózkach modułowych odbierane są przez transport me-
dyczny Szpitala o określonej godzinie i przewożone na okre-
ślone piętra i oddziały szpitalne. 

Trzecim  sposobem jest bezpośrednie wydawanie leków przez 
personel apteczny w tzw. okienku wydawczym Apteki, dotyczy 
to np. leków dla pacjentów włączonych do badań klinicznych. 
Należy także wspomnieć o pacjentach ambulatoryjnych, któ-
rzy nie wymagają hospitalizacji, ale wymagają leczenia szpi-
talnego i odbierają leki na kolejne cykle leczenia, korzystając  
z usług Ambulatoryjnego Zakładu Opieki Farmaceutycznej, 
którego głównym celem jest promocja opieki farmaceutycz-
nej nad pacjentem oraz racjonalizacja farmakoterapii.

Leki, które nie zostaną podane pacjentowi w oddziale muszą 
zostać zwrócone do Apteki.

Jeżeli personel Apteki po sprawdzeniu zwróconego leku, 
stwierdzi, że nadaje się on do dalszego użytku, wówczas lek 
wraca do obszaru dawki jednostkowej i może zostać ponow-
nie wykorzystany. Jeśli natomiast lek nie będzie mógł być wy-
korzystany ponownie jest utylizowany.

Bardzo interesującym działem jest także Dział Opieki Nad Pa-
cjentem Ambulatoryjnym, w którym prowadzane są konsulta-
cje farmaceutyczne, mające na celu nadzór nad bezpieczeń-
stwem farmakoterapii pacjentów. Apteka w swojej strukturze 
posiada trzy pokoje, w których prowadzone są tego typu  kon-
sultacje. 

Przykład zleceń lekarskich pacjentka w trackie procesu walidacji
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Wydawanie leków z apteki odbywa się 
na kilka sposobów

Zwroty  leków do Apteki

Opieka nad pacjentem ambulatoryjnym
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Konsultacje z pacjentem przeprowadzane są zawsze podczas 
rozpoczęcia terapii, wizyt kontrolnych, wszelkich zmian doko-
nywanych w terapii, a także wtedy, kiedy pacjent o to poprosi. 
Jeżeli nie ma potrzeby do przeprowadzenia konsultacji, lek 
zostaje tylko wydany pacjentowi na podstawie recepty przez 
personel apteczny pracujący w tym Dziale.

Pod opieką Działu pozostają pacjenci chorujący na: reumato-
idalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, AIDS, muko-
wiscydozę, a także pacjenci onkologiczni.

Konsultacje farmaceutyczne dają możliwość spokojnej rozmo-
wy z pacjentem i odbywają się  w komfortowych i przyjemnych 
dla niego warunkach. Pacjent zostaje zaproszony do gabinetu 
przez farmaceutę, który po przedstawieniu się informuje go, 
w jakim celu został tutaj zaproszony.

Pierwsza wizyta konsultacyjna jest szczególnie ważna, po-
nieważ ma ona wpływ na skuteczność zastosowanej terapii 
i wpływa na sukces leczenia. Podczas tej wizyty farmaceuta 
zbiera dane pacjenta oraz dokonuje wnikliwej analizy recepty 
lekarskiej, w celu poznania schematu leczenia oraz danych kli-
nicznych, które znajdują się na zleceniu lekarskim.

Farmaceuta musi również dowiedzieć się; Czy pacjent przyj-
mował wcześniej tego typu leki? Jakie leki obecnie przyjmuje 
zarówno regularnie jak i sporadycznie?, Czy stosuje suple-
menty diety? Czy ma alergię? Czy wystąpiły u niego reakcje 
niepożądane po przyjętych lekach? Czy cierpi na jakieś choro-
by przewlekłe? Ważną kwestią jest również sytuacja społecz-
no-ekonomiczna pacjenta, ponieważ ma ona duży wpływ na 
skuteczność  terapii. 

Farmaceuta sprawdza także wiedzę pacjenta na temat cho-
roby i jej leczenia oraz dowiaduje się, jakie są jego potrzeby 
oraz obawy związane z leczeniem, co również przekłada się na 
sukces terapii. Po rozwianiu wątpliwości oraz po sprawdze-
niu i potwierdzeniu, że pacjent zrozumiał wszystkie przeka-
zane podczas konsultacji informacje, farmaceuta wydaje lek, 
wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi jego dawko-
wania, formy podania, warunków przechowywania (jeśli jest 
to lodówka, lek jest dodatkowo oznaczony). Ponadto pacjent 
otrzymuje specjalną uproszczoną ulotkę informacyjną do-
tycząca zleconego leku i terapii, oraz numer telefonu i dane 
farmaceuty prowadzącego wywiad, aby pacjent mógł skon-
taktować się z nim w przypadku potrzeby i wątpliwości.  Far-
maceuta ustala również termin kolejnej wizyty.

