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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 mgra farm. Szymona Kurackiego, który przybliża założenia opieki 
farmaceutycznej i rolę farmaceuty w pracy z pacjentem z zaburzeniami lękowymi.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu olej rzepakowy był bardzo niedoceniany i traktowany 
wręcz po macoszemu. Mgr farm. Joanna Bilek i dr hab. Maciej Bilek przedstawiają 
najczęstsze sposoby zastosowania oleju rzepakowego także współcześnie.

Jakie są czynniki wpływające na bezpieczeństwo stosowania minimsów? Jaka jest 
przewaga butelek z wewnętrznym systemem zapewniającym jałowość? Opakowa-
nia na recepturowe leki oczne porównują mgr farm. Witold Jucha i mgr farm. Bar-
bara Pandyra-Kowalska.

W najnowszym numerze przeczytamy również o właściwościach i recepturowym 
zastosowaniu chloramfenikolu oraz lekkostrawnej diecie z cyklu „Poradnictwo ży-
wieniowe i dietetyczne w praktyce aptecznej”.

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. Szymon Kuracki

1 4 C h l o r a m f e n i k o l  - 
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mgr farm. Izabela Ośródka
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mgr farm. Joanna Bilek
dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

2 9 D i e ta  l e k k o s t r a w n a .  
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dr hab. Maciej Bilek, prof. UR
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mgr farm. Witold Jucha
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Rola farmaceuty w terapi i 
zaburzeń lękowych

Lęk jest objawem pojawiającym się w przebiegu wielu  
różnych chorób zarówno o charakterze somatycznym,  

jak i  przede wszystkim zaburzeń nerwicowych. W ogólnym 
ujęciu jest to stan psychiczny przebiegający z poczuciem 
zagrożenia jako odpowiedzią na bodziec wewnętrzny lub 

zewnętrzny. Częstość jego występowania w naszej populacji 
waha się w granicach 15-20%, głównie u osób pomiędzy  

24 a 44 rokiem życia.

0 7

Od strony neurofizjologicznej zaburze-
nia lękowe są konsekwencją dysfunkcji 
wydzielania noradrenaliny i serotoniny 
w OUN. Na skutek pobudzenia norad-
renergicznych neuronów miejsca sina-
wego dochodzi do wzrostu aktywno-
ści obwodowego układu nerwowego,  
co w sposób pośredni prowadzi do wy-
stąpienia lęku. 

Dochodzi także do up-regulacji presy-
naptycznych receptorów α. W mecha-
nizmie powstawania zaburzeń lękowych 
istotną rolę odgrywa też zwiększenie 
aktywności osi podwzgórze-przysadka-
-nadnercza, co przekłada się na aktyw-
ność układu serotoninergicznego.

Neurof izjologiczne podłoże 
zaburzeń lękowych

Istotną rolę w patogenezie lęku odgry-
wa też przekaźnictwo GABA-ergiczne. 
Na poziomie komórkowym następuje 
zwiększenie liczebności receptorów 
β-adrenergicznych w błonach postsy-
naptycznych (tzw. up-regulacja recep-
torów β), co skutkuje zwiększeniem 
aktywności noradrenergicznej części 
postsynaptycznej.
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Jakie są podstawowe objawy zaburzeń 
lękowych?

Rola farmaceuty w terapii zaburzeń 
lękowych

Jak wygląda podział zaburzeń lękowych 
wg ICD-10?

Jakie są najważniejsze grupy leków 
przeciwlękowych?

z a b u r z e n i a  l ę k o w e

Do objawów somatycznych lęku możemy zaliczyć:
• ból w klatce piersiowej
• ból głowy
• przyspieszony oddech
• rozszerzone źrenice
• objawy ze strony przewodu pokarmowego (biegunka, 

wymioty)
• przyspieszana akcja serca
• szumy uszne
• zaczerwienienie lub blednięcie skóry
• hiperwentylacja
• uczucie braku oddechu, kulki w gardle
• zaburzenia erekcji u mężczyzn

Towarzyszą mu również symptomy o charakterze psychicz-
nym, takie jak:
• stany ogólnego napięcia
• nadpobudliwość
• uczucie zagrożenia, przerażenia

Należy też wymienić objawy występujące w sferze poznaw-
czej, takie jak:
• problemy z koncentracją i pamięcią
• depersonalizacja
• zmęczenie

Istotne miejsce w diagnostyce zaburzeń lękowych zajmują też 
objawy behawioralne:
• niepokój ruchowy
• nadmierna reakcja na zaskoczenie
• mutyzm
• stupor, fuga

• zaburzenia występujące pod postacią somatyczną F45 
(zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne)

• inne zaburzenia nerwicowe F48 

Zaburzenia lękowe w praktyce nie ograniczają się oczywiście 
tylko do jednego z wymienionych rodzajów. Częstym zjawi-
skiem jest współwystępowanie dwóch lub więcej zaburzeń. 

Jak zaznaczono na wstępie, objawy lękowe składają się na 
obraz kliniczny większości zaburzeń psychicznych w tym de-
presji oraz zaburzeń nerwicowych i psychotycznych, co spra-
wia, że ich leczenie jest procesem skomplikowanym i wyma-
ga współdziałania specjalistów zarówno z zakresu psychiatrii 
jak i psychoterapeutów. Pozostaje w związku z tym głównie  
w kompetencji lekarza. Jaką wobec tego rolę w procesie lecze-
nia odgrywa tu opieka farmaceutyczna i farmaceuta w aptece 
otwartej? Zasadnicze znaczenie ma świadomość, że w aptece 
mamy do czynienia z pacjentem już zdiagnozowanym, które-
mu zaordynowano konkretne leki. Ich znajomość w zakresie 
mechanizmu działania, działań niepożądanych i interakcji z in-
nymi lekami jest fundamentalna dla zapewnienia pacjentowi 
właściwej opieki farmaceutycznej. Bardzo często bowiem jego 
wątpliwości i pytania dotyczą tych właśnie zagadnień.

• fobie F40 (np. agorafobia, fobie społeczne)
• zaburzenia pierwotne F41 (lęk paniczny)
• zaburzenia obsesyjno-kompulsywne F42 (nerwica na-

tręctw)
• reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne F43 (ostra 

reakcja na stres)
• zaburzenia dysocjacyjne F44 (amnezja, stupor, trans, ze-

spół Gansera)

Najważniejszymi grupami leków stosowanych w terapii zabu-
rzeń lękowych są:
• benzodiazepiny (np. alprazolam, diazepam, lorazepam)
• buspiron
• trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne  

(np. doksepina)
• selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny 

(SSRI)
• nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoni-

ny
• hydroksyzyna
• neuroleptyki
• pregabalina
• β-blokery
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Informacja o działaniach niepożądanych

Czy leki działające na sferę psychiczną są 
bezpieczne?

Problem uzależnień podczas terapii 
benzodiazepinami

Interakcje lekowe podczas terapii 
zaburzeń lękowych

z a b u r z e n i a  l ę k o w e A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 4  ( 1 6 2 e)

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że większość leków 
psychotropowych nie działa w sposób natychmiastowy. Dla 
rozwinięcia pełnego działania potrzebny jest okres co naj-
mniej dwóch tygodni regularnego stosowania. Wyjątkiem są 
tu benzodiazepiny i hydroksyzyna, których działanie jest na-
tychmiastowe, w związku z czym są wykorzystywane często do 
doraźnego opanowywania objawów lęku. Są to podstawowe 
informacje, jakie należy przekazać pacjentowi – uchroni to go 
przed samowolnym przerwaniem kuracji, zapewniając jej sku-
teczność. 

Pytania zadawane przez pacjentów w aptece często dotyczą 
bezpieczeństwa stosowania leków psychotropowych. W roz-
mowie z pacjentem należy położyć szczególny nacisk na fakt, 
że tego typu terapia zawsze powinna pozostawać pod kontro-
lą lekarza psychiatry. Niedopuszczalne są żadne samowolne 
ingerencje pacjenta w sposób dawkowania. Należy też zwró-
cić pacjentowi uwagę na konieczność poinformowania lekarza  
o wszystkich współistniejących schorzeniach – szczególnie 
chorobach układu sercowo-naczyniowego oraz przyjmowa-
nych lekach, zarówno tych zleconych przez innych specjali-
stów jak i preparatów OTC. Nie bez znaczenia jest też fakt, 
że odstawianie preparatów przeciwlękowych powinno prze-
biegać stopniowo z jednoczesnym zmniejszaniem dawek. Na-
głe przerwanie terapii będzie skutkować nasileniem objawów 
lęku.

Kolejnym zagadnieniem są działania niepożądane, jakie mogą 
wystąpić w trakcie stosowania wymienionych grup leków. Są 
to przede wszystkim:
• senność i zaburzenie sprawności psychomotorycznej 

(benzodiazepiny, neuroleptyki, hydroksyzyna, SSRI w po-
czątkowym okresie stosowania)

• anhedonia - brak lub utrata zdolności odczuwania przy-
jemności (SSRI, TLPD)

• apatia (SSRI)
• nadmierne pobudzenie (SSRI)
• utrata łaknienia (SSRI)
• nasilenie apetytu i przyrost masy ciała (TLPD, neurolep-

tyki)
• zaburzenia pamięci (benzodiazepiny, neuroleptyki)
• obniżenie libido (SSRI, neuroleptyki, TLPD)
• objawy pozapiramidowe, np. drżenie rąk (neuroleptyki)

Szczególny nacisk należy położyć na poinformowanie pacjenta 
o konieczności ograniczenia prowadzenia pojazdów i obsługi 
urządzeń mechanicznych, jeśli wystąpią działania niepożąda-
ne wpływające na szybkość reakcji czy koncentrację. Warto 
też zaznaczyć, że w przypadku SSRI takie działania niepożąda-
ne jak senność czy zaburzenie sprawności psychomotorycznej 
mają charakter przejściowy i dotyczą zwykle początkowego 
okresu stosowania leku. Takie postępowanie zmniejszy ryzyko 
samodzielnego przerwania terapii przez pacjenta. 

Często zgłaszanym problemem jest nadmierny przyrost masy 
ciała – objaw trudny do opanowania. W jego kontroli duże 
znaczenie ma zachowanie zasad zdrowego żywienia i regular-
ny wysiłek fizyczny. 

Osobne miejsce zajmuje kwestia obniżenia libido i sprawno-
ści seksualnej. Jest to wstydliwy problem zarówno dla kobiet 
jak i mężczyzn. Dużą rolę odgrywa więc tu właściwa edukacja 
pacjenta.

W rozmowie z pacjentem leczonym benzodiazepinami szcze-
gólną uwagę należy położyć na problem uzależnień. Stosowa-
nie benzodiazepin – zwłaszcza krótko- i średnio długo działa-
jących (jak alprazolam, bromazepam, lorazepam, nitrazepam, 
oksazepam) - prowadzi do wystąpienia zjawiska tolerancji,  
a w konsekwencji do rozwoju uzależnienia na skutek zmian 
w ośrodkowym układzie nerwowym. W związku z tym zaleca 
się, aby czas ich stosowania był ograniczony do minimum i nie 
przekraczał czterech tygodni łącznie z okresem stopniowego 
odstawienia. 

Uzależnienie od benzodiazepin z punktu widzenia osoby pra-
cującej za pierwszym stołem może manifestować się takimi 
zachowaniami jak manipulacja, wyolbrzymianie problemów 
czy postawa roszczeniowa. W praktyce aptecznej możemy się 
też spotkać z przypadkami „gubienia recept”, domagania się 
wydania leku bez recepty czy nawet z fałszowaniem recept. 
Takie sytuacje zawsze powinny wzbudzić szczególną czujność 
farmaceuty tym bardziej, że benzodiazepiny wciąż pozostają 
jednymi z najczęściej wypisywanych leków, a u osób starszych 
są często stosowane długoterminowo. 

Kolejnym – bardzo istotnym – zagadnieniem związanym  
z opieką farmaceutyczną nad pacjentem z zaburzeniami lęko-
wymi są interakcje, w jakie wchodzą leki stosowane w nerwi-
cach.
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W praktyce aptecznej należy zwrócić szczególną uwagę na 
połączenia wymienionych leków, gdyż wydłużają one okres 
półtrwania benzodiazepin. Rola farmaceuty polega tu na wła-
ściwej edukacji pacjenta i analizie zgłaszanych przez niego ob-
jawów, jak nadmierna sedacja, stany splątania czy zaburzenia 
psychomotoryczne.

Odwrotny wpływ na metabolizm benzodiazepin mają tzw. in-
duktory CYP3A4. Należą do nich przede wszystkim:
• karbamazepina
• okskarbazepina
• fenobarbital
• fenytoina
• deksametazon
• prednizon
• preparaty zawierające wyciągi z dziurawca
• barbiturany
• rifampicyna
Jednoczesne stosowanie wyżej wymienionych substancji  
i benzodiazepin przyspiesza metabolizm tych ostatnich, 
zmniejszając ich efekt działania. W pracy z pacjentem może-
my się więc spotkać z przypadkami osłabionej skuteczności 
BDZ, co powinno skłonić nas do pogłębienia wywiadu i szcze-
gółową analizę możliwych interakcji.

Na uwagę zasługuje też efekt jednoczesnego przyjmowania 
pochodnych benzodiazepiny i hormonalnych środków anty-
koncepcyjnych. Dochodzi tu bowiem do zwiększenia klirensu 
tych BDZ, które ulegają glukuronidacji (oksazepam, loraze-
pam, temazepam), co może zmniejszyć ich efekt terapeutycz-
ny. Warto też zauważyć, że u pacjentów palących papierosy 
działanie BDZ może być osłabione na skutek interakcji farma-
kokinetycznych.

Interakcje benzodiazepin

Na pierwsze miejsce wysuwają się tutaj benzodiazepiny, któ-
re wyraźnie nasilają depresyjny wpływ na OUN leków na-
sennych, przeciwhistaminowych i przeciwpsychotycznych,  
a także barbituranów, antydepresantów, opioidowych środ-
ków przeciwbólowych i etanolu. Potęgują też hipotensyjne 
działanie leków stosowanych w nadciśnieniu. Opisywano 
przypadki spadków ciśnienia i depresji ośrodka oddechowego 
po podaniu klonazepamu i po dożylnym podaniu lorazepamu 
razem z lekami hipotensyjnymi. Natomiast w przypadku rów-
noczesnego stosowania klozapiny i lorazepamu występowały 
epizody majaczenia i nadmiernej sedacji. 

Stwarza to konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na pa-
cjentów kardiologicznych, którym zaordynowano środki  
z grupy benzodiazepin. BDZ mogą też zmieniać (zwiększać lub 
zmniejszać) stężenie digoksyny w osoczu. W związku z tym 
zaleca się jego monitorowanie w przypadku łączenia wymie-
nionych leków. 

Duże znaczenie mają tez interakcje BDZ z teofiliną i aminofi-
liną (nasilenie działania uspokajającego benzodiazepin) oraz 
z lekami stosowanymi w chorobie Parkinsona. Wykazano bo-
wiem, że diazepam, nitrazepam i chlordiazepoksyd zmniejsza-
ją efekt terapeutyczny lewodopy. 

Ze względu na fakt, że benzodiazepiny są metabolizowane 
przez izoenzym CYP3A4 cytochromu P450, jednoczesne sto-
sowanie inhibitorów tego izoenzymu będzie skutkowało na-
sileniem sedacji i działań niepożądanych. Do najważniejszych 
leków hamujących aktywność CYP3A4 należą:
• azolowe leki przeciwgrzybicze
• antybiotyki makrolidowe
• diltiazem (wykazana interakcja z diazepamem i midazo-

lamem)
• werapamil (interakcja z midazolamem)
• fluorochinolony (ciprofloksacyna, norfloksacyna)
• SSRI (fluoksetyna, paroksetyna, sertralina)
• haloperidol
• omeprazol
• leki przeciwretrowirusowe (ritonavir – jego połączenie  

z diazepamem, estazolamem czy midazolamem wywołu-
je bardzo nasiloną sedację i depresję ośrodka oddecho-
wego)

• środki zawierające wyciąg z miłorzębu japońskiego (Gin-
kgo biloba)

Interakcje trójpierścieniowych leków 
przeciwdepresyjnych

Inną grupą leków, które stwarzają szczególne ryzyko interakcji 
farmakodynamicznych, są trójpierścieniowe leki przeciwde-
presyjne (TLPD). Wynika to z blokowania przez nie licznych 
receptorów (adrenergicznych, histaminowych, muskaryno-
wych). W interakcji z lekami o działaniu antymuskarynowym 
(np. solifenacyna) może dojść do zaburzeń pamięci, koncen-
tracji, świadomości – zwłaszcza u osób starszych. Mogą także 
wystąpić zaparcia, zatrzymanie moczu, tachykardia, suchość 
błon śluzowych, napad jaskry.
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Powyższe objawy powinny zawsze skłonić farmaceutę do do-
kładnej analizy leków przyjmowanych przez konkretnego pa-
cjenta i skierowania go na powtórną konsultację do lekarza. 
Nie można też zapominać, że TLPD nasilają działanie sedatyw-
ne leków przeciwhistaminowych i efekt hipotensyjny leków 
stosowanych w nadciśnieniu (np. β-adrenolityków czy leków 
moczopędnych). Natomiast podawane jednocześnie z SSRI 
mogą wywołać zespół serotoninowy. Może także do niego 
dojść w przypadku łączenia TLPD z inhibitorami cytochromu 
P450 (np. klarytromycyną, ketokonazolem czy z lekami an-
tyretrowirusowymi). Z drugiej strony – induktory cytochro-
mu P450 (barbiturany, karbamazepina, wyciągi z dziurawca) 
mogą zmniejszać skuteczność terapeutyczną TLPD na skutek 
przyspieszenia ich metabolizmu.

