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O D  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej 
otwiera artykuł dr n. farm. Malwiny Lachowicz, która przybliża cele i sposoby lecze-
nia pacjentów cierpiących na reumatoidalne zapalenie stawów oraz wskazuje rolę 
rehabilitacji w przebiegu RZS.

Na co zwrócić szczególną uwagę pacjentom po przeszczepie? Czy dieta pacjentów 
powinna być zmodyfikowana? Jakie leki najczęściej są stosowane w profilaktyce 
zakażeń? Na te pytania odpowiada mgr farm. Anna Grzywa.

Mgr farm. Jolanta Maciejewska wyjaśnia, czym różni się kondycjonowanie włosów 
od ich regeneracji i podpowiada, jak wybierać kosmetyki do pielęgnacji PEH.

O dopingu z apteki, czyli lekach zakazanych w sporcie pisze mgr farm. Aleksandra 
Mroczkowska. Które leki i w jakim celu są stosowane jako nielegalny doping? Jakie 
konsekwencje zdrowotne pociąga za sobą ich stosowanie?

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. Barbara Pandyra-Kowalska
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Reumatoidalne zapalenie  stawów 
– zalecenia oraz leczenie

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) należy do chorób 
zapalnych o charakterze przewlekłym. Schorzenie to może 

powodować uszkodzenie chrząstki,  a także kości,  prowadząc 
w efekcie nawet do niepełnosprawności [1].

0 7

Szacuje się, że z reumatoidalnym zapa-
leniem stawów - w zależności od płci 
- zmaga się około od 0,4% do 1,3% po-
pulacji. Choroba ta 3 razy częściej wy-
stępuje u kobiet niż u mężczyzn i może 
rozwinąć się bez względu na wiek pa-
cjenta. Zaobserwowano jednak, że naj-
częściej RZS pojawia się pomiędzy 4 a 5 
dekadą życia pacjenta [2,3]. 

Kluczową rolę w procesie leczenia RZS 
odgrywa wcześnie postawiona trafna 
diagnoza. Na przebieg leczenia skła-
da się kontrola aktywności choroby 
oraz wdrożenie odpowiednich leków  
o działaniu przeciwreumatycznym, któ-
re będą wykazywały pozytywny wpływ 
na przebieg reumatoidalnego zapalenia 
stawów. Wczesna diagnoza oraz odpo-
wiednie leczenie może przyczynić się do 
zmniejszenia bądź zapobieżenia uszko-
dzeniu stawów nawet u 90% pacjentów, 
co z kolei wiąże się z ochroną przed nie-
pełnosprawnością [1,4]. 

Wśród charakterystycznych objawów 
dla RZS wymieniany jest symetrycz-
ny ból oraz obrzęk stawów rąk i stóp,  
a także poranna sztywność, która może 
utrzymywać się nawet powyżej 1 godzi-
ny [5].

Symptomy towarzyszące reumatoidal-
nemu zapaleniu stawów mogą się różnić 
w zależności od stadium choroby. Wcze-
sny etap RZS może objawiać się zmęcze-
niem, objawami grypopodobnymi, bó-
lem mięśni, utratą łaknienia, spadkiem 
masy ciała, a także obrzękiem i wraż-
liwością stawów, przy jednoczesnym 
wystąpieniu podwyższonego poziomu 
białka C-reaktywnego (CRP, ang. C-Re-
active Protein) oraz zwiększonej szybko-
ści sedymentacji erytrocytów (ESR, ang. 
erythrocyte sedimentation rate) [2,5]. 

Jakie są objawy RZS?
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Jak postępują zmiany w układzie ruchu 
w przebiegu RZS?

Jakie są czynniki ryzyka rozwoju RZS?

Jaki jest patomechanizm RZS?

Rozpoznanie RZS – diagnostyka

Czym jest czynnik reumatoidalny RF?

R Z S

W przypadku nieleczonego lub niedostatecznie leczonego 
RZS, może dojść do wystąpienia takich objawów jak np. guzki 
płucne, chłoniak, wysięk opłucnowy, śródmiąższowa choroba 
płuc, zapalenie spojówki bądź rogówki oka, zaburzenia he-
matologiczne (anemia, eozynofilia, neutropenia, leukopenia, 
trombocytoza, trombocytopenia), miażdżyca naczyń krwiono-
śnych. 

Może również dojść do zmniejszenia zakresu wykonywanych 
ruchów, wystąpienia przykurczy stawów, uszkodzenia chrząst-
ki, erozji kości oraz pojawienia się guzków reumatoidalnych. 
Wymienione objawy ogólnoustrojowe występują na skutek 
przewlekłego stanu zapalnego utrzymującego się w organi-
zmie pacjentów z RZS [2].

Podczas reumatoidalnego zapalenia stawów dochodzi do za-
palenia torebki stawowej składającej się z warstwy zewnętrz-
nej (błona włóknista) oraz wewnętrznej (maziowa), które 
umiejscowione są pomiędzy odpowiednimi kośćmi. Zapalenie 
stawów jest inicjowane oraz podtrzymywane na skutek zło-
żonych wzajemnych interakcji pomiędzy różnymi komórkami 
dendrytycznymi, makrofagami, neutrofilami, osteoklastami, 
limfocytami T, limfocytami B oraz fibroblastami. 

Utrzymujący się przez dłuższy czas w stawie stan zapalny oraz 
obrzęk błony maziowej wywołują ból u pacjenta, natomiast 
przewlekły charakter tego procesu przyczynia się do rozrostu 
błony maziowej, tworząc tzw. "łuszczkę". Łuszczka wykazuje 
negatywny wpływ na zdrowie pacjenta, gdyż oddziałuje na 
obszar powierzchni styku chrząstki i kości, przyczyniając się 
do ich degradacji oraz erozji [2].

Jakie są powikłania nieleczonego RZS?

Stan zapalny w stawach zazwyczaj ma charakter symetryczny, 
pojawiając się we wczesnym stadium choroby w stawach nad-
garstka, rąk oraz stóp. W kolejnym etapie RZS, stan zapalny 
obejmuje większe stawy, takie jak kolanowe, biodrowe, łok-
ciowe czy też ramienne. Zauważono, że stan zapalny znacznie 
częściej występuje w obrębie kończyn górnych aniżeli dolnych. 
W początkowym okresie rozwoju choroby można zaobserwo-
wać niekiedy zaczerwienienie skóry oraz wzrost temperatury 
w zmienionym chorobowo miejscu, a także obrzęk stawu, ból 
podczas jego ucisku oraz wysięk w stawie [5].

Przyczyna występowania reumatoidalnego zapalenia stawów 
nie została poznana, jednakże zaobserwowano, że zarówno 
czynniki środowiskowe jak i genetyczne wykazują wpływ na 
rozwój omawianego schorzenia. RZS prawdopodobnie rozwija 
się u osób z genetycznymi predyspozycjami na skutek zmien-
ności genetycznej, modyfikacji epigenetycznych, a także czyn-
ników środowiskowych zainicjowanych jako następstwo prze-
bytej infekcji lub urazu [2].

Wśród czynników ryzyka rozwoju RZS możemy wymienić rów-
nież otyłość, palenie tytoniu, przyjmowane leki, ekspozycję na 
światło UV, niski poziom witaminy D, zmiany w mikrobiomie 
jelit, płuc, ust, infekcje oraz choroby przyzębia [2,6].

Testy laboratoryjne na wczesnym etapie rozwoju RZS wykazu-
ją się stosunkowo niską czułością, jednak na istniejący stan za-
palny na skutek rozwoju reumatoidalnego zapalenia stawów 
może wskazywać podwyższony poziom OB (odczyn Biernac-
kiego) oraz białka CRP, nadpłytkowość, która może wystąpić 
w fazie schorzenia o wysokiej aktywności, bądź małopłytko-
wość, jako powikłanie polekowe, czy też podwyższone stęże-
nie α-globulin w osoczu. Również autoprzeciwciała przeciw 
cytrulinowanym białkom (ACPA, ang. Anti-citrullinated pro-
tein antibodies) mogą być wykorzystane w celu rozpoznania 
choroby we wczesnym jej stadium, gdyż są one swoiste dla 
RZS [7].

W ramach diagnostyki RZS można poddać badaniu płyn sta-
wowy, który w przypadku aktywnej choroby będzie charak-
teryzować się podwyższonym poziomem białka oraz ilością 
leukocytów [7].

Czynnik RF jest czynnikiem reumatoidalnym i jego stężenie 
ulega podwyższeniu w sytuacji, gdy w organizmie rozwija się 
stan zapalny. Z tego też powodu czynnik RF może być wykorzy-
stywany w celu monitorowania stanów powiązanych z RZS [7].
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Jakie są cele leczenia RZS?

Leczenie farmakologiczne pierwszego 
rzutu

Jakie leki należą do grupy syntetycznych 
LMPCh?

Biologiczne LMPCh

Zalecenia i rekomendacje EULAR

R Z S A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Odkrycie czynnika RF (rheumatoid factor) było dużym prze-
łomem w diagnostyce reumatoidalnego zapalenia stawów. 
Czynnik ten występuje u około 70% pacjentów z rozpoznanym 
RZS, rzadziej na wczesnym etapie choroby. Niemniej jednak, 
czynnik RF może występować nawet na kilka lat przed poja-
wieniem się choroby, co świadczy o tym, że jego obecność 
może wskazywać na zwiększone ryzyko rozwoju tego schorze-
nia. Czynnik RF jest jednym z najpowszechniejszych markerów 
RZS, chociaż jego brak kategorycznie nie wyklucza choroby, 
natomiast obecność może sugerować inne choroby autoim-
munologiczne [8].

Wśród syntetycznych LMPCh możemy wymienić:
• konwencjonalne – metotreksat, sulfasalazyna, lefluno-

mid, chlorochina, hydroksychlorochina, związki złota
• celowane – tofacytynib, baricytynib, upadacytynib.

Mechanizm działania celowanych syntetycznych LMPCh opie-
ra się na inhibicji kinaz janusowych (JAK1, JAK2 i JAK3) [5,9].

Ważnym krokiem w procesie leczenia reumatoidalnego za-
palenia stawów było zatwierdzenie oraz zastosowanie pierw-
szych leków biologicznych, które także zaliczane są do grupy 
leków modyfikujących przebieg choroby (LMPCh) [9].

Leczenie stosowane u pacjentów cierpiących na reumato-
idalne zapalenie stawów ma na celu przede wszystkim osią-
gnięcie remisji lub przynajmniej stanu niskiej aktywności 
choroby. Przyjmuje się, że cel ten powinien zostać osiągnięty 
w okresie 6 miesięcy od jego rozpoczęcia. Warto jednak za-
znaczyć, że istnieje możliwość wprowadzania ewentualnych 
zmian w schemacie leczenia, jeżeli nie przynosi ono efektów 
po 1 miesiącu stosowania. Odpowiednio wczesne wdrożenie 
terapii prawdopodobnie wpływa na poprawę odczuwanych 
przez pacjenta sygnałów choroby oraz jej objawów, a także na 
zmniejszenie lub zatrzymanie występującego stanu zapalnego 
[4,5,9].

Lekiem pierwszego rzutu w terapii RZS jest metotreksat, który 
często jest przepisywany w skojarzeniu razem z substancjami 
leczniczymi należącymi do grupy glikokortykosteroidów. Me-
totreksat najczęściej jest przepisywany w maksymalnej dawce 
25 mg na tydzień. Wymieniony schemat leczenia u około 40-
50% pacjentów przyczynia się do osiągnięcia remisji lub ni-
skiej aktywności choroby [4].

W sytuacji, gdy leczenie z wykorzystaniem metotreksatu oraz 
glikokortykosteroidów nie pozwoliło na osiągnięcie zamie-
rzonych celów, zaleca się zastosowanie leków należących do 
grupy syntetycznych konwencjonalnych LMPCh (leków mody-
fikujących przebieg choroby) [5].

Do leków zaklasyfikowanych do grupy biologicznych LMPCh 
należą substancje charakteryzujące się 5 różnymi ścieżkami 
działania. Wyróżniamy tutaj leki skierowane przeciwko czyn-
nikowi martwicy guza alfa, przeciwko receptorom dla interle-
ukiny 6 (IL-6R), receptorom dla interleukiny 1 (IL-1R), limfocy-
tom B oraz czynnikom kostymulującym limfocyty T [9].

W obrębie biologicznych LMPCh możemy wyróżnić:
• oryginalne – antycytokinowe (adalimumab, certolizu-

mab, golimumab, anakinra, etanercept, infliximab) i nie-
antycytokinowe (rytuksymab, abatacept)

• biopodobne – np. adalimumab, infliksymab, etanercept, 
rytuksymab [5].

Od 2010 roku EULAR (European League Against Rheumatism) 
opracowuje oraz przedstawia zalecenia dotyczące leczenia 
reumatoidalnego zapalenia stawów z wykorzystaniem biolo-
gicznych oraz syntetycznych LMPCh. Rekomendacje ze strony 
EULAR można wymienić w 12 następujących punktach: 
1. zaleca się rozpoczęcie terapii z wykorzystaniem biolo-

gicznych LMPCh jak najszybciej po rozpoznaniu RZS
2. eczenie RZS powinno mieć na celu osiągnięcie remisji lub 

niskiej aktywności choroby u każdej leczonej osoby
3. w czasie, gdy choroba wykazuje się aktywnością, zaleca 

się jej monitorowanie w okresie co 1-3 miesiące. Sposób 
leczenia należy zmodyfikować w sytuacji, gdy poprawa 
nie jest zauważalna w ciągu 3 miesięcy od momentu roz-
poczęcia leczenia, bądź gdy przyjęty cel leczenia nie zo-
stał osiągnięty po upływie 6 miesięcy
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Jaka jest rola rehabilitacji w przebiegu 
RZS?
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Z tego też powodu zaleca się - poza leczeniem farmakologicz-
nym - wdrożenie rehabilitacji. Rehabilitacja obok farmakote-
rapii w procesie leczenia RZS pełni ważną rolę, której nie na-
leży bagatelizować [11].

Kinezyterapia i f izykoterapia

W ramach rehabilitacji możemy wymienić kinezyterapię oraz 
fizykoterapię. W ustabilizowanym okresie RZS zalecane są 
ćwiczenia aerobowe, dynamiczne na umiarkowanym i bar-
dziej wymagającym zaangażowania poziomie, tak aby były 
one dostosowane do pacjenta. 

W przypadku, gdy choroba charakteryzuje się większą aktyw-
nością, sugerowane są ćwiczenia bierne, oddechowe oraz izo-
metryczne. Również ćwiczenia oporowe będą ogrywać istotną 
rolę w rehabilitacji, gdyż będą one sprzyjać zwiększaniu siły 
mięśniowej. Regularne ich wykonywane będzie oddziaływać 
na komórki mięśniowe poprzez ograniczenie ich apoptozy,  
co z kolei będzie się przekładać na zmniejszenie wyniszczeń 
spowodowanych chorobą. Nasilenie oporu oczywiście powin-
no być dostosowane do stopnia uszkodzenia stawów oraz tka-
nek miękkich pacjenta [12].

W dużej części przypadków osób cierpiących na reumatoidal-
ne zapalenie stawów, schorzenie to dotyczy stawów rąk, dla-
tego też podczas rehabilitacji szczególną uwagę należy zwró-
cić właśnie na tę część ciała. Oprócz tradycyjnej kinezyterapii 
można spróbować także metody kinesiotapingu, która polega 
na przyklejaniu specjalnej, elastycznej taśmy na powierzchnię 
ciała [12]. 

Wśród zabiegów fizykoterapeutycznych wykorzystywanych  
u pacjentów z RZS możemy również wymienić m.in. termo-
terapię (przede wszystkim krioterapię), ultradźwięki, biosty-
mulację laserową, przezskórną elektryczną stymulację ner-
wu TENS (ang. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation), 
elektroterapię, hydroterapię oraz ręczny masaż tkanek mięk-
kich [12-14]. 

4. metotreksat powinien być uwzględniony w początkowym 
schemacie leczenia

5. w sytuacji, gdy pacjent cechuje się przeciwwskazaniem 
do stosowania metotreksatu, należy rozważyć zastoso-
wanie leflunomidu lub sulfasalazyny w pierwszej strategii 
leczenia;

6. krótkoterminowe stosowanie glikokortykosteroidów po-
winno być wzięte pod uwagę podczas rozpoczęcia lub 
przy zmianach w leczeniu syntetycznymi konwencjonal-
nymi LMPCh, w różnych schematach dawkowania i dro-
gach podania; dawki glikokortykosteroidów powinny być 
zmniejszane, gdy tylko zaistnieje taka możliwość

7. w sytuacji, gdy cel leczenia nie został osiągnięty w przy-
padku zastosowania pierwszej strategii leczenia wyko-
rzystującej syntetyczne konwencjonalne LMPCh, należy 
rozważyć inne leki należące do tej grupy związków

8. jeżeli terapia syntetycznymi konwencjonalnymi LMPCh 
nie przyczyniła się do osiągnięcia celu leczenia, a czynni-
ki prognostyczne są na niskim poziomie, należy dołączyć 
biologiczne lub syntetyczne celowane LMPCh

9. biologiczne i syntetyczne celowane LMPCh powinny być 
połączone z syntetycznymi konwencjonalnymi LMPCh; u 
osób, które nie mogą stosować syntetycznych konwen-
cjonalnych LMPCh w skojarzeniu, inhibitory szlaku IL-6 i 
syntetyczne celowane LMPCh mogą wykazywać pewne 
zalety w porównaniu do innych biologicznych LMPCh

10. jeżeli leczenie biologicznymi lub syntetycznymi celowa-
nymi LMPCh zawiodło, należy rozważyć terapię z wyko-
rzystaniem innych leków należących do biologicznych lub 
syntetycznych celowanych LMPCh.  Jeżeli jedna terapia z 
wykorzystaniem inhibitora czynnika martwicy nowotwo-
ru zawiedzie, pacjent może otrzymać substancję o innym 
sposobie działania lub drugi inhibitor czynnika martwicy 
nowotworu

11. w sytuacji, gdy pacjent znajduje się w utrzymującej się 
remisji choroby po zmniejszeniu glikokortykosteroidów, 
można rozważyć ograniczenie biologicznego lub synte-
tycznego celowanego LMPCh, zwłaszcza jeżeli leczenie 
jest połączone z syntetycznym konwencjonalnym LMPCh

12. jeżeli pacjent znajduje się w utrzymującej się remisji, 
można rozważyć ograniczenie syntetycznych konwencjo-
nalnych LMPCh [10].

Reumatoidalne zapalenie stawów jest chorobą o charakterze 
przewlekłym i może przyczyniać się do uciążliwych ograniczeń 
podczas wykonywania codziennych prac, co skutkuje obniże-
niem jakości życia. 

Ograniczenia f izjoterapii

Pamiętajmy, że kontrola lekarza oraz fizjoterapeuty jest nie-
zbędna w trakcie rehabilitacji, gdyż istnieje ryzyko wystąpie-
nia przeciążeń oraz ewentualnych deformacji narządów ru-
chu. Ortezy i sprzęt pomocniczy mogą zapobiec nadmiernemu 
eksploatowaniu stawów, a także zmniejszyć potencjalny ból 
pojawiający się podczas wykonywania codziennych czynności 
[12,13]. 
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Efekty stosowania krioterapii

Zaobserwowano pozytywny wpływ krioterapii na odczuwane 
bóle u pacjentów z RZS, działanie przeciwobrzękowe, a także 
na skrócenie czasu trwania odczuwanej porannej sztywności. 
Działanie przeciwbólowe krioterapii u osób cierpiących na 
reumatoidalne zapalenia stawów związane jest m.in. ze zwę-
żeniem naczyń krwionośnych, spowolnieniem metabolizmu 
oraz przewodnictwa nerwowego, co przyczynia się do odczu-
wanego efektu przeciwbólowego. 

Efekty utrzymują się do kilku godzin, dlatego zaleca się powta-
rzanie tych zabiegów nawet 2-3 razy dziennie. Dłużej utrzymu-
jące się działanie przeciwbólowe można osiągnąć przy terapii 
w kriokomorze m.in. na skutek blokady receptorów odpowie-
dzialnych za ból w centralnym układzie nerwowym [12, 13]. 

Pomimo dużej liczby pacjentów zmagających się z RZS, ko-
rzystnie reagujących na zastosowane leczenie, niestety nadal 
jest grupa nieodpowiadająca na nie, co skłania do poszukiwań 
nowych terapii. Rozwój nauki i postępy osiągane w tej dzie-
dzinie przyczyniają się do udoskonalania schematów leczenia, 
dzięki czemu możliwe jest ograniczenie procesu prowadzące-
go do nieodwracalnego uszkodzenia stawów u znacznej grupy 
ludzi zmagających się z reumatoidalnym zapaleniem stawów. 

Odpowiednio wcześnie rozpoczęte leczenie z wykorzystaniem 
metotreksatu oraz glikokortykosteroidów, a następnie innych 
leków należących do LMPCh w znacznym stopniu przyczynia 
się do osiągnięcia poprawy, a także możliwości uniknięcia nie-
pełnosprawności związanej z RZS. 

Warto jednak zaznaczyć, że wszystkie leki stosowane w te-
rapii skierowanej względem reumatoidalnego zapalenia sta-
wów charakteryzują się działaniem objawowym, natomiast 
nie usuwają źródła choroby. Ważnym aspektem jest jednak 
możliwość osiągnięcia zadowalających rezultatów w procesie 
hamowania zniszczeń stawów zmienionych na skutek stanu 
zapalnego, dzięki odpowiedniej terapii [1,4,15].
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F a r m a k o t e r a p i a  A D H D 
–  k o r z y ś c i  i  z a g r o ż e n i a

ADHD,  czy l i  zespół  nadpobudl iwości  ruchowej  z  def icytem 
uwagi,  to  najczęstsze  zaburzenie  neurorozwojowe u  dzie -

ci .  W znoszeniu  objawów te j  choroby  stosowane są  g łównie 
pochodne  amfetaminy  i  propyloaminy,  a le  także  leki  prze -

ciwdepresyjne,  neuroleptyki  czy  pobudzające  receptory  al fa -
-adrenergiczne.

1 4

Stosowanie w leczeniu pochodnych 
amfetaminy i propyloaminy często wy-
wołuje wiele kontrowersji ze względu 
na duże ryzyko uzależnienia [1] i wiele 
skutków ubocznych. Mimo to, ich zasto-
sowanie w wielu krajach rośnie w bar-
dzo szybkim tempie.

Zespół nadpobudliwości psychorucho-
wej z deficytem uwagi (ADHD – atten-
tion deficit hyperactivity disorder) jest 
najczęstszym zaburzeniem neuroroz-
wojowym u dzieci, pojawiającym się 
zazwyczaj przed ukończeniem 5. roku 
życia. Według różnych źródeł, częstość 
występowania ADHD to od 3% do 10% 
u dzieci w wieku szkolnym oraz od 4% 
do 5% u dorosłych. Choroba ta objawia 
się nadmierną aktywnością ruchową  
i impulsywnością oraz zaburzeniami  
w koncentracji uwagi. Pojawienie się jej 
w dzieciństwie, daje średnio 50% szans 
na utrzymanie się niektórych jej obja-
wów również w wieku dorosłym.

W ostatnich latach obserwuje się ciągły 
wzrost diagnozowanych przypadków 
ADHD u dzieci. Problem jest tak duży,  
że chorobę tę określa się nawet 
jako plagę XXI wieku, zwłaszcza  
w USA i kilku europejskich krajach.  
Z pewnością przyczynkiem do dys-
kusji jest szkodliwość oraz skutki 
uboczne samej farmakoterapii [6]. 

Z drugiej strony, wielu specjalistów 
uważa, że wczesna diagnoza i wdrożenie 
leczenia już w dzieciństwie może zapo-
biegać wystąpieniu cięższego i przewle-
kłego przebiegu choroby w życiu doro-
słym. Naukowcy jeszcze do niedawna 
zastanawiali się, czy tę chorobę należy 
w ogóle leczyć, a jeżeli tak – to która  
z form terapii jest wystarczająco sku-

ADHD – kontrowersyjna 
choroba
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Jak stare teorie wpływają na postrzeganie 
ADHD dziś?

Teoria neurobiologiczna

A D H D

Rozpoznanie stawiane jest w oparciu o wywiad i obserwacje 
zachowań dziecka. Istnieje kilka specyficznych cech, na pod-
stawie których lekarze diagnozują tę chorobę:

• nadmierna ruchliwość: dziecko z ADHD nie może „usie-
dzieć w miejscu”, spokojnie się bawić, jest stale w ruchu, 
jest nadmiernie hałaśliwe;

• impulsywność polegająca na nagłych i chaotycznych za-
chowaniach: dziecko nie umie zaczekać na swoją kolejkę, 
często odpowiada nieproszone, wtrąca się do zabawy 
czy rozmowy, łatwo wpada w gniew, nie umie przewi-
dzieć konsekwencji i ocenić ryzyka swojego działania;

• zaburzenia uwagi: dziecko łatwo rozprasza się, nie jest  
w stanie skoncentrować się, ma problemy z przyswaja-
niem informacji, często nie pamięta co miało zrobić, po-
pełnia proste błędy i nagminnie gubi różne rzeczy.

Z reguły te objawy są nasilone w takim stopniu, że w istotny 
sposób utrudniają codzienne funkcjonowanie zarówno dziec-
ka, jak i jego otoczenia.

Pomimo kontrowersji, które budzi sama choroba, wieloletnie 
obserwacje i badania pozwoliły uznać ją za chorobę chronicz-
ną, dziedziczną i o podstawach neurobiologicznych, która 
wbrew pierwotnym przypuszczeniom dotyka nie tylko dzieci, 
ale również ludzi dorosłych i dorastających.