Wizyty kontrolne mają na celu sprawdzenie przestrzegania 
terapii czyli adherence, na które składają się dwa czynniki tj. 
stosowanie leku zgodnie z zaleceniem lekarskim compliance 
oraz konsekwencja i wytrwałość pacjenta w przyjmowaniu le-
ków persistence.
Podczas wizyt kontrolnych zebrane zostają informacje doty-
czące działań niepożądanych, a także wydane zostają pacjen-
towi leki na następny cykl leczenia.

Dużym ułatwieniem jest to, że farmaceuta w Hiszpanii ma 
możliwość sprawdzenia historii choroby pacjenta, stosowa-
nych przez niego leków oraz wyników badań laboratoryjnych. 
Wszystkie te dane znajdują się w systemie komputerowym  
i obejmują one nie tylko wizyty pacjenta w Szpitalu, ale także 
inne odbyte przez niego wizyty lekarskie.
Są to ważne dla terapii informacje, często wykorzystywane 
pomocniczo podczas konsultacji farmaceutycznych przepro-
wadzanych w Dziale Opieki Nad Pacjentem Ambulatoryjnym.

Pokój konsultacyjny 1 - informacja

Opieka nad pacjentem ambulatoryjnym - pokój konsultacyjny
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W Dziale Onkologii, farmaceuta wykonuje pracę typową dla 
klinicysty, która polega przede wszystkim na walidacji far-
maceutycznej tj. sprawdzeniu recept pod kątem dawki leku, 
drogi podania, a także na dokładnej analizie wszystkich leków 
stosowanych pomocniczo przy chemioterapii i sprawdzaniu, 
czy leki te są prawidłowo zlecone oraz czy przerwa między cy-
klami jest właściwa. 

Hiszpańscy farmaceuci szpitalni w odróżnieniu od polskich, 
nie są bezpośrednio zaangażowani  w przygotowanie leków 
cytostatycznych, gdyż pełnią oni głównie funkcję nadzorują-
cą ten proces. Farmaceuta przygotowuje leki cytostatyczne 
jedynie podczas dyżurów, w sytuacjach pilnych, zdarza się to 
jednak rzadko.

Wytyczne i protokoły jakie wykorzystuje się najczęściej w pro-
cesie walidacji onkologicznej  to:
• BC Cancer Chemtherapy Protocols – kanadyjskie wytycz-

ne,
• ESMO Guidelines – europejskie wytyczne
• CNNC Guidelines – amerykańskie wytyczne.
Bardzo ważnym i przydatnym dokumentem farmaceuty pra-
cującego w Dziale Onkologii są wytyczne GEDEFO, dotyczące 
walidacji farmaceutycznej recepty pacjenta onkohematolo-
gicznego.

GEDEFO to hiszpańska grupa działająca na rzecz rozwoju far-
macji onkologicznej, utworzona pod koniec 1995 roku, w celu; 
stworzenia odpowiednich ram ułatwiających szkolenie w dzie-
dzinie onkohematologii, zwiększenia współpracy i wymiany 
wiedzy oraz  doświadczeń w tym zakresie wśród farmaceutów 
szpitalnych. W 2002 roku została nazwana Hiszpańską Grupo-
wą Fundacją Rozwoju Farmacji Onkologicznej, której celem 
jest osiągnięcie solidnej struktury, pozwalającej na dalsze po-
stępy w kierunku osiągnięcia założonych celów. Dziś GEDEFO 
jest punktem odniesienia w rozwoju Farmacji Onkologicznej 
w Hiszpanii.

Celem GEDEFO jest poprawa opieki nad pacjentem onkohe-
matologicznym poprzez szkolenia, badania i rozwój Farmacji 
Onkologicznej.