TLPD powodują też wydłużenie odstępu QT i dlatego wcho-
dzą w interakcje z innymi lekami wywołującymi podobny efekt 
oraz z tymi, które powodują bradykardię. W przypadku podej-
rzenia takiej interakcji wskazane jest, aby skierować pacjenta 
na powtórną konsultację do lekarza prowadzącego.

Interakcje selektywnych inhibitorów 
wychwytu zwrotnego serotoniny

Spośród leków psychotropowych duże ryzyko interakcji stwa-
rzają też selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego seroto-
niny (SSRI). W pierwszej kolejności należy wymienić zespół se-
rotoninowy, do którego może dojść w wyniku skojarzenia SSRI 
z innymi lekami o działaniu serotoninergicznym, jak: 
• nieselektywne inhibitory wychwytu zwrotnego seroto-

niny (np. klomipramina, dekstrometorfan, duloksetyna, 
wenlafaksyna, wyciągi z dziurawca)

• agoniści serotoniny (buspiron, tryptany, dihydroergota-
mina)

• metylofenidat
• bromokryptyna, wyciągi z żeń-szenia, sole litu

Główną przyczyną powstawania zespołu serotoninowego jest 
podawanie dużych dawek, a jeszcze częściej kombinacja le-
ków zwiększających stężenie serotoniny w przestrzeniach sy-
naptycznych. Dochodzi wówczas do nadmiernego nasilenia 
aktywności serotoninergicznej w OUN. Do najważniejszych 
objawów ZS należą:
• ruchy miokloniczne, drżenie, sztywność mięśniowa
• niepokój, omamy, pobudzenie
• gorączka
• podwyższone ciśnienie tętnicze krwi
• biegunka, nudności
• tachykardia
• wzmożona potliwość

Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że wiele SSRI (fluoksey-
na, fluwoksamina, paroksetyna, sertralina) hamują aktywność 
CYP3A4, wydłużając czas działania wielu leków – w tym ben-
zodiazepin. Zgłoszenie przez pacjenta w aptece nadmiernej 
sedacji czy objawów zespołu serotoninowego powinno więc 
skutkować poinformowaniem go o możliwych przyczynach  
i odesłaniu do lekarza w celu modyfikacji terapii. Wskazane 
też jest, aby kategorycznie odradzić pacjentowi samodzielne 
ingerencje w schemat terapii. Jedną z funkcji farmaceuty jest 
jasne przekazanie informacji, że jakiekolwiek zmiany w terapii 
pozostają tylko w kompetencji lekarza.

Na zakończenie warto podkreślić, jak duże znaczenia w opiece 
farmaceutycznej ma właściwy kontakt z pacjentem. Schorze-
nia natury psychicznej są dla wielu pacjentów raczej wstydli-
wym problemem, do którego farmaceuta powinien podejść 
ze zrozumieniem i empatią. Bardzo ważna jest tu umiejętność 
wzbudzenia zaufania, które skłoni pacjenta do szczerej roz-
mowy. To dzięki temu będziemy mogli uzyskać odpowiedź na 
zadane pytania i udzielić właściwej porady.

Opieka farmaceutyczna nad pacjentem cierpiącym na zabu-
rzenia lękowe jest z pewnością trudnym i rozległym zagadnie-
niem. Powodzenie zależy tu zarówno od posiadanej wiedzy, 
jak i umiejętnego przeprowadzenia wywiadu. Zasadnicza rola 
farmaceuty sprowadza się przede wszystkim do właściwej 
edukacji pacjenta – poinformowania o działaniach niepożąda-
nych przyjmowanych leków oraz dokładnej analizie możliwych 
interakcji z innymi lekami. W przypadku wątpliwości zawsze 
należy poradzić pacjentowi ponowną konsultację lekarską  
i stanowczo przestrzec przed samodzielną ingerencją w zaor-
dynowaną terapię.
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Chloramfenikol  to  lek  z  wie lu  powodów interesujący  i  wy -
jątkowy.  Należy  do  najstarszych znanych substancj i  anty -

biotycznych -  wyizolowano go  ponad 70 lat  temu.  Po  drugie, 
stanowi  jeden z  bardzo  nie l icznych związków nitrowych 

obecnych naturalnie  w organizmach żywych.  Jest  ponadto 
pierwszym występującym w przyrodzie  antybiotykiem,  który 

udało  s ię  zsyntetyzować i  wprowadzić  do  masowej  produk -
cj i .  Mimo poważnych działań niepożądanych wciąż  odgrywa 
istotną rolę  w leczeniu  infekcj i  bakteryjnych,  w przypadku 

których inne  antybiotyki  okazują  s ię  nieskuteczne.

1 4

Kiedy w 1928 roku Alexander Fleming 
odkrył i wyizolował penicylinę, rozpo-
częła się tzw. złota era antybiotyków. 
Naukowców opanowała gorączkowa 
chęć pozyskania kolejnych substancji 
produkowanych przez mikroorgani-
zmy, posiadających właściwości letalne  
w stosunku do innych mikrobów.  
W trakcie trwania tej ery zidentyfikowa-
no setki związków chemicznych o takim 
działaniu, których zastosowanie przy-
czyniło się do uratowania niezliczonych 
istnień ludzkich. 

Odkrycie chloramfenikolu w roku 1947 
to efekt kooperacji botanika Paula  
R. Burkholdera i jego współpracowni-
ków (Ehrlicha, Bartza, Smitha i Joslyna) 
z firmą Parke-Davis.

Przedmiot badań stanowiły próbki ściół-
ki bogatej w promieniowce o charak-
terze podobnym do pleśni. Wykazano,  
że wyizolowane i poddane inkubacji 
szczepy Streptomyces venezuelae wy-
twarzają substancję zdolną do hamowa-
nia wzrostu sąsiadujących z nimi bakterii 
chorobotwórczych. W tym samym roku 
Gottlieb, Anderson i Carter z Uniwersy-
tetu w Illinois otrzymali chloramfenikol 
z bakterii Streptomyces pochodzących  
z gleby kompostowej. Opublikowane 
rok później wyniki ich badań zaowoco-
wały wprowadzeniem go na rynek pod 
nazwą chloromycetyny. 

Przeprowadzone w kolejnych latach ba-
dania potwierdziły szerokie spektrum 
działania otrzymanego antybiotyku.

Odrobina historii…
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Dzięki temu został pierwszym klinicznie użytecznym anty-
biotykiem w leczeniu ciężkich infekcji bakteryjnych: gorącz-
ki plamistej, tyfusu, duru brzusznego. Zachęcona postępem 
sytuacji firma Parke-Davis postanowiła zwiększyć produkcję 
leku i rozpoczęto próby jego syntezy laboratoryjnej. Począt-
kowe eksperymenty prowadziły do otrzymania cząstek, któ-
re co prawda odpowiadały budowie chloramfenikolu, ale nie 
wykazywały jego właściwości leczniczych. 

Wreszcie zadanie syntezy chloramfenikolu powierzono Mil-
dred Rebstock, której w 1949 roku udało się wygenerować 
na drodze reakcji chemicznej w pełni aktywny przeciwbakte-
ryjnie związek. Warto zaznaczyć, że była ona jedną z niewielu 
kobiet, które w tamtych czasach zdołały zaistnieć w świecie 
nauki opanowanym przez mężczyzn. Wieść o jej sukcesie 
szybko obiegła światowe nagłówki gazet i zapewniła jej sporą 
popularność. Rebstock zmarła w 2011 roku, a wśród jej pa-
miątek znaleziono buteleczkę białych kapsułek opisaną ręcz-
nie: „Chloromycetin 250 mg Recrystalized”. To, że pozostały 
z nią do końca jej dni świadczy, jak wielkim wydarzeniem dla 
niej samej był sukces z 1949 roku. Dla niej i dla całego ówcze-
snego świata…

Aromatyczna grupa nitrowa czyni chloramfenikol cząsteczką 
wyjątkową. Badacze z lat 50. XX wieku sądzili, że związki ni-
trowe nie występują naturalnie w przyrodzie. Dopiero bada-
nia rentgenograficzne potwierdziły strukturę chemiczną leku 
i pozwoliły obalić panujący ówcześnie stereotyp. Chloram-
fenikol pozostaje do dziś jednym z nielicznych istniejących 
związków nitrowych pochodzenia naturalnego.

Chloramfenikol działa głównie bakteriostatycznie, w wyso-
kich stężeniach także bakteriobójczo. Jest antybiotykiem  
o szerokim spektrum działania wobec bakterii Gram dodatnich 
i ujemnych, beztlenowych, riketsji, mykoplazm i chlamydii. 

Mechanizm działania polega na bezpośrednim hamowaniu 
biosyntezy białek bakteryjnych, na które składa się kilka eta-
pów:
• wiązanie z podjednostką 50S rybosomu;
• inhibicja peptydylotransferazy i uniemożliwianie tworze-

nia wiązań peptydowych;
• blokowanie uwalniania wytworzonych oligopeptydów  

z kompleksów z rybosomem.
Ponadto chloramfenikol uniemożliwia niektórym bakteriom 
wbudowywanie składników ściany komórkowej i wytwarza-
nie związków aromatycznych (np. tryptofanu).

Początkowy zachwyt nad chloramfenikolem osłabł, kiedy  
w latach 80. XX wieku opublikowano wyniki badań pacjentów 
stosujących ten antybiotyk. Dowiedziono wówczas, że stoso-
wanie ogólne chloramfenikolu wiąże się z ryzykiem wystąpie-
nia hematologicznych działań niepożądanych, które pojawiają 
się na skutek supresji szpiku kostnego. Można je podzielić na 
dwa typy:
• pierwszy - bardziej popularny, obejmujący objawy prze-

widywalne, zależne od dawki i odwracalne, występujące 
w krótkim czasie po podaniu leku, do których zalicza się 
łagodną anemię, trombocytopenię i neutropenię;

• drugi - rzadziej występujący, obejmujący objawy nie-
przewidywalne, niezależne od dawki i nieodwracalne, 
występujące w ciągu dwóch tygodni do pięciu miesięcy 
od podania leku, do których zalicza się zagrażającą życiu 
niedokrwistość aplastyczną. 

Warto zaznaczyć, że ryzyko powikłań hematologicznych wy-
stępuje także po podaniu chloramfenikolu na skórę, z której 
ulega on wchłonięciu do krążenia ogólnego. Jak wskazują wy-
niki badań szkodliwość leku w stosunku do szpiku kostnego 
nasila się po łącznym podawaniu z cymetydyną.

Chloramfenikol, inaczej chloromycetyna lub detreomycyna, 
to według nomenklatury systematycznej D-(−)-treo-2,2-di-
chloro-N-[β-hydroksy-α-(hydroksymetylo)-β-(4-nitrofenylo)
etylo]acetamid. 

Rysunek 1. Struktura cząsteczki chloramfenikolu [4]

Chloramfenikol posiada w swej cząsteczce dwa asymetryczne 
atomy węgla (C1 i C2), w związku z czym może przyjmować 
postać czterech różnych stereoizomerów. Jak dotąd udało 
się zsyntetyzować wszystkie z nich, dzięki czemu wiadomo, 
że charakteryzuje je odmienna aktywność mikrobiologiczna:
• izomer D-(-)-treo posiada istotną aktywność antybio-

tyczną - stąd synonim detreomycyna;
• izomer L-(+)-treo wykazuje 50% aktywności izomeru  

D-(-)-treo;
• izomery L-(+)- i D-(-)-erytro są nieaktywne biologicznie.

Jak działa chloramfenikol?

Działania niepożądane

Struktura chemiczna chloramfenikolu
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Chloramfenikol oddziałuje także na inne układy, przez co przy-
czynia się do:
• ototoksyczności po podaniu do ucha;
• zaburzeń gastrycznych po podaniu doustnym;
• neurotoksyczności;
• zaburzeń widzenia.

Chloramfenikol (Chloramphenicolum, Detreomycinum, Chlo-
romycetinum) występuje w postaci białego, szarawobiałego 
lub żółtawobiałego krystalicznego proszku bądź kryształów, 
igieł lub wydłużonych płytek. Do celów recepturowych otrzy-
muje się go przeważnie syntetycznie. Cechuje go trudna roz-
puszczalność w wodzie (1:400) i dobra w etanolu 96˚ (1:2,5), 
kolodium oraz glikolu propylenowym. 

Szczególnie istotnym objawem toksyczności chloramfeniko-
lu jest zespół szarego dziecka (ang. Grey Baby Syndrome). 
Dotyka on przyjmujące antybiotyk noworodki, szczególnie 
wcześniaki oraz noworodki karmione przez matki zażywające 
detreomycynę. Zespół ten występuje jako efekt niedojrzałości 
dziecięcej wątroby, która nie jest zdolna do wytworzenia od-
powiedniej ilości UDP-glukuronylotransferazy niezbędnej dla 
metabolizmu chloramfenikolu i jego wydalenia przez nerki. 
Efektem kumulacji niezmetabolizowanego leku są następują-
ce objawy:
• słaby apetyt;
• drażliwość;
• wzdęcia;
• wymioty;
• szare zabarwienie skóry;
• nagła śmierć w powodu zaburzeń oddechowych i serco-

wo-naczyniowych.

W związku z wykryciem powyższych działań niepożądanych, 
stosowanie chloramfenikolu znacznie zawężono. Obecnie sto-
suje się go w terapii zakażeń, w przypadku których inne bez-
pieczniejsze antybiotyki są nieskuteczne, przeciwwskazane 
lub źle tolerowane. 

Biorąc pod uwagę drogi podania chloramfenikol aplikuje się 
w postaci iniekcji lub wlewów dożylnych, kapsułek doustnych 
bądź preparatów do stosowania zewnętrznego.

Do schorzeń, w przypadku których wskazane jest stosowanie 
chloramfenikolu, należą:
• bakteryjne zapalenie spojówek;
• zapalenie ucha zewnętrznego;
• ropne choroby skóry;
• zapalenie opon mózgowych wywołane przez Haemo-

philus influenzae, Neisseria meningitidis lub Streptococ-
cus pneumoniae;

• dur brzuszny wywołany przez Salmonella enterica;
• cholera;
• riketsjozy.

W praktyce farmaceutycznej chloramfenikol można spotkać 
jako składnik preparatów do stosowania zewnętrznego:
• roztworów, zawiesin i maści na skórę;
• czopków i maści doodbytniczych;
• globulek dopochwowych;
• kropli i maści do oka;
• kropli do ucha;
• zawiesin na błony śluzowe.

Farmakopea XI określa stężenia zwykle stosowane jedynie dla:
• maści - 2%;
• maści do oczu - 1%;
• kropli do oczu - 0,5%.

Z uwagi na przynależność chloramfenikolu do grupy antybio-
tyków, wszelkie preparaty z jego udziałem należy sporządzać 
w warunkach aseptycznych. Pozwala to na zapewnienie jało-
wości wykonywanego leku, a jednocześnie gwarantuje bez-
pieczeństwo farmaceuty pracującego w recepturze aptecznej 
z toksycznym surowcem recepturowym.

Należy także pamiętać, że chloramfenikol jest wrażliwy na 
działanie światła słonecznego. Dlatego, aby zapobiec jego roz-
kładowi, wszelkie preparaty na jego bazie zaleca się przecho-
wywać w opakowaniach chroniących przed dostępem światła.

Zastosowanie chloramfenikolu 
w recepturze

Chloramfenikol jako surowiec 
recepturowy

Preparaty tego typu to przeważnie roztwory etanolowe, które 
z uwagi na łatwą rozpuszczalność chloramfenikolu w etanolu 
nie są kłopotliwe w wykonaniu. Stosuje się je w trądziku oraz 
ropnych zakażeniach bakteryjnych skóry.

Zespół szarego dziecka

Wskazania do stosowania

Roztwory do stosowania na skórę
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W tym przypadku rozpuszczalnikiem dla chloramfenikolu jest 
również etanol. Preparaty tego typu zawierają dodatek wody, 
w której zawieszone zostają nierozpuszczalne składniki, jak 
np. siarka strącona, tlenek cynku czy talk. Wykazują działanie 
przeciwbakteryjne, ściągające i wysuszające. 

Rp.
Detreomycini 2,0
Sulfuris praecipitati 4,0
Zinci oxydi
Talci veneti aa 15,0
Glyceroli 
Spir. Vini 70˚ aa 10,0
Aquae ad 100,0
M.D.S. papka, stosować zewnętrznie wieczorem

Rp. 
Detreomycini 2,0
Hydrocortisoni 1,0
Acidi salicylici 1,5
Sulfuris praecipitati 3,0
Ethanoli 70˚ ad 100,0
M. f. susp.
D.S. 2 x dziennie

c h l o r a m f e n i k o l

Rp.
Detreomycini 4,0
Acidi salicylici 3,0
Spir. Vini 70˚ 120,0
Aquae ad 200,0
M. f. sol.
D.S. 2 x dziennie na skórę

Rp.
Chloramphenicoli 2,0
Acidi salicylici 2,0
Prednisoloni 0,3
Ethanoli 70˚ ad 100,0
M. f . sol.