Obecnie uważa się, że 70-80% przypadków ADHD ma uwa-
runkowania genetyczne, w wyniku których dochodzi do 
nieprawidłowości strukturalnych i czynnościowych mózgu.  
W przebiegu tej choroby u pacjentów najczęściej stwierdza 
się zmniejszenie objętości mózgu, zwłaszcza kory przedczo-
łowej, jądra ogoniastego i gałki bladej oraz robaka móżdżka. 
Znacznie obniżona jest aktywność układu dopaminergiczne-
go, zwłaszcza w korze przedczołowej. Niedobór dopaminy 
powoduje zaburzenia w regulacji odbioru i przetwarzania 
informacji oraz brak kontroli nad nadmiarem bodźców. Do-
datkowo u pacjentów cierpiących na ADHD obserwuje się 
obniżenie poziomu noradrenaliny, która reguluje zachowanie  
i odbiór zagrożeń.

Kilkadziesiąt lat temu podejmowano pierwsze próby wyja-
śnienia przyczyn rozwoju nietypowego zachowania u dzieci, 
które dziś nazywamy ADHD. Uważano wówczas, że są za nie 
odpowiedzialne mikrouszkodzenia ośrodkowego układu ner-
wowego z okresu pre- i perinatalnego. Inna teoria zakładała 
przewlekłe zatrucia ołowiem czy negatywny wpływ barwni-
ków i konserwantów dodawanych do żywności. Przez długi 
czas krążyły również teorie o wpływie nieprawidłowej sytu-
acji rodzinnej i błędach wychowawczych (w pewnym stopniu 
pokutują one do dziś).

U 80% dzieci z ADHD obserwuje się występowanie równole-
gle innych chorób i zaburzeń. Oczywiste są różnego rodzaju 
specyficzne trudności w nauce i w szkole. Dotyczy to 26% 
dzieci i młodzieży z ADHD. U 31% takich dzieci występują po-
nadto zaburzenia lękowe i emocjonalne, w tym również de-
presja. Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej często 
współistnieje również zespół tików (u 20% dzieci z ADHD). 
Z drugiej strony, ADHD jest rozpoznawane także przy innych 
schorzeniach, ponieważ objawy tej choroby występują aż  
u 50% dzieci z zespołem Tourette’a i u 28% dzieci z padaczką.

Pierwszą i podstawową metodą leczenia ADHD jest tera-
pia niefarmakologiczna, czyli psychoedukacja i psychotera-
pia. Psychoedukacja to przekazanie dziecku, rodzicom i na-
uczycielom wiedzy na temat objawów, przyczyn, rokowania  
i możliwości leczenia ADHD. Na tym etapie ważne jest „zdjęcie 
winy” z dziecka i rodziców za występujące objawy, ale również 
udzielenie porad, wsparcia i przekazanie sposobów radzenia 
sobie w trudnych sytuacjach.

Psychoterapia uczy natomiast, w jaki sposób reagować na za-
chowania dziecka i jak nad nim pracować. Te sposoby mają na 
celu wygaszenie złych, a wzmacnianie dobrych nawyków przy 
zastosowaniu systemu nagród i kar. Podczas całego procesu 
terapeutycznego bardzo ważny jest stały kontakt i współpraca 
ze szkołą, nauczycielem i pedagogiem szkolnym. Wspomaga-
jącą metodą terapii w leczeniu ADHD jest tzw. biofeedback, 
który pomaga modyfikować zachowania, uczy innego sposobu 
reagowania, wpływa na nadruchliwość, a zwłaszcza zaburze-
nia koncentracji uwagi.

Czym objawia się ADHD?

Przyczyny rozwoju choroby dawniej i dziś

ADHD a choroby towarzyszące

Niefarmakologiczne metody terapii ADHD
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Wczesna interwencja, uczenie rodziców i nauczycieli wspiera-
nia i rozumienia dzieci z ADHD daje szansę na poprawę funk-
cjonowania i może zapobiec wtórnym zaburzeniom w doro-
słym życiu. Gdy psychoedukacja i psychoterapia nie przynoszą 
oczekiwanych efektów, a objawy są tak nasilone, że uniemoż-
liwiają dziecku i jego rodzinie normalne funkcjonowanie, zale-
cane jest wdrożenie farmakoterapii. Należy jednak pamiętać, 
że jest to ostatni element terapii i ma wiele ograniczeń. Nie 
wszystkie dzieci wymagają stosowania leków i nie wszystkie 
mogą je stosować.

Spośród pochodnych amfetaminy w leczeniu objawowym 
ADHD u dzieci powyżej 6. roku życia stosowane są: metylofe-
nidat (np. Concerta, Difumenil, Medikinet), deksmetylfenidat 
(np. Focalin), lisdeksametamfetamina (np. Vyvance, Tvynese, 
Elvanse), deksamfetamina (np. Dexedrine, Dextrostat) czy 
mieszanina soli deksamfetaminy i amfetaminy (np. Adderall 
XR).

Drugą grupą leków psychostymulujących, obok pochodnych 
amfetaminy, są pochodne propyloaminy. Głównym przedsta-
wicielem tej grupy jest atomoksetyna – selektywny inhibitor 
wychwytu zwrotnego noradrenaliny. Jej skuteczność jest zbli-
żona do pochodnych amfetaminy i zwykle jest dobrze tole-
rowana. Przeciwwskazania i działania niepożądane również 
przypominają te, które wykazują pochodne amfetaminy. Wy-
różnia ją jednak większe ryzyko zachowań agresywnych i wro-
gich wobec otoczenia oraz chwiejność emocjonalna podczas 
terapii.

Lekiem psychostymulującym jest również pemolina, która 
nie jest pochodną amfetaminy. Lek ten posiada mniej efek-
tów ubocznych niż większość stymulantów, między innymi nie 
powoduje zmniejszenia apetytu i suchości w ustach. Niestety 
może wywoływać poważne zaburzenia funkcji wątroby i z tego 
względu stosowana jest rzadko.

W leczeniu objawów ADHD stosuje się głównie leki o działaniu 
psychostymulującym, które pobudzają czynności psychiczne, 
głównie napęd psychoruchowy, przez zwiększenie aktywności 
umysłowej i koncentracji uwagi. Skutecznie łagodzą one ob-
jawy ADHD u około 65-75% chorych, a według innych źródeł 
nawet u 80-90% młodych pacjentów.

Metaanaliza opublikowana w 2018 dotyczyła 15 randomizo-
wanych badań kontrolnych obejmujących 4648 dzieci w wie-
ku 6-17 lat. Porównywano grupy dzieci leczone stymulantami  
i innymi lekami. Wyniki były jednoznaczne – dzieci stosują-
ce psychostymulanty odniosły dużo większą korzyść terapeu-
tyczną, niż dzieci stosujące pozostałe leki wykorzystywane  
w ADHD.

Podstawowe znaczenie w leczeniu ADHD mają pochodne am-
fetaminy i propyloaminy. Amfetaminy to grupa związków che-
micznych, które wykazują działanie pobudzające na czynności 
psychiczne – znoszą uczucie zmęczenia i senność, zwiększają 
zdolność do koncentracji, ale wykazują jednocześnie działa-
nie euforyzujące i anorektyczne. Są skuteczne nie tylko w le-
czeniu ADHD, ale również narkolepsji i otyłości. Ze względu 
jednak na silne działanie uzależniające [8] oraz wywoływanie 
zaburzeń czynności psychicznych, stosowanie ich w leczeniu 
otyłości jest bardzo ograniczone [9]. 

Działanie pochodnych amfetaminy polega głównie na bloko-
waniu wychwytu zwrotnego dopaminy, noradrenaliny i sero-
toniny oraz zwiększeniu uwalniania tych neuroprzekaźników  
z zakończeń presynaptycznych. Amfetaminy działają podobnie 
do kokainy, ale znacznie dłużej. Ich działanie psychostymulu-
jące utrzymuje się przez około 4 godziny, a po tym czasie do-
chodzi do rozwoju zaburzeń depresyjnych z współwystępują-
cym lękiem.

W Polsce najczęściej stosowanym lekiem z grupy leków psy-
chostymulujących jest metylofenidat. Lek ten, podobnie jak 
inne pochodne amfetaminy, poprawia koncentrację uwagi 
oraz zmniejsza nadruchowość i impulsywność w wyniku zwięk-
szenia poziomu głównie dopaminy i noradrenaliny. Większość 
najnowszych wytycznych sugeruje, że to właśnie metylofeni-
dat powinien być lekiem pierwszego rzutu w leczeniu ADHD. 
Ze względu na bezpieczniejszy profil farmakologiczny i wygo-
dę w schemacie dawkowania, zaleca się stosowanie metylofe-
nidatu w preparatach o modyfikowanym sposobie uwalnia-
nia leku, co minimalizuje wahania stężenia leku w surowicy.  
W Polsce dostępne są preparaty o przedłużonym uwalnianiu 
w jednorazowej dawce porannej od 18 mg do maksymalnie 
54 mg/dobę. 

Od momentu rozpoczęcia leczenia metylofenidatem, należy 
uważnie monitorować występowanie działań ubocznych. Lek 
ten ma szeroki zakres działań niepożądanych – najczęściej są 
to zaburzenia łaknienia i związany z tym spadek masy ciała 
oraz zahamowanie wzrostu u dzieci i zaburzenia rytmu serca.

Metylofenidat – lek pierwszego rzutu 
w ADHD

Leki psychostymulujące

Pochodne amfetaminy i propyloaminy
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Najpoważniejszym powikłaniem związanym ze stosowaniem 
tego typu leków jest psychoza amfetaminowa, która może 
wystąpić również w osób stosujących dawki terapeutyczne. 
Jej przebieg może mieć charakter ostry, głównie w postaci 
omamów czuciowych i parestezji, halucynacji i niepokoju lub 
przewlekły, z omamami słuchowymi i urojeniami prześladow-
czymi. Objawy psychozy amfetaminowej mogą utrzymywać 
się 2 tygodnie, a nawet dłużej. Nadużywanie pochodnych 
amfetaminy może prowadzić do wystąpienia agresji, stanów 
lękowych, natręctw ruchowych z zachowaniem stereotypo-
wym polegającym na wykonywaniu bezcelowych i nieprawi-
dłowych ruchów kończyn, tułowia lub mięśni twarzy.

Metylofenidat – lek pierwszego rzutu 
w ADHD

Wysokie ryzyko uzależnienia

Psychostymulanty zyskują coraz większą popularność nie tyl-
ko w leczeniu ADHD u dzieci, ale również jako używka wśród 
zdrowych osób, na przykład studentów.

A D H D

W związku z tym konieczna jest ocena wzrostu i masy ciała co 
6 miesięcy oraz kontrola częstości bicia serca i ciśnienia tęt-
niczego co 3 miesiące. Wśród innych skutków ubocznych me-
tylofenidatu wymienia się bezsenność, tiki, obniżenie progu 
drgawkowego, ale również depresję, zwiększoną wrażliwość 
na bodźce z otoczenia, urojenia i manie.

W wyniku stosowania pochodnych amfetamin, w dość krótkim 
czasie dochodzi do rozwoju tolerancji na działanie psychosty-
mulujące. Przy dłuższym stosowaniu leki te wywołują silne 
uzależnienie psychiczne. W wyniku ich nagłego odstawienia 
dochodzi do zespołu odstawiennego – charakterystycznego 
uczucia głodu, zmęczenia, niepokoju, nastroju dysforycznego 
i zaburzeń snu.

Pomimo ryzyka rozwoju tolerancji i uzależnienia, większość 
przeprowadzonych badań wskazuje jednak na przewagę ko-
rzyści nad ryzykiem stosowania leków psychostymulujących  
w leczeniu ADHD.

Inne leki stosowane w leczeniu ADHD

W leczeniu ADHD są stosowane również trójpierścieniowe leki 
przeciwdepresyjne, a ich skuteczność jest widoczna u ponad 
50% pacjentów. Leki z tej grupy wpływają głównie na nastrój 
i zaburzenia snu. Do najczęściej stosowanych należą imipra-
mina, klomipramina, dezipramina, rzadziej amitryptylina, 
bupropion, wenlafaksyna i moklobemid. Ze względu na ich sil-
ne działanie na układ antycholinergicznymi i antyhistaminer-
gicznym, wykazują wiele działań niepożądanych. Należą do 
nich głównie suchość w ustach, zaparcia, senność czy wzrost 
masy ciała. Najpoważniejszym skutkiem ubocznym jest jednak 
kardiotoksyczność – głównie zaburzenia układu bodźco-prze-
wodzącego i wzrost ciśnienia tętniczego.

Jeżeli w przebiegu ADHD u pacjenta współwystępują tiki,  
to najczęściej wybierana jest klonidyna – agonista receptorów 
alfa-adrenergicznych. Lek ten wykazuje działania niepożąda-
ne takie jak senność, bóle głowy i spadek ciśnienia tętniczego.

W leczeniu ADHD zastosowane mogą być też leki neurolep-
tyczne, głównie atypowe, zwłaszcza risperidon. Powinny one 
być stosowane tylko przy braku skuteczności innych leków  
i z uwzględnieniem potencjalnych zagrożeń wynikających z ich 
stosowania. Neuroleptyki wykazują szczególną skuteczność  
w przypadku ADHD ze współistniejącymi zaburzeniami zacho-
wania agresywnego.

W trakcie stosowania leków psychostymulujących bardzo 
często odczuwalna jest nadmierna nerwowość i bezsenność, 
dyskinezy (nagłe, mimowolne, powtarzające się ruchy) oraz 
wcześniej wspomniany wzrost ciśnienia tętniczego krwi i czę-
stości akcji serca. Do wyraźnie odczuwalnych skutków ubocz-
nych należą również zmniejszenie apetytu i przyrostu masy 
ciała, bóle i zawroty głowy, nadmierna ruchliwość, bóle sta-
wów, gorączka lub nadmierne pocenie się, obniżenie progu 
pobudliwości drgawkowej, zaburzenia  żołądkowo-jelitowe 
(ból brzucha, nudności, wymioty) i zburzenia psychiczne 
(anormalne zachowanie, agresja, pobudzenie, jadłowstręt, 
wahania nastroju, drażliwość). Długotrwałe stosowanie le-
ków psychostymulujących prowadzi do zahamowania wzrostu  
u dzieci oraz rozwoju tolerancji i uzależnienia psychicznego  
z zaburzeniami zachowania [11] .

Przeciwwskazaniem do stosowania leków psychostymulują-
cych są m.in. zespół Tourette’a, jaskra z wąskim kątem prze-
sączania, ciężkie nadciśnienie tętnicze (zwłaszcza u pacjentów 
stosujących inhibitory MAO) i nadczynność tarczycy. Leki psy-
chostymulujące nie powinny być stosowane również u osób 
niestabilnych emocjonalnie oraz z nadczynnością tarczycy.

Pozamedyczne zastosowanie psychostymu-
lantów
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Psychosytymulanty, neurostymulanty czy tak zwane „smart 
drugs”, to nazwy dla substancji chemicznych, których zażycie 
przez zdrowego człowieka poprawia koncentrację i pozwala 
uzyskać większą efektywność w przyswajaniu wiedzy. Zwięk-
szają one także ogólną wydolność organizmu i znoszą po-
trzebę snu. Przykładem często przepisywanego przez lekarzy  
w Polsce psychostymulantu jest właśnie metylofenidat, któ-
rego już pojedyncza dawka znacząco wpływa na proces zapa-
miętywania, ale również powoduje wzrost motywacji i zainte-
resowania samą nauką. Po jego zażyciu poziom koncentracji 
wzrasta, osoba ucząca się ma mniejsze tendencje do jej chwi-
lowej utraty, co sprawia, że proces przyswajania wiedzy jest 
bardziej efektywny i zajmuje mniej czasu.

Poza metylofenidatem, popularnym psychostymulantem jest 
również modafinil – lek stosowany w narkolepsji, ponieważ 
zmniejsza uczucie senności (również tej wywołanej pracą 
zmianową lub bezdechem sennym).

Wśród innych neurostymulantów są wymieniane również ta-
kie substancje jak amfetamina – zarejestrowania jako środek 
leczniczy w Stanach Zjednoczonych, atomoksetyna, donepezil 
(stosowany w chorobie Alzheimera) czy fluoksetyna (stosowa-
ny w depresji).

Niestety takie „rekreacyjne” stosowanie metylofenidatu i in-
nych psychostymulantów niesie za sobą poważne konsekwen-
cje zdrowotne. Kiedy substancja przestaje działać, dochodzi 
do nagłego obniżenia nastroju, co bardzo często uzupełniane 
jest kolejną dawką leku. To z kolei prowadzi do jego nieprze-
rwanego, długotrwałego nadużywania i silnego uzależnienia. 
Subiektywne opinie zdrowych osób nadużywających mety-
lofenidatu jednoznacznie wskazują na rozwój depresji zwią-
zany z długotrwałym stosowaniem tego leku. Przekroczenie 
dozwolonej dawki skutkuje wystąpieniem silnych objawów, 
podobnych do tych wywołanych przedawkowaniem amfe-
taminy (takich jak zaburzenia wzroku i słuchu, hipertermia, 
sztywność mięśniowa, arytmia, a nawet zawał serca).

mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
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Przeszczepianie  narządów jest  jedną z  wie lu  nowoczesnych 
technologi i  medycznych,  pozwalającą na leczenie  chorych 
ze  schyłkową niewydolnością  serca,  układu oddechowego, 

wątroby  czy  nerek.  Z  kole i  przeszczepienie  krwiotwórczych 
komórek macierzystych (HSCT,  hematopoiet ic  stem cel l 

transplantation)  umożl iwia  wyleczenie  lub  zwiększa jego 
szanse  w przypadku wie lu  chorób nowotworowych i  stosu -

je  s ię  je  w przypadku pierwotnej  lub  wtórnej  niewydolności 
szpiku. 

2 0

Postępowanie w przypadku pierwotnej 
lub wtórnej niewydolności szpiku to 
skomplikowane, długotrwałe procedu-
ry, a pacjent poddany przeszczepowi 
obarczony jest koniecznością zmiany 
stylu życia i dożywotniego zażywania 
leków immunosupresyjnych [1,2]. Jak 
może pomóc farmaceuta?

Leczenie immunosupresyjne polega na 
równoczesnym stosowaniu kilku leków, 
o różnych mechanizmach działania,  
w możliwie jak najmniejszych daw-
kach, w określonych schematach. Ro-
dzaj leczenia jest zależny od przesz-
czepianego narządu, stopnia ryzyka 
immunologicznego, nasilenia zaburzeń 
metabolicznych, obecności scho-
rzeń współistniejących oraz czynności 
przeszczepu. Wyższe dawki stosowane 
są we wczesnym okresie po transplan-
tacji, następnie stopniowo są obniżane, 
a niekiedy zmniejszana jest także liczba 
stosowanych preparatów. Nie należy 
jednak jednocześnie redukować da-
wek dwóch leków. Optymalna terapia 
immunosupresyjna po przeszczepieniu 
różnych narządów może być zindywidu-
alizowana. Stosowane leczenie można 
podzielić na indukcyjne oraz podtrzy-
mujące [2, 3].

Podstawowym celem stosowania leków 
immunosupresyjnych jest ingerencja  
w główne mechanizmy efektorowe od-
powiedzi immunologicznej, w celu uzy-
skania pożądanego efektu terapeutycz-
nego. Stosowanie immunosupresji jest 
konieczne od momentu przeszczepienia 
narządu do czasu ustania jego funkcji 
w celu zahamowania odpowiedzi im-
munologicznej na przeszczep i zmniej-
szenia częstości ostrego i przewlekłego 
odrzucania. 

Jakie są zasady leczenia 
immunosupresyjnego?



21

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Jakie są zasady substytucji różnych leków 
z takrolimusem?

p a c j e n t  p o  p r z e s z c z e p i e

Leczenie indukcyjne nie zawsze jest stosowane. Zmniej-
sza ryzyko wystąpienia ostrego odrzucania przeszczepu, ale 
związane jest równocześnie z większym ryzykiem powikłań - 
zwłaszcza leczenie deplecyjne. Decyzja o jego zastosowaniu 
powinna być zindywidualizowana w oparciu o profil zagrożeń 
i korzyści biorcy przeszczepu [2].

Leki powodujące deplecję limfocytów, stosowane głównie  
u chorych wysokiego ryzyka immunologicznego to:
• przeciwciała poliklonalne – globuliny antytymocytarne 

lub antylimfocytarne (Grafalon, Thymoglobulin);
• przeciwciała monoklonalne: anty-CD20 - rituximab (nie-

zarejestrowany w Polsce do stosowania w transplantolo-
gii) i anty-CD52 – alemtuzumab.

Lekiem niepowodującym deplecji limfocytów, stosowanym  
u chorych umiarkowanego bądź niskiego ryzyka immunolo-
gicznego, a także w schematach minimalizacji dawek glikokor-
tykosteroidów lub redukcji dawek inhibitorów kalcyneuryny 
jest bazyliksymab (przeciwciało anty-CD25). 

Jakie leki stosowane są w leczeniu 
indukcyjnym?

1. Leki hamujące produkcję cytokin, które biorą udział w akty-
wacji komórek i ich klonalnej ekspansji:
• glikokortykosteroidy (GKS): prednizon, prednizolon, me-

tylprednizolon (MP);
• inhibitory kalcyneuryny (ang. calcineurin inhibitor, CNI): 

cyklosporyna A (CsA), takrolimus (TAC), takrolimus  
o przedłużonym uwalnianiu (TAC MR), takrolimus o zmo-
dyfikowanym uwalnianiu LCP (LCPT).

2. Inhibitory sygnału proliferacji:
• inhibitory mTOR: syrolimus (SIR), ewerolimus (EVERL).
3. Leki hamujące podziały komórkowe:
• Nieselektywne: azatiopryna (AZA);
• Selektywne: mykofenolan mofetylu (MMF), sól sodowa 

kwasu mykofenolowego (mykofenolan sodu, MPS).

Co warto wiedzieć o inhibitorach kalcyn-
euryny?

Mechanizm działania cyklosproyny i takrolimusa jest taki sam 
i polega na hamowaniu enzymu fosfatazy serynowo-treoni-
nowej – kalcyneuryny, która defosforyluje czynnik jądrowy 
aktywowanych limfocytów T (ang. nuclear factor of activated 
T-cells - NF-AT). Czynnik ten po defosforylacji przemieszcza się 
do jądra komórkowego, gdzie razem z innymi czynnikami tran-
skrypcyjnymi kontroluje ekspresję wczesnych genów po akty-
wacji komórki T, między innymi interleukiny 2, interleukiny 4, 
interferonu γ, czynnika martwicy guza α (TNF-α) [4]. 

Zarówno CsA, jak i TAC są związkami trudno rozpuszczalnymi 
w wodzie, natomiast dobrze rozpuszczalnymi w tłuszczach, 
co warunkuje łatwość przechodzenia przez błonę komórko-
wą. Wewnątrz komórki CsA łączy się z białkiem nośnikowym 
cyklofiliną A, tworząc kompleks cyklosporyna-cyklofilina ha-
mujący kalcyneurynę. Z kolei takrolimus łączy się z białkiem 
nośnikowym immunofiliną FKBP-12, kompleks ten hamuje 
cyklosporynę silniej niż CsA. Wchłanianie takrolimusu jest 
niezależne od żółci, dlatego jest to lek z wyboru u chorych 
po transplantacji wątroby. Biodostępność wynosi średnio 25% 
[4,2,5]. 

Jakie leki są stosowane w leczeniu 
podtrzymującym? Jakie są różnice pomiędzy takrolimusem 

w różnych postaciach farmaceutycznych?  

Takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu (np. Prograf) 
wchłania się w początkowym odcinku jelita cienkiego, nato-
miast w postaci o przedłużonym uwalnianiu (np. Advagraf) na 
całej długości przewodu pokarmowego. Podawanie postaci 
MR prowadzi do obniżenia stężenia maksymalnego leku, co 
może poprawić profil bezpieczeństwa terapii (zmniejszenie 
nefrotoksyczności i neurotoksyczności). Wykazuje również 
mniejszą zmienność wewnątrzosobniczą i może zmniejszyć 
częstość powikłań ze strony przewodu pokarmowego. 

Takrolimus o natychmiastowym uwalnianiu i w wersji MR 
uznane są za biorównoważne, przy zmianie TAC klasycznego 
na TAC MR należy zachować dawkę dobową w stosunku 1:1 
(mg:mg). Ważnym jest również fakt, że TAC MR oraz LCP przyj-
muje się raz dziennie, podczas gdy klasyczny 2 razy dziennie, 
co może poprawić adherence pacjenta. 
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Azatiopryna jest prolekiem, którego metabolity stanowią 
analogi purynowe hamujące kluczowe enzymy biosyntezy pu-
ryn. Ponadto AZA blokuje zarówno grupy –SH białek, poprzez 
ich alkilację, jak też replikację DNA poprzez wbudowywanie 
tioanalogów purynowych w DNA. Obecnie nie jest lekiem 
pierwszego wyboru, za wyjątkiem kobiet w ciąży lub przy bra-
ku tolerancji na mykofenolany, które wykazują większą aktyw-
ność antyproliferacyjną [13.]