Wytyczne GEDEFO zawierają wszystkie niezbędne informacje 
jakie farmaceuta musi uwzględnić podczas walidacji recepty 
tj. format recepty (papierowa lub elektroniczna), dane leka-
rza, dane leku i celowość przepisanego leczenia oraz infor-
macje związane z pacjentem; dane antropometryczne, do-
stosowanie pacjenta do przepisanego schematu, weryfikacja 
danych niezbędnych do walidacji dawki, szczególne warunki 
stosowania przepisanego leku oraz dane dotyczące toksycz-
ności leku. 

Wytyczne te zawierają również plan opieki farmaceutycznej 
nad pacjentem onkohematologicznym obejmujący adekwat-
ność leków wspomagających, środki zapobiegające ogólnej  
i określonej toksyczności oraz informacje o pacjentach z okre-
ślonymi schorzeniami. 

Leki cytostatyczne przygotowywane są przede wszystkim dla 
pacjentów oddziału onkologii oraz hematologii ale również 
dla pacjentów leczonych w oddziałach takich jak: urologia, 
neurologia, nefrologia, reumatologia, ginekologia, interna, 
chirurgia i dermatologia.

Dzięki temu, że farmaceuta ma pełen dostęp do danych histo-
rii klinicznej pacjenta, może bez problemu sprawdzić wyniki 
badań laboratoryjnych, w celu określenia, czy pozwalają one 
pacjentowi na przyjęcie kolejnej dawki leku oraz czy zlecona 
terapia jest odpowiednio dla pacjenta dobrana.

Dział onkologii od strony farmaceuty
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Pacjenci onkologiczni stanowią ok. 73% przygotowywanych 
leków, pacjenci  hematologiczni stanowią ok. 10%, natomiast 
pozostałe 17% stanowią pacjenci innych oddziałów.

W Aptece Szpitalnej oprócz standardowej receptury aptecz-
nej, wykonywane są nietypowe maści oraz krople do oczu.
Krople oczne sporządzane z osocza krwi  stosowane są w tzw. 
zespole suchego oka.
 
To doskonała alternatywa dla produktów przemysłu farma-
ceutycznego, ponieważ jest to materiał własny, pobrany od 
pacjenta nie zawierający konserwantów i nie powodują uczu-
lenia.

Tego typu krople gwarantują bezpieczeństwo i doskonałe na-
wilżenie oka, co przynosi długotrwałą ulgę pacjentowi.

Ciekawym lekiem recepturowym wykonywanym w Aptece 
jest także maść do jamy ustnej z takrolimusem, stosowana  
w chorobach takich jak: liszaj płaski czy też GVHD (Graft-Ver-
sus-Host Disease) - choroba przeszczep przeciw gospoda-
rzowi, będąca niepożądaną reakcją fizjologiczną zachodząca  
w organizmie biorcy przeszczepu pod wpływem wprowadzo-
nych obcych antygenowo limfocytów. 

Ponieważ takrolimus jest lekiem immunosupresyjnym, a jego 
działanie może wpływać również na osobę przygotowującą 
tego typu lek recepturowy, znalazł się on na liście leków nie-
bezpiecznych Narodowego Instytutu Bezpieczeństwa i Higie-
ny Pracy - NIOSH (National Institute for Occupational Safety  
& Health).

Lista NIOSH obejmuje te leki, w przypadku których istnieje 
udokumentowane podejrzenie działania toksycznego, kan-
cerogennego, mutagennego oraz embriotoksycznego. Przy 
obróbce leków z takrolimusem należy stosować dodatkową 
ochronę w postaci specjalnej odzieży ochronnej, a lek należy 
wykonywać w specjalnych warunkach. 

W Aptece tego typu maść sporządza się w komorze z nawie-
wem laminarnym, a przygotowująca ją osoba musi pracować 
w specjalnym fartuchu jednorazowym, rękawiczkach, masce 
i czepku.

Receptura - przygotowanie kropli ocznych z osocza krwi

Receptura - przygotowanie kropli ocznych z osocza krwi

Receptura - przygotowanie kropli ocznych z osocza krwi
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Staż w Aptece Szpitalnej w Hiszpanii pokazał mi, jak powin-
na wyglądać praca farmaceuty szpitalnego i klinicznego oraz  
w jaki sposób powinna funkcjonować Apteka Szpitalna. 

W Polsce, szczególnie potencjał farmaceuty klinicznego  
często nie jest doceniany i wykorzystywany. Mamy dobrze wy-
kształconych farmaceutów szpitalnych, którzy w niczym nie 
ustępują farmaceutom hiszpańskim,  jednak my, nie mamy 
narzędzi do działań. 

