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O D  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej 
otwiera artykuł dr n. farm. Malwiny Lachowicz, która podejmuje temat bezsenności, 
jej farmakoterapii oraz niefarmakologicznych metod leczenia zaburzeń snu.

Cukrzyca jest jednym z największych wyzwań współczesnej medycyny. Mgr 
farm. Grzegorz Bargieła pisze o zastosowaniu analogów GLP-1 jako leków 
pierwszego rzu-tu w cukrzycy typu drugiego.

Z jakimi zakażeniami grzybiczymi farmaceuta spotyka się najczęściej w aptece  
ogólnodostępnej? Jakimi lekami przeciwgrzybiczymi dysponujemy? Na te pytania 
odpowiada mgr farm. Anna Grzywa. 

Mgr farm. Jolanta Maciejewska wskazuje, które peptydy mają zastosowanie w ko-
smetologii i podpowiada, jak znaleźć „dobry” kosmetyk peptydowy.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Recepta na problemy ze snem 

Bezsennością określamy sytuację, gdy śpimy krócej niż wyni -
ka to z naszych potrzeb, co w efekcie będzie prowadzić  

do spadku jakości naszego funkcjonowania w ciągu dnia.  
Zaburzenia snu mogą dotyczyć problemów związanych  

zarówno ze znacznie utrudnionym zasypianiem, utrzyma -
niem ciągłości snu, który nie będzie przerywany przez nocne 

przebudzanie. 

0 7

Częste występowanie trudności z zasy-
pianiem, pomimo zapewnienia odpo-
wiednich warunków umożliwiających 
spokojny sen, może wskazywać na pro-
blemy z bezsennością. Bezsennością na-
tomiast nie określimy stanu w którym 
sen, pomimo że nie spełnia naszych 
oczekiwań (na przykład na skutek chwi-
lowych przebudzeń w nocy), nie będzie 
rzutować na pogorszenie naszego funk-
cjonowania w ciągu dnia [1,2].   

Jak klasyf ikujemy 
bezsenność?

Biorąc pod uwagę kryterium czasowe, 
bezsenność możemy podzielić na:
• przewlekłą – występuje, gdy zabu-

rzenia snu występują przez okres 
dłuższy niż 4 tygodnie;

Pod względem patofizjologicznym bez-
senność możemy podzielić na:
• pierwotną – w tym przypadku bez-

senność stanowi odrębną jednost-
kę chorobową;

• wtórną – występuje, gdy pacjent 
zmaga się z innymi chorobami  
o charakterze somatycznym lub 
psychicznym [4].

• krótkotrwałą – problemy ze snem 
utrzymują się w czasie do 3 tygo-
dni;

• przygodną – trwa przez kilka nocy [3]. 
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Co o problemie bezsenności mówią 
statystyki?

Jakie są konsekwencje bezsenności?

Czynniki predysponujące 
oraz wyzwalające

Niefarmakologiczne metody leczenia 
zaburzeń snu

Problemy ze snem a choroby somatyczne 
i psychiczne

Czym jest higiena snu?

p r o b l e m y  z e  s n e m

Dane, które publikowane są w różnych źródłach wskazujące 
bezpośrednio, jaki odsetek osób w różnych krajach zmaga się 
z bezsennością, mogą różnić się między sobą, co przypuszczal-
nie wynika z różnic kulturowych, czy też nieco odmiennego 
rytmu dobowej aktywności. Stwierdzono jednak zgodnie,  
że problem bezsenności znacznie częściej dotyczy kobiet,  
a także, że zaburzenia snu pojawiają się częściej wraz z upły-
wem lat [1].

W badaniu przeprowadzonym w naszym kraju w ramach pro-
jektu NATPOL, odnotowano, że 60,2% uczestników badania 
zgłosiło problemy z zasypianiem, u 45,5% uczestników doszło 
do przebudzenia się w trakcie snu, zaś 26,4% uczestników 
obudziło się przedwcześnie [1].

U pacjentów z niewydolnością krążenia, u których występuje 
nykturia (potrzeba oddawania moczu w trakcie snu częściej 
niż 2 razy), choroba stawów charakteryzująca się podwyższo-
nym stanem zapalnym lub obturacyjny bezdech senny, także 
może dochodzić do wybudzania się ze snu na skutek występu-
jącego bólu [1].

Nieodpowiednia długość oraz jakość snu mogą skutkować ne-
gatywnym wpływem na nasze zdrowie, a także na jakość życia, 
obniżając produktywne działanie w pracy, utrudniając naukę 
oraz przyczyniając się do wzrostu drażliwości [5].

Problemy z bezsennością mogą również wiązać się z następ-
stwami w postaci np. dokuczliwej senności w ciągu dnia, trud-
ności ze skupieniem uwagi oraz pamięcią czy też zmiennymi 
nastrojami. Słaba jakość lub zbyt krótki sen będą przekładać 
się na przewlekłe niezadowolenie, złe samopoczucie oraz brak 
energii. Wśród konsekwencji bezsenności możemy również 
wymienić zwiększone ryzyko wystąpienia depresji, proble-
mów z nadciśnieniem, schorzeń neurodegeneracyjnych, zabu-
rzeń poznawczych czy też chorób układu krążenia [1,2,6,7].

Wśród czynników predysponujących do problemów z bezsen-
nością możemy wymienić m. in. czynniki genetyczne, skłon-
ności do zamartwiania się, czynniki osobowościowe, impul-
sywność, nadmierne wzbudzenie emocjonalne oraz wiek. 
Natomiast do czynników wyzwalających, poza chorobami 
psychicznymi oraz somatycznymi, zalicza się nieodpowiednią 
higienę snu, pracę w systemie zmianowym o różnych porach 
czy też nadużywanie substancji o właściwościach psychoak-
tywnych [4].

Podczas diagnozowania przyczyn mogących wywoływać bez-
senność należy wziąć również pod uwagę, czy nie jest ona 
spowodowana innymi ewentualnymi chorobami, jak na przy-
kład niewydolnością krążenia lub zespołami bólowymi [1].

Istnieje kilka opcji leczenia problemów z bezsennością, które 
nie wykorzystują leczenia farmakologicznego. Wśród nich mo-
żemy wyróżnić m. in. zastosowanie zasad pozwalających na 
poprawę higieny snu, wdrożenie technik relaksacyjnych oraz 
terapii poznawczo-behawioralnej [8].

Bezsenność może być problemem, który występuje w trakcie 
przebiegu innych chorób lub jako następstwo innego schorze-
nia. W sytuacji, gdy pacjent zmaga się z zaburzeniami lękowy-
mi bądź depresją, bezsenność może być jednym z występują-
cych objawów. Problemy ze snem mogą się również pojawić  
w przypadku schorzeń neurologicznych (np. choroba Al-
zheimera) na skutek zaistniałych zmian neurodegeneracyj-
nych [1].

Odpowiednia higiena snu pełni istotną rolę podczas walki  
z bezsennością. Warto poinformować pacjenta o konieczno-
ści zaniechania drzemek w ciągu dnia, unikania picia napojów 
zawierających w swoim składzie kofeinę w godzinach wie-
czornych oraz spożywania obfitych i późnych kolacji, a także 
palenia papierosów przed snem. Zaleca się również prowa-
dzenie zdrowego stylu życia, obejmującego wprowadzenie 
aktywności fizycznej do rutyny dnia codziennego. Jednak na-
leży pamiętać, aby nie wykonywać ćwiczeń fizycznych przed 
pójściem spać. Zaleca się zaniechanie sportu na 3-4 godziny 
przed położeniem się do łóżka. Ważnym elementem będzie 
także ustalenie stałych godzin pobudki oraz kładzenia się 
spać, których pacjent powinien starać się przestrzegać [4,5].
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Terapia poznawczo-behawioralna 
bezsenności

Benzodiazepiny w terapii problemów 
ze snem

Leczenie farmakologiczne bezsenności

Agoniści receptora benzodiazepinowego

p r o b l e m y  z e  s n e m A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)

Zastosowanie samych zasad mających za zadanie poprawić 
higienę snu będzie oczywiście niewystarczające w przypadku 
bezsenności o charakterze przewlekłym. Zaleca się wówczas  
ich wprowadzenie wraz z innymi technikami terapii poznaw-
czo-behawioralnej bezsenności [5].

W przypadku wdrożenia leczenia farmakologicznego warto 
mieć na uwadze, że terapia ta przeważnie nie eliminuje przy-
czyny problemu oraz istnieje ryzyko wystąpienia uzależnienia 
od stosowanych leków [10].

W sytuacji, gdy metody mające na celu poprawić higienę snu 
są niewystarczające, należy zastosować terapię poznawczo-
-behawioralną bezsenności (CBT-I, ang. Cognitive Behavioral 
Therapy for Insomnia). Terapia ta składa się z kilku sesji z tera-
peutą, skupiając się na zachowaniach, które wykazują wpływ 
na zakłócanie snu pacjenta. W trakcie terapii poznawczo-be-
hawioralnej poruszanych jest kilka aspektów, takich jak kon-
trola bodźców pozwalająca odróżnić środowisko dzienne oraz 
nocne, tak aby sypialnia nie kojarzyła się z pracą, czytaniem 
książek bądź oglądaniem telewizji, natomiast pozostałe strefy 
w domu, przeznaczone do pracy dziennej, nie były powiązane 
ze snem. Zaleca się także, aby w sytuacji gdy pacjent nie może 
zasnąć w ciągu 15-20 minut, przebudzi się i nie może ponow-
nie zasnąć lub doświadczy silnych emocji uniemożliwiających 
sen, wstał z łóżka i wrócił do niego dopiero gdy poczuje zmę-
czenie i senność [2,8].