Mykofenolan mofetylu (MMF) i sól sodowa mykofenolanu 
(MPS) - oba preparaty są prolekami, aktywną substancją jest 
kwas mykofenolowy (MPA). MPS jest dojelitową formą kwa-
su mykofenolowego, natomiast MMF wchłania się w żołądku 
(przy pH <5).
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TAC LCP (np. Envarsus) jest lekiem hybrydowym (podob-
nym do referencyjnego, ale stosowany w innych dawkach), 
przy zamianie takrolimusa o natychmiastowym lub przedłu-
żonym uwalnianiu na formę LCP stosunek dawek dobowych 
powinien wynosić 1:0,7 (mg:mg). Dawka LCP powinna być  
o 30% mniejsza od pozostałych.  Zastosowana w tym przypad-
ku technologia MeltDose poprawiła profil farmakokinetyczny 
TAC, wykazuje on istotnie wyższą biodostępność, wydłużony 
tmax i mniejszą dobową zmienność. Przy zamianie prepara-
tów należy oznaczyć minimalne stężenie takrolimusa przed 
zamianą i 2 tygodnie po zamianie. U pacjentów rasy czarnej 
może być konieczne stosowanie większych dawek takrolimusa 
[2,6,7,8,9].

MPA jest silnym, selektywnym, niekompetycyjnym i odwracal-
nym inhibitorem enzymu dehydrogenazy inozynomonofosfo-
ranu, który bierze udział w syntezie puryn de novo, hamuje 
tworzenie nukleotydów guaninowych, bez wbudowywania 
się w strukturę DNA. Względnie wybiórcze hamowanie pro-
liferacji limfocytów wynika z faktu syntetyzowania przez nie 
w dużym stopniu nukleotydów de novo, nie wykorzystują tak 
zwanego szlaku rezerwowego syntezy puryn, inaczej niż czy-
nią to inne komórki.

Po absorpcji ulegają hydrolizie do kwasu mykofenolowego, 
wiążą się z albuminami w 97%, maksymalne stężenie obser-
wowane jest po około 2 godzinach, następnie ulegają gluku-
ronidacji do postaci nieaktywnej. Krążenie jelitowo-wątrobo-
we oraz deglukuronidacja przez bakterie jelitowe w jelitach 
może powodować powstanie drugiego szczytu MPA po około 
6-12 godzin. Ogólnie są to leki dobrze tolerowane, najczęstsze 
działanie niepożądane dotyczą przewodu pokarmowego. CsA 
obniża stężenie MPA, wskutek zmniejszenia krążenia wątro-
bowo-jelitowego [14,15,16,17]. 

Oba leki - syrolimus i ewerolimus - wykazują podobieństwo 
strukturalne do takrolimusu i wiążą się z tym samym białkiem 
w cytoplazmie – FKBP-12, jednak wykazują odmienny mecha-
nizm działania. mTOR (ang. mammalian target of rapamycin), 
inaczej FRAP1 jest kluczową kinazą serynowo-treoninową 
sterującą procesami przemian, wzrostu i proliferacji komó-
rek. Jest niezbędna dla przejścia cyklu komórkowego z fazy 
G1 w fazę S, brak tej kinazy zatrzymuje proliferację komórki. 
Hamuje rozmnażanie zarówno limofyctów T, B oraz komórek 
niehematopoetycznych, takich jak np. mięśni gładkich naczyń, 
blokuje również replikację wirusa CMV i BKV. Syrolimus poda-
wany jest raz na dobę, natomiast ewerolimus dwa razy. Okres 
półtrwania to 62 godziny dla SIR i 16-19 godzin dla EVERL, 
wykazuje on tym samym korzystniejszy profil bezpieczeństwa. 
Siła działania immunosupresyjnego jest porównywalna do 
MPA, jednak słabsza niż CNI [10,11,12].

Skuteczność leków immunosupresyjnych w połączeniu z GKS 
w zapobieganiu ostremu odrzucaniu przeszczepu w ciągu 6 
miesięcy można przedstawić następująco [2]:

TAC, TAC MR, TAC LCP > CsA > SIR = EVERL = MMF/MPS > AZA

Monitorowanie stężenia leku we krwi konieczne jest podczas 
leczenia CNI, a także inhibitorami mTOR, ponieważ charakte-
ryzują się one niskim indeksem terapeutycznym, a także wy-
soką zmiennością wewnątrz- i międzyosobniczą. Stężenie CsA 
monitoruje się oznaczając minimalne stężenie leku C0 (tzw. 
trough level), czyli po 12 godzinach lub 24 godzinach (zależnie 
od leku) od poprzedniej dawki, a tuż przed kolejną dawką leku 
lub C2, czyli 2 godziny po podaniu leku. Dla reszty leków zale-
cane jest badanie stężenia C0. 

Ważne jest, aby pacjent przychodząc na badanie nie zażywał 
porannej dawki leku, ale wziął lekarstwa ze sobą i zażył zaraz 
po nim. Monitorowanie stężenia prekursorów kwasu mykofe-
nolowego nie jest rutynową procedurą, jednak jest zalecane, 
ponieważ poprawia bezpieczeństwo i skuteczność farmakote-
rapii [2]. 

Jak działają inhibitory mTOR?

Leki hamujące podziały komórkowe 
– co warto wiedzieć?

Jaka jest skuteczność leków 
immunosupresyjnych?

Kiedy wymagane jest terapeutyczne 
monitorowanie leku (TDM)?
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Nefrotoksyczność 

Zaburzenia elektrolitowe
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Zgodnie z dyrektywą Europejskiej Agencji Leków (EMA) z dnia 
1 sierpnia 2010 r. dotyczącą badań biorównoważności dla le-
ków o wąskim indeksie terapeutycznym, w celu zapewnienia 
większej zgodności leku generycznego z oryginalnym, 90% 
przedział ufności dla stosunku wartości (preparat badany/
preparat odniesienia) parametrów AUC oraz Cmax został zawę-
żony do 90-111%. 

Europejskie Towarzystwo Transplantacyjne (ESOT) zaleca za-
chowanie szczególnej ostrożności przy zamianie leków immu-
nosupresyjnych oryginalnych na leki generyczne. Zamiana po-
winna być dokonywana jedynie przez lekarza prowadzącego, 
substytucja apteczna nie jest zalecana. Nie rekomenduje się 
także zamiany z jednego zamiennika na drugi. Nie powinno się 
jednocześnie konwertować dwóch leków [2,18]. 

Lek Dawkowanie Uwagi

Glikokortykosteroidy 1 lub 2x/dobę W trakcie lub po posiłku

Cyklosporyna 2 x/dobę (co 12 godzin)

Takrolimus (Prograf) 2 x/dobę (co 12 godzin) Maksymalne wchłanianie na czczo lub 
2-3 godziny po posiłku. Preparat należy 
połykać w całości, bezpośrednio po wyję-
ciu z blistra, popijając wodą. Lek zawiera 
środek pochłaniający wilgoć.

Takrolimus MR (Advagraf)
1 x/dobę

Takrolimus LCP (Envarsus)

Ewerolimus 2 x/dobę

Konsekwentnie z 
posiłkiem lub bez

Syrolimus 1 x /dobę 4 godz. po CsA

Mykofenolan mofetylu
2 x/dobę (co 12 godzin)

Wchłanianie zależy 
od pH

Mykofenolan sodu

Azatiopryna 1x/dobę
Najlepiej po posiłku, Nie należy przyjmo-
wać z mlekiem i produktami mlecznymi, 
stosować 1h przed lub 3h po ich spożyciu

Jak prawidłowo stosować leki?

Czy można stosować zamienniki leków 
immunosupresyjnych?

Jakie działania niepożądane leków 
immunosupresyjnych są najczęstsze?

Ostra nefrotoksyczność najczęściej występuje po stosowaniu 
inhibitorów kalcyneuryny, wywołana przez odwracalne zwę-
żenie naczyń, głównie tętniczki doprowadzającej, co może 
objawiać się nadciśnieniem oraz spadkiem przesączania 
kłębuszkowego. Silniej nefrotoksycznie działa CsA. Stoso-
wanie inhibitorów mTOR może wywołać uszkodzenie cewek 
nerkowych, jednoczesne stosowanie z CNI nasila ich nefrotok-
syczność. 

Hiperkaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia, hiperuryke-
mia, a nawet kwasica hiperchloremiczna są obserwowana 
po stosowaniu CNI. Cyklosporyna powoduje wzrost klirensu 
magnezu, dlatego często mogą pojawiać się jego niedobory - 
jeśli to konieczne należy wdrożyć suplementację magnezem.  
Z kolei inhibitory mTOR mogą wywołać hipokaliemię i hipo-
magnezemię.
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Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Nietolerancja glukozy oraz rozwój cukrzycy 
potransplantacyjnej 

Zaburzenia neurologiczne 
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Zaburzenia ze strony układu nerwowego są charakterystyczne 
dla CNI, zależne od dawki i obejmują: bóle głowy, bezsenność, 
drżenia, zaburzenia czucia. Są one częściej obserwowane po 
takrolimusie, zwłaszcza w ciągu pierwszych dwóch godzin po 
przyjęciu leku, często ustępują po pierwszych tygodniach le-
czenia.

Wymioty, nudności, biegunka, zaburzenia dyspeptyczne są 
często obserwowane. Zwłaszcza podczas stosowania myko-
fenolanów, nawet u 30% pacjentów leczonych MPS występu-
je biegunka. Przy stosowaniu postaci dojelitowej objawy te 
mogą występować rzadziej, można również rozłożyć dawko-
wanie na 4 razy na dobę. Bolesne owrzodzenia jamy ustnej 
występują po stosowaniu inhibitorów mTOR.

CNI wykazują toksyczność dla wysp trzustkowych oraz indu-
kują insulinooporność. Bardziej diabetogenny jest takrolimus, 
niż cyklosporyna. GKS, jak i inhibitory mTOR również wykazu-
ją potencjał diabetogenny.

Zaburzenia dermatologiczne

Obserwuje się hirsutyzm oraz przerost dziąseł i krwawienia po 
CsA oraz łysienie plackowate po takrolimusie. Po stosowaniu 
AZA może dochodzić do hiperpigmentacji skóry. Trądzik i oty-
łość mogą być skutkiem stosowania GKS.

Mielotoksyczność

Niedokrwistość, leukopenia, małopłytkowość najczęściej 
występuje po zastosowaniu inhibitorów mTOR, rzadziej po 
mykofenolanach oraz AZA. CNI mogą wywołać zespół hemoli-
tyczno-mocznicowy (HUS).

Zaburzenia gospodarki lipidowej

Hipercholesterolemia, hipertriglicerydemia występuje u oko-
ło 50% leczonych inhibitorami mTOR.  Również po stosowaniu 
CNI, głównie CsA oraz GKS jest obserwowany nieprawidłowy 
profil lipidowy.

Inne działania niepożądane

Inhibitory mTOR hamują fibrogenezę, dlatego mogą upośle-
dzać gojenie się ran, działają również hepatotoksycznie, mogą 
wywoływać ciężkie w przebiegu, nieinfekcyjne, śródmiąższo-
we zapalenie płuc, odwracalne zaburzenie spermatogenezy 
i obrzęki obwodowe trudne do leczenia. GKS mogą wywołać 
osteoporozę.

Jakich interakcji należy unikać? 

Zarówno inhibitory kalcyneuryny, jak i mTOR są metabolizo-
wane przez cytochrom P-450, izoformę CYP3A4, a także są 
substratami P-glikoproteiny. Metabolizm odbywa się głównie 
w wątrobie, jednak metabolizm jelitowy może stanowić na-
wet połowę przemian CNI. Badania farmakokinetyczne wy-
kazały, że zwiększenie stężenia we krwi następuje głównie 
w wyniku zwiększonej dostępności biologicznej takrolimu-
sa podanego doustnie wskutek zahamowania metabolizmu  
w przewodzie pokarmowym. Wpływ na klirens wątrobowy 
jest mniej nasilony [7,19]. 

Leki, które mogą zmieniać stężenie leków immunosupresyj-
nych we krwi mogą być stosowane pod warunkiem kontroli 
stężenia immunosupresantów we krwi po około 7-10 dniach 
od rozpoczęcia stosowania nowego leku, oraz po około 3-4 
tygodniach od zaprzestania stosowania leku, który mógł wpły-
wać na stężenie takrolimusu lub cyklosporyny we krwi [20]s.

Należy podkreślić, że cyklosporyna jest również inhibitorem 
CYP3A4, PgP, a także białek transportujących aniony organicz-
ne (OATP). Może zmniejszyć klirens niektórych leków, między 
innymi: digoksyny, kolchicyny, inhibitorów reduktazy HMG-
-CoA czy etopozydu. 

CNI mogą powodować hiperkaliemię, dlatego należy zwrócić 
uwagę na leki zwiększające poziom potasu (leki moczopęd-
ne oszczędzające potas, inhibitory konwertazy angiotensyny, 
agoniści receptora angiotensyny II). W przypadku CNI należy 
również unikać leków o działaniu nefrotoksycznym (np. anty-
biotyków aminoglikozydowych).

Leki o dużym powinowactwie do białek osocza (NLPZ, leki 
przeciwzakrzepowe lub doustne leki przeciwcukrzycowe 
mogą zwiększyć stężenie takrolimusu. Również leki prokine-
tyczne (cizapryd, metoklopramid) mogą wpływać na farmako-
kinetykę leków.
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Allopurinol hamuje enzym oksydazę ksantynową, będącą 
kluczowym enzymem metabolizmu AZA. Przy jednoczesnym 
stosowaniu należy zredukować dawkę AZA o 50-75%, w celu 
uniknięcia toksycznego działania na szpik [13].

Leki wpływające na krążenie jelitowo-wątrobowe mogą 
zmniejszyć skuteczność mykofenolanów. Wartość AUC MPA 
zmniejsza się o 40% przy jednoczesnym stosowaniu cholesty-
raminy [15].

Łączne stosowanie MMF z inhibitorami pompy protonowej 
(PIP), zwłaszcza w wysokich dawkach może wpłynąć ujemnie 
na ekspozycję MPA, wskazane jest stosowanie standardowych 
dawek PIP. Podawanie leków zobojętniających kwas żołądko-
wy, zawierających magnez i glin, również może mieć negatyw-
ny wpływ na stężenie MPA, dlatego zalecane jest jedynie ich 
sporadyczne stosowanie [16,15].

Zarówno mykofenolany, jak i inhibitory mTOR mają działanie 
teratogenne. Stosowanie przez kobiety skutecznej antykon-
cepcji w trakcie leczenia i 6 tygodni po odstawieniu mykofe-
nolanów jest obligatoryjne, a w przypadku mężczyzn - nawet 
90 dni. 

Zaleca się unikania zajścia w ciążę lub ojcostwa w ciągu pierw-
szych 2 lat po przeszczepieniu, po tym czasie stężenia leków 
immunosupresyjnych są mniejsze, można również odpowied-
nio zmodyfikować leczenie, aby ryzyko teratogenności było 
jak najmniejsze. W trakcie leczenia konieczne jest stosowanie 
odpowiedniej antykoncepcji, wkładki domaciczne nie są za-
lecane, z uwagi na zwiększone ryzyka zakażenia. Doustne lub 
transdermalne leki hormonalne mogą wiązać się za zmianą 
poziomów leków immunosupresyjnych i należy o tym fakcie 
powiadomić lekarza. Karmienie piersią przez kobiety poddane 
terapii immunosupresyjnej jest niewskazane [20].

Silne inhibitory CYP3A4 i lub PgP
ketokonazol, itrakonazol, pozakonazol, worykonazol, telitromycyna, 
klarytromycyna, nefazodon, rytonawir, atazanawir, sakwinawir, darunawir, 
indinawir, nelfinawir

Umiarkowane inhibitory CYP3A4 i lub PgP erytromycyna, imatynib, werapamil, flukonazol, diltiazem, nikardypina, 
sok z grejpfruta

Silne i umiarkowane induktory CYP3A4 ryfampicyna, ryfabutyna, karbamazepina, fenytoina, fenobarbital, 
efawirenz, newirapina, ziele dziurawca

Które leki immunosupresyjne działają 
teratogennie?

Czy u starszych osób konieczna jest zmi-
ana dawkowania?

U osób w starszym wieku dochodzi do zmian w farmakokinetyce 
leków, zwłaszcza inhibitorów kalcyneuryny. Biorcy w starszym 
wieku wymagają niższych dawek CNI dla osiągnięcia porów-
nywalnego poziomu leku we krwi. Natomiast wiek nie wpły-
wa na farmakokinetykę i farmakodynamikę MPA u starszych 
biorców, nie ma konieczności dostosowania dawki MPA [2]. 

Jakie leki najczęściej są stosowane 
w prof ilaktyce zakażeń?

Pacjenci leczeni lekami immunosupresyjnymi są narażeni na 
większe ryzyko wystąpienia zakażeń, w tym zakażeń oportu-
nistycznych (bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i pier-
wotniakowych). Do najczęstszych zakażeń wirusowych nale-
ży: cytomegalia (CMV), opryszczka, półpasiec, ospa wietrzna.  
W profilaktyce zakażeń wirusowych stosowane są: acyklo-
wir, walgancyklowir, gancyklowir (tylko dożylnie, w szpitalu).  
W profilaktyce przeciwgrzybiczej stosowane są: nystatyna, 
klotrimazol, flukonazol. W zapobieganiu zakażeniom wywoła-
nym przez Pneumocystis jiroveci stosowany jest sulfametok-
sazol z trimetoprimem [21,20,1]. 

Na co zwrócić szczególną uwagę 
pacjentom po przeszczepie?

Leczenie immunosupresyjne wiąże się ze zwiększonym ryzy-
kiem rozwoju chłoniaków i innych nowotworów złośliwych, 
zwłaszcza skóry i wargi, dlatego pacjenci powinni zostać poin-
formowani o konieczności unikania ekspozycji na światło oraz 
stosowania filtrów przeciwsłonecznych, nawet w pochmurne 
dni, a także pomadki ochronnej z filtrem na usta.

Z uwagi na fakt, że leki stosowane w schematach immuno-
supresji często mają potencjał diabetogenny, zalecana jest 
kontrola glikemii, szczególnie u pacjentów, u których był on 
podwyższony jeszcze przed przeszczepem.
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Leki immunosupresyjne mogą wywoływać również rozwój 
nadciśnienia, dlatego regularne mierzenie ciśnienia i prowa-
dzenia dzienniczka samokontroli jest zalecane.

Należy codziennie mierzyć temperaturę ciała, a także kontro-
lować wagę ciała, najlepiej rano.

Biegunka trwająca dłużej niż 3 dni powinna być koniecznie 
zgłoszona lekarzowi, gdyż może dojść do odwodnienia, a także 
zaburzenia wchłaniania leków immunosupresyjnych. 

W przypadku dolegliwości bólowych, nie należy stosować 
NLPZ, można natomiast stosować paracetamol, paracetamol 
z kodeiną lub tramadol. 

Należy odpowiednio dbać o higienę jamy ustnej, ponieważ  
w trakcie leczenia mogą pojawić się owrzodzenia, a także in-
fekcje grzybicze. Należy myć zęby po każdym posiłku, najlepiej 
miękką szczoteczką do zębów. CsA może powodować prze-
rost dziąseł, dlatego należy prowadzić systematyczne masaże  
i szczotkowanie oraz stosować nić dentystyczną przynajmniej 
2 razy dziennie. W przypadku znacznego przerostu dziąseł, 
zmian w przyzębiu lub nadmiernego tworzenia kamienia ko-
nieczna jest wizyta u stomatologa. 

Ponieważ układ odpornościowy jest osłabiony, zwłaszcza 
przez pierwsze miesiące po przeszczepie należy zachować 
szczególną ostrożność i unikać sytuacji, w których może dojść 
do zakażenia. Zaleca się:
• Unikanie korzystania z transportu publicznego, a także 

innych, zatłoczonych miejsc, np. galerii handlowych
• Ze względu na zwiększone ryzyko zachorowania na tzw. 

choroby „odzwierzęce”, należy unikać kontaktu z odcho-
dami zwierząt, a po kontakcie ze zwierzętami umyć ręce

• Przez pierwsze 6 miesięcy należy unikać kontaktu z zie-
mią, dlatego nie powinno się wykonywać prac w ogrodzie 
lub na balkonie

• Nie zaleca się szczepień zawierających „żywą” formę wi-
rusa lub żywą formę bakterii, również unikać kontaktu  
z osobami, które taką szczepionkę przyjęły

• Przez pierwsze 6-8 tygodni nie należy kąpać się w wan-
nie, zalecane jest branie prysznica.

Przyjmowane leki mogą powodować wzrost wartości gluko-
zy, cholesterolu, triglicerydów we krwi, a także zwiększony 
apetyt i przyrost masy ciała. Z tego względu należy ograniczyć 
spożywanie soli, słodyczy, tłuszczów, zalecane są tłuszcze ro-
ślinne (olej, oliwa) zamiast zwierzęcych.

Należy minimalizować ryzyko zakażenia drogą doustną:
• Produkty powinny być dokładnie umyte i opłukane,  

a sztućce i naczynia wyparzone. Nie jest zalecane stoso-
wanie drewnianych desek oraz akcesoriów, gdyż stwarza-
ją większe ryzyko rozwoju bakterii

• Wskazane jest jedzenie potraw świeżo przygotowanych, 
4-6 razy na dobę. Nie należy przechowywać potraw dłu-
żej niż 2 godziny w temperaturze pokojowej. Jedzenie 
najlepiej jest rozmrażać w lodówce

• Zaleca się unikanie surowych potraw, w tym owoców  
i warzyw, z wyjątkiem tych, które można obrać

• Rekomendowanym sposobem przygotowywania potraw 
jest gotowanie, pieczenie w folii, duszenie i gotowanie 
na parze

• Należy pić około 3-4 litrów płynów dziennie, może to być 
woda mineralna niegazowana, woda gotowana, słaba 
herbata, soki pasteryzowane. Należy unikać soku grejp-
frutowego, a także ziół, z uwagi na możliwość wystąpie-
nia interakcji ze stosowanymi lekami [22]. 

Dodatkowo, w przypadku ciężkich niedoborów odporności,  
u pacjentów leczonych hematologicznie po przeszczepie szpi-
ku, od momentu przeszczepienia i 3 miesiące po konieczne 
stosowanie jest diety ubogobakteryjnej. Należy unikać pro-
duktów, które zawierają żywe kultury bakterii, takich jak jo-
gurt, kefir, maślanka, sery pleśniowe i dojrzewające czy za-
rodniki grzybów. W diecie tej nie podaje się także produktów 
i potraw surowych [23]. 

Czy dieta powinna być zmieniona 
u pacjenta po przeszczepie?

Należy stosować dietę lekkostrawną, bogatą w białko, a także 
wapń – chude mięso – kurczak, królik, młoda wołowina, cielę-
cina, chude ryby, jaja, sery.
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S u b s ta n c j e  m i e j s c o w o 
z n i e c z u l a j ą c e  s t o s o w a n e 
w  r e c e p t u r z e  a p t e c z n e j

Leki o działaniu miejscowo znieczulającym stosuje się w celu 
zniesienia odczuwania bólu, które wynika z podrażnienia lo -
kalnych receptorów bólowych. Reakcja bólowa może być od -
powiedzią organizmu na działanie substancji  chemicznych, 

zmiany chorobowe i  zapalne oraz oparzenia, stłuczenia i  zabie -
gi chirurgiczne, w rezultacie których dochodzi do uszkodzenia 
skóry, mięśni lub kości.  Istotną pozycję w grupie leków znoszą -

cych miejscowe odczucie bólu zajmują leki recepturowe.

2 7

Jako substancja pro receptura wystę-
puje w postaci białego proszku lub bez-
barwnych kryształów. Należy do sub-
stancji bardzo słabo rozpuszczalnych  
w wodzie (1:2500) i glicerolu, dobrze 
rozpuszcza się w etanolu o stężeniu po-
wyżej 50% (1:8).

Mimo obecności na rynku wielu prepa-
ratów gotowych, leki recepturowe są 
wciąż korzystną alternatywą ze względu 
na możliwość indywidualnego dobo-
ru składu leku i stosunkowo niski koszt 
terapii. Asortyment surowców receptu-
rowych, które wykorzystuje się podczas 
sporządzania leków miejscowo znie-
czulających, stanowią substancje po-
chodzenia syntetycznego (benzokaina, 
lidokaina, prokaina, tetrakaina) i roślin-
nego (mentol, kamfora, kapsaicyna). 

Benzokaina

Właściwości f izyczne 
i chemiczne benzokainy 

Benzokaina (Benzocainum, syn.: Etofor-
mium, Anaesthesinum, Ethylis amino-
benzoas) pod względem chemicznym 
zaliczana jest do estrów etylowych kwa-
su p-aminobenzoesowego. 

Działanie lecznicze 
i zastosowanie benzokainy

Mechanizm jej działania opiera się na 
blokowaniu kanałów sodowych, depola-
ryzacji błony komórkowej i blokowaniu 
przewodzenia impulsów nerwowych. 
Biorąc pod uwagę czas działania zalicza 
się ona do substancji długodziałających. 
Według Farmakopei Polskiej XII stosuje 
się ją wyłącznie jako składnik leków 
do stosowania zewnętrznego na skórę  
i błony śluzowe, dla których określa się 
stężenia zwykle stosowane. 
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• Preparatów zawierających benzokainę nie powinno się 
stosować na uszkodzoną skórę.

Preparaty na bazie benzokainy aplikuje się w celu znoszenia 
bólu i świądu w przebiegu zmian skórnych, ukąszeń owadów, 
dolegliwości ze strony jamy ustnej, gardła, pochwy oraz he-
moroidów. Dodawana jest także do preparatów pielęgnacyj-
nych i antyseptycznych. 

Benzokaina wchodzi w skład leków recepturowych w postaci:
• maści uwodnionych i bezwodnych (stężenie zwykle sto-

sowane do 10%)
• roztworów (1-3%)
• zawiesin, pudrów płynnych (do 5%)
• pudrów, zasypek (do 10%)
• czopków doodbytniczych
• globulek dopochwowych.