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Detreomycini
Acidi salicylici aa 2,0
Spir. Vini 70˚ ad 100,0
M. f. sol.
D.S. 1 x dziennie, zewnętrznie

Rp.
Chloramphenicoli 2,0
Hydrocortisoni 0,1
Talci veneti
Zinci oxydi
Glyceroli
Sulfuris praecipitati aa 5,0
Spir. Vini 70˚ ad 100,0
M.D.S. 2 x dziennie

Maści do stosowania na skórę

Do sporządzenia maści z dodatkiem chloramfenikolu, jako 
podłoże zaleca się: wazelinę białą lub hydrofilową, eucerynę 
lub maść cholesterolową. Tę postać leku stosuje się w zaka-
żeniach bakteryjnych skóry oraz w zapobieganiu zakażeniom 
bakteryjnym ran chirurgicznych. 

Często spotyka się recepty na 1-2% maść detreomycynową, 
która odpowiada składem gotowemu preparatowi dostępne-
mu na rynku aptecznym. W przypadku dłuższego stosowania 
lub aplikacji na większą powierzchnię ciała wykonanie leku 
recepturowego z tymże składem jest opcją znacznie korzyst-
niejszą finansowo dla pacjenta. 

Rp.
2% Ung. Detreomycini 50,0
M.D.S. 2 x dziennie

Rp.
Chloramphenicoli 
Acidi salicylici aa 2,0
Glyceroli 20,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie, wieczorem 

Rp.
Detreomycini 1,0
Prednisoloni 0,3
Zinci oxydi 10,0
Eucerini ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie na skórę

Zawiesiny do stosowania na skórę
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Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Detreomycini 2,0
Acidi borici 0,5
Lanolini
Vaselini albi aa 10,0
Lekobaza ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 1 x dziennie

Rp.
Anaesthesini
Detreomycini aa 2,0
Hydrocortisoni 1,0
0,9% Sol. Natri chloridi 30,0
Eucerini
Hascobaza aa ad 100,0
M. f. ung.

Rp.
Detreomycini
Hydrocortisoni aa 0,5
Vit. A 20.000 j.
Vit. E 0,3
3% Sol. Acidi borici 10,0
Lanolini 10,0
Vaselini albi ad 100,0
M. f. ung

W przypadku czopków i maści doodbytniczych wykorzystuje 
się przeciwbakteryjne właściwości chloramfenikolu, często  
w połączeniu z substancjami znieczulającymi i ściągającymi. 

Rp.
Chloramphenicoli 0,1
Papaverini hydrochloridi 0,02
Atropini sulfatis 0,0005
Benzocaini 0,3
Cacao olei q.s.
M. f. supp. anal.
D.t.d. No XII
D.S. 2 x dziennie czopek

Preparaty proktologiczne - czopki i maści

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Detreomycini 0,1
Benzocaini 3,0
Eucerini ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie doodbytniczo

Rp.
Chloramphenicoli 1,0
Hydrocortisoni 0,5
Benzocaini 5,0
3% Sol. Acidi borici 10,0
Eucerini ad 50,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie doodbytniczo

Globulki dopochwowe

Rp.
Detreomycini 0,1
Neomycini 0,1
Nystatini 150.000 j.
Cacao olei q.s.
M. f. glob. vag.
D. t. d. No XII

Rp.
Chloramphenicoli 0,25
Benzocaini 0,15
Dermatoli 0,5
Acidi lactici 0,05
Lactosi 0,1
Cacao olei q.s.
M. f. glob. vag.
D. t. d. No XII

Preparaty okulistyczne

Sporządzając krople do oczu należy uwzględnić słabą rozpusz-
czalność chloramfenikolu w wodzie. Do metod jej zwiększenia 
zalicza się: dodatek buforów boranowych lub podgrzanie przy-
gotowanego roztworu do temperatury 60˚C. Dla zapewnienia 
jałowości preparatu zaleca się dodanie środków konserwu-
jących oraz przesączenie przez jałowy sączek wyjaławiający. 
Należy poinformować pacjenta, że krople wodne z dodatkiem 
chloramfenikolu mogą zmieniać barwę na brunatną, co jest 
wynikiem jego rozkładu pod wpływem światła słonecznego. 
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Rp.
0,5% Guttae Detreomycini ophthalmicae 10,0
D.S. 3 x dziennie do oka

Rp.
Chloramphenicoli 0,1
Aquae pro usu ophthalmico ad 10,0
M. f. guttae ophthalmicae
D.S. do oka co 3 godziny

Rp. 
Detreomycini 0,05
Vit. A 50.000 j.
0,5% Sol. Methylcellulosi ad 10,0
M. f. guttae ophthalmicae
D.S. do oka 3 x dziennie

Rp.
1% Unguenti Detreomycini ophthalmicae 10,0
D.S. maść do oczu

Preparaty laryngologiczne

Podsumowanie

Choć aplikacja chloramfenikolu wiąże się z ryzykiem licznych 
działań niepożądanych, lek ten stanowi wciąż ważny czynnik 
w leczeniu poważnych infekcji bakteryjnych. Należy przy tym 
zaznaczyć, że jego stosowanie powinno ograniczać się jedynie 
do przypadków, gdy inne bezpieczniejsze antybiotyki są nie-
skuteczne. Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta zaleca 
się, aby terapia detreomycyną trwała możliwie jak najkrócej. 

Do tej grupy należą krople do uszu, w których rozpuszczalni-
kiem dla chloramfenikolu może być etanol lub glikol propyle-
nowy oraz zawiesiny glicerolowe do pędzlowania jamy ustnej.

Rp.
Detreomycini 0,5
Ethanoli 96˚ 2,0
Glycoli propylenici 10,0
M.D.S. krople do ucha

Rp.
Chloramphenicoli
Acidi borici aa 1,0
Spir. Vini 96˚ 
Aquae aa ad 10,0
M.D.S. krople do ucha

Rp.
Detreomycini 0,5
Encortoni 0,05
Benzocaini 1,0
Glyceroli 30,0
M. f. susp.
D.S. do pędzlowania jamy ustnej

1. Ehrlich J., Bartz Q.R., Smith R.M., Joslyn D.A., Burkholder P.R. Chloromycetin, a new antibiotic from a soil actino-
mycete. „Science”, 1947, 106:417.
2. Gottlieb D., Bhattacharyya P., Anderson H., Carter H. Some properties of an antibiotic obtained from a species of 
Streptomyces. „J Bacteriol”, 1948, 55:409–417.
3. Aronoff D.M. Mildred Rebstock: Profile of the Medicinal Chemist Who Synthesized Chloramphenicol. „Antimicrobial 
Agents and Chemotherapy”, 2019, 63:1-7.
4. Brock T.D. Chloramphenicol. „Bacteriological Reviews”, 1961, 25:32-44.
5. Farmakopea Polska XI, 2020.
6. W. Janiec, Kompendium farmakologii, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
7. R. Jachowicz, Receptura apteczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
8. L. Krówczyński, R. Jachowicz, Ćwiczenia z receptury, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
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S u r o w c e  r e c e p t u r o w e  d aw n i e j  i  d z i ś 
-  o l e j  r z e pa k o w y

W poprzednich  odcinkach cyklu  „Surowce  recepturowe daw-
niej  i  dziś”  omówil iśmy dwa ole je :  lniany  i  rycynowy.  Dziś 

przyszedł  czas  na o le j  rzepakowy.  Ma on obecnie  pewną  
i  ugruntowaną pozycję :  posiada monograf ię  farmakopeal -

ną w obowiązującej  „Farmakopei  Europejskie j  10”,  wchodzi 
także  w skład preparatów,  przekazanych jako  monograf ie 

narodowe przez  „Farmakopeę  Polską XII”.  Liczne  są  również 
leki  recepturowe z  o le jem rzepakowym,  które  na co  dzień 

wykonujemy w aptekach. 

2 1

Z pewnością nikt by nie uwierzył,  
że jeszcze kilkadziesiąt lat temu olej rze-
pakowy był bardzo niedoceniany i trak-
towany wręcz po macoszemu, przede 
wszystkim jako potencjalne zafałszowa-
nie innych olejów!

Nie dziwmy się jednak: obydwa wy-
mienione gatunki były wówczas przede 
wszystkim roślinami spożywczymi. 
Roślina ta iest iedna z pożytecznych  
w gospodarstwie. Z nasienia wybiia się 
Oley na Post dla ludzi prostych zdatny, 
pisał w „Dykcyonarzu roślinnym” (1786-
1788) Krzysztof Kluk, zastrzegając przy 
tym, że w Lampach y Kagańcach kopci 
zbytnie. Ponadto informował o stoso-
waniu wytłoczyn z nasion, nasion i sło-
my rzepakowej jako pokarmu dla wielu 
zwierząt gospodarskich.

Oleju rzepakowego, pochodzącego 
zgodnie z wymogami obowiązującej 
„Farmakopei Europejskiej 10” od ga-
tunków Brassica napus L. oraz Brassica 
campestris L., czyli od kapusty rzepaku 
i kapusty (rzepy) właściwej, próżno szu-
kać w źródłach farmaceutycznych z XIX 
i początku wieku XX, które niezmiennie 
cytujemy w cyklu „Surowce recepturo-
we dawniej i dziś”. Nie ma monografii 
oleju rzepakowego także w galicyjskich 
komentarzach do „Farmakopei Austriac-
kiej VII” i „Farmakopei Austriackiej VIII”. 

W opisie Ignacego Rafała 
Czerwiakowskiego

W kilkadziesiąt lat później profesor 
Ignacy Rafał Czerwiakowski relacjono-
wał w „Opisaniu roślin dwulistniowych 
lékarskich i przemysłowych” (1860): 
Kapusta Rzepak (…) dawniej Kolnikiem 
zwany. (…) Lubo ojczyzna pierwotna 
tego gatunku niewiadoma, to można 
powiedzieć, iż przez swą prawie po-
wszechną uprawę, należy do całego 
ucywilizowanego świata. 

Oley na Post dla ludzi 
prostych zdatny
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Wzmianki Juliana Trappa

Jakie surowce fałszowano olejem 
rzepakowym?

Jak wykrywano zafałszowania?

Jak stosowano mydło szare?

o l e j  r z e p a k o w y

Zastrzegał przy tym, że zastósowania lékarskiego niema pra-
wie żadnego, wyjąwszy może nasion jako odmiękczających: 
o techniczném zaś użyciu – oleju rzepakowego – oleum Napi 
do oświetlania, robienia pokostów, smarowideł i t.d. jako  
i gospodarskiém jego makuch na paszę dla krów, a bulwowa-
tych korzeni na pokarm dla ludzi i zwiérząt – jako każdemu 
znanému, niema co powtarzać. 

W odniesieniu do kapusty (rzepy) właściwej pisał Czerwia-
kowski podobnie: użycie gospodarskie rzepy jako jarzyny, 
już za świéża już po ukiszeniu, oraz jako paszy dla bydła – aż 
nadto jest znane: w celach zaś lekarskich, zadawano dawny-
mi czasy korzeń jako środek rozpuszczający, czyszczący krew, 
przeciwgnilcowy, – a sok świéży z niego w nieżycie gardła  
i dróg oddechowych; zewnętrznie zaś, leczono miazgą korze-
ni odmrożenie. I dodawał: także i oléj z nasion, wyrównywa  
w dobroci rzepakowemu.

Spośród licznych XIX-wiecznych podręczników farmaceutycz-
nych jedynie „Farmakognozya królestwa roślinnego i zwierzę-
cego” (1869), autorstwa Juliana Trappa wzmiankuje o oleju 
rzepakowym. W opracowaniu tym olej otrzymany z nasion 
rzepaku określany jest jako olej rzepakowy (oleum Napi), zaś 
pochodzący z nasion rzepy nazwany jest z kolei olejem rzep-
nym (Oleum Rapae). W przypadku tego drugiego czytamy: 
używa się do przyrządzania mydła.

Zafałszowanie to można było wykrywać albo oznaczając licz-
bę zmydlania, która dla oleju rzepakowego wynosiła 170-179, 
albo też wykorzystując specyficzne reakcje chemiczne, wyka-
zujące obecność związków siarki. 

Przykładowo, dla badania oleju lnianego, Koskowski zalecał 
następującą próbę: jeżeli 2 cm3 oleju lnianego rozpuścić w 5 
cm3 eteru i dodać 5-10 kropli roztworu spirytusowego azotanu 
srebrowego (1:50) natenczas po kilku godzinach płyn, pozo-
stawiony w miejscu ciemnem, nie powinien zabarwić się na 
ciemno, ani wydzielać osadu czarnego.

Makuchy i wytłoczyny rzepakowe mogły być z kolei celowym 
zanieczyszczeniem proszku z nasion lnu – Lini semen pulve-
ratum. Jednak doskonałą próbę wykrywającą to fałszerstwo 
opracował aptekarz z Różyszcza na Wołyniu – Jaworowski. 
Metodę tę przytoczył Koskowski w swoim podręczniku: roz-
twór 10 g. chlorku sodowego i 0,30 g. rozcieńczonego kwasu 
solnego w 20 g. wody ogrzewa się do 70°, wrzuca się 2 – 3 
g. badanego proszku i zagotowuje się; po ochłodzeniu prze-
sącza się, zobojętnia węglanem sodowym i dodaje 2 – 3 kro-
pli roztworu żelazicyanku potasowego, – płyn pozostanie nie 
zmieniony, jeżeli proszek nie był zafałszowany; w obecności 
wytłoczyn rzepakowych płyn przybiera barwę brunatną, czer-
woną, albo fioletową, zależnie od ilości dodanego rzepaku. 
Także proszek z nasion gorczycznych – Sinapis semen pulvera-
tum był fałszowany wytłoczynami rzepakowymi. Również i tu-
taj Koskowski zalecał stosować próbę kontrolną opracowaną 
przez Jaworowskiego.

Jedynym zastosowaniem oleju rzepakowego, przytoczonym 
przez Koskowskiego, było wykorzystanie – w ślad za słowami 
Trappa – do produkcji mydeł, a konkretnie tzw. „mydła szare-
go”, inaczej „mydła zielonego”, bardzo niegdyś popularnego. 

Olej rzepakowy jako zafałszowanie

Jedną z pierwszych XX-wiecznych farmaceutycznych publika-
cji, w której pojawia się olej rzepakowy, jest „Nauka o przy-
rządzaniu leków i ich postaciach” Bronisława Koskowskiego. 
Przypomnijmy, że tom pierwszy tego wiekopomnego dzieła 
ukazał się w roku 1927, drugi zaś w 1929. Profesor Bronisław 
Koskowski o oleju i makuchach rzepakowych pisał wielokrot-
nie, przede wszystkim jako o celowych zanieczyszczeniach 
właściwych surowców. 

Olejem rzepakowym fałszowano smalec wieprzowy (Axiun-
ga Porci), olej migdałowy (Oleum Amygdalarum), orzechowy 
(Oleum Arachidis) i przede wszystkim – lniany (Oleum Lini). 

Mydła na bazie oleju rzepakowego

Mydło szare jest w wielkiem użyciu do mycia podłóg, żłob-
ków, ścian w stajniach i oborach w celach leczniczych, pisał 
profesor Koskowski, dodając: pod nazwą mydła szarego, albo 
zielonego, Sapo viridis, przyrządza się mydło potasowe z oleju 
lnianego, rzepakowego, konopnego, wreszcie z ordynarnego 
tranu. 
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Cytowany autor dodawał przy tym: przyjęto uważać za do-
bre mydło, zawierające liczne ziarna białe, które powstają 
przy gotowaniu, jeżeli dodano do ługu potasowego niewielką 
ilość ługu sodowego. Ponieważ otrzymanie takich ziarn nie 
zawsze się udaje, przeto mydlarze dodają wprost mydła sodo-
wego, rozdrobnionego na małe ziarenka. Profesor Koskowski 
zastrzegał przy czym, że do celów leczniczych (…) przepisuje 
się mydło miękkie zrobione wyłącznie z oleju lnianego. Mowa 
tu oczywiście o znanym nam z monografii narodowych obo-
wiązującej „Farmakopei Polskiej XII” mydle potasowym, czyli 
Sapo kalinus.

Skąd pochodzi nazwa „mydło zielone”?

Jakie mydło uważano za dobre?

Imponujący skład mydła naftalinowego

Olej rzepakowy wraz z olejem kokosowym służył również do 
produkcji mydła naftalinowego, które profesor Koskowski 
opisywał jako środek przeciwpasożytniczy, również chroniący 
konie i krowy od ukąszeń owadów. Skład był imponujący, wy-
konanie zaś stanowiło niemałe wyzwanie:
Oleju kokosowego … 5000 g
Oleju rzepakowego … 4500 g
Oleju laurowego … 500 g
Naftaliny … 2000 g
Ługu sodowego c. wł. 1,41 … 4500 g
Węglanu sodowego kryst. … 750 g
Wody … 1000 g
Nitrobenzolu … 100 g
Nafty … 400 g
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Następnie dodawał, że mydło szare zawiera 40% kwasów 
tłuszczowych, 8% potasu z niewielką domieszką sodu, 50% 
wody i 2% innych domieszek. Jak jednak podkreślał, najczę-
ściej jednak bywa znacznie gorsze i domieszek zawiera więcej. 