Wprowadzane są również restrykcje związane ze snem mające 
na celu skrócenie okresu leżenia w sypialni nie śpiąc, poprzez 
lepsze „dopasowanie” czasu spędzanego w łóżku względem 
długości rzeczywistego snu. Ustala się również dla pacjen-
ta regularną porę wstawania. Terapia CBT-I obejmuje także 
wdrożenie odpowiednich technik relaksacyjnych takich jak 
medytacja lub różne techniki oddychania. Relaks wpływa ła-
godząco i uspokajająco na pobudzenie zarówno fizyczne, jak  
i psychiczne, które znacznie utrudniają zasypianie [2].

Do benzodiazepin o działaniu nasennym zaliczamy m. in. te-
mazepam, który stosowany jest w przypadku zaburzeń snu  
o ciężkim charakterze, w sytuacjach gdy na skutek bezsenno-
ści występuje u pacjenta silne wyczerpanie. Związek ten działa 
przede wszystkim na podwzgórze oraz układ limbiczny, które 
związane są z regulacją czynności emocjonalnych. Temaze-
pam wzmaga działanie hamujące neuronów GABA-ergicznych 
w obszarze kory mózgowej, móżdżku, hipokampu, wzgórza 
oraz podwzgórza i powoduje wzrost powinowactwa recep-
tora GABA-ergicznego do endogennego neuroprzekaźnika 
hamującego jakim jest kwas gamma-aminomasłowy (GABA).  
Na skutek aktywacji receptora benzodiazepinowego lub GA-
BA-A dochodzi do wzrostu napływu jonów chlorkowych do 
neuronów, co skutkuje hiperpolaryzacją błony komórkowej  
i w konsekwencji zahamowaniem czynności neuronów. Tema-
zepam podaje się zwykle w dawce 10-20 mg na pół godziny 
przed snem. Ze względu na większą wrażliwość pacjentów 
w wieku podeszłym na leki działające na ośrodkowy układ 
nerwowy zaleca się podawanie temazepamu w możliwie naj-
mniejszej efektywnej dawce [11].

Warto zaznaczyć, że regularne stosowanie benzodiazepin  
u pacjenta przez okres kilku tygodni może skutkować zmniej-
szoną ich siłą działania, a także istnieje wówczas ryzyko wy-
stąpienia uzależnienia psychicznego oraz fizycznego. Leki 
należące do grupy benzodiazepin zalecane są zarówno przez 
Europejskie Towarzystwo Badań Snu, jak i przez Amerykań-
ską Akademię Medycyny Snu (AAMS), w leczeniu bezsenności 
przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie. Ważne jest, aby regu-
larnie kontrolować pacjenta przyjmującego benzodiazepiny 
oraz zmniejszać ich dawki w sposób stopniowy, gdyż wraz ze 
wzrostem dawki i długością terapii zwiększa się ryzyko wystą-
pienia uzależnienia [10,11].

Ryzyko uzależnienia od benzodiazepin

U części osób zmagających się z bezsennością metody wy-
korzystujące terapię poznawczo-behawioralną bezsenności 
mogą pomóc w osiągnięciu zadowalających efektów. W nie-
których jednak przypadkach niezbędne będzie wprowadzenie 
dodatkowej pomocy w postaci leczenia farmakologicznego. 
Do grupy leków stosowanych w terapii leczenia zaburzeń snu 
wykorzystywani są między innymi agoniści receptorów benzo-
diazepinowych, leki przeciwdepresyjne, przeciwhistaminowe, 
przeciwpsychotyczne oraz preparaty z melatoniną. Te ostatnie 
dostępne są bez recepty w aptekach ogólnodostępnych [9].  

Do grupy leków również oddziałujących na receptor GABA za-
liczamy zopiklon, zolpidem, zaleplon oraz eszopiklon [10].
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Leki przeciwdepresyjne o działaniu 
sedatywnym

Preparaty z melatoniną
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W sytuacji nocnych wybudzeń lub zbyt wczesnego przebu-
dzania się, AAMS zaleca zolpidem w dawce 10 mg, natomiast 
eszopiklon w dawce 2-3 mg. Terapia z wykorzystaniem ago-
nistów receptora benzodiazepinowego również nie powinna 
przekraczać okresu 4 tygodni [10].

Zopiklon wykazuje właściwości nasenne, anksjolityczne, 
sedatywne, rozluźniające mięśnie szkieletowe oraz prze-
ciwdrgawkowe. Jego wskazaniem do stosowania jest krótko-
trwałe leczenie bezsenności u osób dorosłych, o charakterze 
krótkotrwałym, przejściowym lub przewlekłym. Wymienione 
właściwości tej substancji leczniczej związane są z otwarciem 
kanałów jonowych względem jonów chlorkowych na skutek 
swoistego działania agonistycznego na receptory w OUN 
(ośrodkowym układzie nerwowym) [12].

Zopiklon

Zolpidem

Zolpidem z kolei przeznaczony jest do krótkotrwałego leczenia 
bezsenności u pacjentów, u których zaburzenia snu uniemożli-
wiają odpowiednie funkcjonowanie. Jego działanie opiera się 
na byciu modulatorem aktywności receptora GABA-A, wiążąc 
się preferencyjnie z podtypem omega-1 wspomnianego re-
ceptora. Działanie sedacyjne jest następstwem wpływu zolpi-
demu na aktywność kanałów chlorkowych na skutek oddzia-
ływania na receptor GABA-A [13].

Zaleplon

Leki zawierające w roli substancji leczniczej zaleplon wskaza-
ne są do stosowania u pacjentów z bezsennością, mających 
problemy z zasypianiem. Leki te zalecane są w zaburzeniach 
o ciężkiej postaci, które wręcz uniemożliwiają normalne funk-
cjonowanie chorego. Zalecana dawka wynosi 10 mg i powinna 
być przyjmowana bezpośrednio przed pójściem spać lub po 
położeniu się do łóżka. Mechanizm działania zaleplonu jest 
następstwem jego selektywnego wiązania się z benzodiazepi-
nowym receptorem typu I [14].

Eszopiklon

W celu leczenia bezsenności, od stosunkowo niedługiego cza-
su na polskim rynku farmaceutycznym, dostępne są preparaty 
zawierające w swoim składzie eszopiklon. Początkowa dawka 
zalecana wynosi 1 mg, natomiast jeżeli jest kliniczne wska-
zanie, to dawkę można zwiększyć do 2 lub 3 mg. Uważa się, 
że eszopiklon przyczynia się do wzrostu przewodnictwa chlor-
kowego wywoływanego przez GABA, co przekłada się na hi-
perpolaryzację neuronową i hamowanie transmisji neuronów, 
wywołując u pacjenta sen [15]. 

Według Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu w przypadku 
bezsenności z trudnościami w zasypianiu zalecane jest stosowa-
nie zolpidemu w dawce 10 mg, zaleplonu w dawce 5 lub 10 mg 
 oraz 2-3 mg eszopiklonu wieczorem.

Leki o działaniu przeciwdepresyjnym wykorzystywane są  
w leczeniu bezsenności z uwagi na ich działanie niepożądane, 
jakim są właściwości sedatywne tej grupy związków, czy też 
selektywność receptorową zależną od dawki. Do leków prze-
ciwdepresyjnych o działaniu sedatywnym zaliczamy m. in. 
doksepinę oraz trazodon [3,10].

Doksepina działa antagonistycznie na receptor histaminowy. 
Podawana pacjentowi w małych dawkach (3-6 mg) charak-
teryzuje się dużą efektywnością w terapii bezsenności pier-
wotnej. Przeprowadzone badania sugerują, że stosowanie 
doksepiny wpływa na wydłużenie czasu snu, poprawia jego 
wydajność oraz zmniejsza czas pomiędzy przebudzeniem  
w nocy pacjenta a ponownym zaśnięciem [10].

Trazodon należy do grupy antagonistów receptorów serotoni-
nowych 5-HT2 i inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny 
(SARI, ang. serotonin antagonist and reuptake inhibitors).  Po-
mimo, że lek ten nie ma wskazań do stosowania w przypadku 
występującej bezsenności, to znajduje się on w grupie leków 
często wykorzystywanych jako wybór "off-label" w przypadku 
zaburzeń snu. Trazodon wykazuje się skutecznością w leczeniu 
bezsenności zwłaszcza u pacjentów zmagających się również  
z depresją. W celu lepszego zrozumienia skuteczności dzia-
łania trazodonu w leczeniu bezsenności potrzebne są jednak 
dalsze badania [16].

Pacjenci w przypadku problemów ze snem przychodząc do 
apteki często wybierają preparaty zawierające w składzie 
melatoninę, które dostępne są bez recepty. Należy jednak pa-
miętać, że melatonina jest tzw. chronobiotykiem co oznacza,  
że wykazuje się większą skutecznością w leczeniu zaburzeń 
dobowego rytmu snu i czuwania, na skutek np. pracy zmiano-
wej lub zmiany stref czasowych (jet lag), niż w leczeniu bez-
senności o charakterze przewlekłym. Melatonina charaktery-
zuje się również efektywnością w terapii zaburzeń zachowania 
w fazie REM (ang. rapid eye movement) snu [2,10].
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Podsumowanie

Preparaty ziołowe

p r o b l e m y  z e  s n e m A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)

U pacjentów z zaburzeniami dobowego rytmu snu i czuwa-
nia na skutek pracy zmianowej zaleca się przyjmowanie dawki 
1-5 mg na dobę, godzinę przed snem. W przypadku zmiany 
stref czasowych zalecana dawka wynosi 2-3 mg, którą należy 
stosować po zapadnięciu zmroku, raz na dobę, rozpoczynając 
od pierwszego dnia wyjazdu. Leczenie należy kontynuować do 
2-3 dni po powrocie z podróży [17].