Benzokaina należy do często wykorzystywanych surowców re-
cepturowych, dlatego warto znać potencjalne niezgodności, 
które może powodować. Składnikami, na jakie należy zwrócić 
uwagę w przypadku łącznego zastosowania z benzokainą są:
• Mentol, kamfora, rezorcyna - ich połączenie prowadzi do 

powstania mieszaniny eutektycznej. W takiej sytuacji do-
chodzi do obniżenia temperatury topnienia i upłynnienia 
postaci leku, należy więc rozdzielić reagujące składniki 
lub zmieszać je w odpowiedniej kolejności (istotne pod-
czas sporządzenia stałych postaci leku)

• Substancje o charakterze zasadowym, np. zasadowy 
azotan bizmutu, tetraboran sodu - w ich obecności ben-
zokaina ulega hydrolizie, dlatego należy rozdzielić nie-
zgodne składniki

• Nadtlenek benzoilu - zmniejsza siłę działania benzokainy
• Sulfonamidy i oksytetracyklina - w obecności benzoka-

iny tracą właściwości przeciwbakteryjne.

• Benzokaina stanowi jeden z najstarszych leków znieczu-
lających miejscowo i jednocześnie wykazuje najmniejszą 
toksyczność spośród środków tej grupy

• Przy krótkotrwałym stosowaniu jest substancją dobrze 
tolerowaną, jednak zdarza się, że jej aplikacja prowadzi 
do rozwoju reakcji alergicznych i zaczerwienienia skóry 

• Badania wykazały, że długotrwałe i zbyt częste stoso-
wanie preparatów o stężeniu powyżej 14% benzokainy 
grozi wystąpieniem methemoglobinemii, do objawów 
której zalicza się: tachykardię, duszności, sinicę, drgaw-
ki, śpiączkę, wstrząs, a nawet zgon. Zjawisko to dotyczy 
głównie dzieci poniżej 2. roku życia i osób starszych

Rp.
Nystatyni 200 000 j.m.
Neomycini 0,5
Hydrocortisoni 0,1
Benzocaini 0,3
Glyceroli 20,0
M. f. suspensio
D.S. do pędzlowania jamy ustnej

Rp.
Benzocaini 0,5
Glucosi ad 10,0
M. f. pulv.
D.S. zasypka znieczulająca do jamy ustnej

Rp.
Benzocaini 1,0
Zinci oxydi
Bismuthi subnitratis aa 2,5
Lini olei ad 50,0
M.D.S. puder płynny

Rp. 
Benzocaini
Ichtammoli aa 0,2
Cacao olei q.s.
M. f. supp. anal. 
D. t. d. No XII
D.S. 3 x dziennie czopek

Rp.
Benzocaini 0,15
Bismuthi subgallatis 0,5
Cacao olei q.s.
M. f. glob. vag.
D. t. d. No XII
D.S. dopochwowo

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z eA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Jakie niezgodności recepturowe może dawać 
benzokaina?

Co warto wiedzieć o benzokainie?

Przykłady recept z wykorzystaniem 
benzokainy
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Lidokaina należy do organicznych związków chemicznych  
o budowie amidowej i jest wykorzystywana w recepturze 
aptecznej w postaci chlorowodorku (Lidocaini hydrochlori-
dum, syn.: Lignocaini hydrochloridum, Xylocainum). Jako su-
rowiec farmaceutyczny przyjmuje postać białego krystalicz-
nego proszku. Cechuje ją dobra rozpuszczalność w wodzie  
(1:0,7-0,8) i etanolu (1:1,5). 

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z e A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Działanie miejscowo znieczulające lidokainy wynika z bloko-
wania pompy sodowo-potasowej, co prowadzi do depolary-
zacji włókien nerwowych i uniemożliwia przewodzenie bodź-
ców bólowych w neuronach. Wykazuje dwukrotnie silniejszy 
efekt znieczulający w porównaniu z benzokainą, który utrzy-
muje się przez okres 2-3 godzin. Istotnym, choć niewykorzy-
stywanym w recepturze działaniem lidokainy, jest działanie 
przeciwarytmiczne i rozszerzające naczynia krwionośne.

Rp. 
Gentamycini sulfatis 0,04
Benzocaini 1,5
Praffini liq. 8,0
Vaselini ad 50,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie na skórę

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Detreomycini 0,1
Benzocaini 3,0
Eucerini ad 100,0
M. f. ung.
D.S. zewnętrznie

Rp.
Argenti nitratis 0,5
Aquae q.s.
Benzocaini 5,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M. f. ung.
D.S. na swędzącą skórę

Rp.
Mentholi 1,0
Acidi salicylici 2,0
Benzocaini 4,0
Lanolini 15,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. zewnętrznie

Mechanizm działania lidokainy

Zastosowanie lidokainy w recepturze 
aptecznej

W praktyce aptecznej wykorzystuje się lidokainę jako składnik 
leków do stosowania zewnętrznego na skórę i błony śluzowe 
w postaci: 
• zawiesin
• roztworów (stosowanych głównie w bólu gardła) 
• maści
• zasypek. 
Farmakopea Polska XII podaje dla chlorowodorku lidokainy 
stężenie zwykle stosowane w granicach 1-4%. 

Z uwagi na dobrą rozpuszczalność chlorowodorku lidokainy 
w podstawowych rozpuszczalnikach recepturowych, sporzą-
dzanie preparatów z jej udziałem nie jest kłopotliwe. Należy 
jedynie zwrócić uwagę, że w przypadku maści z dodatkiem 
lidokainy nie zaleca się używania jako podłoża Lekobazy lub 
Lekobazy LUX - połączenie tych dwóch surowców prowadzi 
do upłynnienia powstałej maści i uniemożliwia jej stosowanie.

Istotne informacje na temat lidokainy

• Mimo dobrej tolerancji stosowanie lidokainy może pro-
wadzić do methemoglobinemii (podobnie jak w przypad-
ku benzokainy)

• Pacjenci cierpiący na schorzenia układu sercowo-naczy-
niowego powinni zachować szczególną ostrożność pod-
czas stosowania preparatów lidokainy (może dojść do 
poważnych zaburzeń rytmu serca, a nawet zatrzymania 
akcji serca).

Lidokaina

Budowa chemiczna i właściwości f izyczne 
lidokainy
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Dawniej stanowiła składnik kropli do użytku wewnętrznego i 
kropli ocznych, obecnie wchodzi w skład preparatów do użyt-
ku zewnętrznego: 
• roztworów wodnych i etanolowych
• pudrów płynnych
• papek
• maści
• czopków. 

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z eA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Rp.
Nystatini 100 000 j.m.
Vit. B1 0,05
Vit. B6 0,25
Lignocaini hydrochloridi 0,05
Glyceroli 5,0
Aquae ad 25,0
M.f. susp.
D.S. do pędzlowania jamy ustnej

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,08
Hydrocortisoni 2,0
2% Sol. Lignocaini hydrochloridi 10,0
Benzocaini 2,0
2% Sol. Acidi borici 20,0
Eucerini 10,0
Lekobaza ad 100,0
M. f. ung.
D.S. zewnętrznie

Rp. 
Hydrocortisoni 0,5
Lignocaini hydrochloridi 2,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie

Rp.
Lidocaini hydrochloridi 2,0
Prednisoloni 0,5
Mentholi 5,0
Cerae albae 20,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M. f. ung.
D.S. na zmiany swędzące

Rp.
Neomycini sulfatis 0,35
Hydrocortisoni 0,2
Lignocaini hydrochloridi 0,4
Aquae 5,0
Eucerini 30,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. maść na hemoroidy, smarować 2 x dziennie

Pod względem chemicznym prokaina jest estrem dietyloami-
noetylowym kwasu p-aminobenzoesowego i jako substancja 
pro receptura stosuje się ją w postaci chlorowodorku (Proca-
ini hydrochloridum, syn.: Polocaini hydrochloridum, Novocaini 
hydrochloridum, Geriocainum). W tej formie przybiera postać 
białego krystalicznego proszku lub bezbarwnych kryształów. 
Cechuje ją bardzo dobra rozpuszczalność w wodzie (1:1), do-
bra w etanolu 30-70% i dość trudna w stężonym alkoholu ety-
lowym. 

Przykłady recept z wykorzystaniem lidokainy

Podobnie jak inne leki amidowe o działaniu znieczulającym 
prokaina oddziałuje na kanały sodowe błon komórkowych 
nerwów obwodowych, przez co uniemożliwia przekazywanie 
bodźców bólowych. 

Prokaina została zsyntetyzowana jako jedna z pierwszych sub-
stancji tego typu i z uwagi na niską toksyczność zyskała spore 
zainteresowanie w kręgach medycznych. Była na tyle szeroko 
stosowana, że zaczęto nawet traktować ją jako wskaźnik siły 
działania znieczulającego, do którego odnoszono inne sub-
stancje o podobnym działaniu. Do dziś przyjmuje się, że jej 
sile działania dorównuje benzokaina, a lidokaina wywołuje 
dwukrotnie silniejsze znieczulenie w porównaniu do niej. 

Po podaniu na skórę i błony śluzowe prokaina wykazuje bar-
dzo słabe i krótkotrwałe (do 15 minut) działanie znieczula-
jące, przez co została znacząco wyparta z użytku przez inne 
substancje o tym działaniu. Obecnie chętniej wykorzystuje się 
jej działanie przeciwświądowe.

Prokaina

Budowa chemiczna i właściwości f izyczne 
prokainy

Mechanizm działania

Zastosowanie prokainy w recepturze
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Tetrakaina należy do amidowych pochodnych kwasu p-amino-
benzoesowego i w recepturze aptecznej znalazła zastosowa-
nie w formie chlorowodorku (Tetracaini hydrochloridum, syn.: 
Pantocainum). Przybiera postać białego proszku o dobrej roz-
puszczalności w wodzie i etanolu (1:7).

Tetrakaina

Właściwości f izykochemiczne tetrakainy

Podobnie do wcześniej omawianych substancji, oddziałuje 
na kanały sodowe błon komórkowych neuronów i hamuje 
przekaźnictwo bólowe. W porównaniu do prokainy wykazuje 
16-krotnie silniejsze działanie znieczulające, które utrzymuje 
się znacznie dłużej (powyżej dwóch godzin). Ponadto działa 
przeciwświądowo. 

Chlorowodorek tetrakainy stanowi składnik preparatów znie-
czulających do użytku zewnętrznego, a Farmakopea Polska XII 
określa jego stężenie zwykle stosowane na poziomie 0,25-1%. 
W recepturze można go spotkać jako element składowy na-
stępujących postaci leku:
• roztworów wodnych (stężenie <1%)
• roztworów etanolowych (<0,5%)
• maści, kremów (<1%)
• czopków (0,025-0,03 g).

Mechanizm działania i zastosowanie 
tetrakainy

• Znacznie silniejsze w porównaniu z wcześniej omówiony-
mi substancjami działanie znieczulające tetrakainy niesie 
za sobą także jej większą toksyczność i ryzyko zatrucia

• Aby uniknąć nadmiernego wchłaniania, nie należy stoso-
wać jej na uszkodzoną skórę lub błony śluzowe

• Wykazuje niezgodności recepturowe analogiczne do 
chlorowodorku prokainy.

Uwagi do stosowania tetrakainy

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z eA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Farmakopea Polska XII nie określa stężeń prokainy dla poda-
nia miejscowego, jednak według poradników terapeutycznych 
i receptariuszy za bezpieczne uznaje się stężenie 1-5%. Dla 
czopków dawka jednorazowa wynosi 0,1-0,3 g.

Do substancji recepturowych, z którymi prokaina tworzy nie-
zgodności, zaliczyć można:
• związki jodu, srebra, rtęci
• substancje utleniające (np. nadmanganian potasu)
• taninę
• sulfonamidy.

Przykłady recept z wykorzystaniem prokainy

Rp.
Mentholi 2,5
Procaini hydrochloridi
Benzocaini aa 1,0
Spir. Vini 70˚ ad 100,0
M. f. sol.
D.S. na swędzącą skórę

Rp. 
Procaini hydrochloridi
Resorcinoli aa 0,05
Balsami peruviani 0,1
Bismuthi subgallatis 0,2
Cacao olei q.s.
M. f. supp. anal.
D. t. d. No XII
D.S. 3 x dziennie czopek

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,1
Hydrocortisoni 1,0
Benzocaini 3,0
Procaini hydrochloridi 1,0
Vaselini albi
Eucerini aa ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie

Rp.
Methylis salicylas 30,0
Mentholi 10,0
Procaini hydrochloridi 4,0
Spir. Vini 96˚ 8,0
Pentravan ad 200,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie

Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Neomycini sulfatis 1,0
Procaini hydrochloridi 1,0
Vit. A+D3 liq. 1,0
Bismuthi subgallatis 2,0
Balsami peruviani 5,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie na owrzodzenia
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Mechanizm działania polega na pobudzaniu zakończeń ner-
wowych przewodzących zimno i zmniejszaniu wrażliwości 
włókien przewodzących ból. Dzięki temu mentol wykazuje 
działanie znieczulające, chłodzące, przeciwświądowe, a po-
nadto przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze i udrożniające. 

Związek ten zaliczany jest do środków znieczulających o dzia-
łaniu drażniącym. Mechanizm działania polega na pobudzaniu 
zakończeń nerwowych przewodzących zimno i zmniejszaniu 
wrażliwości włókien przewodzących ból. Dzięki temu mentol 
wykazuje działanie znieczulające, chłodzące, przeciwświą-
dowe, a ponadto przeciwbakteryjne, przeciwpasożytnicze  
i udrożniające. 

Mechanizm działania mentolu

Mentol (Mentholum) jako surowiec recepturowy otrzymu-
je się w procesie wymrożenia olejku miętowego (Oleum 
Menthae). Przyjmuje postać krystalicznego proszku lub bez-
barwnych kryształów w formie igieł. Jest nierozpuszczalny  
w wodzie, bardzo trudno rozpuszczalny w glicerolu, łatwo na-
tomiast rozpuszcza się w podłożach węglowodorowych oraz 
etanolu o stężeniu 70% i wyższym. 

Mentol

Właściwości f izyczne i otrzymywanie mentolu

Związek ten zaliczany jest do środków znieczulających o dzia-
łaniu drażniącym. 

Mechanizm działania mentolu

Farmakopea Polska XII dopuszcza stosowanie mentolu w pre-
paratach aplikowanych na skórę (stężenie zwykle stosowane 
do 10%) i błony śluzowe (do 0,3%). Pod względem postaci leku 
mogą to być:
• roztwory etanolowe
• zawiesiny
• pudry płynne
• maści.

Zastosowanie mentolu w recepturze

• Kryształy, w postaci których występuje mentol, należy 
uprzednio zmikronizować w moździerzu. Na potrzeby 
tego procesu można się posłużyć niewielką ilością eta-
nolu

• Mentol tworzy w połączeniu z niektórymi surowcami re-
cepturowymi mieszaniny eutektyczne. Można do nich 
zaliczyć: kwas salicylowy, rezorcynol, benzokainę, kam-
forę, tymol. Należy mieć to na uwadze i rozdzielić reagu-
jące ze sobą składniki

• Preparaty z dodatkiem mentolu powinno się stosować  
u dzieci powyżej 5. roku życia.

Receptura mentolu - istotne kwestie

Przykłady recept z wykorzystaniem mentolu

Rp. 
Acidi salicylici 2,5
Mentholi 1,0
Spir. Vini 25,0
M. f. guttae
D.S. 10 kropli na ¼ szkl. wody do płukania

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z eA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Przykłady recept z wykorzystaniem 
tetrakainy

Rp.
Lignocaini hydrochloridi 4,0
Tetracaini hydrochloridi 1,0
Spir. Vini 96˚ 12,0
Unguenti Cholesteroli ad 100,0
M. f. ung.
D.S. do znieczulania

Rp.
Ketoprofeni 2,0
Benzocaini 5,0
Tetracaini hydrochloridi 2,0
Pentravani ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie

Rp.
Prednisoloni 0,5
Tetracaini hydrochloridi 2,0
Benzocaini 5,0
Pentravani ad 100,0
M. f. ung.

Rp.
Tetracaini hydrochloridi 2,0
Mentholi 5,0
Cerae albae 20,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M. f. ung.
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Stanowi składnik preparatów recepturowych do stosowania 
zewnętrznego, dla których Farmakopea Polska XII ustala na-
stępujące stężenia zwykle stosowane:
• roztworów (0,1-1%)
• mazideł i maści (1-10%).

Kamfora w recepturze aptecznej

Kamforę (Camphora racemica) otrzymuje się w procesie de-
stylacji liści, kory i drewna cynamonowca kamforowego. Sub-
stancja pro receptura przyjmuje postać białego krystalicznego 
proszku, który podobnie jak mentol nie rozpuszcza się w wo-
dzie, a łatwo rozpuszcza się w etanolu o stężeniu 70% i wyż-
szym oraz podłożach węglowodorowych i olejach tłustych.

Kamfora

Otrzymywanie i właściwości f izyczne kamfory

• W uwagi na dobrą rozpuszczalność w etanolu, oleju rze-
pakowym i wazelinie wchodzi w skład preparatów far-
makopealnych (spirytus, olej i maść kamforowa), które 
stanowią półprodukt wykorzystywany przy sporządzaniu 
innych leków złożonych

• Podobnie jak mentol tworzy z niektórymi substancjami 
mieszaniny eutektyczne (mocznik, tymol, mentol, wo-
dzian chloralu)

• Preparatów na bazie kamfory nie należy aplikować na 
uszkodzoną skórę

• Można je stosować u dorosłych i dzieci powyżej 12. roku 
życia.

Receptura kamfory - ważne informacje

Przykłady recept z wykorzystaniem kamfory

Rp. 
Acidi salicylici 2,0
Camphorae 1,0
Ethanoli 70˚ad 100,0
M. f. sol.
D.S. do zmywania twarzy

Rp.
Sulfuris ppt. 3,0
Acidi salicylici 1,5
Camphorae 0,5
Zinci oxydi
Talci aa 15,0
Glyceroli 20,0
Ethanoli 70˚ ad 100,0
M. f. susp.
D.S. zewnętrznie

Rp.
Sulfuris praecipitati 9,0
Camphorae 1,0
Gummi arabici 1,0
Aquae calcis ad 100,0
M. f. susp.
D.S. zewnętrznie

Kamfora po podaniu na skórę działa drażniąco na zakończenia 
czuciowe, powoduje miejscowe przekrwienie skóry i wywiera 
efekt rozgrzewający, co wykorzystuje się w leczeniu odmrożeń 
i nerwobóli. Jak wykazały badania może jednocześnie aktywo-
wać wrażliwe na zimno receptory TRPM8, przez co osiąga się 
efekt chłodzący. Ponadto działa bakteriobójczo, przeciwświą-
dowo oraz wspomaga działanie innych składników leczniczych 
(funkcja adiuvans).

Działanie i zastosowanie kamfory

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z eA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Rp. 
Mentholi 0,05
Acidi borici 0,5
Glyceroli 5,0
M. f. guttae rhinologicae

Rp.
Mentholi 2,0
Talci ad 100,0
M.D.S. puder

 Rp.
Mentholi 5,0
Methyl. salic. 10,0
Ethanoli 70˚ ad 100,0
M.D.S. do nacierań 

Rp.
Prednisoloni 0,5
Mentholi 10,0
Cerae albae 20,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M. f. ung.

Rp.
Acidi borici 2,0
Mentholi 0,2
Vaselini albi 50,0
M. f. ung.
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Naturalnie występuje w owocach różnych gatunków papryki  
i pieprzowca, a w recepturze aptecznej stosuje się ją w postaci 
nalewki (Tinctura capsici) otrzymywanej z owoców pieprzow-
ca tureckiego. Wykazuje działanie drażniące, pobudza zakoń-
czenia nerwów czuciowych w skórze i błonach śluzowych. 
Efektem tego jest silne przekrwienie i podrażnienie tkanek, 
co wykorzystuje się w leczeniu nerwobóli i bóli stawowych. 

Kapsaicyna

Rp. 
Prednisoloni 0,5
Mentholi
Spi. Vini 96˚ aa 20,0
Capsici trae 10,0
Collodi ad 100,0
M. f. sol.
D.S. zewnętrznie

Rp.
Resorcinoli 2,0
Chinae trae 6,0
Capsici trae 3,0
Chlorali hydrati 2,0
Ricini olei 0,3
2% Spir. salicylici ad 100,0
M. f. sol.
D.S. do nacierań

Rp.
Hydrocortisoni 0,25
Acidi salicylici
Resorcinoli aa 2,0
Chinae trae
Capsici trae aa 3,0
Spir. Vini ad 100,0
M. f. sol. 
D.S. zewnętrznie

Rp.
Camphorae 1,0
Benzocaini 5,0
Capsici trae 10,0
Collodi ad 100,0
M. f. sol.
D.S. zewnętrznie

Przykłady recept z wykorzystaniem 
kapsaicyny

Na rynku farmaceutycznym istnieje wiele leków gotowych  
o działaniu przeciwbólowym i znieczulającym, jednak w prak-
tyce aptecznej można nadal często spotkać się z receptami 
na preparaty recepturowe o takim działaniu. Warto w takiej 
sytuacji znać surowce wykazujące efekt znieczulający oraz ich 
właściwości, tak aby prawidłowo sporządzić zaordynowane 
leki.

Podsumowanie

a n e s t e t y k i  w  r e c e p t u r z eA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Rp.
Detreomycini 2,0
Acidi salicylici 2,0
Resorcini 2,0
Camphorae 1,5
Ethanoli 70˚ ad 100,0
M. f. sol.
D.S. zewnętrznie

Rp.
Camphorae 3,0
Lanolini anhydrici
Vaselini flavi ad 30,0
M. f. ung.

Rp.
Prednisoloni 0,5
Benzocaini 5,0
Camphorae 10,0
Pentravani ad 100,0
M. f. ung.

mgr farm. Izabela Ośródka
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Pielęgnacja włosów: równowaga PEH 
i  olejowanie od podstaw

Zadbane włosy to synonim zdrowia i  piękna.  Zarówno ko -
biety,  jak i  mężczyźni  pragną mieć gęste,  błyszczące włosy  
i  zdrową skórę głowy.  Stąd rosnąca popularność trycholo -

gii,  a  także tzw. „włosingu”. 

3 6

Trychologia to nauka z pogranicza nauk 
medycznych i estetycznych, zajmuje się 
diagnozowaniem oraz poprawą kondy-
cji skóry głowy i włosów. Fryzjerstwo 
dotyczy estetyki, natomiast “włosing” 
przede wszystkim pielęgnacji - to zabie-
gi pielęgnacyjne na włosy wykonywane 
w domowym zaciszu.

Takie włosy są gładkie i lśniące, wło-
sy hydrofilowe natomiast są szorstkie 
z uwagi na rozchyloną łuskę. Od stanu 
osłonki, czyli stopnia rozchylenia łusek 
zależy wygląd włosów. Porowatość to w 
istocie przenikalność, określająca sto-
pień zniszczenia włosa, a dokładnie stan 
osłonki. 

Na blogach poleca się test ze szklanką 
wody jako metodę oceny porowato-
ści. Włos niskoporowaty ma pływać po 
powierzchni, wysokoporowaty znaleźć 
się na dnie, a średnioporowaty pływać  
w połowie. „Test” nie ma jednak warto-
ści naukowej. By móc ocenić stan osłon-
ki należałoby obejrzeć włos pod mikro-
skopem.

Trzon włosa składa się z: osłonki (cuticu-
la), warstwy korowej (cortex) i rdzennej 
(medulla). Osłonka to najbardziej ze-
wnętrzna warstwa składająca się z 5-10 
warstw płaskich, dachówkowo ułożo-
nych komórek. Zbudowana jest z kera-
tyny, białka hydrofobowego o wysokiej 
odporności chemicznej i fizycznej, boga-
tego w aminokwasy siarkowe (głównie 
cysteinę). 

Z czego składa się  włos?

Między łuskami osłonki znajduje się 
spoiwo lipidowe, które odpowiada za 
hydrofobowość włosów. 

Osłonka włosów 
a ich kondycja
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Masła: shea (Butyrospermum parkii (shea) butter), mango 
(Mangifera Indica (Mango) Seed Butter), kakaowe (Theobro-
ma cacao (cocoa) Seed Butter)

Oleje: arganowy (Argania Spinosa (Argan) Kernel Oil), z wie-
siołka (Oenothera Biennis (Evening Primrose) Seed Oil), koko-
sowy (Cocos Nucifera (Coconut) Oil), z pestek winogron (Vitis 
Vinifera (Grape) Seed Oil), awokado (Persea Gratissima (Avo-
cado) Oil)

Alkohole tłuszczowe: Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, Stearyl 
Alcohol

Quaty: czwartorzędowe sole amoniowe: Quaternium-(…)
Polimery kationowe: Polyquaternium-(…)

„Tłuste” emolienty: Lanolina (Lanolin), parafina (Paraffinum 
liquidum), woski

Dużą popularnością obecnie cieszy się pielęgnacja oparta na 
równowadze PEH (Proteiny Emolienty Humektanty). Opiera 
się ona na umiejętnym stosowaniu różnych kosmetyków za-
wierających powyższe grupy składników. Produkty muszą być 
dobierane pod aktualną kondycję włosa. Istnieje wiele tabel 
będących wskazówkami, jakie składniki stosować w przypad-
ku np. puszenia włosów czy elektryzowania. Najważniejsza 
jest jednak samoobserwacja i notowanie spostrzeżeń.

Czym jest pielęgnacja oparta 
na równowadze PEH?

Pielęgnacja włosów oparta na równowadze PEH bazuje na 
pojęciu “porowatości”. Jest to cecha dyskusyjna. Według tej 
teorii włosy dzieli się na nisko-, średnio- i wysokoporowate. 
W pielęgnacji dąży się do uzyskania niskoporowatości. Takie 
włosy są gładkie, sprężyste, lśniące, często naturalnie proste. 
Włosy wysokoporowate są suche, łamliwe, sztywne, matowe, 
często naturalnie kręcone. Średnioporowate mają łuski lekko 
odchylone, mogą być lekko falowane.