Jest jeszcze wiele do zrobienia w tym kierunku w Polsce, jed-
nak fakt, że w kraju takim jak Hiszpania, Farmacja Szpitalna 
działa na bardzo wysokim poziomie, daje nadzieję, że i w Pol-
sce uda się zmienić i zrobić to, co powinno być zmienione już 
wiele lat temu. 

Głównym hasłem przewodnim Hiszpańskiej Farmacji Szpitalnej 
SEFH (Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria jest „Jun-
tos llegamos más lejos”  co oznacza „Razem idziemy dalej”. 
 
Myślę, że jest to również bardzo odpowiednie motto dla Pol-
skich Farmaceutów Szpitalnych. Jeśli będziemy dążyć do celu 
RAZEM, to również i MY, Polscy Farmaceuci Szpitalni pójdzie-
my dalej.

Bardzo cieszę się, że mogłam choć tak krótką chwilę spędzić 
w Szpitalu Uniwersyteckim w Elche, ponieważ dla mnie jest 
to ważne i niezapomniane doświadczenie, które z pewnością 
będzie miało wpływ na dalszą ścieżkę zawodową.

To wspaniała przygoda, którą polecam każdemu, kto nie boi 
się wyzwań!

- Agnieszka

Dla mnie ten staż to była ogromna szansa i przygoda. Pozwolił 
mi zobaczyć w praktyce coś, o czym uczyłam się tylko w teo-
rii podczas specjalizacji z farmacji klinicznej. Mam nadzieję,  
że uda mi się choć część z tego co zobaczyłam i przeżyłam 
przenieść na grunt zawodowy tutaj w Polsce, jak chociażby 
opieka nad pacjentem ambulatoryjnym. Wiem, że jeszcze 
daleka droga przed nami, zanim osiągniemy poziom opieki  
w Hiszpanii, ale im więcej osób zdecyduje się na taki staż, tym 
lepiej dla nas.

Ja osobiście polecam taki wyjazd, ponieważ to doświadczenie 
wiele mnie nauczyło i otworzyło oczy na pewne aspekty, nad 
którymi muszę jeszcze popracować.

- Ola

mgr farm. Aleksandra Mikołajczyk
Farmaceutka kliniczna pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Zespolo-
nym w Elblągu na stanowisku starszego asystenta

mgr farm. Agnieszka Fenig
Specjalista Farmacji Klinicznej, Kierownik Apteki Szpitalnej Miejskiego 

Szpitala Zespolonego w Częstochowie, Przewodnicząca Komisji do spraw aptek 
szpitalnych przy OIA w Częstochowie
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W związku z publikowanymi przez niektóre portale infor-
macyjne materiałami, dyskredytującymi wprowadzoną 25 
czerwca 2017 r. nowelizację Prawa farmaceutycznego zwaną  
„Apteką dla Aptekarza”, Naczelna Izba Aptekarska przypo-
mniała najważniejsze fakty i podsumowuje 4 lata funkcjono-
wania regulacji w polskim prawodawstwie. 

Oprócz Polski należą do nich m.in.: Niemcy, Belgia, Dania, 
Francja, Finlandia, Słowenia czy Hiszpania. W ostatnich latach 
zasadę „Apteki dla Aptekarza” przyjęły również Węgry, Łotwa 
i Estonia, odchodząc tym samym od modelu zderegulowane-
go. Zmiany przepisów wzmocniły tamtejsze systemy opieki 
zdrowotnej, a także rolę samych farmaceutów, co przyczyniło 
się do poprawy jakości świadczonych usług farmaceutycznych 
oraz lepszego dostępu pacjentów do leków.

Nie bez znaczenia dla swobodnego dostępu do zaopatrzenia  
w produkty lecznicze ma odległość jaką musi pokonać pacjent, 
aby dotrzeć do najbliższej apteki.  Zgodnie z europejskimi da-
nymi, niemal wszyscy mieszkańcy Europy (99%) są w stanie 
dotrzeć do apteki w ciągu 30 minut, a ponad połowa (58%) 
mieszka w miejscu oddalonym od najbliższej apteki o 5 minut. 
Aktualna liczba podmiotów aptecznych w Polsce, regulowa-
na ustawą „Apteka dla Aptekarza”, bez przeszkód umożliwia 
utrzymanie dostępności placówek aptecznych dla pacjentów.