Dostępne w aptekach ziołowe produkty lecznicze wykazujące 
działanie nasenne najczęściej w swoim składzie zawierają ko-
rzeń kozłka lekarskiego, szyszki chmielu i liście melisy. Spośród 
preparatów ziołowych, te z kozłkiem lekarskim (Valeriana offi-
cinalis), powszechnie zwanym walerianą, wykazują najwięcej 
dowodów sugerujących osiągnięcie łagodnej poprawy w za-
sypianiu. Podobnie jak inne leki o działaniu nasennym, kozłek 
lekarski wykazuje działanie na układ GABA-ergiczny, jednak  
w znacznie słabszym stopniu [2,18].

Według zaleceń AAMS, jeżeli tylko jest to możliwe, należy roz-
począć leczenie bezsenności od psychoterapii, uwzględniając 
metody behawioralne. Natomiast w przypadku leczenia far-
makologicznego lekami I rzutu są agoniści receptora benzo-
diazepinowego, charakteryzujący się krótkim oraz pośrednim 
czasem działania, do których zaliczamy m. in. zopiklon, zolpi-
dem, zaleplon, czy też eszopiklon oraz temazepam z grupy po-
chodnych benzodiazepiny. Może być również polecany ramel-
teon, który jest agonistą receptorów melatoninergicznych, 
jednakże lek ten jest niedostępny w Polsce. Zastosowanie 
leków przeciwdepresyjnych o działaniu sedatywnym stano-
wi dopiero kolejny krok w leczeniu bezsenności. Do tej grupy 
związków zaliczamy m. in. trazodon oraz doksepinę [3]. Stosu-
nek korzyść/ryzyko stosowania benzodiazepin jest pozytyw-
ny u większości pacjentów przyjmujących leki w krótkim, 2-4 
tygodniowym okresie. Stosowanie tej grupy leków, zgodnie  
z preskrypcją lekarską jest bezpieczne, jakkolwiek ich naduży-
wanie może prowadzić do uzależnienia [19].
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N o w y  s ta n d a r d  l e c z e n i a  c u k r z y c y, 
c z y l i  o  a n a l o g a c h  G L P - 1

Cukrzyca jest  jednym z  największych wyzwań współczesnej 
medycyny.  Zgodnie  z  informacjami  Narodowego Funduszu 

Zdrowia,  w Polsce  w 2018 roku bl isko  3  mil iony  osób  choro -
wało  na to  schorzenie ,  a  dynamika wzrostu  zachorowań  

w latach 2013-2018 wynosi ła  13,7%.  NFZ na leczenie  cukrzy -
cy  przeznaczył  w 2018 roku 1 ,45  mil iarda z łotych,  a  pacjenci 
do  te j  pul i  dołożyl i  kole jne  500 mil ionów.  Mimo tych  ogrom -

nych kwot,  w Polsce  nadal  nie  jest  refundowana większość 
z  najnowszych i  najbardzie j  obiecujących terapi i  przeciwhi -

pergl ikemicznych.

1 4

W 2021 roku pojawiły się nowe wy-
tyczne Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Diabetologicznego (ang. American Dia-
betes Association - ADA) względem po-
stępowania z pacjentem cukrzycowym. 
Po raz kolejny jako leki pierwszego rzutu 
w cukrzycy typu drugiego wytypowano 
analogi GLP-1, inhibitory DPP-4 oraz in-
hibitory SGLT-2. W tym artykule uwaga 
zostanie skupiona się na tych pierw-
szych, czyli analogach glukagonopodob-
nego peptydu typu 1 (ang. glucagon-like 
peptide 1, GLP-1). 

Glukagonopodobny peptyd 1 należy do 
hormonów inkretynowych. Jest to gru-
pa hormonów wydzielana w odpowiedzi 
na bodziec pokarmowy przez komórki 
znajdujące się w przewodzie pokarmo-
wym. 

Mają one bardzo krótki okres półtrwa-
nia i szybko ulegają degradacji przez 
enzym dipeptydylopeptydazę 4 (ang. 
dipeptidyl peptidase 4, DPP-4). 

Inkretyny zwiększają wydzielanie insu-
liny, a hamują wydzielanie glukagonu, 
ponadto opóźniają opróżnianie żołądka 
i zmniejszają apetyt. Wykazano także 
ich protekcyjne działanie względem ko-
mórek β trzustki oraz komórek serca. 

Efekt inkretynowy definiuje się jako 
zwiększenie sekrecji insuliny na sku-
tek doustnego przyjęcia glukozy w po-
równaniu z wydzielaniem insuliny po 
izoglikemicznym (skutkującym tą samą 
wartością glikemii w osoczu) dożylnym 
wlewie glukozy. Szacuje się, że u zdro-
wych osób efekt ten odpowiada za 70% 
wydzielania insuliny i jest niezbędny do 
poposiłkowej regulacji stężenia glukozy. 

O hormonach 
inkretynowych



15

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)a n a l o g i  g l p - 1

Z kolei u pacjentów z cukrzycą typu 2 efekt ten jest zdecy-
dowanie mniej widoczny, co prawdopodobnie odgrywa rolę  
w patofizjologii tej choroby.  

Wyżej opisane właściwości posłużyły do opracowania dwóch 
klas leków przeciwhiperglikemicznych. Jedne z nich to analogi 
GLP-1, a drugie inhibitory DPP-4. W obu przypadkach główny 
mechanizm opiera się na zwiększeniu efektu inkretynowego 
poprzez zwiększenie czasu półtrwania inkretyn w organizmie.

Po raz pierwszy GLP-1 został zidentyfikowany w 1987 roku. 
Do 1995 roku rozpoznano jego właściwości insulinotropo-
we i wykazano jego potencjał w leczeniu cukrzycy. Jednak,  
ze względu na bardzo krótki okres półtrwania (poniżej 2 mi-
nut), na leki opracowane na jego bazie trzeba było czekać ko-
lejne 10 lat. 

W 2005 roku został zarejestrowany przez FDA pierwszy analog 
GLP-1 - eksenatyd (Byetta©). Jednak nie był to efekt działania 
chemików i farmaceutów, lecz dzieło przypadku. Okazało się, 
że peptyd zawarty w ślinie jadowitej jaszczurki (Helodermy 
Arizońskiej, Heloderma suspectum) jest homologiczny do ssa-
czego GLP-1. Peptyd po zsyntezowaniu w laboratorium został 
nazwany eksenatydem i bez dalszych modyfikacji zarejestro-
wany jako lek. Jego czas działania względem GLP-1 został zde-
cydowanie wydłużony, ale do prawidłowego działania wyma-
ga podawania 2 razy dziennie. 

Kolejnym lekiem był liraglutyd (Victoza©), zarejestrowany  
w 2009 roku. Zaprojektowany jako prawie niezmieniony  
GLP-1, został sprzężony z peptydem, który zwiększa jego wią-
zanie z albuminami. Pozwoliło to na wydłużenie okresu pół-
trwania do 13 godzin i tym samym na podawanie leku tylko 
raz dziennie. Drugim dostępnym na europejskim rynku prepa-
ratem zawierającym liraglutyd jest Sexenda©, jednak nie jest 
ona zarejestrowana w leczeniu cykrzycy typu 2, ale w leczeniu 
otyłości. 

Kolejnymi lekami był dulaglutyd (Trulicity©) związany z im-
munoglobuliną Fc oraz albiglutyd (Eperzan©) związany z al-
buminami. Związanie GLP-1 z tak dużymi białkowymi struktu-
rami zwiększyło stabilność leków i tym samym umożliwiło ich 
dawkowanie raz za tydzień. W 2018 roku, z powodów komer-
cyjnych, Eperzan został wycofany z obrotu na terenie UE na 
wniosek swojego producenta (GlaxoSmithKline).

Najnowszą formulacją jest semaglutyd (Ozempic©), który bu-
dową przypomina liraglutyd, jednak wykazuje on dużo więk-
sze powinowactwo do albumin i może być podawany raz na 
tydzień. 

W 2020 roku został zarejestrowany pierwszy analog GLP-1  
– semaglutyd w postaci doustnej (Rybelsus©), jednak ze 
względu na niską biodostępność, musi być podawany raz 
dziennie. 

Receptory dla GLP-1 (GLP 1R) umiejscowione są w wielu tkan-
kach naszego organizmu m.in. w trzustce, nerkach, sercu, 
tkance tłuszczowej, mięśniach gładkich, płucach i OUN. 