Proteiny, emolienty i humektanty to grupy substancji na któ-
rych opiera się równowaga PEH. W zależności od stanu/ kon-
dycji włosa należy dostarczać mu odpowiednich składników. 

Zwierzęce: kolagen (Collagen), elastyna (Elastin), hydrolizo-
wany kolagen (Hydrolyzed Collagen), hydrolizowana elastyna 
(Hydrolyzed Elastin), hydrolizowana keratyna (Hydrolyzed Ke-
ratin), hydrolizowane proteiny mleka (Hydrolyzed Milk Prote-
in), hydrolizowane proteiny jedwabiu (Hydrolyzed Silk Protein) 

Roślinne: hydrolizowane proteiny owsiane (Hydrolyzed Oat 
Protein), sojowe (Hydrolyzed Soy Protein), pszenicy (Hydroly-
zed Wheat Protein)

Co warto wiedzieć o hydrolizatach 
protein?

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e) p i e l ę g n a c j a  w ł o s ó w

Co ma wpływ na stan łusek włosa?

Zdrowe włosy zawierają ok. 10% wody. Trzon włosa jest struk-
turą martwą, nie ulega samoistnej regeneracji. Wpływ na stan 
łusek osłonki mają:
• Tarcie: czesanie, mycie, wycieranie, tapirowanie
• Naprężenia: ciasne wiązanie włosów, rozczesywanie splą-

tanych, mokrych włosów
• Zniszczenia termiczne (suszarka, lokówka, prostownica)
• Zniszczenia chemiczne (farbowanie, trwała ondulacja, 

promieniowanie UV)

Czym jest  „porowatość” włosów?

Proteiny,  czyl i  białka – jakie  składniki 
spotkamy w kosmetykach?

Emolienty w kosmetykach do włosów

W składzie produktów kosmetycznych najczęściej napotka-
my: pantenol (Panthenol), alantoina (Allantoin), niacynamid 
(Niacinamide), fruktozę (Fructose), glicerynę (Glycerin), miód 
(Mel), kwas hialuronowy (Hyaluronic Acid), Sodium PCA, tre-
halozę (Trehalose), mocznik (Urea), chitozan (Chitosan) 

Jakie humektanty spotkamy w produk-
tach do włosów?

Hydrolizaty protein to mniejsze fragmenty białek otrzymane 
w wyniku chemicznej lub enzymatycznej hydrolizy. Celem hy-
drolizy jest zwiększenie rozpuszczalności w wodzie lub zmiana 
właściwości biologicznych białka. Proteiny o większych czą-
steczkach mają właściwości filmotwórcze, natomiast mniejsze 
wbudowują się w uszkodzone miejsca włosa. Różne proteiny 
mają odmienne powinowactwo do włosa, największym ce-
chują się hydrolizaty keratyny. Z uwagi na popularność we-
gańskich kosmetyków ogranicza się użycie białek zwierzęcych.
 
Ilość związanych hydrolizatów zależy od stopnia uszkodzenia 
włosa, czy też porowatości - im włosy bardziej zniszczone, tym 
więcej zwiążą protein. Nie bez znaczenia jest też zawartość 
substancji w kosmetyku - im bardziej bogaty skład, tym wię-
cej zostanie związane. Zbyt mało białek w pielęgnacji to brak 
objętości i połysku, zbyt dużo suchość i puszenie, sztywność 
i szorstkość.
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Czym różni się kondycjonowanie włosów 
od ich regeneracji?

Warto też rozróżniać pojęcie kondycjonowania i regeneracji. 
Do kondycjonowania służą odżywki, które powinny być sto-
sowane po każdym myciu, ich efekty działania (wygładzenie, 
ułatwienie rozczesywania, nawilżenie, natłuszczenie) utrzy-
mują się do kolejnego mycia.

W przypadku regeneracji, substancje trwale wbudowują się w 
osłonkę i wnętrze włosa. Regenerację stosujemy rzadziej: raz 
w tygodniu w przypadku włosów bardzo zniszczonych, a raz w 
miesiącu dla włosów tzw. „normalnych”, nie poddawanych za-
biegom chemicznym i nagrzewaniu. Warto jednak zaznaczyć, 
że produkty regenerujące bogate w emolienty pozostawiają 
depozyt na włosach, który może je obciążać i powodować ich 
nieestetyczny wygląd.

Rytuał olejowania jest od wieków bardzo popularny w krajach 
arabskich, śródziemnomorskich i Indiach. Jego głównym za-
daniem była ochrona przed intensywnym promieniowaniem 
słonecznym. Sam olej nie nawilża, ale chroni przed utratą 
wilgoci. Regularne zabiegi olejowania uelastyczniają włosy  
i sprawiają, że stają się gładsze i mają zdrowy blask. Jak często 
olejować włosy? Zależy to przede wszystkim od ich kondycji.

Jaką rolę pełnią emolienty?

Emolienty pełnią funkcję ochronną, jednak przy tej grupie sub-
stancji istnieje niebezpieczeństwo pozostawienia zbyt dużego 
depozytu. Włosy stają się wtedy „przyklapnięte”, obciążone, 
przetłuszczone. O zbyt małej ilości emolientów w pielęgnacji 
świadczy suchość, szorstkość i zbytnia lekkość włosów. Emo-
lienty działają również nawilżająco i natłuszczająco. Zawsze 
stosuje się je na końcu, po humektantach lub proteinach. 

W trend równowagi PEH wpisuje się też metoda mycia OMO 
(Odżywka - Mycie - Odżywka). Polega ona na nałożeniu od-
żywki humektantowej, późniejszym umyciu włosów delikat-
nym szamponem i nałożeniu odżywki emolientowej. Sprawdzi 
się przy włosach suchych, zniszczonych, nieodpowiedna bę-
dzie za to dla włosów cienkich i delikatnych.

Co dla włosów mogą zrobić humektanty?

Hydrolizaty chitozanu, kwasu hialuronowego, modyfikowana 
celuloza oraz pantenol to najlepsze humektanty o najwięk-
szym powinowactwie do keratyny. 

Pantenol jest higroskopijny, w kosmetykach stosuje się go  
w stężeniach 0,5-1%. Nie ulega wymywaniu wodą ani szampo-
nami, jest naturalnym składnikiem lepiszcza wypełniającego 
przestrzenie między fibrylami w trzonie włosa. Poprawia na-
wilżenie, wygładza i regeneruje. Nie tworzy depozytu.

Warto zrezygnować z użycia humektantów w deszczowy dzień, 
ponieważ będą przyciągały wilgoć i fryzura nie będzie prezen-
tować się korzystnie, natomiast stosujemy je gdy jest sucho  
i słonecznie. Warto wtedy zastosować odżywkę emolientową.

Jak kupować kosmetyki do pielęgnacji 
PEH?

Na rynku są serie kosmetyków z podziałem na maski i odżywki 
emolientowe, humektantowe i proteinowe. Na pewno wpisu-
ją się one w aktualny trend „włosingowy”. Należy podkreślić, 
że jest to bardzo czasochłonna pielęgnacja, wymagająca duże-
go zaangażowania, a także zakupu wielu produktów. Jeśli nie 
chcemy korzystać z gotowych serii, warto nauczyć się zwracać 
uwagę na skład INCI (International Nomenclature of Cosme-
tic Ingrediens) produktu - tam zawsze znajdziemy odpowiedź, 
jakie składniki występują w produkcie. Z reguły obecne będą 
wszystkie trzy grupy, zatem kluczowa będzie kolejność w skła-
dzie, zgodnie z regułą - im dalej tym mniejsza zawartość. 

Na czym polega olejowanie włosów?

Czym olejować włosy?

Do włosów niskoporowatych poleca się oleje nasycone: 
kokosowy (Cocos Nucifera (Coconut) Oil), palmowy (Elaeis 
Guineensis (Palm) Oil), masło kakaowe (Theobroma cacao 
(cocoa) seed butter), shea (Butyrospermum Parkki (Shea) 
Seed Butter), mango (Mangifera Indica (Mango) Seed Butter), 
babassu (Orbignya Oleifera (Babassu) Oil), cupuacu (Theobro-
ma Grandiflorum (Cupuacu) Butter), murumuru (Astrocaryum 
Murumuru Seed Butter), kawowe (Coffea Arabica Seed Oil), 
bacuri (Platonia insignis (Bacuri) seed butter).

Olej kokosowy - jeszcze niedawno bardzo popularny w pielę-
gnacji, bogaty w kwas laurynowy o dużym powinowactwie do 
keratyny. Nierafinowany, tłoczony na zimno zawiera w skła-
dzie także: witaminy B1, B2, B3, B6, B9, C i E oraz cynk, fosfor, 
magnez, potas, wapń, żelazo. 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)p i e l ę g n a c j a  w ł o s ó w

Metoda mycia OMO
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Do włosów średnioporowatych odpowiednie będą oleje 
jednonienasycone: oliwa (Olea Europaea (Olive) Oil), olej  
z awokado (Persea Gratissima (Avocado) Oil), macadamia 
(Macadamia (Macadamia ternifolia) Seed Oil), arganowy (Ar-
gania Spinosa (Argan) Kernel Oil), rycynowy (Ricinus Commu-
nis Seed Oil), rzepakowy (Canola Oil), z pestek śliwek (Prunus 
Domestica Seed Oil).

Olej arganowy - jeden z najdroższych olejów, pozyskiwany  
z owoców drzewa arganowego (Argania spinosa), zwany „ma-
rokańskim złotem”. Charakteryzuje go unikalny skład: 99% 
glicerydów. Zawiera głównie kwas oleinowy i linolowy oraz 
karoteny, tokoferole, alkohole triterpenowe, sterole oraz 
ksantofile.

Do włosów wysokoporowatych zaleca się oleje wieloniena-
sycone: z ogórecznika (Borago Officinalis (Borage) Seed Oil), 
wiesiołka (Oenothera Biennis (Evening Primrose) Seed Oil), 
olej bawełniany (Gossypium Seed Oil), kukurydziany (Zea 
Mays (Corn) Oil), z pestek winogron (Vitis Vinifera (Grape) 
Seed Oil), z czarnuszki (Nigella Sativa (Black Seed) Seed Oil), 
jojoba (Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil), z pestek ma-
lin (Rubus Idaeus (Raspberry) Seed Oil).

Olej bawełniany (Gossypium Seed Oil): w składzie oleju z na-
sion bawełny znajdują się: kwas linolowy (49-58%), kwas ole-
inowy (15-20%), kwas palmitynowy (22-26%) - kwas beheno-
wy i lignocerynowy (10%), fitosterole i witamina E. Polecany 
jest także jako olej do końcówek.

W drogeriach obecne są gotowe mieszanki olejowe przezna-
czone do konkretnego typu włosa, można też oleje mieszać 
samodzielnie lub - szczególnie na początku - stosować jeden 
rodzaj i kupować małe pojemności.

W misce: olej z wodą - rozprowadzamy 1-3 łyżki oleju w misce 
z wodą i zanurzamy włosy. Jest to metoda odpowiednia dla 
długich włosów.

Jako dodatek do odżywki lub maski – jest to dobry sposób dla 
osób początkujących, obawiających się zbytniego obciążenia 
włosów.

Po zastosowaniu powyższych sposobów należy włosy zawinąć 
w ciepły kompres na 1-2 godziny. Jeśli włosy wymagają bar-
dzo intensywnej regeneracji, można olej nałożyć na całą noc. 
Następnie w pierwszym kroku zmywamy włosy dużą ilością 
ciepłej wody, potem emulgujemy odżywką, trzymamy 5-10 
minut, a dopiero w kolejnym kroku używamy szamponu - je-
dynie na skórę głowy. Najlepsza do emulgowania jest odżyw-
ka emolientowa, bez silikonów, które utrudniają emulgowanie  
i bez protein (szkoda marnować wartościowe składniki).

Farbowanie nie jest przeciwskazaniem do olejowania, warto 
natomiast odczekać tydzień i unikać olejów przyspieszających 
płowienie włosów: oleju kokosowego, palmowego i masła ka-
kaowego. Olej rycynowy oraz z orzecha włoskiego mogą nato-
miast przyciemnić włosy.

Jak olejować włosy?

Na sucho - na suche pasma nakładamy 1-3 (w zależności od 
długości) łyżki oleju i pozostawiamy na 1-2 godziny (nie krócej 
niż 30 min). Jest to najprostszy sposób na początek oraz dla 
mało wymagających włosów (niskoporowatych).

Na mokro - powyższe kroki wykonujemy po umyciu włosów.

Na bazę nawilżającą - olej stosujemy na włosy z rozprowa-
dzonym humektantem. Jest to najlepsza metoda dla włosów 
suchych i kręconych.

Podsumowanie

Równowaga PEH i olejowanie wpisują się silnie w trend ko-
smetyków naturalnych, a także wegańskich. Tu unika się 
szamponów z SLS czy SLES, a także odżywek z silikonami. Jako 
alternatywę dla silikonów przedstawia się oleje, gwarantują-
ce bardziej trwały efekt. Egzotyczne oleje czy masła w połą-
czeniu z odpowiednim opakowaniem wpływają na percepcję 
odbiorcy i jego decyzje zakupowe.

mgr farm. Jolanta Maciejewska
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P o r a d n i c t w o  ż y w i e n i o w e  i  d i e t e t y c z n e 
w  p r a k t y c e  a p t e c z n e j .  C o  p o w i e d z i e ć 

w  a p t e c e  w e g e ta r i a n i n o w i ?  

Fakty  są  jednoznaczne:  pośród Polaków wegetarian jest  co -
raz  więcej !  Wyniki  nagłośnionych badań statystycznych  

z  bieżącego  roku mówią o  l iczbie  b l isko  21% pośród miesz -
kańców dużych miast ,  starsze  zaś  o  rok  i  dwa lata  o  7% dla 

całe j  populacj i .  To  znaczące  l iczby,  a  dodajmy równocze -
śnie ,  że  odsetek  wegetarian w Polsce  wzrasta  z  roku na rok. 

Większość  z  nich  to  ludzie  młodzi ,  ze  średnim i  wyższym 
wykształceniem. 

4 2

Cóż to wszystko oznacza dla apteka-
rza stojącego za pierwszym stołem? To 
przede wszystkim, że praktykujący we-
getarianin lub osoba planująca przejść 
na wegetarianizm to nasz częsty pa-
cjent, a zarazem – obiekt troski!

Jak z naukowego punktu 
widzenia postrzegać 
wegetarianizm?
Na początek odpowiedzmy na pytanie: 
jak z naukowego punktu widzenia po-
strzegać wegetarianizm? Czy to wyłącz-
nie „ideologia wrażliwej młodzieży”, czy 
też dieta ugruntowana we współcze-
snych naukach o żywieniu człowieka? 
W dalszej zaś kolejności wyjaśnijmy, 
czy świeżo upieczonego wegetarianina 
należy utwierdzić w podjętej decyzji, 
czy raczej zniechęcać? Przed czym go 
ostrzegać, a co zachwalać w wegeta-
rianizmie? I jaka w ogóle powinna być 
aptekarska porada w wegetarianizmie?

Dwie drogi do stosowania 
wegetarianizmu

Dlaczego ludzie przechodzą na wege-
tarianizm? Powody są i były zasadniczo 
dwa: światopoglądowe oraz zdrowotne. 

Te pierwsze pojawiły się już w zamierz-
chłych czasach, wiele tysięcy lat temu. 
Jednak wbrew pozorom towarzyszyły lu-
dziom nie tylko w Azji, ale też w Europie. 
O ile bowiem np. w Indiach stosowanie 
wegetarianizmu było motywowane po-
wszechnie przyjętymi i niekwestiono-
wanymi zasadami wynikającymi z religii, 
np. hinduizmu i buddyzmu, o tyle już 
pitagorejczycy mięsa nie jedli tylko i wy-
łącznie wskutek własnych przemyśleń  
i praktykowanych zasad etycznych, 
twierdząc że zwierzęta mają prawo do 
życia tak samo jak ludzie.

Wegetarianizm jako konsek-
wencja postawy etycznej



43

U wegetarian bardzo rzadko występuje nadciśnienie tętnicze, 
bowiem to dieta w której jest mało soli, a także rzadkie są 
zawały serca, wegetarianizm cechuje się bowiem niską poda-
żą cholesterolu i kwasów tłuszczowych nasyconych. Wegeta-
rianie rzadko zapadają na choroby nowotworowe, eliminują 
bowiem z codziennego sposobu odżywiania towarzyszące 
silnie przetworzonemu mięsu takie jak wielopierścieniowe 
węglowodory aromatyczne, ale też substancje wydłużające 
trwałość produktów mięsnych, do których zaliczamy między 
innymi azotany. Nie dziwmy się zatem, że wegetarianizm 
przyczynia się do efektywnego wydłużenia nie tylko jakości,  
ale i długości życia, co zostało potwierdzone w ostatnim cza-
sie w dużych badaniach epidemiologicznych.

Owszem, były to czasy, kiedy myśl ludzka wzbijała się na swoje 
wyżyny, niemniej wiedza medyczna pozostawiała wiele do ży-
czenia. Te same słowa powtarzano jednak jeszcze wiele razy,  
i w czasach renesansu, kiedy najsłynniejszym wegetarianinem 
był Leonardo da Vinci, i w wieku XIX oraz XX, kiedy to jako we-
getarianie wsławili się m.in. Shelley, Schopenhauer, Tołstoj, 
Shaw, Einstein...

W Europie pobudki zdrowotne pojawiły się dopiero sto kil-
kadziesiąt lat temu, wraz z falą zainteresowania naturalnymi 
metodami leczenia i głodówkami. Już wówczas obserwowano, 
że osobom praktykującym wegetarianizm towarzyszy lepsze 
samopoczucie i niewystępowanie szeregu chorób, które tra-
piły populację powszechnie spożywającą mięso. Im więcej 
natomiast pojawiało się chorób cywilizacyjnych, tym silniej 
wegetarianizm zaczął wkraczać do oficjalnego kanonu medy-
cyny jako dieta mająca liczne, bardzo korzystne konsekwencje 
zdrowotne. Obok względów etycznych w stosowaniu wegeta-
rianizmu pojawiły się więc i te dotyczące zdrowia. Obecnie 
bardzo często idą one w parze: dietę wegetariańską podejmu-
je się z powodów światopoglądowych i dopiero w czasie jej 
stosowania - niejako w nagrodę - przychodzą korzyści z podję-
tej decyzji: dostrzegamy poprawiające się samopoczucie, co-
raz korzystniejsze wyniki badań diagnostycznych i co być może 
najważniejsze: codzienną satysfakcję!

Jaka jest zatem ocena wegetarianizmu przez współczesną na-
ukę? Odpowiedź jest krótka: jednoznaczna! To bardzo zdrowa 
dieta, pozwalająca uniknąć większości chorób cywilizacyjnych, 
obfitująca w potężną ilość składników mineralnych, elektroli-
tów, błonnika pokarmowego, witamin. 

W ślad za tymi niepozostawiającymi żadnych wątpliwości 
obserwacjami rozpoczęto dywagacje, czy człowiek z natury 
swej jest roślinożercą i tak tylko powinien się odżywiać, czy 
też mięsożercą. Także i tutaj nauka udziela jednoznacznej 
odpowiedzi: gdyby gatunek ludzki był wyłącznie roślinożer-
ny lub wyłącznie mięsożerny, nie przetrwałby. Człowiek jest 
bowiem wszystkożercą, potrafiącym znakomicie dostosować 
się do warunków otoczenia. Potrafi być przez wiele pokoleń 
wegetarianinem, co obserwujemy np. u wielu ludów Australii 
i Oceanii, ale potrafi też przez całe wieki odżywiać się wyłącz-
nie mięsem, jak liczne plemiona zamieszkujące okolice pod-
biegunowe. 

Wegetarianie nie tyją, bowiem to dieta o niskim ładunku kalo-
rycznym, zalecana jest zatem leczniczo, w celu obniżenia masy 
ciała. Wegetarianie nie cierpią na zaparcia i uchyłki jelita gru-
bego, bowiem dieta wegetariańska niesie wraz z sobą ogrom-
ną ilość błonnika pokarmowego, który nie tylko skutecznie 
wypełnia jelita, ale także kształtuje prawidłową odporność  
i obniża poziom cholesterolu. 

Możliwości dostosowawcze Homo sapiens są zatem ogromne, 
niemniej jednak w dyskusji „mięsożerca, czy roślinożerca” wy-
daje się, że rację należy przyznać zwolennikom tezy o tym, 
że człowiek posiada więcej przystosowań do spożywania po-
karmu roślinnego i tak właśnie ukształtowała nas ewolucja. 
Dlaczego? Nie mamy pazurów służących do rozszarpywania 
zdobyczy, a palce są przystosowane np. do zrywania owoców. 
Nasza żuchwa rusza się także poziomo, dzięki czemu rozcie-
ramy pokarm, a nie tylko go gryziemy, szarpiemy. Nasza śli-
na zawiera amylazę ślinową (ptialinę), które rozkłada roślin-
ne węglowodany. Żołądek jest podłużny i wydziela znacznie 
mniej kwasu solnego, niż u typowych mięsożerców, jelita zaś 
są znacznie dłuższe i nieprzystosowane do zalegania ciężko-
strawnego mięsa. Wątroba posiada niską zdolność do usu-
wania kwasu moczowego, typowego produktu metabolizmu 
mięsa.
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Niejedzenie mięsa z przyczyn zdrowotnych

Dlaczego wegetarianie chorują mniej?

Wegetarianizm a zdrowie

Czy człowiek jest roślinożercą 
czy mięsożercą?

W jako sposób Homo sapiens jest 
przystosowany do spożywania mięsa i roślin?

w e g e ta r i a n i z m

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/wszystkie-dobrodziejstwa-blonnika-pokarmowego/
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Wszystko są to bezdyskusyjne, organiczne przystosowania 
ludzkiego ciała do tego, aby to właśnie pokarm roślinny do-
minował w naszej diecie. Podkreślmy to słowo z naciskiem: 
dominował! Nie oznaczają one wcale, że mięsa w naszej die-
cie być nie może. Owszem, może być, ale – mówiąc kolokwial-
nie – nie jest przez nasz organizm mile widziane. Przeprowa-
dzono doświadczenia na bliskich nam ewolucyjnie, wyłącznie 
roślinożernych gorylach. Zwierzęta te przyuczono do spoży-
wania mięsa, co odbiło się bardzo niekorzystnie na stanie ich 
zdrowia. 

Podnoszony jest również i inny argument, który zdaje się 
wskazywać na to, że owszem, mięso możemy jadać, spożywa-
nie jego nie jest jednak w naszej naturze. Otóż nie znajdzie 
się chyba człowiek, który potrafiłby zjeść surowe, krwawiące 
mięso ruszającego się jeszcze zwierzęcia. Czujemy instynk-
towną odrazę do krwi i od pradziejów staramy się mięso prze-
twarzać termicznie: piec, gotować, wędzić, suszyć. To także 
pokazuje, że – paradoksalnie – mięso owszem, możemy jeść, 
urodzonymi mięsożercami jednak nie jesteśmy!

Na tym jednak nie koniec: pokarmy roślinne charakteryzują 
się niską przyswajalnością składników mineralnych, głów-
nie wapnia i żelaza, ale też cynku. Wszystkie powyższe uwa-
runkowania powodują, że wegetarianie mogą cierpieć na 
niedokrwistość, neuropatie, krzywicę, osteomalację. Z nie-
jasnych jeszcze powodów u wegetarian częściej pojawia się 
również depresja, wegetarianki zaś dodatkowo sygnalizują 
zaburzenia cyklu miesiączkowego.

Co więcej: o ile wegetarianie spożywają owoce i warzywa  
z upraw konwencjonalnych narażeni są w większym stopniu 
na negatywny wpływ pozostałości środków ochrony roślin  
i nawozów sztucznych – często o działaniu rakotwórczym, tak 
jak konserwantów w mięsie! Skoro już więc jesteśmy wegeta-
rianami lub mamy do czynienia z wegetarianinem w aptece, 
warto doradzić spożywanie wyłącznie lub w przewadze żyw-
ności ekologicznej, tylko bowiem pod tym warunkiem wege-
tarianizm tak naprawdę jest zdrowy i nie szkodzi.

W powyższym rozumowaniu wszystko tchnie optymizmem  
i wskazuje jednoznacznie, że wszyscy powinniśmy przejść jak 
najszybciej na wegetarianizm! Niestety. W tym momencie 
należy ów entuzjazm nieco ochłodzić i podkreślić, że wegeta-
riański sposób odżywania ma również swoje wady. I zasadni-
cze ograniczenia, które powodują, że opisane powyżej korzy-
ści zdrowotne nie przychodzą same i trzeba sobie po prostu 
na nie zasłużyć. Droga do nich zaś jest kręta i pełna pułapek!

Mówiąc językiem żywieniowców: wegetarianizm to dieta 
trudna do zbilansowania. O ile zastosujemy wegetarianizm  
w jego najbardziej radykalnej, ale też i pierwotnej postaci – 
jarstwie, a zatem całkowicie odrzucając wszelkie produkty od-
zwierzęce, mogą (choć wcale nie muszą!) wystąpić niedobory 
witamin D i B12. Oczywiście, witamina B12 produkowana jest 
przez mikroflorę w jelitach, o ile stosujemy odpowiednią die-
tę, z witaminą D jest jeszcze prościej, bowiem, jak wiemy, po-
wstaje w skórze pod wpływem promieniowania słonecznego  
z prowitaminy produkowanej przez nasz organizm. 