Oleje tłuste wraz z naftaliną stapia się w obszernym kotle  
i ochładza do 20ºC, następnie dodaje cienkim strumieniem, 
ciągle mieszając, ługu sodowego, w którym rozpuszczono wę-
glan sodowy. Gdy masa stanie się jednostajna i zacznie gęst-
nięć, wlewa się mieszaninę wody, nafty i nitrobenzolu, miesza 
dokładnie i niezwlekając wylewa w formę, wyłożoną zwilżo-
nem płótnem. Formę cała przykrywa się kocem, pozostawia  
w ciepłej izbie na 3 dni poczem stwardniałe mydło kraje dru-
tem na kawałki, na których po obeschnięciu wytłacza się napis,  
i owija się w staniolę, albo papier pergaminowy. 

Wyjaśniał również pochodzenie nazwy: „mydło zielone”. My-
dło szare przedstawia się w postaci masy miękkiej, śliskiej, 
barwy żółto-zielonej; zawiera glicerynę, nadmiar ługu. Za-
barwienie zielone mydła szarego jest najczęściej sztuczne,  
z wyjątkiem gdy jest robione z oleju konopnego, wtedy po-
siada piękną zieloną barwę. Sposób sporządzania był prosty: 
100 kg oleju rzepakowego zmydla się 75 kg ługu potasowego 
38°Bé. Najpierw dodaje się ługu słabszego, następnie moc-
niejszego, w końcu przepisanej mocy. Do rozcieńczenia ługu 
należy użyć 60 kg wody. Gotuje się tak długo, aż pozostanie  
w kotle około 230 kg mydła. 

Nieco szersze zastosowanie przypisano olejowi rzepakowemu 
w słynnym „Polskim Manuale Farmaceutycznym” z 1932 roku 
(Czytaj także: „Culinaria”, „Cosmetica”, „Technica”, „Veterina-
ria”). Pośród setek przepisów olej rzepakowy – jako substan-
cję pomocniczą – zawierają nieliczne, a uwagę zwracają:

Olei Rapae 840
Plumbi hyperoxydati 420
Cerae flavae 840
Terebinthinae communis 60
Camphorae 30
Resinae Pini 60
Resinae Mastix 30
Natrii chlorati 30
Saponis veneti 60

Olej rzepakowy w „Polskim Manuale 
Farmaceutycznym”

Emplastrum Romeri (Plaster Romerowski 
cudowny)

Pasta Zinci Sulfurata 
(Pasta cynkowo-siarczana)

Zinci oxydati 1
Lactis Sulfuris 1
Terrae silicae subtilissime pulveratae 1
Adipis Lanae 1
Olei Rapae 2
Aquae destillatae 4
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Skromne wykorzystanie oleju rzepakowego sprawiło, że zna-
lazł się on co prawda w „Farmakopei Polskiej II” (Czytaj tak-
że: „Historia farmacji uczy nas… że mamy powody do dumy”), 
jednak w formie zaledwie półstronicowej monografii i bez 
podania jakichkolwiek zastosowań. Zdefiniowany został przez 
FP II jako otrzymywany przez wytłaczanie na zimno nasion Ka-
pusty rzepaku, Brassica Napus Linné var. oleifera De Candolle 
lub nasion Kapusty rzepy (rzepiku), Brassica Rapa Linné var. 
oleifera De Candolle. „Postać i własności” oleju rzepakowego 
opisano następująco: żółty lub brunatnożółty, przezroczysty 
olej o swoistym zapachu i smaku; bardzo trudno rozpuszcza 
się w spirytusie, miesza się z eterem i chloroformem. 

Polecano również kontrolę następujących parametrów oleju, 
w celu „Sprawdzania tożsamości i badania czystości”: ciężar 
właściwy (0,91-0,917), liczba zmydlenia (170-179), liczba jo-
dowa (98-106) oraz stopień kwasowości (nie większy niż 8). 

Podawano także prostą metodykę badania: 30 kropel oleju rze-
pakowego zmieszać z 5 cm3 dwusiarczku węgla, dodać kroplę 
kwasu siarkowego i mocno skłócić, mieszanina nie powinna 
zabarwić się na kolor niebieski ani na fioletowy (olej rzepako-
wy nieoczyszczony), lecz na kolor bladozielonawy, zmieniający 
się na brunatny. „Farmakopea Polska II” wskazywała przecho-
wywanie oleju rzepakowego w naczyniach szczelnie zamknię-
tych oraz chronić od światła.  

Warto również zaznaczyć, że „Farmakopea Polska II” wymie-
niała olej rzepakowy jako jedno z możliwych zafałszowań ole-
ju lnianego, podając prosty sposób kontroli: roztwór 2 cm3 
oleju lnianego w 5 cm3 eteru zadać 5 kroplami spirytusowego 
roztworu azotanu srebrowego; otrzymana mieszanina, pozo-
stawiona w ciemnym miejscu, nie powinna przed upływem 5 
godzin wydzielić ciemnego osadu ani zabarwić się na brunat-
nawo.

Olej rzepakowy w „Farmakopei Polskiej II” 
 

Olej sojowy czy rzepakowy?

W nawiązaniu do opublikowanej w roku 1937 „Farmakopei 
Polskiej II”, na łamach czasopism aptekarskich opublikowano 
dziesiątki artykułów: najczęściej pełnych pochwał i uwielbie-
nia, znacznie rzadziej – krytycznych. 

Jako doświadczony specjalista nie zawahał się wypowiedzieć 
słów krytyki pod adresem naukowców-teoretyków, jakże czę-
sto rozmijających się z życiową praktyką... Zmiana ta posta-
wiła jednak aptekarzy i wytwórców od chwili wprowadzenia 
nowej farmakopei w życie, przed trudnym zagadnieniem, 
stosowanie bowiem odnośnych przepisów farmakopei jest 
na razie niemożliwe. Przyczyna była prosta: oleju sojowego  
w Polsce brak, bo istnieje zakaz przywozu nasion i oleju,  
a sprzedawany rzekomo krajowy olej sojowy, po wysokich 
zresztą cenach, nie jest wcale olejem sojowym, ale zwyczaj-
ną odmianą naszych krajowych olejów jadalnych. Weiss ape-
lował przeto, aby wobec uprawy rośliny Soja (...) znikomej  
w stosunku do dużego zapotrzebowania aptekarzom albo 
udostępniono źródła zakupu prawdziwego, krajowego oleju 
sojowego, lub w razie niewystarczającej produkcji krajowej, 
zezwolić na jego sprowadzanie (…) z zagranicy (...) do czasu 
osiągnięcia samowystarczalności produkcji krajowej.

Linimentum Capsici Terebinthinatum 
compositum

Fructus Capsici pulverati 500
Olei Terebinthinae depurati q.s. ad percolatum 2000
Camphorae 100
Methylii salicylici 50
Olei Rosmarini 40
Olei Juniperi 60
Olei Rapae 250

Krytyczna opinia Maksymiliana Weissa

Magister Maksymilian Weiss w „Czasopiśmie Towarzystwa Ap-
tekarskiego we Lwowie” z marca 1938 ogłosił opinię zatytu-
łowaną „Olej sojowy czy rzepakowy?”, jedną zresztą z wielu, 
które poświęcił „Farmakopei Polskiej II” oraz wprowadzonym 
przez nią zmianom. Była to niewątpliwie opinia krytyczna, bo-
wiem Farmakopea polska II zastąpiła poprzednio stosowane 
oleje, jak olej łogowy i orzachowy, olejem sojowym. Weiss 
przypuszczał, że było to skutkiem opublikowania w roku 1933 
bardzo cennej pracy Prof. Jana Muszyńskiego i Doc. Wacława 
Strażewicza o roślinie Soja z której można było się dowiedzieć, 
że w Polsce doskonale można soję uprawiać, i że wielu postę-
powych rolników już się uprawą zajęło. Weiss był postacią po-
wszechnie znaną w ówczesnym środowisku aptekarskim, nie 
tylko działaczem lwowskiego Towarzystwa Aptekarskiego, ale 
przede wszystkim wieloletnim dyrektorem słynnych zakładów 
chemicznych „Laokoon S.A.” we Lwowie. 

Naukowcy-teoretycy, a życiowa praktyka

https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/08-2011-historia-farmacji-uczy-nas-ze-mamy-powody-do-dumy/
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Weiss wskazywał jednak jeszcze trzecią, najprostszą drogę: 
stosowanie zamiast oleju sojowego – oleju rzepakowego! Po-
słuchajmy jego bardzo ciekawej i celnej argumentacji: pozwa-
lam sobie zwrócić uwagę na to, że olej rzepakowy, produko-
wany obecnie w dużej ilości w kraju, pierwszorzędnej jakości 
i wytrzymujący wszelkie próby farmakopei polskiej, w której 
znalazł tylko miejsce honorowe, bez zastosowania (…) mógłby 
zastąpić droższą a zagraniczną oliwę sojową. Weiss zastrze-
gał, że olej rzepakowy obecnie specjalną metodą rafinowa-
ny posiada tę zaletę, że jest bez woni, jasno-żółtego koloru  
i w odróżnieniu od wszystkich innych olejów prawie nie jeł-
czeje, a jest najtańszym gatunkiem oliwy. W Polsce jest go 
pod dostatkiem, zbiór bowiem rzepaku w r. 1936 wyniósł (…) 
523.000 kwintali metr. i obejmował ogółem 55.700 ha ziemi.

Magister Weiss postulował, że olej sojowy (…) raczej powinien 
być używany z powodu swych wysokich wartości odżywczych 
przez przemysł i handel spożywczy. Natomiast na dowód tego, 
że na aptecznej recepturze olej rzepakowy może z powodze-
niem zastąpić olej sojowy przytaczał tabelę porównawczą,  
z której wynikało, że różnice z wyjątkiem liczby jodowej, nie 
są tak znaczne, by stanowiły przeszkodę dla stosowania do 
plastrów i t.p. Co więcej: celem uniezależnienia się od zagra-
nicy uważa za wskazane, wydanie tymczasowego zarządzenia,  
że w miejsce oleju sojowego używać można oleju rzepako-
wego. Pożytek byłby podwójny, gdyż aptekarze mogliby się 
trzymać ściśle przepisów farmakopealnych, setki tysięcy zaś 
złotych wywożone za granicę za Soję dla celów aptekarskich 
zostałyby w kraju.

Trudno powiedzieć, czy to wskutek artykułu magistra Weissa, 
czy też z innych powodów, ale olejem rzepakowym zajęto się 
bardzo wnikliwie w pierwszych, powojennych latach, stwarza-
jąc podstawy naukowe do jego bardzo szerokiego wykorzysta-
nia w farmacji. Prym wiódł w tym zakresie krakowski ośrodek 
uniwersytecki, wszystkie prace zaś pochodziły od asystentów 
profesora Marka Gatty-Kostyala (Czytaj także: „Szkoła polskiej 
farmacji. Uczeni i ich dzieła. Prof. dr hab. Marek Gatty – Ko-
styal (1886-1965)” oraz „Historia farmacji uczy nas… jakie 
miejsce jest w aptece najważniejsze”). 

W roku 1964 Krystyna Ahrends-Rogoyska obroniła pracę dok-
torską zatytułowaną „Możliwości zastosowania utwardzone-
go oleju rzepakowego w preparatyce galenowej, recepturze 
i kosmetyce”, zaś Adolf Stawowczyk opublikował prace: „Ba-
danie możliwości zastosowania oleju rzepakowego jako pod-
łoża do zastrzyków” („Dissertationes Pharmaceuticae”, 1954) 
oraz „Badanie wpływu estru etylowego i propylowego kwasu 
galusowego na trwałość oleju rzepakowego” ukazała się na 
łamach („Acta Poloniae Pharmaceutica”, 1960).

Powojenne odkrywanie oleju rzepakowego 

Olej rzepakowy naukowo opracowany

Naukowe opracowanie tematu oleju rzepakowego sprawi-
ło, że kolejne monografie farmakopealne Oleum Rapae były 
już znacznie bardziej wyczerpujące. Co więcej: „Farmakopea 
Polska III” z 1954 zawierała aż dwie: „Olej rzepakowy” oraz 
„Olej rzepakowy do wstrzykiwań”. Pierwsza z nich, znacznie 
obszerniejsza od tej z „Farmakopei Polskiej II”, zdefiniowała 
interesujący nas surowiec jako rafinowany olej, otrzymany  
z nasion uprawianych odmian kapusty rzepaku (…) lub nasion 
kapusty rzepy (…), jasnożółty lub żółty, przezroczysty (…), nie-
mal bezwonny, o swoistym łagodnym smaku. W ślad za „Far-
makopeą Polską II” powtórzono parametry rozpuszczalności, 
zmieniono natomiast nieznacznie dopuszczalny ciężar właści-
wy (0,909-0,918), liczbę zmydlenia (169-180), liczbę jodową 
(95-105), istotnie zaś obniżono dopuszczalny stopień kwaso-
wości (nie większy niż 2). Dodano ponadto wskazany zakres 
współczynnika załamania światła (1,471-1,474) oraz pozosta-
łości nie zmydlającej się (nie większa niż 2%). Wprowadzono 
także nowe sposoby oceny czystości oraz zmieniono sposób 
przechowywania, dodając informację o konieczności przecho-
wywania w prawie całkowicie zamkniętych butelkach z ciem-
nobrunatnego szkła.

Olej rzepakowy do wstrzykiwań

Natomiast „Olej rzepakowy do wstrzykiwań” (Oleum Rapae 
pro injectione) „Farmakopea Polska III” zdefiniowała jako rafi-
nowany olej odpowiadający w zupełności warunkom podanym 
w artykule „Oleum Rapae”, który ponadto jeszcze powinien 
odpowiadać następującym wymaganiom: stopień kwasowo-
ści nie większy niż 1; liczba nadtlenkowa nie większa niż 1; 
substancje niezmydlające się poniżej 1%; popiół po spaleniu 
2 g oleju nie powinien dawać odważalnej pozostałości. Olej 
taki należało przechowywać w butelkach z ciemnobrunatnego 
szkła, szczelnie zamkniętych korkami doszlifowanymi. Butel-
ki należy prawie całkowicie wypełnić olejem i przechowywać  
w chłodnym miejscu.

https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/szkola-polskiej-farmacji-uczeni-i-ich-dziela-prof-dr-hab-marek-gatty-kostyal-1886-1965/
https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/szkola-polskiej-farmacji-uczeni-i-ich-dziela-prof-dr-hab-marek-gatty-kostyal-1886-1965/
https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/szkola-polskiej-farmacji-uczeni-i-ich-dziela-prof-dr-hab-marek-gatty-kostyal-1886-1965/
https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/05-2011-historia-farmacji-uczy-nas-jakie-miejsce-jest-w-aptece-najwazniejsze/
https://www.aptekarzpolski.pl/historia-farmacji/05-2011-historia-farmacji-uczy-nas-jakie-miejsce-jest-w-aptece-najwazniejsze/
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Można by rzec, że powojenna pozycja oleju rzepakowego 
zarówno w laboratoriach galenowych, zakładach przemysłu 
farmaceutycznego, jak na aptecznej recepturze była spełnie-
niem postulatów cytowanego powyżej magistra Maksymilia-
na Weissa: zastąpił bowiem w wielu recepturach olej sojowy  
i stał się jednym z najczęściej stosowanych recepturowych 
olejów. To właśnie w „Farmakopei Polskiej III” olej rzepakowy 
zastąpił olej sojowy w „Oleju kamforowym” (Oleum campho-
ratum), stanowiącym 10% roztwór kamfory właśnie w oleju 
rzepakowym, oraz „Oleju kamforowym mocniejszym” (Oleum 
camphoratum fortius), będącym roztworem 20%. „Farmako-
pea Polska III” przekazywała także przepis na bardzo niegdyś 
popularny „Plaster nostrzykowy” (Emplastrum Meliloti, pla-
ster melilotowy, zielona maść) o działaniu przeciwzapalnym,  
w którym olej rzepakowy również zastąpił olej sojowy w sto-
sunku do zaleceń „Farmakopei Polskiej II”:
Cera flava 30 cz.
Colophonium 30 cz.
Oleum Rapae 30 cz.
Herba Meliloti (sito IV) 10 cz.

Polecano następująco sposób wykonania: ziele nostrzyka gru-
bo sproszkowane ogrzewać przez kilka godzin z olejem rzepa-
kowym na łaźni wodnej, przecedzić przez płótno, pozostałość 
wycisnąć, a gorący olej przesączyć przez bibułę i zmieszać  
z woskiem żółtym stopionym z kalafonią. Otrzymaną miesza-
ninę ogrzewać przez pewien czas na łaźni wodnej, mieszając, 
po czym przecedzić i wylać w formy.

„Farmakopea Polska IV” (1965) ograniczyła się znowu do 
jednej monografii, „Olej rzepakowy” (Oleum Rapae) i doko-
nała ponownie niewielkich zmian: liczby zmydlenia (169-181)  
i liczby jodowej (97-109). Liczbę kwasową unormowano na 
nie większą niż 1,0, zaś liczbę nadtlenkową na nie większą 
niż 4,0. Ciężar właściwy zastąpiono gęstością (0,900-0,915) 
i zmieniono zakres współczynnika załamania światła (1,465-
1,469). „Farmakopea Polska IV” powtórzyła także przepisy na 
„Plaster nostrzykowy”, z nieco jednak zmodyfikowanym spo-
sobem przygotowania:
Herba Meliloti (sito 0,5 mm) 10 cz.
Colophonium 30 cz.
Cera flava 30 cz.
Oleum Rapae 30 cz.
Aethanolum 95° 676 cz.
Aqua 324 cz.