Efekt przeciwhiperglikemiczny GLP-1 osiąga poprzez wiąza-
nie się z receptorami na powierzchni trzustki, co powoduje 
glukozozależną stymulację wydzielania insuliny (insulina jest 
wydzielana tylko w przypadku zbyt wysokiego stężenia glu-
kozy we krwi), a także zmniejszenie wydzielania glukagonu. 
Dodatkowo obecność pokarmu stymuluje wydzielanie GLP-1 
w komórkach przewodu pokarmowego. Powoduje to zmniej-
szenie motoryki, co skutkuje zmniejszeniem poposiłkowego 
stężenia glukozy we krwi (efekt ten zanika przy ciągłej stymu-
lacji receptorów GLP-1). Ponadto oddziałując na ośrodkowy 
układ nerwowy, GLP-1 powoduje aktywację ośrodka sytości  
i znacząco zmniejsza łaknienie. 

Do innych efektów działania analogów GLP-1 zalicza się nie-
wielki spadek ciśnienia tętniczego obserwowany przy ich 
stosowaniu. Mechanizm działania nie został dokładnie po-
znany, jednak wiąże się on bezpośrednio ze zwiększaniem na-
triurezy, poprzez zmniejszenie reabsorpcji sodu przez nerki.  
W mięśniach gładkich analogi GLP-1 nasilają syntezę glikoge-
nu oraz zwiększają zużycie glukozy. Z kolei oddziałując na ser-
ce działają kardioprotekcyjnie, zwiększają częstość skurczów 
serca oraz zwiększają zdolności rozkurczowe i działania prze-
ciwzapalne śródbłonka. 

Analogi GLP-1 aktywują receptor GLP-1 w sposób ciągły, co 
przekłada się na ich wysokie bezpieczeństwo i minimalne ry-
zyko hipoglikemii. Podczas ich stosowania dochodzi do wy-
równania metabolicznego cukrzycy: spadku poziomu hemo-
globiny glikowanej (HbA1c), obniżenia glikemii na czczo oraz 
zmniejszenia masy ciała. 

Które analogi GLP-1 są zarejestrowane 
w UE?

Jak działają analogi GLP-1?
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Analogi GLP-1 udowodniły swoją skuteczność w leczeniu 
otyłości w wielu badaniach klinicznych. Średni ubytek masy  
u pacjentów z cukrzycą typu 2. stosujących te leki, wynosił 3 
kilogramy. 

Dobre wyniki w badaniach skutkowały rejestracją liragluty-
du (3 mg/dobę) pod nazwą Saxenda© jako dodatek do diety  
o obniżonej kaloryczności i zwiększonej aktywności fizycznej. 
W programie kontroli masy ciała pacjenci leczeni liraglutydem 
doświadczyli utraty masy ciała w zakresie 5,7-9,2%, podczas 
gdy osoby leczone placebo (z uwzględnieniem diety i ćwiczeń) 
miały średnią utratę masy ciała między 0,2-3,1%. 

Następny w kolejce do podobnej rejestracji jest semaglutyd 
(1,6 mg/tydzień), który w badaniach klinicznych 3. fazy rów-
nież wykazał bardzo dobre wyniki kontroli glikemii oraz utratę 
masy ciała średnio o 4,8 kg. 

Agoniści receptora GLP-1 zgodnie z zaleceniami EASD (ang. 
European Association for Study of Diabetes) powinni być sto-
sowani jako leki 2. rzutu, u pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 2, gdzie glikemia nie jest wystarczająco kontrolowana za 
pomocą metforminy. Inaczej ma się sprawa chorych, u któ-
rych cukrzycy towarzyszy miażdżyca lub choroba nerek, wtedy 
leki te można stosować jako preparaty 1. wyboru. 

Chociaż wszystkie te substancje należą do jednej klasy, różnią 
się od siebie strukturą, wielkością, skutecznością oraz bezpie-
czeństwem. Głównym działaniem niepożądanym wszystkich 
antagonistów GLP-1 są objawy ze strony przewodu pokarmo-
wego, występujące zwykle w początkowym etapie stosowa-
nia leków, a zanikające wraz z ich przewlekłym stosowaniem.  
W niektórych przypadkach objawy niepożądane są na tyle sil-
ne, że wymagają korekty dawkowania, a także zmiany leku na 
innego agonistę GLP-1. 

Do czynników powodujących decyzje terapeutyczne skutkują-
ce zmianą między agonistami należą:
• Potrzeba lepszej kontroli glikemii lub wagi – długodziała-

jący agoniści GLP-1 wykazują lepszą kontrolę hemoglobi-
ny glikowanej (HbA1c) oraz większy spadek masy ciała. 

• Wymóg kardioprotekcji – u pacjentów ze zwiększonym ry-
zykiem sercowo-naczyniowym uzasadnione będzie przej-
ście z agonistę wykazującego udokumentowane działa-
nie kardioprotekcyjne, nawet jeśli posiada on mniejszy 
potencjał przeciwglikemiczny. U tych pacjentów powin-
ny być stosowane liraglutyd (1 raz dziennie), dulaglutyd  
(1 raz na tydzień), semaglutyd (s.c. 1 raz na tydzień lub 
p.o. 1 raz dzienie).   

• Potrzeba poprawy bezpieczeństwa i tolerancji – więk-
sze bezpieczeństwo wykazują agoniści o dłuższym czasie 
działania. U pacjentów u których działania niepożądane 
nie przemijają zmiana z agonistów GLP-1 krótkodziałają-
cych na te działające dłużej może być uzasadniona. 

• Preferencje pacjenta i obawy dotyczące przestrzegania 
zaleceń – w wielu badaniach stwierdzono, że lepsze prze-
strzeganie zasad terapii wiąże się z poprawą kontroli gli-
kemii. Pacjenci z reguły preferują schemat dawkowania, 
w którym lek jest rzadziej podawany. Często zmiana na 
agonistę o długim czasie działania wiązała się ze znaczącą 
poprawą komfortu pacjenta, jego zadowolenia z terapii  
i tym samym lepszą kontrolą glikemii. 

Zastosowanie analogów GLP-1 w leczeniu 
otyłości

Za wyjątkiem doustnego preparatu semaglutydu, wszystkie 
dostępne w Polsce analogi GLP-1 występują w formie wstrzy-
kiwaczy dostarczających lek podskórnie. Leki można stosować 
niezależnie od posiłków, w równych odstępach czasowych. 
Najlepszym miejscem do wstrzyknięć są przednia część ud, 
brzuch lub ramię. Pominięte dawki nie powinny być nadra-
biane, jeśli od następnej dawki dzieli pacjenta mniej niż 12 
godzin w przypadku preparatów stosowanych raz na dobę 
(Victoza©, Saxenda©) oraz 3 dni w przypadku preparatów 
stosowanych raz w tygodniu (Ozempic©, Trulicity©).

W przypadku liraglutydu (Victoza©, Saxenda© – NovoNor-
disk) są to preparaty w postaci wielodawkowych penów  
z możliwością dozowania określonej dawki (Victoza©: 0,6 mg, 
1,2 mg, 1,8 mg; Saxenda: 0,6 mg, 1,2 mg, 1,8 mg, 2,4 mg,  
3 mg). Zwiększanie dawki następuje stopniowo od najmniej-
szej. Każda kolejna dawka powinna być stosowana przynaj-
mniej przez tydzień. Najważniejszą sprawą jest dokładne 
zapoznanie się pacjenta z dołączoną instrukcją obsługi wstrzy-
kiwacza w celu prawidłowego dozowania leku oraz zwiększe-
nia bezpieczeństwa terapii. Należy uczulić pacjenta, by zawsze 
ze zmianą pena zmieniał igłę. Leki mogą być przechowywane  
w temperaturze pokojowej do 30 dni. 

Formy podania analogów GLP-1

Czym różnią się poszczególni agoniści 
GLP-1?
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Analogi GLP-1 w Polsce

a n a l o g i  g l p - 1

Preparaty semaglutydu (Ozempic©, NovoNordisk) występują 
w penach, podobnie jak preparaty liraglutydu. Z tą różnicą, 
że Ozempic występuje we wstrzykiwaczach o ściśle określonej 
dawce (0,25 mg, 0,5 mg i 1 mg). Podobnie jak w przypadku 
liraglutydu, leczenie rozpoczyna się od najmniejszej dawki. 
Pozostałe informacje dla pacjenta pozostają takie same. 

W przypadku preparatów dulaglutydu (Trulicity©, Eli Lilly), 
lek występuje w formie jednodawkowych wstrzykiwaczy. 
Najważniejszą sprawą jest, by pacjent dokładnie został po-
instruowany jak stosować wstrzykiwacz oraz - tak samo jak 
w przypadku penów - by do każdego wstrzykiwacza używał 
nowej igły. Trulicity występuje w dawkach: 0,75 mg, 1,5 mg, 
3 mg oraz 4,5 mg. Lek może być przechowywany przez 14 dni  
w temperaturze pokojowej. 

Semaglutyd w formie doustnej (Rybelsus©) powinien być sto-
sowany raz na dobę, na czczo, co najmniej 30 minut przed 
wszystkimi innymi lekami, napojami czy pożywieniem. Tablet-
ki należy przyjmować w całości popijając wodą. Początkowa 
dawka wynosi 3 mg i po miesiącu stosowania powinna być 
zwiększona na dawkę podtrzymującą - 7 mg. W razie słabej 
kontroli glikemii, dawka podtrzymująca, może być podniesio-
na do 14 mg. Tabletek 7 mg pacjent nie powinien stosować  
w celu uzyskania dawki 14 mg.

Zmiana leczenia pacjenta z formy doustnej na formę pod-
skórną nie jest prosta. Dawka 14 mg p.o. odpowiada dawce  
0,5 mg stosowanej raz w tygodniu s.c. Każda taka zmiana po-
winna opierać się o analizę glikemii pacjenta. 