Tutaj konieczne jest krótkie wyjaśnienie dwóch pojęć z zakre-
su oficjalnej nauki o żywieniu i wprowadzenie pojęć: amino-
kwasów egzogennych oraz aminokwasów ograniczających. 
Te pierwsze, według powszechnie przyjętej definicji to takie, 
których organizm człowieka nie może sam wytworzyć z do-
stępnych składników pokarmowych. Muszą być stale i w od-
powiednich ilościach dostarczane wraz z pożywieniem. Do 
aminokwasów egzogennych, niezbędnych człowiekowi, nale-
żą: lizyna, metionina, leucyna, izoleucyna, walina, treonina, 
fenyloalanina, tryptofan. 
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Czy mięso jest w diecie człowieka 
„mile widziane”?

U wegetarian pojawiają się także zaburzenia hormonalne 
i – paradoksalnie, pomimo zwiększonej podaży błonnika – 
zaburzenia odporności. Dlaczego? Odpowiedzi na ten temat 
udziela wiele popularnych źródeł i obiegowa opinia: „bo we-
getarianizm jest niezdrowy”. Nic bardziej mylnego! Niezdrowy 
jest wegetarianizm niewłaściwie stosowany, nie zaś sam, jako 
taki. Tylko źle skomponowana dieta wegetariańska odznacza 
się niedoborami, nie samych zresztą witamin i minerałów 
(skądinąd: te w razie potrzeby łatwo jest suplementować). 
Najważniejszy problem z wegetarianizmem tkwi zupełnie 
gdzie indziej, a mianowicie w białkach, konkretnie zaś w wy-
branych aminokwasach.

Wady i ograniczenia wegetarianizmu

Czy wegetarianizm to dieta łatwa 
do zbilansowania?

Rola żywności pochodzenia ekologicznego

Wegetarianizm: dlaczego białka są ważne?

Czym są aminokwasy egzogenne 
i ograniczające?

w e g e ta r i a n i z m
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Istnieją także aminokwasy względnie egzogenne: histydyna, 
niezbędna u dzieci i osób chorych oraz arginina, niezbędna  
u osób chorych. Organizm wytwarza je w niewielkich ilościach. 

Z kolei aminokwas ograniczający definiujemy jako aminokwas, 
którego podaż z pokarmem jest najmniejsza w stosunku do 
ilości wymaganej dla biosyntezy białek w organizmie i który 
ogranicza wykorzystanie innych aminokwasów. Mówiąc pro-
ściej: aminokwas ograniczający świadczy o tym, czy dany po-
karm jest pod względem zawartości białka pełnowartościowy. 
Organizm nie ma zdolności magazynowania aminokwasów eg-
zogennych. Zatem, aby umożliwić prawidłową biosyntezę biał-
ka, powinniśmy dostarczyć wszystkie egzogenne aminokwasy 
w jednym posiłku.

Nad tym, jak połączyć niewątpliwe korzyści żywieniowe pły-
nące z diety wegetariańskiej i jak zarazem uniknąć opisanych 
powyżej pułapek, nauka głowi się nie od dziś, a najnowszym 
jej werdyktem jest „talerz zdrowego żywienia”, zaprezento-
wany w roku ubiegłym na V Narodowym Kongresem Żywie-
niowym, zorganizowanym przez Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego - PZH oraz Narodowe Centrum Edukacji Żywie-
niowej. To ujęty w formie graficznej nowoczesny model od-
żywiania, wyraz najnowszych trendów w naukach o żywieniu. 
Przeznaczony dla wszystkich, stanowi w pełni bezpieczny spo-
sób odżywiania, przynosząc korzyści zdrowotne zbliżone do 
diety wegetariańskiej. 

To właśnie ograniczające aminokwasy decydują o tym, czy 
posiłek wegetariański jest pełnowartościowy, czy też nie. 
Przykłady: dla białek zbóż aminokwasem ograniczającym jest 
lizyna, z kolei dla białek nasion strączkowych – metionina. Te 
środki spożywcze, spożywane osobno, nie dają naszemu or-
ganizmowi pełnowartościowego białka, niezbędnego do pod-
trzymania wszystkich funkcji życiowych, ale połączone już tak!

W czasie prezentacji „talerza” dyrektor PZH, dr hab. Grzegorz 
Juszczuk, zaznaczał, że nowe zalecenia zostały przygotowane 
w oparciu o przegląd literatury z zakresu wpływu poszcze-
gólnych składników diety oraz rodzajów diet na zdrowie oraz 
przeglądu zaleceń towarzystw naukowych z tego zakresu na 
świecie. Szczególną uwagę zwrócono na krajowe i międzyna-
rodowe badania dotyczące stanu zdrowia i obejmujące ana-
lizę czynników zagrażających. Opiszmy zatem krótko „talerz 
zdrowego żywienia”, bowiem to właśnie ta nazwa powinna 
paść z ust każdego aptekarza na pytanie pacjenta: jak się od-
żywiać?

W „talerzu zdrowego żywienia”, podobnie zresztą jak w diecie 
wegetariańskiej, podstawowym składnikiem codziennej diety 
są warzywa i owoce, zajmujące – w graficznym ujęciu – poło-
wę talerza, co dyrektor PZH uzasadniał w następujący sposób: 
badania wykazują, że duże spożycie warzyw i owoców zna-
cząco zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe 
i choroby sercowo-naczyniowe (nadciśnienie tętnicze, udary 
mózgu, zawały serca), a także wiele innych przewlekłych cho-
rób m.in. cukrzycę i otyłość. Ćwiartkę talerza zajmują z kolei 
produkty zbożowe, co należy jednak podkreślić: z ciemnej 
mąki, bogate zatem w błonnik pokarmowy, składniki mine-
ralne i witaminy, analogicznie jak warzywa i owoce. Kolejna 
ćwiartka „talerza” to ryby, mleko i produkty nabiałowe zwłasz-
cza niskotłuszczowe i fermentowane oraz orzechy i nasiona.

Nie dziwmy się zatem, że zarówno w kontekście niedoborów 
aminokwasów ograniczających, jak również potencjalnych 
niedoborów składników mineralnych odżywianie wegetariań-
skie nie jest wskazane według oficjalnej nauki o żywieniu: 
dzieciom, młodzieży, kobietom w ciąży oraz matkom karmią-
cym, a zatem w tych wszystkich wypadkach, gdy zapotrze-
bowanie na białko pełnowartościowe jest najwyższe. Warto 
jednak zastrzec, że to oficjalne stanowisko zmienia się i ewo-
luuje. Na stronach Narodowego Centrum Edukacji Żywienio-
wej, prowadzonych niegdyś przez Instytut Żywności i Żywie-
nia, a obecnie Państwowy Zakład Higieny, czytamy bowiem: 
dzieci na dietach wegetariańskich mogą mieć wolniejsze tem-
po wzrastania (przede wszystkim wśród wegan), a ich masa 
ciała mieści się w dolnej granicy normy. Z wiekiem dorównują 
rówieśnikom lub są nawet wyższe, ale nadal szczuplejsze. Nie 
stwierdzono różnić pomiędzy gęstością kości i ryzykiem zła-
mań kości wśród dzieci na diecie wegetariańskiej i standar-
dowej.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Dlaczego aminokwasy ograniczające są tak 
ważne w przypadku diety wegetariańskiej? Skąd pochodzą zalecenia do utworzenia 

„talerza”?

Jak wygląda „talerz zdrowego żywienia”?

Czy dzieci mogą być na diecie 
wegetariańskiej?

„Talerz zdrowego żywienia”, 
czyli wegetarianizm dla wszystkich?

w e g e ta r i a n i z m
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Nie będziemy rozpisywać się nad wszystkimi zaleceniami, to-
warzyszącymi „talerzowi zdrowego żywienia”, są one bowiem 
szczegółowo opisane na stronie Kongresu Żywieniowego,  
a wrócimy do nich jeszcze nie raz w ramach cyklu „Poradnic-
two żywieniowe i dietetyczne w praktyce aptecznej”. Teraz 
zwróćmy wyłącznie uwagę na to, że wiele z nich to w istocie 
rekomendacje do stosowania diety wegetariańskiej. Dyrektor 
PZH tłumaczy to następująco: wiele wyników badań przema-
wia za korzystnym dla zdrowia oddziaływaniem diety opartej 
w znacznym stopniu na produktach pochodzenia roślinnego. 
Zgodnie z wynikami badań Międzynarodowej Agencji ds. Ba-
dań nad Rakiem (...) większe, niż zalecane, spożycie mięsa 
czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych, zwiększa 
zachorowanie na niektóre nowotwory. Wyniki badań wykazu-
ją, że ryzyko przedwczesnego zgonu zarówno z powodu no-
wotworów jak i chorób układu sercowo-naczyniowego rośnie 
wraz z ilością przetworzonego mięsa w diecie. Zaleca się ogra-
niczenie mięsa czerwonego i przetworów mięsnych do 500 g 
w tygodniu na rzecz mięsa drobiowego, ryb i nasion roślin 
strączkowych. 

Nie dziwmy się zatem takim oficjalnym zaleceniom jak: wpro-
wadź jeden dzień w tygodniu bez mięsa; zjedz warzywo lub 
owoc w każdym posiłku; jedz minimum 400 g warzyw i owo-
ców codziennie – więcej warzyw niż owoców, jedz mniej mię-
sa czerwonego i przetworów mięsnych (m.in. kiełbas, wędlin, 
boczku), zamieniaj mięso czerwone i przetwory mięsne na 
ryby, drób, jaja, nasiona roślin strączkowych i orzechy, zamie-
niaj tłuszcze zwierzęce na tłuszcze roślinne.

Bardzo wiele! Po kolei jednak. W tym roku Komisja Europejska 
zdecydowała, że do roku 2027 w Unii Europejskiej hodowla 
klatkowa zwierząt zostanie całkowicie wyeliminowana. Decy-
zja ta odebrana została jako rewolucyjna. Niesłusznie jednak, 
bowiem Traktat Lizboński od dawna już mówi: Unia i Państwa 
Członkowskie w pełni uwzględniają wymagania w zakresie do-
brostanu zwierząt jako istot zdolnych do odczuwania, zastrze-
gając, że mają one prawo do tzw. „pięciu wolności”: od głodu 
i pragnienia, od dyskomfortu, od bólu, urazów i chorób oraz 
od strachu i dystresu. Mają także prawo ekspresji normalnych 
zachowań. 

To właśnie tych „pięć wolności” wkroczyło również do far-
macji, a Europejski Dyrektoriat ds. Jakości Leków i Ochrony 
Zdrowia (EDQM) od dawna już realizuje politykę 3R, czyli Re-
placing, reducing and refining (zastępowania zwierząt labora-
toryjnych, ulepszania stosowanych metod i zmniejszania licz-
by zwierząt w badaniach farmakopealnych), uznając ją jako 
jeden z najważniejszych elementów swej działalności. Proces 
ten postępuje wręcz lawinowo, a w czerwcu tego roku EDQM 
wykonał w nim kolejny krok milowy: Komisja Farmakopei Eu-
ropejskiej ogłosiła na swej 170 sesji rozpoczęcie pięcioletniej 
procedury całkowitej eliminacji testu na pirogeny w którym 
wykorzystywane są króliki.

O ile sami nie jesteśmy wegetarianami, nauczmy się więc sza-
nować tę społeczność! Bowiem decyzje tkwiące u podstaw 
przejścia na wegetarianizm są szlachetne, o ile stoją u ich 
podstaw przekonania światopoglądowe, lub racjonalne i od-
powiedzialne, jeżeli podjęte zostały w oparciu o fakty nauko-
we i wiedzę żywieniową. Dodajmy również, że wegetarianie 
są po prostu... pożyteczni! Dlaczego?Jeszcze kilkadziesiąt lat temu decyzja o przejściu na wegeta-

rianizm postrzegana była jako dziwactwo ludzi nadwrażliwych. 
W wieku XXI wspomniane powyżej względy światopoglądo-
we, a zatem przypisywanie zwierzętom prawa do życia i braku 
cierpienia, znalazły swoje pełne oparcie we wprowadzanych 
zmianach legislacyjnych. Warto także i to tym pamiętać w na-
szej aptekarskiej rozmowie z wegetarianinem! Dla wielu osób 
przejście na tę dietę związane jest nie z nadziejami na korzyści 
zdrowotne, a z odruchowym oporem, który budzi spożywanie 
mięsa. Jakże wiele osób doznaje tego samego odczucia: przy 
każdym kęsie w oczach stają przepełnione cierpieniem klatki 
dla zwierząt hodowlanych. Osobom, które uznają że to nad-
wrażliwość, warto zatem przywołać oficjalne stanowiska, już 
nie nauki, a prawa!

Jak wspomnieliśmy za decyzją o przejściu na wegetarianizm 
stoją wszystkie argumenty: w pierwszym i dla nas najważniej-
szym rzędzie – zdrowotne, w drugim zaś światopoglądowe, 
wspierane przez zmieniające się ustawodawstwo Unii Euro-
pejskiej. Są jednak jeszcze i inne, o których warto powiedzieć: 
ekonomiczne. Mówiono o nich także na wspomnianym już 
powyżej V Narodowym Kongresie Żywieniowym i są central-
nym punktem „Diety planetarnej”, zdefiniowanej jako sposób 
żywienia, który pomoże zapobiec katastrofie ekologicznej. 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Wegetarianizm a światopogląd

Co ma wspólnego farmakopea z prawami 
zwierząt?

„Pięć wolności” zwierząt w farmacji

„Talerz zdrowego żywienia”, a zalecenia 
w ograniczeniu spożywania mięsa

Wegetarianizm a... klimat

w e g e ta r i a n i z m
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W pokongresowym biuletynie podkreślono, że globalna pro-
dukcja żywności zagraża stabilności klimatu oraz przyczynia 
się do katastrofy ekologicznej. Rolnictwo generuje duże ilości 
gazów cieplarnianych, które mają wpływ na globalne ocieple-
nie klimatu. (...) Do hodowli bydła oraz produkcji wołowiny 
wykorzystuje się bardzo duże ilości wody słodkiej. Woda przy 
produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego jest zużywana 
dużo szybciej, niż przy produkcji żywności roślinnej.

Wyjaśnianiu oraz pomocy w uniknięciu tego ryzyka powinno 
być zatem podporządkowane nasze aptekarskie poradnictwo. 
Nie chciałbym, aby poniższe słowa odebrane zostały jako po-
stulat zniechęcania naszych pacjentów do wegetarianizmu. 
Bynajmniej! Pisząc te słowa sam jest od wielu lat wegetaria-
ninem. Musimy jednak pamiętać, że nasze aptekarskie, diete-
tyczne i żywieniowe porady muszą być racjonalne, osadzone 
nie tylko w realiach nauk o żywieniu, ale także troski o zdro-
wie ludzkie w pierwszym rzędzie. Przede wszystkim powin-
niśmy dbać o to, aby nasi pacjenci nie robili sobie krzywdy,  
a wegetarianizm owszem, potrafi wyrządzić zdrowiu pokaźne 
szkody o ile jest niewłaściwie stosowany. Może mieć liczne 
„działania niepożądane”, jakbyśmy powiedzieli naszym far-
maceutycznym językiem!

Podstawowymi założeniami „Diety planetarnej” jest przyjmo-
wanie optymalnej ilości energii pochodzącej głównie z różno-
rodnych produktów pochodzenia roślinnego oraz ogranicze-
nie spożycia mięsa czerwonego i produktów odzwierzęcych, 
które są źródłem nasyconych kwasów tłuszczowych, a także 
ograniczenie produktów wysokoprzetworzonych oraz cukrów 
dodanych. Co więcej: „Dieta planetarna” pozwala osiągnąć 
wymierne korzyści środowiskowe oraz gospodarcze, zaleca 
bowiem wykorzystanie produktów lokalnych oraz sezonowych 
i postuluje dostosowanie codziennego sposobu odżywiania do 
tradycji, kultury, położenia geograficznego i demograficznego 
danej populacji.

„Diecie planetarnej” poświęcono wiele uszczypliwych komen-
tarzy, typu smażony bakłażan zamiast schabowego. Więk-
szość głosów jest jednak pełna uznania i poparcia, racjonalny 
tok myślenia prowadzi bowiem do oczywistego wniosku: nie-
długo wszyscy będziemy wegetarianami. Bo nie będzie innego 
wyjścia. Lub: gdyby (...) ludzkość zrezygnowała dziś z jedzenia 
mięsa, to do 2050 roku emisja gazów cieplarnianych zmniej-
szyłaby się o dwie trzecie. Zastrzega się przy tym, że osoby 
ceniące sobie mięso będą musiały pogodzić się z „mięsem  
z probówki” lub... spożywaniem owadów. 

Zacznijmy zatem od pacjentów, którzy zwierzą nam się z de-
cyzji o planowanym przejściu na wegetarianizm z pobudek 
zdrowotnych. Osobom tym proponuję w miejsce klasycznego 
wegetarianizmu polecić stosowanie „talerza zdrowego żywie-
nia” oraz „diety planetarnej”. To modele żywienia stanowiące 
dogłębnie przemyślane rekomendacje Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badaw-
czego, bezpieczne alternatywy dla wegetarianizmu, przyno-
szące wraz ze sobą jego zdrowotne korzyści. Są bardzo łatwe 
do wprowadzenia praktycznie przez każdego, i nie jest tutaj 
wymagana jakakolwiek wiedza żywieniowa. Można nawet bez 
dużej przesady stwierdzić, że są to w istocie diety wegeta-
riańskie, co zarzucają im zresztą przeciwnicy, tyle, że w wersji 
„fleksi”. 

Wyjaśnijmy, że fleksiwegetarianizm (flexible to z języka an-
gielskiego „giętki”, „elastyczny”) to dieta polegająca na ogra-
niczeniu spożywania posiłków mięsnych w celach zdrowot-
nych. Fleksitarianie najczęściej nie spożywają mięsa w domu, 
a jedynie okazjonalnie, na przykład na przyjęciach i spotka-
niach u rodziny i znajomych. Szczegółowe schematy „talerza 
zdrowego żywienia” dostępne są na stronie internetowej Na-
rodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego 
Instytutu Badawczego, są bardzo przejrzyste i nie wymagają 
jakiegokolwiek komentarza specjalisty.

Oczywiście to najważniejsze pytanie, na które należy odpo-
wiedzieć w niniejszym artykule. Mając do czynienia z wegeta-
rianinem lub osobą planującą podjęcie diety wegetariańskiej, 
cały czas musimy mieć na uwadze w pierwszym rzędzie nie 
jej niewątpliwe korzyści zdrowotne, a ryzyko z nią związane. 
A jest ono duże, bowiem wiedza żywieniowa w naszym spo-
łeczeństwie wciąż jest bardzo mała, wegetarianizm zaś wiele 
osób traktuje (i praktykuje) jako spożywanie słodyczy, pizzy  
i makaronów, z rzadka zaś – owoców. Bardzo sobie szkodząc. 

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Czym jest dieta planetarna?

Na czym polega fleksiwegetarianizm?
Co w aptece powiedzieć osobie planującej 
przejść na wegetarianizm?

„Działania niepożądane” 
diety wegetariańskiej

Jak rozmawiać z pacjenci z motywacją 
zdrowotną do przejścia na wegetarianizm?

w e g e ta r i a n i z m



48

Osobom natomiast których najnowsze rekomendacje żywie-
niowe nie przekonują, koniecznie bowiem chcą chwalić się 
stosowaniem jakiegoś dietetycznego „-izmu”, warto polecić 
„semiwegetarianizm”, czyli dietę nie eliminującą, a ograni-
czającą wyłącznie spożycie mięsa. Dopuszcza ona oprócz pro-
duktów odzwierzęcych (mleko, jaja, miód), niektóre rodzaje 
mięsa (drób i ryby), wyłączając spożycie mięsa czerwonego 
(wieprzowina i wołowina). Semiwegetarianizm ma swoje od-
miany: pollowegetarianizm dopuszcza spożywanie wyłącznie 
mięsa drobiowego, zaś peskowegetarianizm (ichtiowegeta-
rianizm) ryb i owoców morza, z wyłączeniem drobiu i mięsa 
czerwonego. 

To diety, w których wykluczamy wyłącznie mięso, natomiast 
dopuszczamy – odpowiednio – mleko i sery lub mleko, sery 
i jaja. I do tego oczywiście za podstawowe środki spożywcze 
uznajemy owoce i warzywa. Podkreślmy, że mleko, sery i jaja 
zawierają białko o wysokiej wartości odżywczej i dużej ilości 
niezbędnych aminokwasów egzogennych, potrawy zaś z nich 
sporządzone nie odznaczają się występowaniem aminokwa-
sów ograniczających. 

Osoba odczuwająca krzywdę zwierząt także w masowym pozy-
skiwaniu mleka i jaj, może tej diecie wiele zarzucić. Absolutnie 
jednak nie da się porównać tych sytuacji z warunkami, które 
panują w ubojni. Warto o tym powiedzieć wegetarianinowi 
w aptece, bowiem laktowegetarianizm i laktoowowegetaria-
nizm to diety całkowicie bezpieczne i możemy je stosować 
bez jakichkolwiek obaw o wystąpienie niedoborów. W diecie 
laktoowowegetariańskiej nie wystąpią bowiem niedobory ani 
białka, ani wapnia, ani witamin D i B12.

O ile „talerz zdrowego żywienia” lub semiwegetarianizm może 
przekonać osoby chcące stosować wegetarianizm z powodów 
zdrowotnych, to z powodów światopoglądowych – już nie. 
Dopuszcza bowiem - jak pamiętamy - spożywanie mięsa, choć 
nawołuje do jego ograniczenia. Co zatem aptekarz może po-
radzić takim pacjentom, skoro już powyżej zastrzegliśmy, że 
właściwe skomponowanie typowej diety wegetariańskiej jest 
bardzo trudne? Tutaj warto powrócić do powyższego wykładu 
o aminokwasach egzogennych i ograniczających. 

Wszystkie te zachorowania żywieniowe sprzyjają osiąganiu 
wymiernych korzyści zdrowotnych, co wykazano w licznych 
badaniach, prowadzonych na dziesiątkach tysięcy pacjentów. 
Strona Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej przytacza 
wyniki badań, z których wynika, że kobiety od ponad 20 lat 
eliminujące z diety mięso ssaków miały istotnie niższe stężenie 
glukozy we krwi, insuliny a co za tym idzie – mniejsze ryzyko 
wystąpienia insulinooporności i hiperinsulinemii w porówna-
niu do kobiet na co dzień spożywających mięso. Co więcej: 
wykazano również niższe ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 
u osób eliminujących lub redukujących spożycie mięsa i jego 
przetworów – w porównaniu z pozostałymi.

Pierwsza porada, aktualna zarówno dla praktykującego już 
wegetarianina, jak i dla osoby planującej dopiero przejść na 
tę dietę, to zastosować laktowegetarianizm lub laktoowowe-
getarianizm. 

Pewnym problemem pozostaje jednak wciąż żelazo, dlatego 
aptekarskiemu zachwalaniu laktoowowegetarianizmu musi 
towarzyszyć również porada: skąd czerpać ten składnik mi-
neralny! Wbrew pozorom, roślinnych źródeł żelaza jest dużo, 
zawierają go m.in. produkty zbożowe, warzywa strączkowe, 
nasiona i pestki, a także sztandarowe: natka pietruszki i suszo-
ne morele. Warto pamiętać, aby w celu zwiększenia przyswa-
jalności żelaza nasiona skiełkować, inne zaś środki spożywcze 
moczyć i możliwie najbardziej rozdrobnić. 

Niestety na tym problem wchłaniania żelaza się nie kończy. To 
trudne i wielopłaszczyznowe zagadnienie, nad którym głowią 
się dietetycy i doradcy żywieniowi komponując dla pacjentów 
jadłospisy. Na łamach „Aptekarza Polskiego” napiszmy więc 
tylko, że żelazo wchłania się gorzej w obecności wapnia, cyn-
ku, związków polifenolowych, fitynianów i białka roślinnego, 
lepiej zaś w obecności folianów, witaminy C, kwasów orga-
nicznych i karotenoidów.

Skąd czerpać żelazo na diecie 
wegetariańskiej?

Dla kogo dieta laktoowowegetariańska?

Zaznaczmy zatem, że o ile dieta laktoowowegetariańska bę-
dzie stosowana w racjonalny sposób i opierać się będzie na 
świeżych, wysokiej jakości produktach, można ją polecać każ-
demu. W sposób szczególny zaś – dzieciom wegetarian, co 
postuluje cytowana już powyżej strona internetowa Narodo-
wego Centrum Edukacji Żywieniowej, w opracowaniu „Nawet 
dzieci mogą być na diecie wegetariańskiej”.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Laktowegetarianizm i laktoowowegetari-
anizm

Korzyści zdrowotne płynące z ograniczenia 
spożycia mięsa

Czym jest semiwegetarianizm?

Pacjenci z motywacją światopoglądową
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Jak pamiętamy, laktowegetarianizm to także dieta polecana 
w celach leczniczych, aby obniżyć bezpiecznie masę ciała,  
o czym pisaliśmy już na łamach „Aptekarza Polskiego”, war-
to jednak zwrócić uwagę, że nie będzie ona wskazana u osób 
o zwiększonym zapotrzebowaniu energetycznym, takich jak 
sportowcy i ciężko pracujący fizycznie!

A z pewnością warto, bowiem w licznych badaniach porów-
nawczych na wielotysięcznych populacjach pacjentów wyka-
zano, że to właśnie dieta jarska w stosunku do innych odmian 
wegetarianizmu pozwalała uzyskiwać najkorzystniejsze rezul-
taty zdrowotne. To jarosze mieli najniższą masę ciała i w naj-
mniejszym stopniu zapadali na nowotwory piersi i prostaty!  