Ziele nostrzyka nawilżyć pod przykryciem 2 cz. etanolu 70°, po 
dwóch godzinach wymieszać dokładnie z olejem rzepakowym 
i ogrzewać na łaźni wodnej 2-3 godziny, od czasu do czasu 
mieszając. Wyciąg olejowy przecedzić przez płótno, pozo-
stałość wycisnąć, połączone wyciągi    przesączyć na gorąco 
przez bibułę i dodać do wosku stopionego z kalafonią, na łaźni 
wodnej. Ogrzewać stale mieszając aż do otrzymania jednolitej 
płynnej masy i wylać do płaskich form do ostygnięcia.

Olej rzepakowy współcześnie

Współcześnie olej rzepakowy, zwany słusznie „oliwą północy”, 
to nie tylko jeden z najpopularniejszych i najzdrowszych ole-
jów spożywczych (Czytaj także: „Mądrej głowie dość… łyżka 
oleju”). Posiada także mocną i ugruntowaną pozycję w farma-
cji, wyrażającą się zarówno obecnością monografii szczegóło-
wej „Olej rzepakowy oczyszczony” (Rapae oleum raffinatum), 
ale także monografiami narodowymi w „Farmakopei Polskiej 
XII”. Olej rzepakowy zdefiniowany został w ślad za „Farma-
kopeą Europejską 10” jako olej tłusty otrzymany z nasion 
Brassica napus L. i Brassica campestris L. przez mechaniczne 
tłoczenie lub ekstrakcję, przy czym nakazane jest opisanie na 
etykiecie, którą z metod olej został otrzymany. 

Jeden z najczęściej stosowanych w recepturze 
olejów…

Olej rzepakowy w latach pięćdziesiątych

W latach pięćdziesiątych olej rzepakowy używany był zarów-
no wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Późniejszy o pięć lat od 
„Farmakopei Polskiej III” „Informator terapeutyczny do Urzę-
dowego Spisu Leków 1959” deklarował działanie przeczysz-
czające i żółciopędne; stosowany zewnętrznie pobudza ziar-
ninowanie. Nie dziwmy się zatem, że „Zastosowanie” opisano 
następująco: stosuje się w schorzeniach wątroby, zaparciach, 
w chorobie wrzodowej; zewnętrznie w trudno gojących się 
ranach, w oparzeniach, w odleżynach. „Sposób użycia i daw-
kowanie” zredagowano wyjątkowo swobodnie, ograniczając 
się do stwierdzenia: wewnętrznie łyżkami stołowymi [sic!] lub 
zewnętrznie w postaci maści i mazideł.

Oleum Rapae w FP IV

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/09-2010-madrej-glowie-dosc-lyzka-oleju/
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/09-2010-madrej-glowie-dosc-lyzka-oleju/
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Jak precyzuje FP XII olej jest następnie oczyszczany, a sub-
stancja może zawierać dodatek odpowiedniego przeciwutle-
niacza. FP XII, obok parametrów znanych z dotychczasowych 
farmakopei polskich (gęstością względna ok. 0,917, współ-
czynnik załamania światła ok. 1,473, liczba kwasowa nie 
większą niż 0,5, liczba nadtlenkową nie większą niż 10,0, sub-
stancje niezmydlające się nie więcej niż 1,5%), podała także 
parametr zanieczyszczeń o charakterze zasadowym oraz – co 
najważniejsze – skład kwasów tłuszczowych oznaczany tech-
niką chromatograficzną. Procentowo najwięcej powinno być  
w oleju rzepakowym kwasu olejowego, bo od 50,0 do 67,0% 
oraz kwasu linolowego, od 16,0% do 30,0%. W mniejszych 
ilościach wymagana jest obecność kwasów: palmitynowego 
(od 2,5% do 6,0%), stearynowego (nie więcej niż 3,0%), lino-
lenowego (od 6,0% do 14,0%), eikozenowego (nie więcej niż 
5,0%).

Pozycję oleju rzepakowego we współczesnej farmacji można 
zrozumieć znakomicie przeglądając monografie narodowe 
„Farmakopei Polskiej XII”. Przede wszystkim olej rzepakowy 
jest nadal podstawą do sporządzania oleju kamforowego,  
w ślad zatem za „Farmakopeą Polską III”:
Camphora 10,0 cz.
Rapae oleum raffinatum 90,0 cz.

Następnie olej rzepakowy jest składnikiem „Maści zmiękcza-
jącej”, Unguentum leniens, czyli – zgodnie z farmakopealną 
definicją – podłoża maściowego o charakterze kremu lipofi-
lowego:
Cera alba 8,0 cz.
Cetylis palmitas 15,0 cz.
Rapae oleum raffinatum 62,0 cz.
Aqua purificata 15,0 cz.
Lavendulae aetheroleum 0,2 ml

Zgodnie z monografią maść zmiękczającą sporządza się na-
stępująco: palmitynian cetylu i wosk biały stopić, i zmieszać  
z ogrzanym olejem rzepakowym. Do ciepłej masy dodawać 
porcjami ciepłą wodę, mieszając do zastygnięcia. Dodać ole-
jek eteryczny lawendowy i dokładnie zmieszać. 

Istnieje również monografia narodowa „Mydło lecznicze” 
(Sapo medicatus):
Adeps suilus 50,0 cz.
Rapae oleum raffinatum 50,0 cz.
Ethanolum (96 per centum) 12,0 cz.
Natrii hydroxidum 18,0 cz.
Natrii carbonas decahydricus 3,0 cz.
Natrii chloridum 25,0 cz.
Aqua purificata 332,0 cz.

„Mydło lecznicze” ma znacznie bardziej złożony skład, jak 
wspomniane w artykule „Surowce recepturowe dawniej  
i dziś – olej lniany”, także farmakopealne, mydło potasowe! 
Niełatwy jest także sposób wykonania. Posłuchajmy zatem 
oficjalnych, farmakopealnych zaleceń: do stopionej mieszani-
ny smalcu i oleju rzepakowego oczyszczonego dodać etanol 
(96%) i na łaźni wodnej dodawać, mieszając, świeżo przygoto-
wany roztwór wodorotlenku sodu w 42 cz. wody. Do powstałej 
gęstej masy dodać 200 cz. gorącej wody i ogrzewać, miesza-
jąc, do rozpuszczenia ok. 1 g próbki w 10 ml gorącej wody. 

Olej rzepakowy w FP XII

Zawartość kwasu erukowego w oleju 
rzepakowym

Zgodnie z najnowszą „Farmakopeą Europejską 10” i zarazem 
„Farmakopeą Polską XII” kwasu erukowego nie powinno być 
w oleju rzepakowym więcej niż 2,0%. Warto na tę cyfrę zwró-
cić szczególną uwagę: jak powszechnie wiadomo, to właśnie 
zawartość tego kwasu tłuszczowego spowodowała przed kil-
kudziesięciu laty znaczne ograniczenie spożycia oleju rzepa-
kowego jako oleju spożywczego. Okazało się bowiem, że miał 
negatywny wpływ na ludzki organizm, prowadząc do stłuszcze-
nia mięśnia sercowego i poważnych zmian czynnościowych. 
Doprowadziło to do wyhodowania odmian rzepaku o znacznie 
ograniczonej zawartości kwasu erukowego, ponownego wzro-
stu popularności i masowego spożycia oleju rzepakowego, 
które obserwujemy do dziś. Zwróćmy zatem uwagę, że pierw-
sze (1977) i drugie (1980) wydanie „Farmakopei Europejskiej”, 
uwzględniające co prawda olej rzepakowy wyłącznie jako od-
czynnik, precyzowało zawartość kwasu erukowego na 40-55%. 
Taki olej rzepakowy dopuszczała jeszcze jako odczynnik także 
i „Farmakopea Europejska 3” (1997), jednak w suplemencie  
z 1999 roku wprowadziła po raz pierwszy monografię szczegó-
łową Rapae oleum raffinatum o zawartości kwasu erukowego 
nie większej jak 2% i ten właśnie olej zastąpił w suplemencie  
z roku 2000 także i dotychczasowy odczynnik.

Olej rzepakowy w monograf iach narodowych
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Oddzielnie rozpuścić chlorek sodu i węglan sodu w 80 cz. 
wody, przesączyć, dodać do zmydlonej masy i ogrzewać, mie-
szając, aż mydło oddzieli się od cieczy. Ochłodzić, zlać ostroż-
nie ciecz, mydło przemyć kilkakrotnie małymi porcjami zimnej 
wody, odcedzić, wycisnąć w płótnie, pokroić na cienki paski, 
wysuszyć w temperaturze nie wyższej niż 30°C i sproszkować.  

Składnik mydeł i zaróbka w kosmetyce dermatologicznej pi-
sał o oleju rzepakowym w 1950 roku profesor Henryk Mie-
rzecki. Takie postrzeganie oleju rzepakowego utrzymywało 
się bardzo długo, jednak obecnie coraz częściej podkreśla się  
w nowszych źródłach działanie lecznicze oleju rzepakowego. 
W pierwszym rzędzie natłuszczające i nawilżające, ale też: 
łagodzące, wygładzające, uelastyczniające, przyspieszające 
gojenie ran, przeciwzapalne, ochronne przed wolnymi rod-
nikami i promieniowaniem UV oraz regenerujące paznokcie. 
Jak widzimy zatem olej rzepakowy zrobił w XX wieku niemałą 
karierę! 
Wszystko wskazuje również i na to, że w wieku XXI będzie się 
ona nadal pomyślnie rozwijać. Coraz bardziej cenimy surowce 
pochodzenia roślinnego, od podłóż zaś, służących do sporzą-
dzania leków do stosowania zewnętrznego, wymagamy już nie 
tylko odpowiednich właściwości funkcjonalnych w technologii 
postaci leku, ale także oddziaływania leczniczego. 

Pomimo dużych różnic, recepturowe oleje roślinne: lniany, ry-
cynowy i rzepakowy z nawiązką spełniają te oczekiwania. Nie 
zapominajmy jednak, że do dyspozycji mamy jeszcze jeden 
olej: kakaowy, bodaj najbardziej niezwykły pośród wszyst-
kich dostępnych, o najszerszych, unikalnych zastosowaniach. 
I najciekawszej historii! Napiszemy o niej w kolejnym odcinku 
cyklu „Surowce recepturowe dawniej i dziś...”. Zapraszamy do 
lektury!    

Wykorzystanie oleju rzepakowego opisywane było na łamach 
„Aptekarza Polskiego” już wielokrotnie (czytaj także: „Tech-
nologia postaci leku. Emulsje”). Omówione zostały również 
trudności recepturowe związane z olejem rzepakowym, wy-
stępujące np. przy sporządzaniu oliwki salicylowej, w której 
sugeruje się zastąpienie w całości lub częściowo olejem rycy-
nowym (czytaj także: „Receptariusz. Oleje roślinne w receptu-
rze” oraz „Trudności i niezgodności recepturowe”).

Olej rzepakowy współcześnie

Najczęstsze sposoby wykorzystania oleju 
rzepakowego współcześnie

Bodaj najpowszechniejszym sposobem wykorzystania oleju 
rzepakowego jest wspomniany już powyżej farmakopealny 
olej kamforowy, ale nie tylko. Także w wielu innych postaciach 
leku do stosowania zewnętrznego olej rzepakowy używa-
ny jest jako rozpuszczalnik substancji czynnych. Przykładem 
mogą być tutaj: maść z kamforą (2-10%) na podłożu z oleju 
rzepakowego (30,0) i wazeliny hydrofilowej (ad 100,0) oraz 
maść z mentolem (2,0) i benzokainą (5,0) na podłożu z oleju 
rzepakowego (20,0) i lanoliny z wazeliną białą (aa ad 100,0). 
Olej rzepakowy może być również podstawą przy sporządza-
niu zawiesin, np. w Oleum zinci, w którym łączy się równą jego 
ilość z tlenkiem cynku, ale też częścią podłoża maściowego, 
jak np. w opisanej już powyżej maści zmiękczającej.

Oleożele we współczesnej recepturze

Olej rzepakowy, najczęściej w połączeniu z olejem rycyno-
wym, stanowić może fazę ciekłą mało jeszcze znanej posta-
ci leku do stosowania zewnętrznego: oleożeli (czytaj także: 
„Oleogel – żel bazowy hydrofobowy jako nowoczesne podłoże  
w recepturze półstałych postaci leku”), czyli żelów lipofilo-
wych. Definiowane są one przez obowiązującą „Farmakopeę 
Europejską 10” i „Farmakopeę Polską XII” jako preparaty, któ-
rych podłoża zwykle składają się z parafiny ciekłej w miesza-
ninie z polietylenem lub z olejów tłustych, żelowanych krze-
mionką koloidalną lub mydłami glinowymi, bądź cynkowymi.

Podsumowanie

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/12-2015-technologia-postaci-leku-emulsje/
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https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/oleogel-zel-bazowy-hydrofobowy-jako-nowoczesne-podloze-w-recepturze-polstalych-postaci-leku/
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D i e ta  l e k k o s t r a w n a .  N i e  t y l k o 
w  s a n at o r i u m ,  a l e  t e ż  w  a p t e c e !

We wstępie do cyklu „Poradnictwo żywieniowe i  dietetyczne  
w praktyce aptecznej” podkreślaliśmy, że nasze farmaceutycz -

ne porady w tytułowym zakresie są dla pacjentów wręcz nie -
zbędne i  mogą odegrać doniosłą rolę nie tylko w zakresie nowo -

czesnej edukacji  żywieniowej i  poradnictwa dietetycznego,  
ale także zdrowia publicznego w ogóle! 

2 9

Dieta lekkostrawna na ogół kojarzy nam 
się ze szpitalem i sanatorium, z grysi-
kiem i sucharkami. Tymczasem wcale 
tak wyglądać nie musi, co więcej: może, 
a nawet powinna stanowić podstawę 
odżywiania w schorzeniach tak wyda-
wać by się mogło odległych od przewo-
du pokarmowego, jak osteoporoza czy 
wyniszczenie nowotworowe. Poznajmy 
zatem dietę lekkostrawną zarówno od 
jej klasycznej strony, jak i tej nietypo-
wej. Obydwie są bowiem ważne dla ap-
tekarzy i, jak się poniżej okaże, stanowić 
powinny element opieki farmaceutycz-
nej w wielu schorzeniach!

Apteka jest najłatwiej dostępną i naj-
częściej odwiedzaną placówką ochrony 
zdrowia, nie jest jednak i nie powinna 
być miejscem układania jadłospisów,  
a wyłącznie przekazywania porad żywie-
niowych i dietetycznych: jasnych, zwię-
złych i prostych, tym bardziej jednak 
cennych, bo rozumianych i wdrażanych 
przez naszych pacjentów w codzienne 
zachowania.

Biorąc pod uwagę niezwykle istotny, 
pierwszorzędny wręcz związek pomię-
dzy sposobem odżywiania, a zdrowiem 
całej populacji, mamy jako pracownicy 
aptek do odegrania doprawdy dużą rolę, 
a dowodem na to niech będzie kolejny 
odcinek cyklu w którym będę zachęcał 
Czytelników, aby wraz z wieloma wy-
dawanymi lekami doradzali stosowanie 
diety lekkostrawnej i podawali jedno-
cześnie ogólne zasady komponowania 
lekkostrawnych posiłków.

Z czym kojarzy się dieta 
lekkostrawna?
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Jak wspomniano „dieta lekkostrawna” kojarzy się pacjentom  
z pobytem w ośrodkach lub instytucjach zdrowotnych i z rygo-
rem: oto nie będą mogli spożywać swych ulubionych potraw! 
Istotnie: to typowe diety wdrażane w tego typu placówkach, 
i faktycznie: bardzo odległe od typowo polskiego sposobu 
odżywiania. Warto zadać sobie pytanie: dlaczego? I odpowie-
dzieć na nie również naszym pacjentom, utyskującym na „je-
dzenie w szpitalach i sanatoriach”.

Osoby z chorobami przewodu pokarmowego stanowią prze-
cież tylko część przebywających w tych miejscach, jaki jest za-
tem cel tak powszechnego stosowania diet lekkostrawnych? 
Odpowiedź jest bardzo prosta: w szpitalu pozwalają one orga-
nizmowi odpocząć, nabrać sił, przygotować się do operacji lub 
też pomyślnie zregenerować się już po jej wykonaniu. Ana-
logicznie w sanatorium: nawet kilku- lub kilkunastodniowy 
turnus, w czasie którego konsekwentnie stosowana jest die-
ta lekkostrawna, pozwala skutecznie pozbyć się problemów  
z uczuciem ciężkości, niestrawności i większości problemów ze 
strony przewodu pokarmowego. Pacjenci zaczynają się lepiej 
czuć, poprawia się ich ogólna kondycja, wracają siły. Towarzy-
szące od dawna objawy chorobowe stają się mniej dotkliwe 
lub wręcz ustępują. Można byłoby zatem powiedzieć: dieta 
lekkostrawna czyni cuda! I tak jest rzeczywiście, o ile zastoso-
wana zostanie u osoby odżywiającej się w sposób niekorzyst-
ny dla własnego organizmu, wbrew istniejącym chorobom.

Dlaczego zatem po powrocie do domu większość pacjentów 
ponawia codzienne, zgubne nawyki żywieniowe? Dlaczego 
zapominają o zaletach diety lekkostrawnej? Być może dlate-
go, że nie ma im kto o niej przypominać. I to właśnie apteka 
stanowić może miejsce, w którym lecznicze zalety diety lek-
kostrawnej powinny być nagłaśniane, sama zaś dieta - bardzo 
prosta do skomponowania w warunkach domowych - zaleca-
na wraz z wieloma wydawanymi lekami!