W Polsce od 1 stycznia 2020 roku refundowane są dwa pre-
paraty zawierające analogi GLP-1: Trulicity© oraz Ozempic©. 
Jednak ich wskazania refundacyjne nie pozwalają na stosowa-
nie ich u większości pacjentów, a koszt pełnopłatnej miesięcz-
nej kuracji jest wysoki (kilkaset złotych).

Koszta jednak nie odstraszają wielu pacjentów przed wspo-
maganiem odchudzania przy pomocy tych leków. Pamiętaj-
my jednak, że wiele mechanizmów oddziaływania analogów  
GLP-1 na poszczególne funkcje fizjologiczne ludzkiego organi-
zmu nadal pozostaje nieznana, a o tym, czy faktycznie są one 
tak skuteczne i bezpieczne jak sądzimy dzisiaj, przyjdzie się 
nam dowiedzieć w nadchodzących latach. 

mgr farm. Grzegorz Bargieła

1. D. Sharma, S. Verma, S. Vaidya, K. Kalia, V. Tiwari “Recent updates on GLP-1 agonists: Current advancements & 
challenges” Biomedicine & Pharmacotherapy Vol. 108, Dec. 2018, Pages 952-962, https://doi.org/10.1016/j.bi-
opha.2018.08.088
2. MA. Nauck, DR. Quast, J. Wefers, JJ. Meier “GLP-1 receptor agonists in the treatment of type 2 diabetes – state-of-
the-art” Molecular Metabolism Vol. 46, April 2021, https://doi.org/10.1016/j.molmet.2020.101102
3. W. Bielka, A. Przezak, M. Salmanowicz, B. Banach “Możliwości wykorzystania analogów glukagonopodobnego pep-
tydu-1 w różnych jednostkach chorobowych” Farmacja Polska, 2021, 77 (1): 48–55; DOI 10.32383/farmpol/133606
4. E. Brown, DJ Cuthbertson, JP Wilding “Newer GLP-1 receptor agonists and obesity-diabetes.” Peptides Vol. 100, Feb 
2018, Pages 61-67, https://doi.org/10.1016/j.peptides.2017.12.009

Piśmiennictwo
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G e n ta m yc y n a  j a k o  s k ł a d n i k 
l e k ó w  r e c e p t u r o w yc h

Początki  stosowania  gentamycyny  w lecznictwie  s ięgają  lat 
60.  XX wieku.  Pomimo narastającej  przez  lata  oporności 

stanowi  ona wciąż  przydatny  środek w terapi i  wie lu  infekcj i 
wywołanych przez  bakterie  Gram-ujemne.  Polski  rynek far -
maceutyczny  oferuje  obecnie  niewie le  preparatów gotowych 

z  tym antybiotykiem.  Znacznie  szersze  zastosowanie  znajdu -
je  on  w recepturze  aptecznej .

1 9

Gentamycyna stanowi produkt me-
tabolizmu promieniowców z gatunku 
Micromonospora purpurea oraz Micro-
monospora echinospora. Pod względem 
chemicznym należy do II generacji an-
tybiotyków aminoglikozydowych. W jej 
cząsteczce można wyróżnić pierścień 
heksozowy połączony wiązaniami gliko-
zydowymi z dwoma cząsteczkami ami-
nocukrów. Za właściwości antybiotyczne 
odpowiadają wolne grupy hydroksylowe 
i aminowe przy cząsteczkach aminocu-
krów. Aktywność farmakologiczną wyka-
zuje gentamycyna C, która jest miesza-
niną podtypów C1, C1a, C2, C2a i C2b. 

Gentamycyna, podobnie jak inne an-
tybiotyki aminoglikozydowe, wyka-
zuje działanie bakteriobójcze. Wnika 
do wnętrza bakterii Gram-ujemnych 
poprzez błonowy transport aktywny 
zależny od obecności tlenu. Ta cecha 
sprawia, że gentamycyna i inne amino-
glikozydy nie są efektywne w stosunku 
do bakterii beztlenowych.

Transport gentamycyny do wnętrza ko-
mórek bakteryjnych jest także uzależ-
niony od pH i w środowisku kwaśnym 
ulega zahamowaniu. Dowiedziono,  
że proces ten zachodzi najefektywniej 
przy pH 7,8, dlatego należy monitorować  
i regulować pH sporządzanych prepara-
tów na bazie gentamycyny.

Po dotarciu do cytoplazmy gentamycyna 
wiąże się z 16s rRNA podjednostki 30S 
rybosomu, zaburza translację mRNA  
i prowadzi do powstania skróconych 
lub niefunkcjonalnych białek. Niektóre 
źródła sugerują, że wadliwe proteiny zo-
stają wbudowane w ścianę komórkową 
bakterii i przyczyniają się do zwiększe-
nia jej przepuszczalności. Inne badania 
zwracają uwagę na to, że zaburzenie 
translacji zmniejsza ilość ochronnych 
białek odpowiedzialnych za reakcje 
oksydacyjno-redukcyjne, co prowadzi 
do kumulacji reaktywnych form tlenu  
i niszczenia komórek bakteryjnych.

Jaki jest mechanizm 
działania gentamycyny?
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A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)

Zastosowanie gentamycyny w recepturze 
aptecznej

g e n ta m y c y n a

Właściwości bakteriobójcze gentamycyny stanowią o sku-
teczności tego leku w terapii schorzeń wywołanych przez 
tlenowe bakterie Gram-ujemne, do których zaliczyć można 
niektóre bakterie z rodziny Enterobacteriaceae (Escherichia 
coli, Klebsiella pneumoniae, Serratia spp., Enterobacter spp.), 
Pseudomonas aeruginosa, niektóre gatunku z rodzaju Neisse-
ria, Moraxella, Streptococcus i Haemophilus oraz metycylino-
oporne szczepy Staphylococcus aureus (choć w ich przypadku 
łatwo rozwija się oporność na działanie gentamycyny).
Z praktycznego punktu widzenia gentamycyna wykorzystywa-
na jest w leczeniu:
• posocznicy bakteryjnej
• zapalenia opon mózgowych
• zakażeń układu moczowego
• zakażeń układu pokarmowego
• zakażeń kości, skóry i tkanek miękkich.

• Gentamycyna, jak wszystkie aminoglikozydy, wykazuje 
dużą skuteczność wobec bakterii, gdy osiąga wysokie 
stężenie maksymalne. W tym przypadku nieistotne jest 
utrzymywanie stałego stężenia antybiotyku w miejscu 
działania przez długi okres. Z tego powodu zaleca się 
stosowanie wysokich dawek antybiotyku w schemacie 
krótkotrwałych interwałów zamiast długotrwałej terapii 
niskimi dawkami leku.

• Stosowanie miejscowe preparatów gentamycyny powin-
no trwać możliwie jak najkrócej, aby uniknąć uzyskania 
przez bakterie oporności.

• Wybór gentamycyny powinien być poparty wykonanym 
uprzednio antybiogramem, który potwierdza wrażliwość 
obecnych bakterii na ten konkretny antybiotyk. 

• Z uwagi na niską wchłanialność gentamycyny z przewodu 
pokarmowego stosuje się ją pozajelitowo (domięśniowo 
lub dożylnie) lub zewnętrznie na skórę i błony śluzowe 
oraz w postaci leków do oczu (maści i kropli).

• Aplikacja preparatów gentamycyny do oka i ucha charak-
teryzuje się największym bezpieczeństwem - wchłanianie 
do krążenia ogólnego jest w tym przypadku znikome.

• Stosowanie gentamycyny przeciwwskazane jest w przy-
padku nadwrażliwości na antybiotyki aminoglikozydowe, 
zaburzeń czynności nerek i słuchu oraz w okresie ciąży 
(kategoria C).

W recepturze aptecznej gentamycynę stosuje się w formie 
siarczanu (Gentamycini sulfas), który stanowi mieszaninę gen-
tamycyn C1, C1a, C2, C2a i C2b wytwarzanych przez Micromo-
nospora purpurea. Pod względem fizycznym jest to biały lub 
prawie biały proszek o właściwościach higroskopijnych, łatwo 
rozpuszczalny w wodzie i praktycznie nierozpuszczalny w eta-
nolu 96˚.

Jakie działania niepożądane może 
wywoływać gentamycyna?

Gentamycyna nie ulega metabolizmowi w organizmie ludz-
kim. Łatwo kumuluje się w uchu wewnętrznym, co odpowiada 
za jej ototoksyczność. Jej objawy są wynikiem uszkodzenia:
• aparatu przedsionkowego - nudności, wymioty, zaburze-

nia równowagi, zawroty głowy
• ślimaka - występowanie szumów usznych o wysokich to-

nach, utrata słuchu dźwięków o wysokiej częstotliwości.

Ponadto gentamycyna wykazuje zdolność do gromadzenia się 
w korze nerkowej, a konkretnie w komórkach kanalików bliż-
szych. Wynikająca z tego nefrotoksyczność objawia się wystę-
powaniem łagodnej niewydolności nerek, która może upośle-
dzać wydalanie antybiotyku i nasilać ryzyko ototoksyczności. 

Z uwagi na to, że komórki kanalików nerkowych posiadają 
potencjał regeneracji, objawy nefrotoksyczności są zwykle 
odwracalne. Natomiast efekty uszkodzenia narządu słuchu 
wykazują charakter nieodwracalny, dlatego niezwykle istotne 
jest monitorowanie jego czynności podczas terapii gentamy-
cyną.