Na koniec dodajmy, że istnieją jeszcze odmiany jarstwa, np. 
sproutarianizm, czyli spożywanie wyłącznie kiełków roślin, ju-
icerianizm, dopuszczający wyłącznie soki owocowe, a nawet 
fruitarianizm, czyli przyjmowanie tylko owoców i wybranych 
warzyw. Jednak w świetle współczesnych nauk o żywieniu – 
podkreślmy to z całą mocą – prawidłowe zbilansowanie takich 
diet nie jest możliwe.

Vegetus to z języka łacińskiego nie tylko „świeży”, ale też  
i „zdrowy”, „pełen życia”. I taka w istocie jest dieta wegeta-
riańska. Zdrowa, dające siłę, świeżość, lekkość ciała i ducha. 
Aby to zrozumieć, należy jej spróbować. Powinna być zatem 
jak najpowszechniej stosowana, wegetarianie zaś – szanowa-
ni. Za przejściem na tę dietę stoją albo szlachetne pobudki, 
albo wiedza żywieniowa i dbałość o własne zdrowie, będące 
wyrazem ludzkiej odpowiedzialności. Tak samo z szacunkiem 
powinniśmy traktować decyzje naszych pacjentów o przejściu 
na wegetarianizm. 

Musimy jednakże pamiętać o najważniejszej zasadzie medy-
cyny i farmacji: Primum non nocere. Z tego też powodu po-
winniśmy pacjentom wskazywać bezpieczne i nieszkodliwe 
alternatywy dla wegetarianizmu, alternatywy które stosować 
może każdy, bez jakiegokolwiek przygotowania żywieniowe-
go. Wegetarian zaś obstających przy swej decyzji musimy 
przestrzegać przed tym, jak trudna do zbilansowania jest to 
dieta i informować wyczerpująco, że na potwierdzone nauko-
wo korzyści zdrowotne ciężko się pracuje!

Będą jednak i tacy, którzy z powodów światopoglądowych 
odrzucą spożywanie mleka, serów, jaj i będą upierać się przy 
stosowaniu klasycznego wegetarianizmu (określanego dietą 
jarską), dopuszczającego spożywanie wyłącznie pokarmów, 
których źródłem są rośliny zbożowe, okopowe, strączkowe  
i oleiste, warzywa oraz owoce, a też orzechy i grzyby. Dietę 
taką niesłusznie nazywa się „wegańską”. Faktycznie, weganie 
tak właśnie się odżywiają, ale pamiętajmy, że weganizm do 
rozbudowana filozofia i styl życia, w których dąży się do ogra-
niczenia wszystkich form wykorzystywania i okrucieństwa wo-
bec zwierząt, nie tylko w aspekcie żywnościowym.
 
Niezależnie od tego jednak, czy mamy do czynienia z jaro-
szem, czy weganinem, z pewnością będą to najtrudniejsi 
ze wszystkich pacjenci. Osobom takim należy uzmysłowić,  
że podejmują się stosowania diety niosącej duże ryzyko wy-
stąpienia niedoborów. Owszem, da się ją prawidłowo skom-
ponować, jest to jednak trudne. Prosty przykład i przypomnie-
nie pojęcia aminokwasów ograniczających: sporządzając na 
przykład ryż z fasolą uzyskujemy w pełni wartościowy posi-
łek, bez aminokwasów ograniczających, podczas gdy sam ryż  
i sama fasola białka pełnowartościowego by nie dały.

Skomponowanie zdrowej, w pełni zbilansowanej diety we-
getariańskiej na całe lata życia jest bardzo trudne i wyma-
ga dużej wiedzy żywieniowej oraz niemałych umiejętności 
– podkreślmy to! – kulinarnych. Osobom zatem, które chcą 
praktykować jarstwo i które równocześnie nie są fachowcami 
z zakresu żywności i żywienia doradziłbym zatem stosowanie 
diety jarskiej opartej nie tylko o środki spożywcze z certyfika-
tem ekologicznym, ale także - przynajmniej w początkowym 
jej okresie, pod okiem dietetyka lub doradcy żywieniowego 
- który skomponuje pełnowartościowe posiłki i zadba o zbi-
lansowany jadłospis. Wykonujący takie posiłki może bardzo 
szybko nauczyć się ich samodzielnego tworzenia! 
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Jarosz czy weganin?
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D o p i n g  z  a p t e k i , 
c z y l i  l e k i  z a k a z a n e  w  s p o r c i e

Wiele  powszechnie  stosowanych leków,  z  którymi  farmaceuci 
pracują  na co  dzień,  to  związki  wykorzystywane również  nie -

legalnie  w sporcie  -  znajdują  s ię  na  l iśc ie  zakazanych środ -
ków antydopingowych. 

5 1

Ich stosowanie nigdy nie jest obojętne 
dla zdrowia, a skutki działania mogą 
być odczuwalne nawet po wielu latach. 
Warto więc być świadomym, które leki  
i w jakim celu są stosowane jako nie-
legalny doping w sporcie, a także jakie 
konsekwencje zdrowotne pociąga za 
sobą ich stosowanie. 

Kiedy mówimy o dopingu?

Środki dopingujące to związki che-
miczne, które pobudzają organizm do 
zwiększonej wydolności fizycznej i umy-
słowej. O ich przynależności do danej 
grupy decyduje Światowa Agencja An-
tydopingowa (WADA), która każdego 
roku uaktualnia listę środków zakaza-
nych. Niektóre substancje zabronione 
są jedynie w konkretnych dyscyplinach 
sportowych, innych nie można stosować  
w żadnym sporcie. 

Środki dopingowe dzielone są na je-
denaście klas. Sześć z nich niedozwo-
lona jest we wszystkich dyscyplinach  
- w trakcie oraz poza zawodami (sterydy, 
β2-mimetyki, modulatory hormonalne  
i metaboliczne, leki moczopędne oraz 
środki maskujące), cztery wyłącznie 
podczas zawodów (stymulanty, narkoty-
ki, kannabinoidy, glikokortykosteroidy), 
a jedna dotyczy tylko wybranych konku-
rencji (β- blokery).

Celem stosowania dopingu jest oczywi-
ście zwiększenie osiągnięć sportowych. 
Każda dyscyplina wymaga jednak nie-
co innych umiejętności, dlatego dobór 
„odpowiedniego” środka dopingujące-
go zależy właśnie od wykonywanej dys-
cypliny sportowej.

W jakim celu stosowany jest 
doping?
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Kolejnym popularnym sterydem anabolicznym stosowanym 
nie tylko w lecznictwie, ale też w dopingu, jest nandrolon. 
Związek ten wpływa na rozrost mięśni szkieletowych i zwięk-
szenie gęstości mineralnej kości, dlatego wykorzystywany jest 
w leczeniu osteoporozy u kobiet po menopauzie. Bywa rów-
nież stosowany jako lek łagodzący ból w niektórych przypad-
kach raka sutka z przerzutami. Wykrycie nandrolonu w osoczu 
było przyczyną dyskwalifikacji dwóch polskich sportowców - 
braci Zielińskich przed Igrzyskami Olimpijskimi w Rio w roku 
2016, gdzie mieli brać udział w zawodach w podnoszeniu 
sztangi. 

Jedne substancje powodują szybki wzrost tkanki mięśniowej 
(co jest pożądane w kulturystyce), inne wzrost siły i wytrzy-
małości (np. podnoszenie ciężarów) i ogólnej sprawności, 
jeszcze inne zwiększają wydolność oddechową (biegacze, pły-
wacy) lub odporność na ból (np. kolarstwo). Doping bardzo 
często pobudza również układ nerwowy, co pozwala wyelimi-
nować uczucie zmęczenia, a także wzmocnić wytrzymałość na 
wysiłek fizyczny. Pozwala to nie tylko osiągnąć lepsze efekty 
na zawodach, ale również zwiększyć ilość i częstotliwość tre-
ningów przed zawodami. 

Sterydy anaboliczne to syntetyczne związki chemiczne naśla-
dujące testosteron. Ich poprawna nazwa to „sterydy anabo-
liczno-androgenne”, choć potocznie nazywa się je po prostu 
sterydami. To właśnie ta grupa związków chemicznych jest 
najczęściej stosowana jako doping.

Sterydy anaboliczne pobudzają szybki wzrost tkanki mięśnio-
wej, co przekłada się na zwiększenie siły, wytrzymałości i ogól-
nej kondycji - cech pożądanych prawie w każdej dyscyplinie 
sportowej. Wyjątkowo często są stosowane jednak w kultu-
rystyce. Mechanizm działania tych związków polega na pobu-
dzaniu receptorów androgenowych, co moduluje ekspresję 
genów, nasila syntezę białek i hamuje ich rozkład, a to bez-
pośrednio przekłada się na wzrost mięśni. Istnieje ponad 100 
różnych sterydów anabolicznych, ale tylko niewielki procent  
z nich został zatwierdzony do użytku medycznego. 

Nieco mniej popularnym związkiem anabolicznym jest meste-
rolon - lek stosowany w przypadku niedoboru męskich hor-
monów. 

Sterydem o nieco innych wskazaniach jest danazol, stosowany 
w leczeniu endometriozy. 

Lekiem o właściwościach anabolicznych, który nie należy jed-
nak do sterydów, jest tibolon, wykorzystywany w hormonal-
nej terapii zastępczej w okresie pomenopauzalnym, w tym  
w profilaktyce osteoporozy. Wszystkie z wymienionych wyżej 
związków, pomimo nieco innych wskazań, mają podobne dzia-
łanie na przyrost tkanki mięśniowej, a także podobne skutki 
uboczne.

Jednym z popularniejszych sterydów anabolicznych jest testo-
steron. Jako lek, wykorzystywany jest u mężczyzn w leczeniu 
hipogonadyzmu, w zespole pokastracyjnym, w impotencji  
z niedoboru testosteronu czy w zaburzeniach spermatoge-
nezy. Bywa on stosowany nie tylko przez profesjonalnych 
sportowców, ale przede wszystkim przez osoby ćwiczące „re-
kreacyjnie” np. na siłowni, w celu szybkiego przybrania masy 
mięśniowej.
 
Testosteron jest hormonem wytwarzanym przez organizm, 
dlatego wykrycie stosowania jego preparatów jest dość trud-
ne - wymaga dodatkowych czynności laboratoryjnych, pozwa-
lających rozróżnić frakcję pochodzenia endogennego od tej 
podanej sztucznie. 

Sterydy anaboliczne podawane zdrowym osobom wywierają 
bardzo szkodliwy wpływ na organizm, między innymi poprzez 
zaburzanie gospodarki hormonalnej. Przekłada się to na kło-
poty z popędem seksualnym, ale nie tylko. U mężczyzn stosu-
jących sterydy często pojawiają się damskie cechy, takie jak 
powiększenie się piersi (ginekomastia) czy zmiana głosu na 
wyższy. 

U kobiet stosujących testosteron obserwuje się natomiast 
męskie cechy, takie jak nadmierne owłosienie, zmiana gło-
su na niższy czy brak miesiączki. Sterydy blokują przysadkę, 
produkującą hormony, co może prowadzić do bezpłodności. 
Stosowanie sterydów wywołuje ponadto szereg innych, groź-
nych dla zdrowia i życia dolegliwości, związanych m.in. z zabu-
rzeniami układu krążenia. Co więcej - anaboliki przyczyniają 
się do rozwoju trądziku, torbieli wątroby, obkurczania jąder  
i łysienia, ale również zmian zachowania - głównie agresji.

Nandrolon
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Testosteron
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Inne sterydy anaboliczno-androgenne

Skutki stosowania sterydów
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Istnieją jednak badania, które dowodzą, że długotrwale stoso-
wane β2-mimetyków powodują wzrost wydolności organizmu. 
Przedstawiciele tej grupy leków, czyli fenoterol, salbutamol, 
salmeterol czy wilanterol, są przez sportowców przyjmowane 
jako doping również przez zahamowanie rozpadu tkanki mię-
śniowej i redukcję śródmięśniowej tkanki tłuszczowej. 

Niektóre β2-mimetyki (np. klenbuterol, zipaterol), stosowane 
w dużych dawkach, mają działanie anaboliczne i zdarza się, 
że są one (zazwyczaj nielegalnie) stosowane jako „odżywka” 
zwiększająca masę zwierząt hodowlanych przeznaczonych do 
uboju. Spożycie takiego mięsa może być przyczyną pozytyw-
nego wyniku badań antydopingowych. β2- mimetyki naśladu-
ją wpływ amin katecholowych – adrenaliny i noradrenaliny,  
a więc przygotowują organizm do sytuacji stresowych, po-
przez rozszerzenie dróg oddechowych oraz przygotowanie 
mięśni i wyrzutu glukozy do krwi. Stosowanie tych leków  
u zdrowych osób może więc wiązać się z nasilonymi skutkami 
ubocznymi, takimi jak zwiększona akcja serca i wysokie ciśnie-
nie krwi, drżenia kończyn, niepokój, ból głowy czy nagłe za-
czerwienienie, zwłaszcza twarzy.

Mięśnie nie są przygotowane na tak szybki wzrost, co skutku-
je częstym naderwaniem ścięgien w trakcie stosowania stery-
dów. Pewne zmiany widoczne są również w wyglądzie mięśni, 
które wydają się być nienaturalnie „spuchnięte”, występuje 
duża różnica między górną częścią ciała a dolną, pojawiają się 
rozstępy. Warto jednak pamiętać, że do nienaturalnie wyglą-
dających mięśni może prowadzić nie tylko stosowanie stery-
dów, ale również insuliny i hormonu wzrostu. 

Regularne przyjmowanie sterydów anabolicznych prowadzi 
do pewnego rodzaju uzależnienia. Leki te nie wywołują odu-
rzenia ani euforii, ale chęć i potrzeba osiągnięcia pożądanego 
wyglądu szybko sprawiają, że stosowanie tych substancji wy-
myka się spod kontroli. 

Niechciane efekty działania sterydów można zniwelować 
stosując klomifen. Jest to lek hormonalny o działaniu anty-
estrogenowym, stosowany w leczeniu bezpłodności związanej  
z zaburzeniami owulacji.

Związek ten blokuje receptory estrogenowe, dlatego w dopin-
gu znajduje zastosowanie jako związek zmniejszający skutki 
estrogenowego działania hormonów sterydowych, np. gine-
komastii.  W tym samym celu przez sportowców stosowane 
bywają również popularne inhibitory aromatazy (anastrozol, 
eksemestan, letrozol) oraz selektywne modulatory receptora 
estrogenowego (SERM, do których należą tamoksifen, toremi-
fen i raloksifen), które hamują syntezę estrogenów i wykorzy-
stywane są w leczeniu raka piersi u kobiet. 

Związki te mogą również podwyższać poziom testosteronu  
w organizmie. Stosując je, można zniwelować w pewnym 
stopniu działanie sterydów, jednak niesie to za sobą ryzyko 
innych skutków ubocznych.

Leki pobudzające receptory β2-adrenergiczne to leki rozkur-
czające oskrzela, dlatego stosowane są najczęściej w posta-
ci wziewnej w leczeniu astmy czy przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc (POChP). Leki z tej grupy są wyjątkowo często 
stosowane wśród sportowców niektórych dyscyplin, m.in.  
u biegaczy narciarskich i pływaków. Nie zawsze jednak powią-
zane jest to z celowym dopingiem. Zawodnicy uprawiający te 
dyscypliny są stale narażeni na czynniki bronchokonstrykcyj-
ne, czyli zimne powietrze czy środki czystości dodawane do 
wody basenowej. Z tego względu być może częściej cierpią na 
dolegliwości związane z układem oddechowym. 

W tej grupie leków największą popularność jako doping zyskał 
związek o nazwie meldonium. Co ciekawe, jest on bardziej 
znany sportowcom niż lekarzom. Swoją popularność w spo-
rcie zawdzięcza właściwościom poprawiającym pracę układu 
oddechowego i sercowo-naczyniowego, co przekłada się na 
zwiększenie wytrzymałości organizmu. W medycynie mel-
donium znajduje zastosowanie przy leczeniu niedokrwienia 
tkanek, zwłaszcza w chorobie niedokrwiennej serca, jednak 
w Polsce stosowany jest bardzo rzadko. Wśród znanych spor-
towców, zażywających w przeszłości meldonium, znalazła się 
tenisistka Marija Szarapowa - jedna z najlepiej zarabiających 
sportsmenek na świecie. 

Lekiem o podobnym wskazaniu i o znacznie większej popu-
larności w lecznictwie jest trimetazydyna. Związek ten działa 
cytoprotekcyjnie, podtrzymując procesy metaboliczne w nie-
dotlenionych w przebiegu dławicy piersiowej kardiomiocy-
tach. Wykazano, że trimetazydyna wywiera korzystny wpływ 
na przebudowę i poprawę frakcji wyrzutowej lewej komory 
serca, poprawia parametry metaboliczne i zwiększa tolerancję 
wysiłku fizycznego. Najczęściej jest wykrywana w próbkach 
moczu pobranych podczas zawodów od zawodników sportów 
wytrzymałościowych. W Polsce największy odsetek sportow-
ców stosujących preparaty trimetazydyny stanowią kolarze  
i triatloniści.
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Diuretyki znajdują się na liście substancji zakazanych w spo-
rcie, ponieważ wykorzystywane bywają do szybkiego zmniej-
szenia masy ciała lub ukrycia obecności innych substancji 
dopingujących, poprzez zwiększenie produkcji i wydalania 
moczu. Wśród diuretyków, najpopularniejsze jako doping są 
furosemid i hydrochlorotiazyd. 

Stosowanie leków z tej grupy u zdrowych osób może prowa-
dzić do niebezpiecznej utraty wody i elektrolitów, a tym sa-
mym do zaburzeń rytmu serca, ale również skurczów mięśni, 
uszkodzenia nerek, impotencji i zaburzeń cyklu miesiączkowe-
go. Jeżeli we krwi lub w moczu sportowca zostanie wykryty 
jednocześnie diuretyk i nawet minimalne ilości substancji, dla 
których wyznaczono dopuszczalną graniczną wartość (np. sal-
butamolu, formoterolu, pseudoefedryny czy efedryny), wynik 
badań antydopingowych uznawany jest za dodatni. 

Poza lekami moczopędnymi, jako środek maskujący stosowa-
na jest też desmopresyna. Lek ten działa zupełnie odwrotnie 
- hamuje nadmierną diurezę (np. przy moczówce prostej, czy 
moczeniu nocnym). Zahamowanie wydalania wody sprawia, 
że zwiększa się objętość osocza, a tym samym obniża stężenie 
obecnych w nim analitów, co utrudnia ich wykrycie.

Insulina to hormon wydzielany przez komórki ß wysp trzust-
kowych, który obniża stężenie glukozy we krwi. Wykazuje 
również działanie anaboliczne, ponieważ nasila transport 
aminokwasów do tkanek, co powoduje gwałtowne zwiększa-
nie tempa syntezy białek, a tym samym przyrost masy mię-
śniowej. Stosowanie insuliny przez zdrowe osoby może pro-
wadzić do wstrząsu hipoglikemicznego, a przedłużająca się 
hipoglikemia doprowadzi do uszkodzeń ośrodkowego układu 
nerwowego i nie tylko.

Wśród innych popularnych hormonów stosowanych w dopin-
gu, wymienia się erytropoetynę, czyli tzw. epo. Jej działanie 
opiera się na pobudzaniu syntezy krwinek czerwonych, zwięk-
szeniu dotlenienia komórek, a tym samym poprawianiu wy-
dolności organizmu. W medycynie stosowana jest w leczeniu 
niedokrwistości związanej z niewydolnością nerek, chemiote-
rapią i leczeniem immunosupresyjnym. Największym zagroże-
niem wynikającym ze stosowania epo u zdrowych osób jest 
wzrost ciśnienia tętniczego oraz lepkości krwi, a tym samym 
zwiększenie ryzyka zakrzepów i zatorów, zagrażających życiu. 
Legalną i bezpieczną alternatywą dla erytropoetyny jest tre-
ning wysokościowy, który w podobny, ale naturalny sposób 
poprawia wydolność organizmu.

Gonadotropina kosmówkowa (CG) to chętnie stosowany przez 
sportowców środek wspomagający produkcję testosteronu  
w jądrach. Hormon ten produkowany jest w organizmie ko-
biet w trakcie ciąży, a większość gonadotropiny kosmówko-
wej dostępnej na rynku w formie leków produkowana jest  
z moczu ciężarnych kobiet. U kobiet CG stosowany jest w przy-
padku problemów z miesiączką i z zajściem w ciążę (wywołuje 
owulację). HCG stosuje się również w leczeniu niepłodności 
i zaburzeń popędu seksualnego u mężczyzn. Skutki uboczne 
przyjmowania CG są podobne do tych, które występują w wy-
niku stosowania testosteronu.

Główne zastosowanie leków moczopędnych w medycynie 
opiera się na leczeniu nadciśnienia tętniczego i obrzęków 
towarzyszącym chorobom układu krążenia, nerek i wątroby. 
Niektóre z nich wykorzystywane są również w leczeniu jaskry, 
w padaczce i chorobie wysokościowej.

Stymulanty to grupa związków, których stosowanie w spo-
rcie jest niedozwolone jedynie podczas zawodów. Większość  
z nich to substancje odurzające, takie jak kokaina, czy amfeta-
mina, ale również stosowany w leczeniu ADHD metylofenidat, 
który podobnie jak amfetamina hamuje wychwyt zwrotny do-
paminy, noradrenaliny oraz serotoniny.

Innym przykładem stymulantów wykorzystywanych zarówno 
w sporcie, jak i medycynie, jest selegilina - związek popular-
ny w leczeniu choroby Parkinsona. Związek ten zwiększa ilość 
dopaminy w OUN i jest metabolizowany do metamfetaminy 
oraz amfetaminy. 

Substancje należące do grupy stymulantów pobudzają układ 
nerwowy, co powoduje zwiększenie akcji serca i poprawę 
funkcjonowania mózgu. Osoby sięgające po nie, stają się 
odporne na zmęczenie, szybko reagują, są skoncentrowane 
i gotowe do działania. Ich stosowanie wiąże się z ryzykiem 
uzależnienia i depresji, zaburzeniami psychicznymi, zaburze-
niami termoregulacji (co w sporcie jest wyjątkowo groźne), 
utraty apetytu, bezsenności, drżeniem, niepokojem, agresją 
i arytmią.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Insulina i inne modulatory hormonalne

Stymulanty i narkotyki

Leki moczopędne i środki maskujące 
doping 

d o p i n g
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β-blokery to grupa leków, które powodują obniżenie często-
ści skurczów serca, jego pojemności minutowej oraz ciśnienia 
krwi. Są więc stosowane w kardiologii, np. w leczeniu niewy-
dolność serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia 
tętniczego, czy arytmii, ale również w jaskrze. Wśród przed-
stawicieli tej grupy związków znajdują się leki takie jak biso-
prolol, propranolol, metoprolol, sotalol, karwedilol, tymolol, 
czy metoprolol. 

Zwolnienie akcji serca wywołuje słaby efekt odprężający bez 
towarzyszącej utraty czułości zmysłów, co jest częstym skut-
kiem ubocznym leków uspokajających. Z tego względu β-blo-
kery są stosowane w przeciwdziałaniu tremie scenicznej czy 
niwelowaniu części objawów zespołu stresu pourazowego. 
Łagodne właściwości uspokajające tej grupy leków sprawia-
ją, że zahamowane zostaje drżenie rąk, co zostało docenione 
również przez sportowców. 

β-blokery są popularne głównie w dyscyplinach wymagają-
cych szczególnej precyzji, takich jak strzelectwo i łucznictwo,  
a także w sportach motorowych, narciarstwie, golfie, bilar-
dzie, rzutkach i nurkowaniu. Niestety ich stosowanie przez 
zdrowe osoby wiąże się z zaburzeniami kardiologicznymi, ta-
kimi jak bradykardia (zwolnienie akcji serca), nadmierne ob-
niżenie ciśnienia krwi, zaburzenia snu, halucynacje słuchowe, 
skurcze oskrzeli, depresja czy zmęczenie.

Nikogo nie powinien zdziwić fakt, że w sporcie niedozwolo-
ne są również leki narkotyczne. Opioidy, bo głównie o nich tu 
mowa, zwiększają tolerancję na ból, co okazuje się korzystne 
np. dla kolarzy, którzy zmagają się z dużym bólem nóg podczas 
wielogodzinnej jazdy. Leki te ponadto dodają siły, zmniejsza-
ją uczucie zmęczenia, ale również wprawiają w stan euforii, 
która pobudza organizm do działania. Wśród opioidów stoso-
wanych jako leki wymienia się m.in. buprenorfinę, fentanyl, 
morfinę, oksykodon i petydynę, oraz stosowane w lecznictwie 
zamkniętym sufentanil i remifentanil. W sporcie najchętniej 
stosowany jest jednak tramadol, ponieważ od lat nie jest on 
wymieniany w liście WADA jako substancja zakazana w spo-
rcie. Wśród najgroźniejszych skutków ubocznych związanych 
ze stosowaniem opioidów w sporcie, wymienia się silne uza-
leżnienie i depresję oddechową, ale leki te wywołują też wiele 
„łagodniejszych”, lecz uciążliwych dla sportowców dolegliwo-
ści, takich jak zaparcia, świąd skóry, bezsenność czy zaburze-
nia koncentracji.

Glikokortykosteroidy (GKS) wykazują działanie przeciwzapal-
ne, dlatego są stosowane m.in. w leczeniu stanów zapalnych 
dróg oddechowych, jak np. astma czy POChP. Mniej znanym 
działaniem tej grupy leków jest wydłużenie czasu, po którym 
pojawia się zmęczenie pod wpływem intensywnego wysiłku 
fizycznego.
 