Typowe, „podręcznikowe” zastosowania diety lekkostrawnej 
to choroby przewodu pokarmowego. Bowiem, jak głosi naj-
częściej spotykana jej definicja, dieta ta ma za zadanie ograni-
czyć lub wyeliminować produkty, potrawy i techniki kulinarne 
drażniące właśnie przewód pokarmowy. 

Z tego też powodu zaleca się dietę lekkostrawną w jej kla-
sycznej, podstawowej postaci w chorobie wrzodowej żołądka  
i dwunastnicy oraz we wszelkich chorobach czynnościowych 
i stanach zapalnych przewodu pokarmowego. Ale także w na-
wracającym, uciążliwym uczuciu pełności i niestrawności, na 
co jak wiemy pacjenci skarżą się bardzo często. I stosują leki, 
zamiast zmodyfikować sposób odżywiania. Zaznaczmy przy 
tym, że dieta lekkostrawna jest równocześnie zbilansowana, 
realizując w pełni zapotrzebowanie na energię oraz wszystkie 
składniki odżywcze, nie odznacza się także zmodyfikowaną 
konsystencją, jak w przypadku diet w zatruciu pokarmowym. 
Można ją więc stosować zarówno krótko, jak i całymi latami.

Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że zadanie oszczędza-
nia przewodu pokarmowego można rozumieć bardzo szeroko. 
Mawia się nawet, że tyle powinno być diet lekkostrawnych, ilu 
jest pacjentów. Istotnie: dietę lekkostrawną powinno kompo-
nować się indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i ograni-
czeń danej osoby, przede wszystkim zaś: obserwować skutecz-
ność i wprowadzać kolejne obostrzenia lub też sukcesywnie  
z nich rezygnować, w miarę poprawy stanu zdrowia.

Często wystarczy sama modyfikacja technik kulinarnych, bez 
zmian w samym jadłospisie! Już wyeliminowanie smażenia  
i odsmażania, wędzenia, zapiekania, odgrzewania, sporządza-
nia zasmażek przynosi zamierzone rezultaty, o ile zastąpione 
zostaną gotowaniem na wodzie i parze, ewentualnie piecze-
niem. Tłuszcze nie powinny być przetwarzane wysokotempe-
raturowo, ale także nie należy ich dodawać w trakcie przyrzą-
dzania, a dopiero do gotowych już potraw. Równocześnie do 
tych prostych modyfikacji dołączamy zalecenie regularnego 
(4-5 razy dziennie) spożywania niewielkich objętościowo po-
siłków. I tak właśnie wyglądająca dieta lekkostrawna pozwala 
zapobiegać bolesnościom towarzyszącym stanom zapalnym 
przewodu pokarmowego i dolegliwościom związanym z cho-
robą wrzodową.

Zdarza się jednak, że opisane zalecenia nie są wystarczające  
i należy wprowadzić kolejne, tym razem dotyczące już kon-
kretnych środków spożywczych, dla których pacjenci zaob-
serwowali negatywne konsekwencje. Najczęściej będą to 
marynaty, używki (szczególnie mocna, parzona kawa), ostre 
przyprawy (np. pieprz, jałowiec), ocet, kapusta, cebula, ogórki 
oraz nasiona roślin strączkowych, pestki i orzechy.
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Jakie są korzyści z diety lekkostrawnej?

Z sanatorium i szpitala do apteki

Pacjenci wymagają przypominania o zaletach 
diety lekkostrawnej

Jakie są klasyczne zastosowania diety 
lekkostrawnej?

Najprostsza postać diety lekkostrawnej

Czy zmiany w sposobie przyrządzania 
posiłków mają znaczenie?

Kiedy należy wprowadzić ograniczenia 
dietetyczne?
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Zwróćmy przy tym uwagę, że póki co nie mówimy o tym, co 
w diecie lekkostrawnej powinno być spożywane, a wyłącznie  
o tym, czego spożywać i robić się nie powinno. To bardzo 
istotne na etapie rozmowy z pacjentem, który kilkudziesięciu 
produktów spożywczych lub potraw, wypowiedzianych jed-
nym tchem, po prostu nie zapamięta. Bez najmniejszego nato-
miast problemu przyswoi proste zalecenia typu: nie smażymy 
– gotujemy, obieramy owoce ze skórki... Łatwiej jest mówić 
pacjentowi co czym należy zastępować. A zatem, w zależno-
ści od indywidualnych reakcji: ciemne pieczywo zastępujemy 
jasnym, ciężkie fasolowe zupy, zupy zabielane śmietaną i ka-
puśniak – lekkimi, kleikowymi zupami bądź samymi tylko wy-
warami z ryżem (np. pomidorowa, ziemniaczana), ryż brązowy 
– białym, sery żółte – twarogami, jajecznicę i jajka na twardo 
– jajkiem gotowanym na miękko lub ściętym na parze, tłuste 
i ciężkie czerwone mięsa – chudym mięsem drobiowym i chu-
dymi wędlinami, oleje zwierzęce – olejami roślinnymi, kawę, 
herbatę, płynną czekoladę oraz napoje gazowane – naparami 
ziołowymi i wodą mineralną niegazowaną, ostre przyprawy 
– łagodnymi (wanilia, cynamon, bazylia, kminek, rozmaryn, 
anyżek, koper zielony). Takie polecenia zamiany pacjenci za-
pamiętują znacznie łatwiej!

d i e ta  l e k k o s t r a w n a A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 4  ( 1 6 2 e)

Dieta lekkostrawna znajduje również zastosowania w poważ-
niejszych niż wymienione powyżej stanach chorobowych. Die-
ta lekkostrawna tak zwana oszczędzająca, realizująca podob-
nie jak jej klasyczna wersja, pełną podaż energii i składników 
odżywczych, stosowana jest przede wszystkim u pacjentów,  
u których występuje zaostrzenie choroby wrzodowej żołądka  
i dwunastnicy. Jak świetnie wiemy, pacjenci tacy pojawiają 
się w aptekach szczególnie często wiosną i jesienią w celu 
uzyskania leków OTC hamujących wydzielanie kwasu solnego 
bądź też, aby zrealizować receptę po konsultacji lekarskiej. 
Do ekspediowanych leków koniecznie należy dodać w apte-
ce informację dotyczącą konieczności zastosowania diety, 
która zwiększy skuteczność leczenia i - o ile będzie prawidło-
wo i konsekwentnie prowadzona - pozwoli uniknąć bardzo 
przykrego, charakterystycznego objawu, czyli piekącego bólu  
w nadbrzuszu.

Trzecim krokiem, po wyeliminowaniu wysokotemperaturo-
wych technik kulinarnych i wybranych, najbardziej drażnią-
cych produktów, jest modyfikacja w podaży błonnika pokar-
mowego. Być może zdziwieni Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” 
zapytają: jak to? Przecież błonnik ma dla naszego organizmu 
zasadnicze znaczenie, nie tylko w utrzymaniu prawidłowych 
funkcji przewodu pokarmowego, ale też odporności, odpo-
wiedniego poziomu cholesterolu i wiele innych.

Oczywiście, to racja! I to dlatego właśnie absolutnie nie 
mówimy o jego wyeliminowaniu, a wyłącznie o modyfikacji  
w podaży: przykładowo usuwamy z warzyw i owoców skórki  
i pesteczki, ale same warzywa i owoce spożywamy dalej, albo 
wybierając te młode i miękkie, albo gotując, a także przecie-
rając i rozdrabniając, otrzymując soki, przeciery, puree. Dzięki 
temu dieta lekkostrawna nie przyczyni się do powstania za-
parć i „rozleniwienia jelit”, wskazywanych jako najczęstsze jej 
efekty niepożądane. Jakie są zasady diety oszczędzającej?

Zasadniczym celem diety lekkostrawnej oszczędzającej jest 
nie tyle „oszczędzanie”, co raczej: „niedrażnienie” przewodu 
pokarmowego, szczególnie zaś żołądka! Mowa tutaj o draż-
nieniu czynnikami mechanicznymi, termicznymi, chemiczny-
mi. Z tego też powodu w diecie tej wykluczamy nie tylko sma-
żenie i odgrzewanie jako techniki kulinarne. Będziemy także 
eliminować z diety wszystko, co powodować będzie nasilone 
uwalnianie kwasu solnego, a więc potrawy tłuste, jak również 
błonnik pokarmowy w swej surowej, ciężkostrawnej, pierwot-
nej postaci. Niezwykle ważne jest zalecenie kategorycznego 
unikania używek – kawy, herbaty, czekolady, kakao, alkoholu 
i papierosów. O tym wiedzą chyba wszyscy wrzodowcy, nie-
wielu jednak pamięta, że dotkliwie szkodzą również wszystkie 
napoje gazowane! Mało tego: będziemy również starali się 
zachęcać pacjentów do wdrożenia do jadłospisu diety oszczę-
dzającej takich środków spożywczych, które kwas solny będą 
dodatkowo wiązać i zobojętniać, a zatem: zup mlecznych, 
mleka, kefiru, chudego białego sera, budyniów.

Rola błonnika w diecie lekkostrawnej

Dlaczego przy diecie oszczędzającej należy 
unikać większości przypraw?

Pacjenci zazwyczaj sami najlepiej wiedzą, które ze środ-
ków spożywczych i potraw wywołują bolesność, nie zwraca-
ją jednak uwagi na to, co tym potrawom często towarzyszy,  
a mianowicie: przyprawy. To przecież nie tylko środki spożyw-
cze, ale i... surowce farmakognostyczne, bardzo często analo-
gicznie z tymi, które sprzedajemy jako leki ziołowe w celu... 
pobudzenia wydzielania kwasu solnego i poprawy procesów 
trawienia! 

Jak rozmawiać z pacjentem o diecie 
lekkostrawnej?

Restrykcyjne odmiany diety lekkostrawnej
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Diety uzupełniające niedobory składników mineralnych stosu-
je się z rozmaitych powodów. Najczęściej w związku z koniecz-
nością uzupełnienia braków, które pojawiają się w wyniku za-
burzeń równowagi wodno-elektrolitowej, bądź też w sytuacji, 
gdy konieczna jest zwiększona podaż składnika mineralnego  
w związku ze specyfiką przebiegu określonego schorzenia. 
Rzadziej diety o modyfikowanej podaży składników mineral-
nych stosuje się z obniżeniem podaży, najczęściej wtedy, gdy 
chory jest dany narząd i konieczne jest jego oszczędzenie. Die-
ty te są stosowane bardzo często, a ich przykładów jest wie-
le i z pewnością każdy aptekarz słyszał już nie raz od swoich 
pacjentów, że prowadzą którąś z wymienionych poniżej diet.
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To zatem ogromne zagrożenie dla wrzodowców, którzy często 
winą za atak choroby obciążają niewinną potrawę, nie zdając 
sobie sprawy, że tak naprawdę za atak bólu odpowiedzialna 
była przyprawa do niej dodana. Mówmy zatem koniecznie pa-
cjentom, że na etapie zaostrzenia choroby wrzodowej przy-
praw w ogólnie nie wolno stosować, z jednym wyjątkiem: 
wanilii, która jako jedna z nielicznych nie jest surowcem olej-
kowym. Część podręczników dopuszcza również stosowanie 
cynamonu, ten jednak olejek eteryczny już zawiera i bywa 
przez pacjentów źle tolerowany.    

Opisane powyżej zastosowania diety lekkostrawnej oszczę-
dzającej powodują, że znajduje ona zastosowanie nie tylko 
w zaostrzonej chorobie wrzodowej, ale także w przewlekłym 
zapaleniu przełyku, w przewlekłych nieżytach jelit oraz w ze-
społach po wycięciu żołądka i jelit.

Zasadnicze ograniczenia wprowadza się w zależności od tra-
piącej pacjenta choroby: o ile występują choroby pęcherzyka 
żółciowego eliminujemy żółtka jaj oraz wszystkie produkty 
wysokocholesterolowe (podroby, mleko tłuste i jego przetwo-
ry), natomiast przy współistniejących chorobach miąższu wą-
troby (wyrównane WZW i stłuszczenie wątroby) należy zwięk-
szyć podaż białka. Z kolei w przewlekłym zapaleniu trzustki 
całkowicie eliminuje się tłuszcz dodawany do potraw, zaś  
w sytuacji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego wyklucza 
się mleko i jego przetwory, zamieniając na napoje mleczne 
fermentowane lub produkty bezlaktozowe.   

Przykłady recept z wykorzystaniem lidokainy

Jak wspomnieliśmy we wstępie do niniejszego artykułu za-
stosowanie diety lekkostrawnej nie ogranicza się do schorzeń 
przewodu pokarmowego. Dieta lekkostrawna jest bowiem 
potężnym i uniwersalnym narzędziem, warunkującym sku-
teczność postępowania dietetycznego w bardzo wielu innych 
przypadkach! Zdanie to warto zapamiętać w sposób szcze-
gólny i rozpowszechniać je tak bardzo, jak to możliwe pośród 
pacjentów naszych aptek. Często to właśnie warunek lekko-
strawności musi zostać spełniony, aby mogły zostać zreali-
zowane cele, od których zależy nie tylko zdrowie, ale i życie 
pacjenta! Tak, to mocne słowa!

Jak widzimy, dieta lekkostrawna niejedno ma imię. Po tej 
klasycznej i „oszczędzającej” należy jeszcze wymienić dietę 
lekkostrawną z ograniczeniem tłuszczu. Podkreślmy to słowo: 
„z ograniczeniem”. W dwóch wymienionych powyżej dietach 
modyfikowaliśmy wyłącznie jego postać: zamienialiśmy tłusz-
cze zwierzęce na roślinne i nie stosowaliśmy potraw sma-
żonych i odgrzewanych na tłuszczu. Teraz natomiast mowa  
o celowym zmniejszeniu podaży tłuszczu z powodu jego zabu-
rzonego w organizmie wchłaniania lub – częściej – upośledzo-
nego trawienia.

Z takimi sytuacjami mamy do czynienia najczęściej w choro-
bach wątroby i dróg żółciowych wraz z ich zmniejszoną ak-
tywnością enzymatyczną, m.in. w przewlekłym zapaleniu, 
niewydolności i marskości dróg żółciowych, w przewlekłym 
zapaleniu trzustki oraz w okresie zaostrzenia objawów po-
chodzących od wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Diety  
w tych chorobach w istocie niewiele różnią się od klasycz-
nej postaci diety lekkostrawnej. W tych sytuacjach jednak, 
maksymalnemu zmniejszeniu podaży tłuszczów zwierzęcych 
przypisujemy kluczową rolę, eliminując całkowicie: słoninę, 
smalec, boczek, mięso i wędliny drobno mielone, pełne mleko  
i jego przetwory, śmietanę oraz masło.

Nie tylko choroby układu pokarmowego

Dieta lekkostrawna w dietach 
uzupełniających niedobory składników 
mineralnych   

Jak modyf ikować dietę w zależności 
od schorzenia?

Dieta lekkostrawna z ograniczeniem 
tłuszczu

Kiedy należy ograniczyć tłuszcz w diecie 
lekkostrawnej?
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Paradoksalnie lekkostrawne muszą być nie tylko diety, w któ-
rych zwiększa się podaż składników mineralnych, ale także  
i te, w których musi być ona zmniejszona. Najczęściej prakty-
kowana jest dieta niskosodowa o różnym stopniu ograniczenia 
podaży tego elektrolitu. Stosuje się ją m.in. w nadciśnieniu 
tętniczym, niewydolności krążenia, niewydolności nerek. Die-
ta niskofosforowa zalecana jest w przewlekłej niewydolności 
nerek, podobnie zresztą jak niskopotasowa, którą wprowadza 
się na etapie skąpomoczu i bezmoczu. Można byłoby pomy-
śleć, że w przypadku tych diet lekkostrawność nie jest już tak 
ważna. Wręcz odwrotnie! Przy dużych, celowych i zamierzo-
nych ograniczeniach w podaży sodu, fosforu czy potasu, ba-
lansujemy często w granicach podaży, która zapewnia jeszcze 
prawidłową funkcję organów, dalsze jednak ograniczenia mo-
głyby skutkować niedoborem i fundamentalnie zaburzyć lub 
wręcz uniemożliwić ich działanie! To ogromne niebezpieczeń-
stwo, a regularne spożywanie ciężkostrawnych źródeł składni-
ka mineralnego może skutkować tragicznymi konsekwencjami. 
Źródła te również muszą być lekkostrawne, aby gwarantować, 
że ta często drastycznie zmniejszona ilość składnika mineral-
nego na pewno zostanie przez organizm przyswojona.

Diety ograniczające podaż sodu, fosforu 
i potasu

Rola diety lekkostrawnej w optymalnym 
wyrównywaniu niedoborów

Środki spożywcze bogate w żelazo, potas, czy wapń są oczywi-
ście podstawą, bardzo często zapomina się jednak, że elemen-
tem wspólnym tych jakże od siebie odległych diet jest... lek-
kostrawność! Dieta bogatowapniowa realizowana tłustymi, 
ciężkimi serami dojrzewającymi i pleśniowymi, bądź też dieta 
bogatożelazowa w której spożywa się smażone lub pieczone 
mięso nie odniosą swoich zamierzonych rezultatów, bowiem 
pomimo bardzo wysokiej zawartości wapnia i żelaza w wymie-
nionych środkach spożywczych, te składniki mineralne po pro-
stu się nie wchłoną z przewodu pokarmowego, znajdując się 
w „ciężkostrawnej matrycy”. 