Zahamowanie często sztucznie pompowanej bańki związanej 
z niemal nieograniczonym otwieraniem aptek, przy zacho-
waniu swobodnego dostępu do leków dla pacjentów, stano-
wiło jeden z priorytetowych celów „Apteki dla Aptekarza”. 
Po 4 latach funkcjonowania regulacji, na rynku wciąż istnie-
je ponad 13,2 tys. podmiotów aptecznych (aptek i punktów 
aptecznych), które w pełni zaspokajają potrzeby zdrowotne 
Polaków. Masowy trend powstawania aptek niemal „drzwi  
w drzwi” obserwowany w dużych miastach, został ograniczo-
ny, dzięki czemu od momentu wejście w życie regulacji na 
wsiach i w małych miejscowościach o liczbie mieszkańców po-
niżej 20 tys. powstało blisko 500 aptek.

Pośrednio ustawa przyczyniła się także do ograniczenia niele-
galnego wywozu leków za granicę, który jest jedną z głównych 
przyczyn braków leków ratujących życie. Zezwolenie na pro-
wadzenie placówek, w związku z naruszeniami prawa cofnięto 
już ponad 400 podmiotom.

Międzynarodowe statystyki jasno wskazują, że wprowadzo-
na w 2017 r. ustawa jest zgodna z przyjętym modelem ryn-
kowym, w oparciu o który funkcjonuje aktualnie ponad 80% 
aptek w kilkunastu europejskich krajach. 

W obliczu licznych i kluczowych zmian legislacyjnych, któ-
re zostały wprowadzone na przestrzeni ostatnich lat, należy 
podkreślić, że ustawa „Apteka dla Aptekarza” stanowi ważny 
krok w kierunku profesjonalizacji sektora aptecznego. Dopeł-
nia ona wachlarz wprowadzonych w ostatnim czasie regula-
cji, których zadaniem jest skupienie uwagi farmaceuty przede 
wszystkim na pacjencie i jego potrzebach zdrowotnych. Klu-
czową z nich jest bezdyskusyjnie ustawa o zawodzie farma-
ceuty, która otwiera przestrzeń dla realizacji usług z zakresu 
opieki farmaceutycznej i wprowadza regulacje zapewniające 
samodzielność i niezależność zawodową farmaceutów. 

Wykładnia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) jasno wskazuje, że przyjęty model „Apteki dla Apte-
karza” sprzyja realizowaniu przez farmaceutów tego rodzaju 
aktywności, gwarantując zachowanie wysokiej jakości świad-
czonych usług zdrowotnych.

4 lata „Apteki dla Aptekarza” 
– najważniejsze fakty dotyczące regulacji

Dostęp do aptek wciąż swobodny

Europejskie wzorce w polskim prawodawstwie

Regulacja jednym z f ilarów profesjonalizacji 
sektora



58

PANORAMA SAMORZĄDU

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e)

Za słuszną przyjmuje się więc opinię Komisji Europejskiej  
z dnia 02.07 2020 r., która wskazuje, że „(…) niezależność za-
wodową najlepiej zabezpieczyć w aptekach będących własno-
ścią zawodowych farmaceutów. W takich aptekach farmaceu-
ci mogą podejmować decyzje istotne dla zdrowia pacjentów 
bez obawy o możliwość ingerencji ze strony właścicieli aptek 
niebędących farmaceutami, którzy ze względów komercyj-
nych mogą być skłonni do wpływania na codzienne zarządza-
nie swoimi aptekami”.

Ukazał się kolejny (2/2021) numer Biuletynu OIA w Białym-
stoku. Wydanie ubarwiają wiersze dr n. farm. Anny Puścion-
-Jakubik z tomiku „Moje wędrowanie” oraz wraz ze zdjęciami 
wykonanymi również przez Panią magister. Oprócz informacji 
samorządowych, pod winietą „Medycyna dla Farmaceutów” 
znajdziemy także dwa artykuły mgr farm. J. A. Mateuszuka: 
„Zastosowanie kannabinoidów w fitoterapii wybranych scho-
rzeń” oraz „Klebsiella pneumoniae ndm-1 i Escherichia coli 
ndm-1, jako "superbakterie" – wyzwaniem epidemiologicz-
nym XXI wieku”.