Z tego względu leki takie jak betametazon, budezonid, dek-
sametazon, metyloprednizolon, prednizolon czy flutikazon 
bywają stosowane przez sportowców jako doping. Co cieka-
we, GKS są zakazane w trakcie zawodów tylko jeśli podawane 
są doustnie, domięśniowo lub doodbytniczo. Dozwolona jest 
natomiast ich aplikacja miejscowa, np. w postaci maści czy 
płynów do stosowania na skórę. Dzięki lipofilowej budowie 
GKS, pewna część podanej w ten sposób dawki przenika do 
krążenia. Zastosowanie maści ze sterydem mogłoby więc da-
wać pozytywny wynik związany z dopingiem, dlatego WADA 
przyjęła próg określający minimalne, dopuszczalne stężenie 
tych związków. Pozwala to na stosowanie GKS miejscowo  
i jednocześnie zapobiega nadużyciom.

Substancje dopingujące to nie tylko nielegalne preparaty 
sprzedawane na czarnym rynku i leki na receptę, ale również 
powszechne, łatwo dostępne leki OTC. Wśród nich wymienić 
można popularny składnik leków na katar - pseudoefedrynę, 
substancję o działaniu stymulującym. Ze względu na szeroką 
dostępność tego związku, za złamanie przepisów antydopin-
gowych uznawane jest tylko jej stężenie w moczu przekracza-
jące 150 µg/mL. Takie stężenie występuje po spożyciu około 
5-8 tabletek (zawierających najwyższą dostępną bez recepty 
dawkę 120 mg) na raz. 

Kolejnym przykładem leku OTC stosowanego jako doping jest 
niketamid, który pobudza ośrodek oddechowy w OUN i zwięk-
sza częstość pracy serca. Złą sławą w sporcie cieszy się rów-
nież kodeina - składnik tabletek i syropów przeciwkaszlowych.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Zwiększenie tolerancji na wysiłek - mniej 
popularna właściwość GKS

Leki zabronione tylko w niektórych dyscy-
plinach

Leki OTC a doping

d o p i n g
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Związek ten w pewnym stopniu jest metabolizowany w orga-
nizmie do morfiny i hydrokodonu, w związku z czym zastoso-
wanie takiego preparatu może być przyczyną fałszywie dodat-
niego wyniku kontroli antydopingowej.

Ze względu na niedostateczne badania składu (a czasem ich 
całkowity brak), nie można również wykluczyć obecności za-
kazanych związków w suplementach diety sprzedawanych 
zarówno w internecie, jak i aptekach. Niestety one również, 
podobnie jak odżywki dla kulturystów, stanowiły już w prze-
szłości źródło pozytywnych wyników kontroli antydopingo-
wych u sportowców.

Wątpliwy skład preparatów dla sportowców przedstawia jed-
na z ciekawych analiz przeprowadzona na zlecenie Między-
narodowego Komitetu Olimpijskiego w roku 2002. Spośród 
przebadanych suplementów diety (odżywek), substancje do-
pingujące wykryto aż w 26% produktów dostępnych na tere-
nie Holandii, czy 19% produktach dostępnych w USA i Wielkiej 
Brytanii. Większość z niedeklarowanych przez producentów 
składników dopingujących wykrywanych w suplementach dla 
sportowców, to sterydy.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)
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Piśmiennictwo

Suplementy źródłem substancji 
dopingowych
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R e c e p t u r a  o k i e m  p r a k t y k a .  J a k  z a d b a ć 
o  z d r o w ą  s k ó r ę  j e s i e n i ą? 

Tegoroczna Złota  Polska Jesień  przyczyni ła  s ię  do  przedłu -
żonego korzystania  z  re laksu na świeżym powietrzu.  Zyska -
l i śmy nie  ty lko  odprężenie  i  chwile  odpoczynku,  a le  też  cał -

kiem niechcący  mogl iśmy pogłębić  „pamiątki”  po  lec ie  takie 
jak  przesuszona skóra,  popękane  pięty ,  suche  i  rozdwajające 
s ię  włosy,  problemy z  paznokciami  czy  większa i lość  piegów  

i  przebarwień przywiezionych z  urlopu.

5 8

Co robić, gdy dokucza nam 
sucha skóra twarzy, głowy, 
ciała? 

Skóra sucha i bardzo sucha cechuje się 
przede wszystkim nieprzyjemnym uczu-
ciem ściągnięcia w obszarze twarzy  
i ciała, w szczególności po kąpieli. Może 
być także popękana, szorstka, mało 
elastyczna, co daje uczucie szczypania, 
łuszczenia się i efekt „skóry węża". 

Nieprawidłowo odżywiona skóra nie 
pełni skutecznie funkcji bariery. Jeże-
li suchość jest cechą typu skóry, może  
z łatwością pomylić ten objaw z odwod-
nieniem. Skóra odwodniona jest zja-
wiskiem odwracalnym i przejściowym, 
charakteryzuje się ściągnięciem miej-
scowym i punktowym, spowodowanym 
nieprawidłowym utrzymywaniem i utra-
tą wody. Kiedy skórze brakuje wody,  
to powoduje to dyskomfort, jest na 
szorstka w dotyku i czasami łuszcząca się. 

Skórę należy więc: natłuścić, nawilżyć 
i uelastycznić. Świetnie do tego nada-
ją się leki recepturowe. Maści i kremy 
robione - aby spełniły swoje zadanie - 
powinny zawierać składniki lipofilowe  
i hydrofilowe. Recepturowe składniki  
o właściwościach liofilowych to: 
• triglicerydy bogate w nienasycone 

kwasy tłuszczowe (NNKT), które 
będą hamowały parowanie wody 
z naskórka i pozwolą na odbudowę 
naturalnego płaszcza lipidowego

• oleje roślinne
• cholesterol
• dimetikon.

Artykuł sponsorowany

Jakie właściwości ma dime-
tikon?
Dimetikon to związek wielkocząstecz-
kowy, krzemoorganiczny. Jest trwały 
chemicznie. Ma działanie ochronne, na 
przykład przed nadmiernym nasłonecz-
nieniem, szkodliwymi dla skóry czynni-
kami takimi jak wilgoć czy rozpuszczal-
niki. 
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Zazwyczaj stosowany jest w maściach w ilości 2-5%, ale można 
też aplikować go per se. Ma działanie przeciwodleżynowe. 

Dodatek witamin do preparatów pielęgnacyjnych umożliwia 
regenerację uszkodzonego naskórka. Witamina A zmiękcza 
naskórek i usprawnia jego funkcje obronne, zmniejsza rogo-
wacenie, zapewnia odpowiednie nawilżenie, przyspiesza me-
tabolizm komórkowy i zwiększa zawartość kolagenu w skórze 
właściwej. 

Najcenniejszym dodatkiem do preparatów pielęgnacyjnych 
jest witamina E. Jako czynnik oksydoredukcyjny przyspie-
sza procesy gojenia, ma właściwości odżywcze, działa prze-
ciwzapalnie, zapobiega powstawaniu podrażnień i łagodzi 
istniejące. Chroni lipidy błon komórkowych skóry, zwiększa-
jąc jej zdolność  wiązania wody. Ma właściwości penetracyjne  
i wspomaga mikrokrążenie.

Rp. 
Vit. A oleosae (!) 50.000 j.m.
Dimeticoni 2,0
Glyceroli 5,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Stosować na skórę 1-3 x dziennie przez okres 2 tygodni
 

Rp. 
Vit. A  oleosae (!) 100.000 j.m.
Lanolini 
Vaselini 
Aquae aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Na skórę 1 x dziennie przez 21 dni

Rp. 
Dimeticoni 2,0
Aquae 5,0
Lekobaza LUX ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Na skórę 1x dziennie przez 14 dni

Rp. 
Paraffini liq. 10,0
Vita A  oleosae(!) 50 000 j.m.
Aquae                  
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Na skórę 2 x dziennie przez 10 dni

Lanolina to naturalny wosk zawierający wolne alkohole ste-
rolowe (cholesterol, izocholesterol i około 20% alkoholi alifa-
tycznych). Cechuje ją duża zdolność wiązania wody. Ma gęstą 
konsystencję i ułatwia resorpcję leków przez skórę. Struktura 
fizyczna lanoliny jest zbliżona do struktury naturalnego tłusz-
czu skórnego.

Rp. 
Urea 10,0
Paraffini liq. 10,0
Vit. A oleosae(!) 50 000 j.m.
Aquae                   
Eucerini aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S. Do stosowania na skórę 2x dz. przez 10 dni

Składniki hydrofilowe to przede wszystkim substancje wiążą-
ce wodę takie jak:
• glicerol działający w głębszych warstwach naskórka;
• działające na powierzchni naskórka, np. kwas hialurono-

wy, który nie występuje jako substancja „pro receptura”;
• mocznik (w stężeniach 2% - 10%), który jest składnikiem 

imitującym skład naturalnego czynnika nawilżającego 
(NMF) występującego w skórze.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Co można uzyskać poprzez dodatek wita-
min?

Jak działa lanolina? 

Jakimi składnikami hydrof ilowymi 
dysponujemy w recepturze?

Przykłady składów recept na preparaty 
natłuszczające i pielęgnujące skórę

Przykładowe składy recepturowych 
preparatów nawilżających 

z d r o w a  s k ó r a
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Pomocne mogą okazać się przetwory ziołowe. Sporządzamy 
je z:
• ziela krwawnika, liści brzozy, koszyczka nagietka – mają 

działanie przeciwzapalne;
• nasion kozieradki – wykazują działanie zmiękczające;
• ziela nostrzyka i korzenia żywokostu - zawierają alantoinę 

o działaniu kojącym i gojącym;
• liści babki i nasion lnu - zawierają łagodzące substancje 

śluzowe.

Zioła można łączyć w dowolnej kompozycji np. 2 łyżki siemie-
nia lnianego, 2 łyżki nasion kozieradki, 2 łyżki żywokostu. Dla 
ładnego zapachu można dodać liście mięty lub olejek.

Rp. 
Urea 5,0-10,0
Vit. A oleosae(!) 100.000 j.m.
Lekobazae PhC aa ad 100,0
M.f. ung.
D.S. 2 x dziennie na skórę przez 10 dni

Sucha skóra na twarzy jest przez cały czas odsłonięta, wysta-
wiona na działanie szkodliwych czynników. Do jej pielęgna-
cji należy stosować kremy intensywnie nawilżające z filtrem 
przeciwsłonecznym (SPF). Latem nie może mieć on mniejszej 
wartości niż 30. Natomiast sucha skóra wokół ust jest najczę-
ściej wynikiem niedoboru witamin i składników odżywczych, 
szczególnie witamin A i B. 

Rp.:
Vit. A 10 000 j. m.
Vit E 0,2
Pentravani ad 100,0

Rp.:
Vit. A 50 000 j. m.
Vit. E 0,5
Aquae
Lekobaza PhC  aa ad 100,0 

Rp.
Vit. A oleosae 500 000 j. m.
Vit. E conc.  2,0
Vaselini albi
Lanolini
Aquae aa ad 100,0
M.f. ung.

Rp.
Dimeticoni 2,0 - 10,0
Vaselini albi
Lanolini
Aquae aa ad 100,0
M.f. ung. 

Przebarwienia słoneczne spowodowane są zaburzeniem 
czynności melanocytów – komórek produkujących melaninę 
spełniającą funkcję ochronną skóry przed promieniowaniem 
słonecznym.

Przebarwienia mogą być efektem reakcji fotoalergicznej lub 
fitotoksycznej. Słońce może także nasilać widoczność prze-
barwień na skórze takich jak piegi, melasma (ostuda), plamy 
soczewicowate (starcze).

Należy pamiętać także o lekach fotouczulających, do których 
zaliczamy:
• leki hormonalne (w tym tabletki antykoncepcyjne)
• sulfonamidy
• leki przeciwcukrzycowe
• fenotiazyny
• niektóre antybiotyki (doksycyklina, tetracyklina, antybio-

tyki chinolonowe)
• beta-blokery
• leki moczopędne
• psoraleny
• przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, przeciwbólowe 

(szczególnie maści)
• olejek z dziurawca i arcydzięgiela.

Ziołowe odwary i maceracje do moczenia stóp

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 3  ( 1 6 1 e)

Co stosować na pękające pięty?

Jak zwalczać przebarwienia na skórze?

z d r o w a  s k ó r a
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Rp.
Vit A densatum oleosum 500 000 j. m.
Vit E puri 1,0
Olei Ricini ad 20,0
M.f. sol.

Krem rozjaśniająco-odżywczy
Rp.
Ascorbylis palmitatis 6,0
Ol. Cacao 20,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f. ung.

Krem witaminowy regenerująco-nawilżający
Rp.
Vit. A oleosae 500 000 j.m.
Vit. E puri 2,5
Ol. Cacao 3,0
Ascorbylis palmitatis 4,0
Lekobaza Lux ad 100,0
M.f. cremor

Krem rozjaśniający, natłuszczający
Rp. 
Bismuthi subnitratis 8,0
Paraffini liq 10,0
Ung. Cholesteroli ad 100,0
M.f. ung.

Parafina płynna to mieszanina płynnych węglowodorów.  
Na skórze tworzy warstwę nie przepuszczającą wody i powie-
trza. Działa okluzyjnie oraz zmiękcza zbyt twarde podłoża.

Piękna, słoneczna pogoda przedłużyła nam letni relaks, ale 
kalendarz nieubłagalnie wskazuje, że mamy już jesień... Bu-
dujmy więc odporność z herbatką z dzikiej róży oraz wzmac-
niajmy się nalewką imbirową. Wszak aptekarze są mistrzami 
nalewek!

Witamina A i E do „odżywienia” płytki 
paznokciowej

Preparaty recepturowe rozjaśniające 
przebarwienia

Problemy z paznokciami mogą pojawić się po wakacjach,  
po długim kontakcie z wodą, suchym powietrzem i objawić 
się ich skłonnością do kruszenia oraz pękania tzw. wolnego 
brzegu paznokcia oraz wzdłuż jego bruzd pionowych. Przyczy-
ną łamiących się paznokci może być także:
• nieprawidłowy manicure;
• kontakt z detergentami;
• częste moczenie i suszenie rąk;
• uszkodzenie macierzy;
• choroby, w tym infekcje paznokci.      

Nalewka z dzikiej róży 

„500 g owoców róży zasyp szklanką cukru i wlej 3/4 litra czy-
stej wódki. Odstaw w ciepłe miejsce na tydzień, co jakiś czas 
wstrząśnij. Przecedź przez gazę i w ciemnej butelce przecho-
wuj w lodówce. Pij 2 razy dziennie po małym kieliszku nalewki 
jako środek wzmagający apetyt, poprawiający przemianę ma-
terii i trawienie.”

Nalewka imbirowa dla zmarzniętych

• 20 dag świeżego imbiru
• 3-4 łyżki miodu
• 2 duże cytryny
• ½ litra spirytusu
Zlać po 4 tygodniach. 

Nalewka z imbiru działa przeciwbólowo, przeciwwymiotnie  
i przeciwzapalnie. Dzięki temu, że ma właściwości przeciw-
bakteryjne i przeciwwirusowe, jest dobra na przeziębienie  
i grypę. Polecana jest też na stawy.
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mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska
Apteka Szpitala Uniwersyteckiego CMUJ

1. Fagron Poradnik Receptury Współczesnej cz. 1 i 2,
2. Złota Księga Nalewek
3. FP XII
4. Medonet Andrzej Dębski, data publikacji: 23.07.2012, 11:00, data aktualizacji: 29.07.2019, 
23:37
5. Konsultacja merytoryczna: lek. Aleksandra Witkowska,
6. Katarzyna Redmerska, NowaFarmacja.pl

Piśmiennictwo

Artykuł przygotowany we współpracy z f irmą

Wzmacniające nalewki…

Jak zadbać o paznokcie?

z d r o w a  s k ó r a
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W związku ze zwiększającą się liczbą pacjentów poddawanych 
tlenoterapii na oddziałach szpitalnych DIA udostępniła alert 
bezpieczeństwa Polskiej Fundacji Gazów Technicznych celem 
zapoznania się z jego treścią i wykorzystania służbowego.

Dolnośląska izba zamieściła także komunikat dotyczący zmian 
w prawie podatkowym w ramach tzw. “Polskiego Ładu”.  Jak 
czytamy: „Zmiany te łączą się w niektórych przypadkach  
ze zmianami obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców. Od-
nosi się to również do przedsiębiorców, będących posiada-
czami zezwolenia na prowadzenie apteki. W rezultacie tego  
w przestrzeni publicznej rozpowszechniane są różnego rodza-
ju informacje i porady, na mocy których sugeruje się wdroże-
nie rozwiązań, mających zminimalizować ewentualne skutki 
podatkowe wynikające z tzw. “Polskiego Ładu” dla właścicieli 
aptek. Jedną z nich jest sugerowanie przekształcenia podmio-
tu prowadzącego aptekę, bądź to w spółkę z o.o. (w przypad-
ku dotychczasowego prowadzenia apteki jako jednoosobowej 
działalności gospodarczej), bądź to w inną spółkę prawa han-
dlowego (w pozostałych przypadkach)”.

Takie postępowanie może jednak narazić przedsiębiorcę na 
poważne konsekwencje w związku z zapisami  Ustawy Prawo 
farmaceutyczne. 

23 listopada br. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej wysto-
sowała pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego  
w sprawie rozpoczętej akcji bezpłatnych szczepień przeciw 
grypie dla osób pełnoletnich.

Naczelna Rada Aptekarska podkreśla, że apteki nie mając wie-
dzy o planowanych przez resort zdrowia bezpłatnych szcze-
pieniach dla pacjentów dokonały zakupu szczepionek przeciw 
grypie. Obecna sytuacja, w której apteki posiadają w maga-
zynach około 130 000 szczepionek przeciw grypie, a pacjenci 
mają dostęp do bezpłatnych szczepień przeciw grypie z Agen-
cji Rezerw Strategicznych powoduje brak zainteresowania pa-
cjentów zakupem szczepionek posiadanych przez apteki. Taka 
sytuacja doprowadzi do konieczności utylizacji szczepionek 
niewykorzystanych w terminie przydatności do użycia i ponie-
sienia ewentualnych strat w kwocie około 6 mln zł, na które 
zostali narażeni przedsiębiorcy prowadzący apteki.

Ukazał się numer 3/2021 Biuletynu OIA w Białymstoku. w naj-
nowszym numerze Farmacji Regionu Północno-Wschodniego. 
W numerze - oprócz wiadomości samorządowych - można 
znaleźć także artykuły poświęcone terapii cukrzycy i otyłości. 
Zamieszczono także podsumowanie wiedzy o wirusie SARS-
-CoV-2 po dwóch latach od pojawienia się pierwszych zaka-
żeń oraz opracowanie poświęcone RSV - wirusowi będącemu 
przyczyną niebezpiecznych infekcji sezonowych wśród dzieci. 
Ozdobą wydania są zdjęcia mgr farmacji Marty Misiewicz.

OIA w Częstochowie zamieściła ogłoszenie o możliwości wzię-
cia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każ-
dym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin 
lekcyjnych, a także o możliwości uzyskania indywidualnego 
dofinansowania do Kursu języka migowego PJM do 90%.
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KOIA informuje o nowych zasadach wynagrodzeń dla persone-
lu medycznego, w tym farmaceutów od lipca 2022.
Zgodnie z nową tabelą wynagrodzeń farmaceuta, fizjote-
rapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny 
pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający tytułu 
magistra i specjalizacji, pielęgniarka z tytułem magistra i spe-
cjalizacją – wskaźnik 1,29 (obecnie 1,06) wzrost o ok.  1600 zł.
Natomiast farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laborato-
ryjny, pielęgniarka, położna, technik elektroradiologii, inny 
pracownik wymagający zawód medyczny inny niż w pkt. 1-4 
wymagający tytułu magistra, pielęgniarka, położna wymaga-
jąca wyższego wykształcenia (może być licencjat) i specjaliza-
cji albo ze średnim wykształceniem i specjalizacją – wskaźnik 
1,02 (obecnie 0,81)– wzrost o ok. 1000 zł.

OIA w Łodzi wraz z Polską Grupą Farmaceutyczną zapraszają 
członków Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi wraz z najbliż-
szą rodziną na kolejną wycieczkę z cyklu "Łódź w małych daw-
kach". Tym razem uczestnicy wycieczki odwiedzą  „Centrum 
Dialogu im. Marka Edelmana” w Łodzi. Termin wycieczki - so-
bota, 11 grudnia 2021 roku. Rozpoczęcie o godzinie 12.00.

Ukazało się nowe wydanie Przeglądu Farmaceutycznego - 
Biuletynu wydawanego przez gdańską izbę, a w nim między 
innymi stanowisko GORA w sprawie urlopu szkoleniowego. 
Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska stoi na stanowisku,  
że art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 roku o za-
wodzie farmaceuty ma zastosowanie względem wszystkich 
farmaceutów, niezależnie od tego, kiedy rozpoczęli cykl szko-
leniowy.

Izba z Lublina przekazuje informację Prezesa URPLWMiPB  
o Suplemencie 2021 do Farmakopei Polskiej wydanie XII (Su-
plement 2021 FP XII). Suplement 2021 FP XII zawiera polską 
wersję materiałów Farmakopei Europejskiej 10.3 – 10.5 oraz 
działy narodowe, tj. nieposiadające odpowiedników w Ph. 
Eur. Datą, od której obowiązują wymagania określone w Su-
plemencie 2021 FP XII, w zakresie wymagań narodowych, jest 
dzień 1 czerwca 2022 r.

ŚIA zaprasza na V Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie 
Alpejskim. Wydarzenie odbędzie się w Istebnej 29 stycznia 
2022 roku. Organizatorem zawodów jest Śląska Izba Aptekar-
ska oraz HURTAP. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba 
Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski. Organizator 
do uczestnictwa i wspólnej integracji zaprasza farmaceutów 
z całej Polski, ich rodziny, dzieci, a także pracowników branży 
farmaceutycznej i przyjaciół farmacji.

Na stronie krakowskiej izby można znaleźć relację z IX Konkur-
su Nalewek Własnej Receptury 2021. Jak czytamy we wstępie 
"Konkurs ma na celu integrację środowiska farmaceutycznego 
z całej Polski ze środowiskiem lekarskim. Sprzyja temu kon-
wencja konkursu, pora roku i piękne wnętrza Muzeum Far-
macji w którym dzięki uprzejmości Pani dyrektor dr n. farm. 
Agnieszki Rzepieli, mieliśmy sposobność ponownie gościć.  
W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało 20 nalewek  
z różnych destynacji. Mieliśmy nalewki i Gości z Gdańskiej 
Okręgowej Izby Aptekarskiej, z Łódzkiej, Śląskiej, Podkarpac-
kiej oraz oczywiście z OIA i OIL w Krakowie".
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Izba z Bydgoszczy - w nawiązaniu do pytania, jakie pojawiło 
się na Spotkaniu Kierowników Aptek Ogólnodostępnych, do-
tyczącego możliwości funkcjonowania punktów szczepień ulo-
kowanych w aptekach poza podstawowymi godzinami czynno-
ści apteki - przedstawiła informację, iż po przeprowadzonych 
konsultacjach oraz analizie przepisów, nie widzimy prawnych 
przeciwwskazań w możliwości prowadzenia szczepień ochron-
nych przeciw COVID-19 poza godzinami czynności apteki, 
pod warunkiem, że będzie to jedyna prowadzona aktywność  
w czasie czynności punktu szczepień.

Ukazało się najnowsze wydanie "Farmacji Wielkopolskiej" - 
numer 3/4 (16/17) - czasopisma Wielkopolskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej.
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A. 20%

B. 40%

C. 60%

D. 80%

Wśród dzieci z ADHD obserwuje się równoległe 
występowanie innych chorób i zaburzeń w:

TEST WIEDZY

A. Testosteron

B. Klomifen

C. Metylofenidat

D. Sotalol

Lekiem, który stosuje się w celu zmniejszenia 
działania niepożądanego sterydów, działającym po-
przez blokowanie receptorów estrogenowych jest:

0 2

A. Kwas hialuronowy

B. Elastyna

C. Hydrolizowane proteiny owsiane

D. Czwartorzędowe sole amoniowe

Do humektantów, związków higroskopijnych, silnie 
nawilżających należy:

0 3

A. Leucyna

B. Seryna

C. Glicyna

D. Alanina

Do aminokwasów egzogennych, których organizm 
nie może wytworzyć ze składników pokarmowych 
należy:

0 7

A. Olej z awokado

B. Olej z pestek dyni

C. Olej rycynowy

D. Olej z ogórecznika

W zabiegu olejowania włosów wysoko porowatych 
stosuje się:

0 4

A. Higroskopijną

B. Eutektyczną

C. Semitektyczną

D. Koloidalną

Mentol w połączeniu z niektórymi surowcami 
recepturowymi może tworzyć mieszaninę:

0 5
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A. Syrolimus > Takrolimus > cyklosporyna A > azatiopryna

B. Azatiopryna > takrolimus > cyklosporyna A > syrolimus 

C. Cyklosporyna A > takrolimus > syrolimus > azatiopryna

D. Takrolimus > cyklosporyna A > syrolimus > azatiopryna

Skuteczność leków immunosupresyjnych w połą-
czeniu z glikokortykosteroidami w zapobieganiu 
ostremu odrzucaniu przeszczepu w ciągu 6 miesię-
cy można uszeregować:

0 6

0 1

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

A. Peskowegetaranizm

B. Fleksiwegeterianizmem

C. Ichtiowegetarianizm

D. Pollowegetarianizm

Odmianą semiwegeterianizmu dopuszczającą spo-
żywanie wyłącznie mięsa drobiowego nazywamy:

0 8
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