Dieta lekkostrawna w wyniszczeniu 
nowotworowym   

Stosowanie diety w wyniszczeniu nowotworowym to walka 
już nie o zdrowie, a o życie pacjenta! I nie ma w tym zdaniu 
żadnej przesady. Jak wiemy i niestety widzimy często w apte-
kach u większości przewlekle chorych na nowotwory, wystę-
puje ogólne wyniszczenie ustroju, czyli kacheksja nowotworo-
wa. Spowodowana może być ona albo samym tylko procesem 
chorobowym, albo towarzyszącymi mu stanami przewlekłego 
niedożywienia. Może być też skutkiem ubocznym leczenia 
przeciwnowotworowego, bądź też składają się na nią wszyst-
kie wymienione czynniki równocześnie.

Dlaczego kontrola masy ciała jest ważna 
dla zdrowia?

W artykułach „Jak rozmawiać z pacjentem z nadmierną masą 
ciała?” oraz „Jak bezpiecznie obniżać masę ciała?”  wspomi-
nałem, jak cenne jest częste ważenie się. 
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Dietę wysokopotasową stosuje się w przebiegu terapii wy-
branymi lekami moczopędnymi, w wyrównanej marskości 
wątroby, w kwasicach metabolicznych i – najczęściej – wsku-
tek utraty potasu drogą przewodu pokarmowego, w częstych 
i obfitych wymiotach i biegunkach. Dieta bogatożelazowa  
z kolei jest częstym narzędziem w wyrównywaniu niedobo-
rów w okresie ciąży i karmienia oraz w czasie intensywnego 
wzrostu młodego organizmu. Stosuje się ją także po inten-
sywnych krwawieniach, w wybranych chorobach wątroby, 
skazach krwotocznych, zespołach złego wchłaniania, w cho-
robach pasożytniczych, ale też w nieprawidłowo komponowa-
nej diecie wegetariańskiej. Pacjentki będące w wieku około-
menopauzalnym i postmenopauzalnym bardzo często stosują 
profilaktycznie dietę bogatowapniową, podobnie jak kobiety 
w okresie ciąży i karmienia, a także dzieci na etapach inten-
sywnego wzrostu. Rzadziej jest ona narzędziem dietetycznym 
w zespołach złego wchłaniania, w okresie unieruchomienia  
i przy braku aktywności fizycznej.

Aptekarz oczywiście nie będzie układał wymienionych po-
wyżej diet, uczynią to specjaliści, bądź też będą to pod ich 
okiem robić sami pacjenci, korzystając z materiałów eduka-
cyjnych. Popularność tego typu postaw wzrasta bowiem, spa-
da natomiast zaufanie do suplementacji diety, w ślad zresztą 
za oficjalnymi rekomendacjami czołowych instytucji branży 
żywnościowej i żywieniowej, które zalecają stosowanie su-
plementów diety wyłącznie w tych nielicznych sytuacjach, 
w których nie da się żywieniowo zrealizować podaży danego 
składnika odżywczego.

Kiedy stosować diety bogate w potas, żelazo, 
wapń?

To właśnie powinna być nasza aptekarska przestroga, adre-
sowana do wszystkich pacjentów stosujących diety o mody-
fikowanej podaży składników mineralnych: lekkostrawność, 
zapewniająca najwyższą dostępność!

https://www.aptekarzpolski.pl/lifestyle/poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne-w-praktyce-aptecznej-jak-rozmawiac-z-pacjentem-z-nadmierna-masa-ciala
https://www.aptekarzpolski.pl/lifestyle/poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne-w-praktyce-aptecznej-jak-rozmawiac-z-pacjentem-z-nadmierna-masa-ciala
https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne-w-praktyce-aptecznej-jak-bezpiecznie-obnizac-mase-ciala
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I słusznie, to fundamentalne zalecenie. Rzadziej jednak pa-
mięta się, że wyniszczenie nowotworowe i postępujący spa-
dek masy ciała może zatrzymać dieta wysokobiałkowa wpro-
wadzona wyłącznie z dodatkowymi jeszcze zaleceniami. Aby 
była skuteczna, dieta ta musi spełnić jeszcze dwa kryteria: 
musi być również: wysokoenergetyczna i lekkostrawna! Tylko 
pod warunkiem spełnienia tych trzech warunków jesteśmy w 
stanie ratować pacjenta: następuje odbudowa utraconej masy 
ciała, w dalszej zaś kolejności tę optymalną masę ciała utrzy-
muje się zapobiegając ponownemu jej spadkowi. Wszystko to 
wskutek osiągniętego dodatniego bilansu azotowego (anabo-
lizm) oraz zapewnieniu choremu organizmowi odpowiedniej 
gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

Bardzo często wśród pacjentów nowotworowych i ich rodzin 
obserwujemy brak wiary nie tylko w skuteczność leczenia 
onkologicznego, ale także w możliwość skutecznego zatrzy-
mania postępującego wyniszczenia, określanego często ko-
lokwialnym mianem „chudnięcia”. Nie wdając się w pierwsze 
zagadnienie, nie będące tematem niniejszego artykułu i cy-
klu, często jednak poruszane na łamach „Aptekarza Polskie-
go” skupmy się na drugim aspekcie i podkreślmy z cała mocą: 
odpowiedni sposób odżywania może zatrzymać wyniszczenie 
nowotworowe! 

Owszem, jest to trudne, czasem nawet bardzo trudne, ale 
równocześnie zawsze możliwe, nawet w najcięższych, najtrud-
niejszych przypadkach! Najczęściej jednak pacjenci i ich rodzi-
ny pozostawieni są z tym ogromnym problemem sami sobie, 
po otrzymaniu informacji dotyczącej konieczności stosowania 
diety wysokobiałkowej.

Czy odpowiedni sposób odżywiania się może 
zatrzymać wyniszczenie nowotworowe?

Nigdy nie zatrzymamy kacheksji spożywając smażone i pieczo-
ne mięsa, jajecznicę, czy tłuste sery! Owszem, są one bogate 
w białko i niosą ze sobą wysoką podaż energetyczną, nie są 
jednak lekkostrawne. Nie spełniają zatem wszystkich trzech 
kryteriów. Podstawowymi technikami kulinarnymi stosowany-
mi przy sporządzaniu posiłków w wyniszczeniu nowotworo-
wym powinno być gotowanie i gotowanie na parze. Typowymi 
posiłkami będą zatem dania z gotowanego, chudego mięsa 
drobiowego, zupy mleczne i dania z gotowanych jaj. Złotym 
standardem są sery twarogowe, zawierając dużą ilość biał-
ka, podane jednak z białym, lekkostrawnym pieczywem lub 
jasnym makaronem. Preferowanym daniem będą również go-
towane pierogi z białym serem i ziemniakami, ale już bez ce-
buli. Wszystko lekkostrawne! Zrealizowanie wysokiej podaży 
energetycznej możliwe jest wyłącznie przy częstym spożywa-
niu posiłków, co 2-3 godziny. Muszą one być niezbyt obfite, 
bardzo powoli gryzione i żute tak, by do żołądka trafiał moc-
no rozdrobniony pokarm, z którego wchłanianie białka będzie 
optymalne.

Jak widzimy zatem nie tylko wysoka podaż białka oraz ener-
gii, ale też i lekkostrawność jest bezwzględnym warunkiem 
zatrzymania i cofnięcia kacheksji towarzyszących diecie boga-
tobiałkowej!

Jakie posiłki są optymalne dla pacjenta onko-
logicznego?

Dlaczego kacheksja nowotworowa jest tak 
niebezpieczna?

Dieta lekkostrawna – uniwersalna pomoc 
i towarzysz w stanie chorobowym

Powyżej omówiliśmy zarówno typowe, jak i te mniej oczywi-
ste zastosowania lekkostrawności diety. Na koniec niniejszego 
artykułu odnotujmy również, że dietę lekkostrawną warto za-
stosować jeszcze w bardzo wielu innych chorobach, jako uni-
wersalne narzędzie służące we wszystkich stanach osłabienia 
i zaburzeń w funkcjach organizmu.
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Pomaga ono zrozumieć, jak działa nasz organizm, jak i kiedy 
deponuje energię, dostarczaną w postaci środków spożyw-
czych. Ważenie się jest istotne także i z innego względu: szybki 
spadek masy ciała może bowiem oznaczać rozpoczynający się 
proces nowotworowy i jest jego często pierwszym objawem, 
obserwowanym u 25-80% chorych. Dlatego właśnie warto po-
śród pacjentów aptek nagłaśniać te dwa fakty i zachęcać do 
ważenia się!

Wyniszczenie nowotworowe to nie tylko spadek masy ciała, to 
także ogólne osłabienie organizmu, zaburzenia hormonalne  
i metaboliczne, dysfunkcje układu odpornościowego, zaniki 
mięśniowe i ubytek masy kostnej. Kacheksja nowotworowa 
występuje najczęściej w przypadku nowotworów żołądka, 
trzustki, głowy i tych zlokalizowanych w obrębie szyi, rzadziej: 
w nowotworze jelita grubego, płuc, gruczołu krokowego.  
Z wymienionych powyżej powodów – co oczywiste – kachek-
sja nowotworowa wpływa niekorzystnie na stan zdrowia (fi-
zyczny, psychiczny), pogarsza jakość i komfort życia chorego, 
a także skraca czas przeżycia. Szacuje się, że około 20% pa-
cjentów umiera z powodu niedożywienia, a nie samego no-
wotworu! Co jednak najgorsze, wyniszczenie nowotworowe 
jest śmiertelnie niebezpieczne nie tylko samo w sobie. Może 
ono bowiem zmniejszać skuteczność leczenia onkologiczne-
go, zwiększać nasilenie objawów ubocznych zastosowanego 
leczenia, a także całkowicie dyskwalifikować do podjęcia lub 
kontynuacji leczenia onkologicznego.

https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/od-ciecia-na-slepo-po-terapie-celowane-krotka-historia-leczenia-nowotworow
https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/od-ciecia-na-slepo-po-terapie-celowane-krotka-historia-leczenia-nowotworow
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W artykule o diecie lekkostrawnej zacytujmy natomiast kolej-
ne: zamieniaj smażenie, grillowanie na gotowanie na parze, 
duszenie lub pieczenie; zamieniaj produkty mleczne na ni-
skotłuszczowe (mleko, jogurt, kefir, maślanka, biały ser); za-
mieniaj tłuszcze zwierzęce na tłuszcze roślinne. To zalecenia 
typowe dla diety lekkostrawnej, której wybrane elementy – 
jak widzimy – stają się częścią nowoczesnego modelu odży-
wiania. Nie dziwmy się zatem, że dieta lekkostrawna, a raczej 
powiedzielibyśmy: lekkostrawny sposób odżywiania, pojawia 
się jako element zaleceń żywieniowych np. dla kobiet w ciąży, 
a nawet wskazywany jest do stosowania... codziennie, w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych!

Jak wygląda nowoczesny model odżywiania?

W artykule „Wiosenna dieta oczami farmaceuty” wspomina-
liśmy, że dieta lekkostrawna jest złotym standardem w prze-
biegu migreny. To jednak nie wszystko: znakomicie sprawdza 
się w nerwicach, szczególnie zaś w nerwicy serca. Dzięki za-
stosowaniu diety lekkostrawnej pacjenci mogą uniknąć nie-
miłego uczucia kołatania serca i związanego z nim niepokoju 
po spożyciu obfitych, ciężkostrawnych posiłków. Posiłki nie-
wielkie, jadane częściej i lekkostrawne takich objawów już nie 
wywołają.

Pacjenci z sezonowymi infekcjami górnych dróg oddechowych 
to najczęstsi pacjenci aptek w okresie jesienno-zimowym, 
którym proponujemy klasyczne, objawowe leczenie, łago-
dzące symptomy takie jak katar, kaszel, przeziębienie. Rzadko 
niestety pamiętamy o tym, aby dołączyć do wydawanego leku 
zalecenie stosowania diety lekkostrawnej, którą powinno się 
stosować w przypadku każdej choroby przebiegającej z go-
rączką.

Dieta lekkostrawna jako standard 
w przypadku wybranych schorzeń

Gotowanie na parze? Warto!

Co więcej: typowy sposób przygotowywania posiłków lekko-
strawnych, czyli gotowanie na parze, staje się obecnie jednym 
z najpopularniejszych sposobów obróbki termicznej żywności, 
nie tylko gwarantującym unikalne doznania smakowe, ale tak-
że zachowującym w najwyższym stopniu wartość odżywczą. 
W szczególny sposób dotyczy to warzyw i zawartych w nich 
składników mineralnych, elektrolitów oraz witamin, które nie 
są ekstrahowane do wody, w której zazwyczaj gotujemy.

Duża część pacjentów aptek to oczywiście osoby starsze. Bar-
dzo często zapominają one, że w związku z postępującym wraz 
z wiekiem całkowicie naturalnym spadkiem wydolności ukła-
du pokarmowego powinna zostać obligatoryjnie wdrożona 
dieta lekkostrawna. Co jednak należy podkreślić, w związku 
z również naturalnie występującym słabszym wyczuwaniem 
smaku i zapachu, potrawy powinny być wzbogacone przypra-
wami ziołowymi i korzennymi, które pobudzają apetyt i regu-
lują pracę jelit.

Żywienie seniorów a wybór diety

Dieta lekkostrawna w of icjalnych zaleceniach
Korzystne cechy diety lekkostrawnej powodują, że jej zasady 
stają się powoli częścią oficjalnych zaleceń, już nie dietetycz-
nych, a żywieniowych, adresowanych nie tylko do osób cho-
rych, ale do całej populacji! Wyrazem tego jest chociażby „ta-
lerz zdrowego żywienia” ogłoszony przez Państwowy Zakład 
Higieny w październiku 2020 roku. Zasady żywienia w nim 
uwzględnione przytaczaliśmy na łamach „Aptekarza Polskie-
go” już kilkukrotnie.

Podsumowanie
Dieta lekkostrawna to potężne narzędzie dietetyczne o bardzo 
wielu możliwych zastosowaniach. Dotyczą one nie tylko scho-
rzeń przewodu pokarmowego, ale praktycznie wszystkich sta-
nów chorobowych przebiegających z osłabieniem organizmu  
i upośledzeniem jego funkcji. Dietę lekkostrawną powinno 
stosować się również w czasie rekonwalescencji. Gwarantu-
jemy w ten sposób pacjentowi lepsze rokowania na szybkie 
i trwałe odzyskanie zdrowia. Dzięki stosowaniu diety lekko-
strawnej codzienne posiłki nie obciążają ustroju i nie stanowią 
dla organizmu wyzwania, któremu w trudach walki z chorobą 
należy dodatkowo sprostać. Dieta lekkostrawna jest przy tym 
pełnowartościowa i gwarantuje realizację norm żywienia.
W niniejszym artykule, omawiającym dietę lekkostrawną, 
zasygnalizowaliśmy tylko tak ważne dla codziennej pracy  
w aptece zagadnienia, jak postępowanie dietetyczne  
w nagłych stanach chorobowych (gorączka oraz zatrucia 
pokarmowe), żywienie w chorobach nowotworowych oraz  
w schorzeniach układu sercowo-naczyniowego. We wszyst-
kich tych przypadkach aptekarskie porady dietetyczne mogą 
mieć ogromne znaczenie dla ratowani

d i e ta  l e k k o s t r a w n aA p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 4  ( 1 6 2 e)

I to właśnie zalecenie stosowania diety lekkostrawnej musi 
być wpisane w naszą codzienną pracę i opiekę farmaceutycz-
ną. Z jednej strony powinno ono dotyczyć najczęstszych pro-
blemów zdrowotnych naszych pacjentów, z drugiej zaś – ad-
resowane może być do grupy wiekowej bywającej w aptekach 
najczęściej. Którym zatem pacjentom możemy najwydatniej 
pomóc w szybszym powrocie do zdrowia, zalecając dietę lek-
kostrawną?

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

Piśmiennictwo dostępne jest tutaj

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne-w-praktyce-aptecznej-wiosenna-dieta-oczami-farmaceuty/
https://www.aptekarzpolski.pl/trendy/poradnictwo-zywieniowe-i-dietetyczne-w-praktyce-aptecznej-dieta-lekkostrawna-nie-tylko-w-sanatorium-ale-tez-w-aptece/
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Porównanie opakowań na oczne leki 
recepturowe

Leki  stosowane do oczu zgodnie z  wymaganiami farmako-
pealnymi są preparatami jałowymi,  wykonanymi w ściśle 
określonych warunkach,  przy użyciu określonych utensy -

l iów i  według ustalonych procedur.

3 7

Zgodnie z zaleceniami Farmakopei Pol-
skiej XII (dalej FP XII), leki oczne muszą 
być wydawane w jałowych pojemnikach 
zapobiegających zakażeniu preparatu  
w czasie przechowywania i stosowania. 
Na etykiecie pojemnika - oprócz składu 
- powinna być zamieszczona informacja 
o okresie przydatności do użycia i wa-
runkach przechowywania (FP XII, t. III 
str. 4653).

W obecnej chwili na rynku substancji 
pro receptura brak jest środków konser-
wujących, których dodatek umożliwiał-
by wydawanie płynnych preparatów 
do oczu w opakowaniach wielodaw-
kowych. Dostępny octan lub glukonian 
chlorheksydyny nigdy nie był środkiem 
konserwującym sensu stricto do użycia 
per se.  