Gentamycyna jako ważny surowiec 
recepturowy

Spektrum działania i wykorzystanie 
gentamycyny w lecznictwie

Co jeszcze warto wiedzieć 
o gentamycynie?

W praktyce farmaceutycznej gentamycyna stanowi składnik 
następujących postaci leku do stosowania zewnętrznego:
• maści, kremów i roztworów do stosowania na skórę
• zawiesin do stosowania w jamie ustnej
• kropli do nosa i ucha
• kropli i maści do oka
• globulek i maści dopochwowych.
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Należy zwrócić uwagę na przynależność gentamycyny do gru-
py antybiotyków i wszelkie preparaty z jej udziałem sporzą-
dzać w warunkach aseptycznych. Pozwala to na zapewnienie 
jałowości wykonywanego leku, a jednocześnie gwarantuje 
bezpieczeństwo farmaceuty pracującego w recepturze ap-
tecznej z tym surowcem recepturowym.

Roztwory wodne gentamycyny wykazują kwaśne pH w grani-
cach 3,5-5,5, podczas gdy największą skuteczność antybakte-
ryjną uzyskuje się przy pH 7,8. Dla osiągnięcia optymalnego 
pH i zwiększenia biodostępności leku zaleca się stosowanie 
buforu fosforanowego (roztwór G). Jest to szczególnie istot-
ne w przypadku kropli do oczu z gentamycyną. 

Nie zaleca się łączenia siarczanu gentamycyny z następujący-
mi surowcami:
• mocznik, chlorek sodu, chlorek potasu - obniżają sku-

teczność antybiotyku
• neomycyna - należy do tej samej grupy antybiotyków, 

istnieje ryzyko wytworzenia przez bakterie oporności 
krzyżowej

• chloramfenikol i erytromycyna - wykazują działanie 
antagonistyczne do gentamycyny i wzajemnie osłabiają 
swoją skuteczność

• surowce wpływające na pH - wahania pH znacznie obni-
żają skuteczność antybiotyku.

Preparaty na bazie gentamycyny zaleca się przechowywać  
w lodówce i zużyć w ciągu 14 dni od sporządzenia.

Praktyczne wskazówki w pracy z surowcem

g e n ta m y c y n a A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)

Farmakopea XI określa dla gentamycyny następujące stężenia 
zwykle stosowane:
• 0,3% dla roztworów
• 0,1-0,3% dla maści
• 0,3% dla maści do oczu.

Maści z dodatkiem gentamycyny można wykonywać przy uży-
ciu podłoży bezwodnych (wazeliny białej lub jej mieszaniny  
z lanoliną) lub uwodnionych (euceryny, wazeliny hydrofilowej 
lub uwodnionej mieszaniny wazeliny białej z lanoliną). Mogą 
one mieć charakter maści typu zawiesin, choć częściej emul-
sji, w których do przygotowanego podłoża wprowadza się roz-
twór gentamycyny w wodzie lub innym roztworze wodnym.

Często spotykanym dodatkiem do gentamycyny są w tym 
przypadku kortykosteroidy, które zwiększają skuteczność leku  
w przypadku wtórnie zakażonych zmian zapalnych z wysię-
kiem.

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,08
Prednisoloni 0,5
Aquae 10,0
Eucerini ad 100,0
M. f. cremor
D.S. 2 x dziennie

Rp.
Gentamycini sulf. 0,04
Hydrocortisoni 1,0
3% Sol. Acidi borici 15,0
Aquae q.s.
Eucerini ad 100,0
M.D.S. 2 x dziennie

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,16
Prednisoloni 0,6
Aquae 20,0
Rapae olei 30,0
Eucerini ad 200,0
M. f. ung. 

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,04
Hydrocortisoni 0,5
Aquae 5,0
Rapae olei 7,5
Eucerini ad 50,0
M.D.S. 2 x dziennie

Przykłady recept

Leki dermatologiczne z gentamycyną 
sporządzane w aptece

Do tej grupy preparatów zalicza się maści, kremy i roztwory 
do stosowania zewnętrznego, które wykorzystuje się w terapii 
zakażeń bakteryjnych skóry, oparzeń, odleżyn, przeszczepów 
oraz profilaktycznie w chirurgii w okresie przed- i poopera-
cyjnym. 
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Preparaty otorynolaryngologiczne  
z gentamycyną sporządzane w aptece

Leki recepturowe z dodatkiem gentamycyny wykorzystuje się 
w terapii zakażeń bakteryjnych w obrębie nosa, uszu i błony 
śluzowej jamy ustnej i gardła. Do tej grupy zalicza się prepara-
ty w postaci zawiesin glicerolowych lub roztworów wodnych, 
w których skład wchodzą obok gentamycyny także inne an-
tybiotyki, leki przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i ściągające.

Rp.
Benzocaini 1,0
Nystatyni 500.000 j.
Gentamycini sulfatis 0,08
Glyceroli ad 50,0
M.D.S. do pędzlowania jamy ustnej

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,06
Nystatyni 100.000 j.
Benzocaini 0,4
5% Sol. Boracis cum glycerini ad 20,0
M. f. susp.
D.S. 3 x dziennie na błonę śluzową jamy ustnej

Rp.
Gentamycini sulf. 0,04
Hydrocortisoni 0,1
0,9% Sol. Natrii chloridi ad 10,0
M.D.S. 2 x dziennie po 2 krople do nosa

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,24
2% Sol. Ephetonini 30,0
M. f. guttae rhinologicae

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,03
Hydrocortisoni 0,025
Aqua purificata ad 10,0
M.f. guttae otologicae
D.S. 3 × dziennie 5 kropli do ucha

Rp.
Gentamycini sulf. 0,08
Benzocaini 3,0
Paraffini liq. 16,0
Vaselini ad 100,0
M.D.S. 2 x dziennie

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,3
Bismuthi subnitrici 20,0
Vaselini hydrophylici ad 100,0
M.D.S. leczenie stopy cukrzycowej

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,08
Aquae 5,0
Lekobaza od 100,0
M. f. ung.

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,08
Hydrocortisoni 2,0
2% Sol. Lidocaini hchlor. 10,0
Benzocaini 2,0
2% Sol. Acidi borici 20,0
Eucerini 10,0
Lekobaza ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 3 x dziennie nakładać 5 g maści

Rp.
Hydrocortisoni 1,0
Gentamycini sulf. 0,1
2% Spir. Salicyl. ad 100,0
M. f. sol.
D.S. 1 x dziennie

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,08
Resorcinoli 1,0
Ethanoli 30˚ ad 100,0
M.f. sol.
D.S. 1 x dziennie

Przykłady recept
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mgr farm. Izabela Ośródka

Piśmiennictwo dostępne jest tutaj

g e n ta m y c y n a A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)

Leki recepturowe na bazie gentamycyny pełnią istotną rolę 
w okulistyce. Stosuje się je w leczeniu zapalenia powiek, ro-
gówki, spojówek, błony naczyniowej oka oraz profilaktycznie 
przed i po zabiegach chirurgicznych w obrębie gałki ocznej.

Podczas sporządzania kropli do oczu należy zwrócić uwagę 
na ważną kwestię. Dla zapewnienia odpowiedniej biodostęp-
ności i optymalnej aktywności przeciwbakteryjnej, kwaśne  
z natury roztwory wodne siarczanu gentamycyny należy 
zbuforować przez dodatek buforu fosforanowego (roztwór G). 

Do sporządzenia maści do oczu należy używać jałowego pod-
łoża maściowego, do którego wprowadza się roztwór powsta-
ły przez rozpuszczenie gentamycyny w niewielkiej ilości jało-
wej wody.

Rp.
0,3% Sol. Gentamycini 5,0
M. f. guttae ophthalmicae

Rp.
0,1% Ung. Gentamycini 10,0
M. f. ung. ophthalm.

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,08
Metronidazoli 0,5
Acidi borici 0,2
Lactosi 0,25
Cacao olei q.s.
M. f. glob. vag. 
D.t.d No XII
D.S. 1 x dziennie dopochwowo

Rp.
Gentamycini sulfatis 0,02
Nystatyni 200 000 j.
Acidi borici 0,06
Linomagi liq. 0,4
Lactosi 0,4
Witepsoli q.s.
M. f. glob. vag.
D.t.d. No XII
D.S. 1 globulkę na noc

Rp.
Gentamycini sulf. 0,08
Prednisoloni 0,0015
Nystatyni 200 000 j.
Acidi borici 0,06
Cacao olei q.s.
M. f. glob. vag.
D.t.d. No 12

Rp.
Clotrimazoli pulvis 2,0
Benzocaini 2,0
Gentamycini sulfatis 0,04
Lekobaza LUX ad 100,0
M. f. ung.
D.S. dopochwowo na noc

Przykłady recept

Gentamycyna spotykana jest także jako składnik globulek  
i maści stosowanych w leczeniu bakteryjnych infekcji pochwy 
i zmian skórnych sromu. W składzie tych preparatów oprócz 
gentamycyny zawarte bywają inne antybiotyki, chemiotera-
peutyki, leki przeciwgrzybicze oraz przeciwzapalne i przeci-
wświądowe.