„Apteka dla Aptekarza” stanowi jedną z przełomowych re-
gulacji wprowadzonych do polskiego systemu prawnego  
w ostatnim dziesięcioleciu. Cztery lata jej funkcjonowania 
przyczyniły się do zahamowania rynkowych patologii, stabili-
zacji i profesjonalizacji rynku aptecznego. Ustawa jest jednym 
z fundamentów stanowiących podstawę dla rozwoju opieki 
farmaceutycznej i umocnienia roli farmaceutów w systemie, 
które niezaprzeczalnie w dłuższej perspektywie czasowej 
przyczynią się do zwiększenia efektywności terapeutycznej  
i ekonomicznej polskiej opieki zdrowotnej.

Izba z Częstochowy opublikowała wpis dotyczący zasad re-
fundacji szczepionek przeciwko grypie w sezonie 2021/2022. 
Można w nim znaleźć informacje, które szczepionki są zniż-
kowe dla poszczególnych grup pacjentów, po uwzględnieniu 
wskazań: "Zwracamy uwagę na różnice we zakresach refun-
dacji pomiędzy poszczególnymi szczepionkami. Przypomina-
my, że w przypadku nie wpisania przez lekarza na recepcie 
poziomu refundacji, pacjent ma prawo otrzymać szczepionkę 
na zniżkę, jeśli tylko należy do odpowiedniej grupy wiekowej. 
Realizujący receptę nie ma uprawnień do weryfikacji zaleceń 
lekarskich".

Wpis zawiera także informację o przepisie, który wprowadza 
bezpłatne szczepionki przeciwko grupie między innymi dla 
osób zatrudnionych w aptece, nauczycieli akademickich, stu-
dentów i doktorantów.

Zgodnie z przepisami, nową aptekę może prowadzić tylko far-
maceuta lub farmaceuci w ramach wybranych spółek osobo-
wych (tzw. „Apteka dla Aptekarza”). W przypadku nowych pla-
cówek obowiązują kryteria geograficzno-demograficzne przy 
ich powstawaniu, a więc 3 tys. mieszkańców w danej gminie 
na jedną aptekę oraz odległość między sąsiadującymi placów-
kami, która wynosi co najmniej 500 metrów. To kryterium nie 
obowiązuje, jeśli nowa apteka powstanie w odległości 1 km 
od obecnie istniejącej. Ten zapis rozwiązuje wszelkie wątpli-
wości co do powstawania nowych aptek wszędzie tam, gdzie 
nie będą spełnione kryteria demograficzne, w szczególności 
na terenach wiejskich i małych miejscowościach.

GOIA informuje o kolejnym Zjeździe Absolwentów - rok ukoń-
czenia 1994, 1995, 1996 i 1997. Spotkanie odbędzie się 9 paź-
dziernika w Ciechocinku w hotelu Amazonka.

Fundament rynku aptecznego

„Apteka dla Aptekarza” 
– wprowadzone zmiany w skrócie
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Śląska Izba Aptekarska w Katowicach zaprasza farmaceutów, 
sympatyków, przyjaciół oraz dzieci do udziału w Mistrzo-
stwach Polski Farmaceutów w biegu przełajowym z okazji 
30-lecia odrodzonego samorządu aptekarskiego, które odbę-
dą się 23 października 2021 r. w Lublińcu. Zawody w biegu 
głównym oraz nordic walking odbędą się na dystansie 5 km, 
a dla dzieci - 500 oraz 1000 m. Oprócz imprezy sportowej od-
będzie się również punktowane szkolenie dla farmaceutów.

Łódzka Izba zamieściła informację Głównego Inspektoratu Sa-
nitarnego dotyczącą posiedzenia Zespołu do spraw Suplemen-
tów Diety przy Radzie Sanitarno-Epidemiologicznej w sprawie 
listy substancji i surowców roślinnych, które nie powinny być 
stosowane do produkcji suplementów diety. Eksperci wskazali 
substancje i surowce roślinne, które uznali za niedozwolone 
do stosowania w suplementach diety. Są to chlorowodorek 
johimbiny oraz grupa johimbiny, pieprz metystynowy (Piper 
methysticum), pankreatyna, ibutamoren, DMAA, ligandrol  
i ostaryna.

LOIA informuje, że w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia 
(poz. 69/2021) opublikowano Obwieszczenie Ministra Zdro-
wia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie mapy potrzeb zdro-
wotnych ustaloną na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 
31 grudnia 2026 r.