Problem z brakiem środ-
ków konserwujących pro 
receptura

Mechanizm działania chlorheksydyny 
polega na adsorpcji na powierzchni ko-
mórki, dzięki kationowemu charaktero-
wi tego związku. Rozluźniając strukturę 
ściany komórkowej ułatwia on pene-
trację substancji konserwującej. Może 
więc pełnić tylko rolę wspomagającą 
dla właściwych substancji przeciwbak-
teryjnych np. chlorku benzalkoniowego. 
Ograniczeniem zastosowania chlorhek-
sydyny jest też jej charakter chemicz-
ny, powodujący wiele niezgodności ze 
związkami powierzchniowo czynnymi, 
anionowo czynnymi, niejonowymi, my-
dłami i detergentami. W stężeniu 0,01% 
(leki okulistyczne) glukonian chlorhek-
sydyny jest niezgodny z chloramfeniko-
lem, solą sodową fluoresceiny, siarcza-
nem miedzi i cynku, azotanem srebra  
i siarczanem atropiny.

Związki  chlorheksydyny  
– rola w lekach ocznych
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Wobec braku środków konserwujących, których moglibyśmy 
użyć w recepturze leków do oczu, wyłącznie zastosowanie 
właściwego opakowania jest w stanie zapewnić jałowość pre-
paratu w czasie terapii.

Obecnie na rynku dostępne są opakowania jednodawkowe  
o pojemności do 1 ml zwane potocznie minimsami oraz butel-
ki wielodawkowe z wewnętrznym systemem zapewniającym 
zachowanie jałowość przez 14 dni. Minimsy mogą wymagać 
zgrzewania termicznego po napełnieniu lekiem lub mogą 
mieć postać gotowych, jałowych zakraplaczy.

Opakowania leków ocznych zapewniające 
jałowość w czasie stosowania

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 4  ( 1 6 2 e) o p a k o w a n i a  l e k ó w  o c z n y c h

Zakraplacze jednodawkowe są bardzo proste i przyjazne do 
wykorzystania przez farmaceutę. Nie wymagają dodatkowych 
urządzeń do zaciskania czy zgrzewania. Obecnie stosowane 
minimsy na tak zwany „zatrzask” mogą być wykorzystane 
praktycznie od razu. W swojej budowie bardzo przypominają 
opakowania jednodawkowe, w jakich leki do oczu konfekcjo-
nuje przemysł farmaceutyczny (Rys. 2a i 2b). 

Jednak na tym zalety minimsów się kończą. Brak zabezpie-
czenia otworu dozującego zatyczką, która umożliwia ochronę 
leku przed kolejnym użyciem nie gwarantuje jałowości przez 
24 godziny (patrz FPXII). Taka sytuacja zmusza do traktowania 
leku zapakowanego w te pojemniki jako preparatu do jedno-
razowej aplikacji. Jeżeli pacjent ma stosować lek do oczu 2-3 
razy dziennie, to należałoby użyć za każdym razem świeży mi-
nims.  

Zakraplacze jednodawkowe

Czynniki  wpływające na bezpieczeństwo 
stosowania minimsów

Bazując na doświadczeniu własnym, uzyskanym podczas przy-
gotowywania leków do oczu w aptece szpitalnej oraz ruty-
nowej kontroli apteczek oddziałowych w Szpitalu Uniwersy-
teckim w Krakowie, odnotowano dodatkowe czynniki ryzyka, 
mające wpływ na bezpieczeństwo pacjenta i personelu. Mia-
nowicie stwierdzono zbyt małą powierzchnię pojedynczego 
minimsa, do zaopatrzenia go w stosowną etykietę, na której 
znalazłyby się podstawowe informacje o nazwie preparatu, 
jego ilości i trwałości. Umieszczone na opakowaniu zbiorczym 
informacje są niewystarczające, szczególnie w przypadku am-
bulatoriów i oddziałów szpitalnych ze zmieniającym się per-
sonelem.
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Krople do oczu bardzo często zawierają substancje leczni-
cze z wykazu A, rozpuszczalne w wodzie, dające bezbarwne 
roztwory rzeczywiste takie jak bromowodorek homatropiny, 
chlorowodorek pilokarpiny czy siarczan atropiny. Ich identyfi-
kacja bez jednoznacznej etykiety jest niemożliwa. Odróżnia to 
warunki szpitalne od przygotowywania kropli ocznych w apte-
kach ogólnodostępnych, gdzie lek do oka jest kwalifikowany 
jako preparat o niższym ryzyku (krople dla jednego pacjenta) 
– wówczas opis na opakowaniu zbiorczym jest wystarczający.

Dostępne od niedawna butelki z wewnętrznym systemem 
zapewniającym jałowość są dobrym rozwiązaniem, zarówno 
jeżeli chodzi o zachowanie jałowości preparatu bez środka 
konserwującego, jak i o możliwość zamieszczenia pełnego 
opisu leku. Butelka o pojemności 5 ml zawierająca 100 dawek 
roztworu wodnego, umożliwia kilkukrotną aplikację w ciągu 
dnia jałowego preparatu aż przez 14 dni. Biorąc pod uwagę 
aspekt ochrony środowiska i związaną z nim segregację odpa-
dów, takie rozwiązanie przyczynia się to do zmniejszenia ilości 
tworzyw sztucznych poddawanych utylizacji (1 butelka za-
miast 14 do 28 minimsów). Butelki te umożliwiają także pre-
cyzyjną, punktową aplikację roztworów żrących na przykład 
z azotanem srebra używanym do przyżegania na oddziałach 
ginekologicznych, chirurgicznych oraz laryngologii.

Podsumowując, wprowadzenie nowego rodzaju opakowań le-
ków do oczu znacznie zwiększa możliwości produkcyjne oraz 
podnosi jakość leków i bezpieczeństwo pacjenta.

Butelki Minimsy

Cena w złotych około 22.1* około 2.1 x 14 = 29.4*

Czas zachowania jałowości 14 dni 24 godz. x 14 dni

Możliwość umieszczenia napisu tak tylko na opakowaniu zbiorczym

Masa plastiku do utylizacji 1 butelka sterylna = 8,04 g** 10 – 20 minimsów = 9,2 – 18,5 g**

Tabela 1. Porównanie butelek oraz minimsów (Apteka SU Kraków)

* ceny w Szpitalu Uniwersyteckim
**ważone w opakowaniu sterylnym

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 4  ( 1 6 2 e)

1. FP XII 2020
2. Mikrobiologia farmaceutyczna Wanda Parnowska PZWL 1998
3. Interakcje w fazie farmaceutycznej L. Krówczyński, E. Rybacki PZWL 1986

Piśmiennictwo

mgr farm. Witold Jucha
specjalista farmacji szpitalnej i aptecznej 

Kierownik Apteki SU w Krakowie 
mgr farm. Barbara Pandyra-Kowalska 

specjalista farmacji szpitalnej 
Kierownik Sekcji Receptury Apteki

o p a k o w a n i a  l e k ó w  o c z n y c h

Butelki  z  wewnętrznym systemem 
zapewniającym jałowość
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REKLAMA
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PANORAMA SAMORZĄDU

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 4  ( 1 6 2 e)

Prezes ORA DIA we Wrocławiu, mgr farm. Marcin Repelewicz 
wraz z członkami Okręgowej Rady Aptekarskiej DIA we Wro-
cławiu wystosowali słowa wsparcia skierowane do farma-
ceuty ze Zgorzelca, który padł ofiarą ataku ze strony dwóch 
mężczyzn, ponieważ zwrócił uwagę jednemu z nich na brak 
maseczki ochronnej.

W pełni solidaryzujemy się z Farmaceutą, członkiem naszego 
samorządu, który został poważnie poszkodowany w wyniku 
brutalnego napadu na aptekę w Zgorzelcu dnia 10 grudnia 
bieżącego roku. Jednocześnie jesteśmy głęboko zaniepokojeni 
faktem nasilania się w społeczeństwie nastrojów, w wyniku 
których dochodzi w aptekach na terenie całego kraju do ak-
tów wandalizmu i agresji. 

W imieniu Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu 
wyrażamy sprzeciw wobec tego rodzaju niedopuszczalnych, 
społecznie potępianych i przede wszystkim niezgodnych  
z prawem zachowań. Pragniemy zwrócić uwagę, że farmaceuci  
i aptekarze od początku wybuchu epidemii z narażeniem wła-
snego zdrowia niosą pomoc pacjentom. Służymy im wiedzą, 
doświadczeniem, zapewniamy dostęp do niezbędnych leków, 
szczepimy i aby robić to dobrze musimy w miejscu pracy czuć 
się bezpiecznie. Dlatego żywimy nadzieję, że wszelkie przeja-
wy przemocy kierowane pod adresem farmaceutów spotkają 
się zawsze z adekwatną reakcją odpowiednich służb. Wła-
dze Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu deklarują 
wszelką możliwą pomoc poszkodowanemu farmaceucie.

7 stycznia br. w jednej z warszawskich aptek, Minister Zdro-
wia Adam Niedzielski, przyjął trzecią (przypominającą) daw-
kę szczepionki przeciw COVID-19.  Oprócz Ministra Zdrowia 
dawką przypominającą zaszczepiony został również Wojciech 
Andrusiewicz, rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia.

Po przyjęciu szczepionki, w trakcie briefingu prasowego, Mini-
ster Zdrowia zachęcał Polaków do przyjęcia szczepionki prze-
ciw COVID-19 w aptece oraz podziękował farmaceutom za 
aktywny udział w tym procesie.

- System aptek w Polsce ma możliwość szczepienia, gdzie na 
wyciągnięcie ręki bardzo szybko można się zaszczepić. (…)  
Z tej okazji chciałem bardzo serdecznie podziękować całemu 
środowisku farmaceutów, którzy włączyli się w realizację Na-
rodowego Programu Szczepień – mówił Adam Niedzielski.

Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku przypomina,  
że od 1 stycznia 2022 roku w aptekach będzie pobierana wyż-
sza opłata za lek recepturowy, wynosząca 15,10 zł. Podwyżka 
ceny związana jest ze wzrostem wysokości minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę w 2022 r.
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W grudniu 2021 ukazał się numer Wiadomości Aptekarskich 
- biuletynu informacyjnego KOIA. Wydanie zawiera podsumo-
wanie najważniejszych wydarzeń samorządowych minionego 
roku.

W tej sytuacji to osoba zainteresowana (osoba kupująca lub 
realizująca receptę) winna udowodnić, iż jest osobą pełno-
letnią. Farmaceuta nie musi żądać przedstawienia dowodu 
osobistego (nie jest zresztą  uprawniony do żądania okazania 
dowodu osobistego), może natomiast  i powinien w sposób 
grzeczny acz kategoryczny odmówić wydania leku podając 
przyczyny odmowy leku lub realizacji recepty (wątpliwości co 
do wieku kontrahenta). Jednym z takich dowodów jest okaza-
nie dowodu osobistego  bądź innego dokumentu, na podsta-
wie którego można ustalić wiek i tożsamość (zdjęcie) osoby 
kupującej. Należy pamiętać, że umowa sprzedaży jest umową 
dwustronną i każda ze stron umowy ma prawo żądać od dru-
giej strony przedstawienia dowodu, iż jest uprawniona do za-
warcia umowy. Dowodem posiadania uprawnień przez farma-
ceutę do zawarcia umowy jest fakt zatrudnienia go w aptece 
i dopuszczenie do wykonywania obowiązków pracowniczych, 
ciężar udowodnienia faktu pełnoletności ciąży natomiast na 
drugiej stronie umowy - kupującym.

Magister Ewa Kłoda, doradca podatkowy Śląskiej Izby Apte-
karskiej przygotowała opracowanie dotyczące osób prowa-
dzących apteki oraz pracowników aptek dotyczące nowych 
przepisów podatkowych. Przede wszystkim zmienił się sposób 
naliczania składki zdrowotnej, podniesiona została kwota wol-
na od podatku w przypadku rozliczania podatku dochodowe-
go na zasadach ogólnych (do 30.000,00 zł), poniesiono także 
drugi próg podatkowy do 120 000 złotych oraz wprowadzono 
ulgę dla klasy średniej.

Pojawił się numer 4/2021 biuletynu informacyjnego OIA  
w Krakowie „Farmacja Krakowska”. W numerze między innymi 
IX Konkurs Nalewek Własnej Receptury, artykuł o odmowie  
i ograniczeniach w wydawaniu leku w aptece, materiał o roz-
poznawaniu i leczeniu powikłań terapii CAR-T czy też opraco-
wanie „Wczoraj i dziś roślin leczniczych”.

Adwokat Alicja Rychlicka-Ziepult przygotowała opinię w spra-
wie wydawania produktów leczniczych osobom niepełnolet-
nim i możliwości żądania okazania dowodu tożsamości przy 
sprzedaży. Przedstawiono szereg uregulowań w świetle któ-
rych w opinii autorki farmaceuta ma prawo odmówić sprze-
daży produktu leczniczego, wyroby medycznego, środka spo-
żywczego specjalnego przeznaczenia osobie, która w ocenie 
farmaceuty nie ma ukończonych 18 lat. Odmowa sprzedaży 
leku czy też realizacji recepty przez osobę niepełnoletnią jest 
nie tylko prawem ale i obowiązkiem farmaceuty, od którego 
jako profesjonalisty wymagana jest większa staranność przy 
wykonywaniu umowy sprzedaży (art. 355& 2 k.c.).
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Radca prawny Marcin Józefiak przygotował opracowanie za-
tytułowane "Rewolucja MDR", które warto przeanalizować ze 
względu na wpływ na pracę farmaceuty, gdyż "powinien on 
pamiętać, że wyrób medyczny wyprodukowany po 26 maja 
2021 r. musi spełniać wymogi zawarte w tym dokumencie. 
Sprzedaż wyrobów medycznych niezgodnych z rozporządze-
niem stanowi naruszenie prawa i może za sobą pociągać dale-
ko idące konsekwencje, w tym cofnięcie zezwolenia na prowa-
dzenie apteki czy też zakończenie badania klinicznego".

27 listopada 2021 roku w Teatrze Współczesnym w Szczeci-
nie, w uroczystej atmosferze zachodniopomorscy farmaceuci 
świętowali 30-lecie odrodzenia Zachodniopomorskiej Okrę-
gowej Izby Aptekarskiej. Zgromadzonych gości powitał prezes 
ZOIA mgr farm. Wojciech Chmielak, a obchody jubileuszu roz-
poczęły się uczczeniem pamięci zmarłych kolegów i koleżanek 
– farmaceutów Pomorza Zachodniego. 

ZOIA poinformowała również, że w ramach tegorocznej akcji 
zebraliśmy i dnia 5 grudnia br. przekazaliśmy do Stowarzysze-
nia „Kudłata Przystań” ponad 1 tonę darów, w tym 960 kg je-
dzenia dla psów (karmy suchej i mokrej, a także niezliczone 
ilości przysmaków, podkładów, kocyków, ręczników, misek, 
ubranek, smyczy, itd. 

Opublikowano także kolejny numer Biuletynu Informacyjnego 
ZOIA nr 5 (103), zachęcając do jego lektury oraz aktywności 
przy tworzeniu kolejnych jego numerów.

http://www.zoia.szczecin.pl/news/2032/biuletyn-informacyjny-zoia-nr-51032021.html
http://www.zoia.szczecin.pl/news/2032/biuletyn-informacyjny-zoia-nr-51032021.html
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A. Brassica napus L. i Brassica jucea (L.) Czern.

B. Brassica jucea (L.) Czern. i Brassica campestris L.

C. Brassica barrelieri (L.) Janka i Brassica campestris L.

D. Brassica napus L. i Brassica campestris L.

Olej rzepakowy, według Farmakopei Polskiej XII, 
otrzymywany jest przez mechaniczne tłoczenie lub 
ekstrakcję z nasion:

TEST WIEDZY

A. 2%

B. 4%

C. 6%

D. 8%

Według Farmakopei Polskiej XII, zawartość kwasu 
erukowego, mogącego powodować zmiany czynno-
ściowe oraz stłuszczenie mięśnia sercowego  
w oleju rzepakowym nie powinna przekraczać:

0 2

A. omeprazol

B. wyciąg z miłorzębu japońskiego

C. deksametazon

D. haloperidol 

Zmniejszony efekt terapeutyczny stosowanych 
benzodiazepin może wystąpić przy jednoczesnym 
stosowaniu leków będących induktorami CYP3A4 
do których należy:

0 3
A. 2%

B. 1%

C. 0,5%

D. 0,1% 

Farmakopealne stężenie zwykle stosowane  
chloramfenikolu w maściach wg FP XI wynosi:

0 7

A. uczucie zagrożenia, przerażenia

B. mutyzm

C. stupor

D. uczucie braku tchu

Do objawów lękowych, somatycznych zaliczyć 
możemy:

0 4

A. zespołu złego wchłaniania

B. częstych i obfitych wymiotów i biegunek

C. chorób pasożytniczych

D. skaz krwotocznych 

Dieta wysokopotasowa jest szczególnie wskazana 
przy przypadku występowania:

0 5
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A. łagodna anemia

B. trombocytopenia

C. niedokrwistość aplastyczna

D. neutropenia

Objawem nieprzewidywalnym stosowania chloram-
fenikolu, niezależnym od dawki występującym  
w ciągu dwóch tygodni do pięciu miesięcy od poda-
nia leku jest:

0 6

0 1

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

A. 40oC

B. 50oC

C. 60oC

D. 70oC

Jedną z metod zwiększenia rozpuszczalności chlo-
ramfenikolu przy sporządzaniu kropli do oczu jest 
podgrzanie przygotowanego roztworu do tempera-
tury:

0 8
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