Leki okulistyczne z gentamycyną 
sporządzane w aptece

Preparaty ginekologiczne z gentamycyną 
sporządzane w aptece

Przykłady recept
Rp.
Gentamycini 0,02
Vit. A liq. 10.000 j.
Acidi borici 0,06
Witepsoli q.s.
M. f. glob. vag.
D. t. d. No XII
D.S. 1 globulka na noc

Podsumowanie
Racjonalna terapia przy pomocy gentamycyny stanowi obec-
nie sposób na zwalczenie wielu infekcji bakteryjnych. Racjo-
nalna, czyli trwająca jak najkrócej, poparta antybiogramem  
i połączona z monitorowaniem potencjalnych działań niepo-
żądanych. Spora w tym rola farmaceuty, który poprzez odpo-
wiednie sporządzenie leku recepturowego jest zdolny wpły-
nąć na biodostępność leku i skuteczność stosowanej terapii.

https://www.aptekarzpolski.pl/receptura/gentamycyna-jako-skladnik-lekow-recepturowych/


24

T e r a p i a  l e k a m i 
p r z e c i w g r z y b i c z y m i

W naszej stref ie klimatycznej czynnikami etiologicznymi  
zakażeń grzybiczych najczęściej  są drożdżaki, głównie z rodza -

ju Candida, dermatof ity,  a także grzyby pleśniowe.

2 4

W zależności od lokalizacji wyróżniamy: 
grzybice powierzchowne, które ograni-
czają się do zewnętrznych warstw skóry, 
błon śluzowych, włosów lub paznokci 
oraz grzybice układowe – narządowe,  
w tym jednoukładowe lub wieloukłado-
we, a także fungemie – grzybice uogól-
nione, związane z obecnością grzybów 
we krwi.

Grzyby chorobotwórcze zgodnie z po-
działem kliniczno-diagnostycznym zali-
czamy do czterech grup:
• Drożdżaki (np. Candida spp., Cryp-

tococcus spp.)
• Dermatofity (np. Trichophyton spp.) 

Jakie typy grzybic mogą 
zaatakować organizm?

• Grzyby pleśniowe (np. Aspergillus 
spp.)

• Grzyby dimorficzne (np. Coccidio-
ides immitis, Histoplasma capsula-
tum)
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Grupa leków Nazwa substancji Zastosowanie

Antybiotyki polienowe

Nystatyna

Do stosowania miejscowego – łagodne 
zakażenia grzybicze przewodu pokarmowego, 
w postaci zawiesiny, w postaci globulek – 
zakażenia pochwy i sromu

Natamycyna
Do stosowania miejscowego, w postaci globulek 
lub kremu (działa również na Trichomonas 
vaginalis)

Amfoterycyna B 
postać klasyczna – deokyscholan,
postać związana z lipidami – ABLC, 
postać liposomalna – L-AmB

Kandydemia i inwazyjna kandydoza, kandydoza 
OUN, zakażenia C. krusei, kryptokokoza, w tym 
OUN, mukormykoza, aspergiloza oporna na 
worikonazol

Alliloaminy Terbinafina Miejscowo – w postaci kremu, doustnie – lecze-
nie grzybic skóry, błon śluzowych, paznokci

Azole I generacja

Pochodne imidazolu

Klotrimazol
Do stosowania miejscowego, globulki lub krem 
– zakażenia skóry, błon śluzowych, narządów 
płciowych

Mikonazol Do stosowania miejscowego, na skórę, błony 
śluzowe, w postaci globulek

Bifonazol Do stosowania miejscowego, w postaci kremu 
lub roztworu

II generacja

Ketokonazol
Do stosowania miejscowego głównie – szampo-
ny, rzadko stosowany ogólnie z uwagi na profil 
działań niepożądanych

Pochodne triazolu

III generacja

Flukonazol
Zakażenia powierzchowne C. albicans, 
układowe, kandydemie, profilaktyka zakażeń 
grzybiczych. Kryptokokoza – postać łagodna

Itrakonazol
Zakażenia skóry, błon śluzowych, paznokci, 
oczu, narządów płciowych. Inwazyjna, oporna 
aspergiloza

Worykonazol
Inwazyjna aspergiloza, leczenie alternatywne 
w zakażeniach o etiologii Candida spp., zakaże-
nia Fusarium i Scedosporium

Pozakonazol

Profilaktyka inwazyjnych zakażeń grzybiczych u 
pacjentów leczonych hematologicznie, leczenie 
inwazyjnych zakażeń grzybiczych opornych na 
leczenie

Echinokandyny

Kaspofungina

Kandydemia, inwazyjna kandydoza. Zakażenia 
Candida spp. z wyjątkiem zakażeń OUN, układu 
moczowego oraz endophthalmitis

Mykafungina

Anidulafungina

Pochodne fluoropirymidyny 5-fluorocytozyna Stosowanie i.v. –  w skojarzeniu z amfoterycyną 
B w leczeniu aspergilozy

Pochodne pirydynonu

Cyklopiroks Do stosowania miejscowego, w postaci lakieru 
do paznokci

Cyklopiroksolamina Do miejscowego stosowania w postaci roztwo-
rów, żeli, kremu, szamponów
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W zakażeniach grzybiczych stosowane są leki antymikotycz-
ne. W zależności od zakresu i umiejscowienia zakażenia mogą 
być stosowane miejscowo lub ogólnie. Leki te obejmują kilka 
grup. Krótką charakterystykę przedstawiono w tabeli.

Antybiotyki polienowe działają grzybobójczo poprzez oddzia-
ływanie z ergosterolami błony komórkowej grzyba tworząc 
kanały transbłonowe, co skutkuje depolaryzacją błony i wy-
ciekiem zawartości komórki na zewnątrz. Doprowadza to do 
lizy komórki. 

Zarówno nystatyna, jak i natamycyna są stosowane wyłącznie 
w leczeniu miejscowym. Nystatyna po podaniu doustnym nie 
wchłania się z przewodu pokarmowego, dlatego wykorzysty-
wana jest w profilaktyce i leczeniu drożdżakowych zakażeń 
jamy ustnej, gardła oraz przewodu pokarmowego. Antybio-
tykiem polienowym stosowanym w zakażeniach układowych 
jest amfoterycyna B (AmB). 

Amfoterycyna B wykazuje wiele możliwych działań niepożą-
danych wskutek niespecyficznego wiązania ze sterolami bło-
ny komórkowej komórek ssaków. Do najczęstszych zaliczamy 
nefrotoksyczność, a także reakcje związane z samym poda-
niem. Lek należy podawać w powolnym wlewie. Pojawienie 
się form lipidowych AmB, wśród których możemy wyróżnić 
postać liposomalną – L-AmB oraz formę kompleksu lipido-
wego – ABLC, poprawiło profil bezpieczeństwa substancji bez 
utraty jej skuteczności. W trakcie stosowania AmB konieczna 
jest kontrola stężenia elektrolitów, z uwagi na możliwość hi-
pokaliemii. 

Wiązanie leku z lipidem poprawia jego kinetykę poprzez po-
wolne uwalnianie, a jednocześnie ułatwia wychwyt przez krą-
żące monocyty i fagocyty, co sprzyja transportowi do ogniska 
zakażenia. Formy lipidowe penetrują lepiej do wątroby, śle-
dziony oraz płuc. 
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W płucach wyższe stężenie osiąga ALBC, natomiast w OUN 
L-AmB. AmB stanowi lek z wyboru w leczeniu kryptokoko-
wego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Preparaty lipi-
dowe osiągają stosunkowo niskie stężenia w moczu, dlatego  
w przypadku infekcji obejmującej drogi moczowe zalecane 
jest stosowanie formy klasycznej (deoksycholanu). Istnie-
ją dane mówiące, że liposomalna postać AmB odznacza się 
najlepszą tolerancją. Z uwagi na długi okres półtrwania, może 
być podawana raz dziennie.  

Jakie jest ryzyko wystąpienia interakcji?

AmB nie jest metabolizowana przez enzymy cytochromu 
CYP450, dlatego ryzyko interakcji jest stosunkowo niskie. Na-
leży jednak zwrócić uwagę na leki o potencjale nefrotoksycz-
nym, a także powodujące zaburzenia elektrolitowe.  

Azole hamują aktywność demetylazy 14-α-lanosterolu, czyli 
CYP51, doprowadzając do zahamowania syntezy ergosterolu 
w błonie komórkowej grzyba. Pochodne imidazolowe (azole 
I generacji) takie jak klotrimazol, bifonazol czy mikonazol są 
stosowane miejscowo w grzybicach powierzchownych wy-
wołanych przez Candida i dermatofity. Wykazują skuteczność  
w leczeniu łupieżu pstrego oraz wykazują słabe działanie prze-
ciwbakteryjne (działają na niektóre bakterie Gram-dodatnie). 
Używane są w postaci maści, kremów, płynów do użytku ze-
wnętrznego oraz globulek dopochwowych. Ketokonazol w po-
staci doustnej jest rzadko stosowany z uwagi na profil działań 
niepożądanych. Wykorzystywany jest natomiast do leczenia 
grzybic owłosionej skóry głowy w postaci szamponów. 

Jakie jest zastosowanie antybiotyków 
polienowych?

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić 
podczas stosowania amfoterycyny B?

Jakie są właściwości farmakokinetyczne 
amfoterycyny B?

Terbinafina działa na dermatofity, pleśnie i grzyby dimorficz-
ne, słabo działa na Candida.  Hamuje epoksydazę skwalenu, 
prowadząc do niedoboru ergosterolu i kumulację skwalenu, 
co powoduje śmierć komórki. W przypadku stosowania do-
ustnego, terbinafina gromadzi się w skórze, włosach i paznok-
ciach. Jest również stosowana miejscowo w postaci kremu 
w zakażeniach grzybiczych skóry. Jest silnym inhibitorem CY-
P2D6, co ma wpływ na leki metabolizowane przez ten izoen-
zym. Terbinafina ulega metabolizmowi z udziałem co najmniej 
7 izoenzymów, głownie: CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8  
i CYP2C19.