Okręgowa Rada Aptekarska w Zielonej Górze zawiadamia  
o zwołaniu XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Apte-
karzy Lubuskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Zielonej Gó-
rze.  Zjazd odbędzie się w dniach 25-26 września 2021 roku 
w Hotelu „Tanzanit” w Jesionce nr 57 k/Kolska (powiat nowo-
solski). Rozpoczęcie Zjazdu planowane jest na godzinę 10:00.

POIA zamieściła relację z rajdu, który odbył się w sobotę 21 
sierpnia 2021. Tegoroczny rajd miał charakter spacerowy  
i odbywał się zalesioną trasą z Rozdziela, przez Ferdel do Wa-
piennego, bez konieczności wykazania się umiejętnościami 
górskimi. 

Jak czytamy w relacji: „Pogoda udała się w sam raz - ani za 
ciepło ani za zimno. Choć całość trasy przebiegała w otoczeniu 
dostojnych buków, to dzięki wieży widokowej pod górą Fer-
del udało się też doświadczyć pięknych widoków i panoramy 
Beskidu Niskiego. (…) Wycieczka przebiegała w bardzo miłej 
atmosferze, wszyscy mieliśmy okazję do oderwania się od 
aptecznej codzienności, poznania Koleżanek i Kolegów farma-
ceutów, a także pięknych okolic Beskidu Niskiego”.

OIA w Warszawie informuje, że 1 września 2021 roku ruszył 
portal szkoleniowy dla farmaceutów zrzeszonych w tej izbie. 
Platforma ma zawierać takie funkcjonalności jak szkolenia, 
webinary, cykliczne spotkania i newsy z rynku.

Również WOIA uruchomiła dla swoich członków od 1 wrze-
śnia nową platformę szkoleniową na stronie www.woia.pl.  
„Po zalogowaniu będzie można wziąć udział w bezpłatnych 
szkoleniach online, za uczestnictwo w których można uzyskać 
2 punkty edukacyjne miękkie. Warunkiem uzyskania punktów 
edukacyjnych jest udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 60% 
pytań w teście wypełnianym online. Certyfikaty generowane 
są automatycznie po zaliczeniu testu w formie pliku pdf do 
wydruku lub zapisania na własnym komputerze”.
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A. utracie wody przez gruczoły potowe

B. zmniejszeniu jonów sodu w organizmie

C. przesunięciu wody z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do 

pozakomórkowej

D. stanie organizmu w którym stężenie jonów sodu nie prze-

kracza stężenia 145 mmol/l w surowicy krwi

Hipernatremia polega na:

TEST WIEDZY

A. 1-4%

B. 5-10%

C. 10-15%

D. 15-20%

Balsam peruwiański działający zewnętrznie słabo 
odkażająco w maści należy stosować w stężeniach:

0 2

A. Znosi niekorzystne działanie tetrahydrokannabinolu (THC)

B. Potęguje niekorzystne działanie tetrahydrokannabinolu 

(THC)

C. Nie ma wpływu na działanie tetrahydrokannabinolu (THC)

D. Działa w innym kierunku niż tetrahydrokannabinol (THC)

Kanabidiol (CBD) w naszym organizmie:

0 3

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

W przypadku stwierdzenia u jednego z rodziców 
atopowego zapalenia skóry, ryzyko wystąpienia 
choroby u dziecka wynosi:

0 7

A. Wysypka alergiczna

B. Wysypka pęcherzykowa

C. Wysypka grudkowo-plamiasta

D. Pokrzywka

Do objawów charakterystycznych zmian zakaźnej 
choroby dłoni, stóp i jamy ustnej (HFMD) należy:

0 4

A. 30 mg/kg m.c.

B. 40 mg/kg m.c.

C. 50 mg/kg m.c.

D. 60 mg/kg m.c.

Dobowa dawka maksymalna paracetamolu stosowa-
nego u dzieci w przeliczeniu na masę ciała wynosi:

0 5

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 0  ( 1 5 8 e)

A. dieta bogata w pokarmy przetworzone, czerwone mięso i 

tłuszcze nasycone

B. wczesny kontakt z psem, trzodą chlewną i endotoksynami 

bakteryjnymi

C. przechorowanie ospy wietrznej do 8 roku życia

D. karmienie piersią

Do czynników środowiskowych zmniejszających 
ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry 
(AZS) należą:

0 6

0 1

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

A. 1,5-2 % masy ciała

B. 2-3% masy ciała

C. 4-5% masy ciała

D. 5-6% masy ciała

Pierwsze objawy odwodnienia organizmu występu-
ją przy utracie wody wynoszącej:

0 8
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