Jakie jest zastosowanie pochodnych azoli 
w terapii grzybic?

Jakimi lekami przeciwgrzybiczymi  
dysponujemy?

Co należy wiedzieć o antybiotykach 
polienowych?

Alliloaminy - jaki jest zakres działania 
terbinaf iny?
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Azole III generacji, czyli tak zwane triazole stosowane są 
ogólnie - dostępne są w postaciach do stosowania doustne-
go, jak również parenteralnego. Najpowszechniej stosowa-
nym lekiem z grupy triazoli jest flukonazol, wykorzystywany 
w lecznictwie ambulatoryjnym i zamkniętym. Dostępny jest 
w postaci tabletek oraz płynów do infuzji. Jest lekiem z wy-
boru w zakażeniach Candida albicans. Itrakonazol w Polsce 
jest dostępny jedynie w postaci kapsułek, zakres aktywności 
przeciwgrzybiczej nieco szerszy niż flukonazolu. Worykona-
zol oraz pozakonazol stosowane są w grzybicach układowych 
jako terapie II rzutu. Na przykład worykonazol stosowany jest  
w leczeniu zakażeń Candida opornych na flukonazol (np.  
C. glabrata lub C. krusei).

Należy zwrócić uwagę na leki metabolizowane przez te enzy-
my, gdyż równoczesne stosowanie może nasilić ich działanie, 
a także zwiększyć toksyczność. Z kolei stosowanie induktorów 
enzymów cytochromu P450 może zmniejszyć działanie po-
chodnych azoli, co może objawić się nieskutecznością lecze-
nia.

Substraty CYP3A4, które mogą powodować interakcje z azo-
lami to:
• leki immunosupresyjne (cyklosporyna A, takrolimus, 

ewerolimus, sirolimus)
• statyny (atorwastatyna, simwastatyna, lowastatyna)
• benzodiazepiny krótko działające (alprazolam, midazo-

lam, triazolam)
• opioidy (fentanyl, alfentanyl, oksykodon, metadon)
• alkaloidy Vinca (winkrystyna, winblastyna)
• inhibitory proteazy HIV (sakwinawir, amprenawir, nelfi-

nawir, rytonawir)
• nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy 

(delawirdyna, newirapina)
• leki przeciwzakrzepowe (acenokumarol)

Substraty CYP2C9:
• NLPZ (ibuprofen, diklofenak)
• pochodne sulfonylomocznika (glipizyd, glibenklamid)

Silne induktory cytochromu P450 - ryfampicyna, ryfabutyna, 
ziele dziurawca, karbamazepina czy długo działające barbi-
turany mogą zmniejszać działanie leków przeciwgrzybiczych. 
Należy zachować ostrożność w trakcie terapii i w ciągu 2 tygo-
dni od ostawienia induktorów enzymatycznych. Triazole mogą 
również powodować wydłużenie odcinka QT, dlatego należy 
unikać łączenia z lekami o podobnym profilu działań niepo-
żądanych (erytromycyna, terfenadyna, astemizol, cyzapryd, 
chinidyna). 

Itrakonazolu nie należy stosować u pacjentów z niewydolno-
ścią serca, zwłaszcza w połączeniu z antagonistami wapnia 
(działanie inotropowe ujemne).

Triazole dobrze wchłaniają się z przewodu pokarmowego, wy-
różniają się dużą objętością dystrybucji i penetracją tkankową. 
W większości przypadków zalecane jest stosowanie dawki na-
sycającej, w celu szybszego osiągnięcia stanu stacjonarnego. 
Flukonazol odznacza się dobrą penetracją tkankową - osiąga 
wysokie stężenia w plwocinie, ślinie, OUN, skórze właściwiej 
i warstwie rogowej naskórka. Wydalany jest w 90% w postaci 
niezmienionej przez nerki, dlatego osiąga stężenie terapeu-
tyczne w układzie moczowym. 

Worykonazol charakteryzuje się złożonym profilem farmako-
kinetycznym, dostępność biologiczna preparatu doustnego 
zależna jest od polimorfizmu genu CYP2C19. Worykonazol 
nie osiąga stężenia terapeutycznego w układzie moczowym, 
dlatego nie jest zalecany do tego typu zakażeń. Zarówno 
worykonazol, jak i itrakonazol, podlegają silnemu metaboli-
zmowi wątrobowemu, wykazują farmakokinetykę nieliniową 
po podaniu wielokrotnym, w wyniku wysycenia metabolizmu 
wątrobowego i kumulacji w osoczu. Stężenie itrakonazolu w 
tkankach zawierających keratynę, np. skórze i paznokciach jest 
czterokrotnie wyższe niż w osoczu, dlatego często jest stoso-
wany w grzybicach paznokci, skóry oraz narządów płciowych. 

Jaka jest farmakokinetyka triazoli?

Jakie są interakcje azolowych 
leków przeciwgrzybiczych?

Substancja czynna Indukcja/inhibicja CYP450

Flukonazol Silny inhibitor CYP2C9, umiar-
kowany CYP3A4, CYP2C19

Worykonazol Inhibitor CYP2C19, CYP2C9, 
CYP3A4

Pozakonazol Inhibitor CYP3A4

Itrakonazol Silny inhibitor CYP3A4 i 
P-glikoproteiny
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Jakie są możliwe działania niepożądane 
triazoli?

Pochodne triazolowe są z reguły dobrze tolerowane, do naj-
częstszych działań niepożądanych można zaliczyć: zaburzenia 
przewodu pokarmowego, które mogą objawić się nudnościa-
mi, biegunkami czy bólami brzucha. Możliwe są także zabu-
rzenia elektrolitowe i zaburzenia czynności wątroby (podwyż-
szone poziomy enzymów wątrobowych). Często pojawia się 
wysypka, gorączka, bóle głowy lub pleców. Zaburzenia widze-
nia są częstym działaniem niepożądanym charakterystycznym 
dla worykonazolu i pozakonazolu.

Echinokandyny w leczeniu grzybic

Zarówno flukonazol, jak i worykonazol wykazują dużą do-
stępność po podaniu doustnym, wchłaniają się w około 90%, 
a sam proces wchłaniania jest niezależny od posiłku, ani 
zmian pH soku żołądkowego. Z kolei wchłanianie itrakonazo-
lu oraz pozakonazolu w zawiesinie doustnej jest zmniejszone 
w podwyższonym pH soku żołądkowego. Należy unikać jed-
noczesnego stosowania inhibitorów pompy protonowej oraz 
antagonistów receptora H2. W przypadku achlorhydrii zale-
cane jest popijanie przyjętej dawki leku kwaśnymi napojami 
gazowanymi (np. colą). Natomiast wchłanianie pozakonazolu 
z postaci tabletek dojelitowych nie jest zależne od pokarmu, 
ani od pH soku żołądkowego. W przypadku stosowania poza-
konazolu należy pamiętać, że nie można zamiennie stosować 
różnych postaci farmaceutycznych. 

Jak prawidłowo stosować azolowe 
leki przeciwgrzybicze?

Grupa echinokandyn obejmuje trzy substancje czynne: ka-
spofungina, mykafungina i anidulafungina. Echinokandyny 
są inhibitorami ściany komórkowej, a ich działanie polega na 
blokadzie syntezy glukanu ściany komórkowej i powodowaniu 
lizy osmotycznej. Związki te działają hamująco na syntetazę  
beta-1-3-D glukanu – istotnego składnika ściany komórkowej 
grzybów. Brak odpowiednika beta-glukanów w organizmach 
wyższych decyduje o ich niskiej toksyczności. 

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić 
podczas stosowania echinokandyn?

Echinokandyny są z reguły dobrze tolerowane, wśród działań 
niepożądanych można wyróżnić zaburzenia ze strony układu 
pokarmowego (mdłości, biegunka), gorączkę, a także zaburze-
nia elektrolitowe. Mogą pojawić się również zaburzenia funk-
cji wątroby, najsilniejsze przy kaspofunginie. 

Jakie jest kliniczne zastosowanie 
echinokandyn?

Echinokandyny są stosowane wyłącznie w lecznictwie za-
mkniętym, w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych,  
w tym kandydozy i aspergilozy z wyjątkiem zakażeń OUN, 
układu moczowego oraz endophtalmitis. Dobrze penetrują do 
narządów takich jak wątroba, śledziona, płuca, nerki. Nie są 
aktywne wobec Cryptococcus, Fusarium, Mucormycetes. 

Jakie interakcje wykazują echinokandyny?

Kaspofungina i mykafungina ulegają degradacji w wątrobie, 
jednak przy niewielkim udziale enzymów cytochromu CYP3A. 
Istotne klinicznie interakcje kaspofunginy dotyczą jednocze-
snego stosowania z cyklosporyną A, takrolimusem oraz rifam-
picyną, natomiast mykafungina może wykazywać interakcje  
z cyklosporyną A, sirolimusem oraz nifedypiną.
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Czy potrzebna jest modyf ikacja dawkowania triazoli przy niewydolności narządowej?

Metabolizm Niewydolność wątroby Niewydolność nerek

Flukonazol W niewielkim stopniu, 11% wydalane 
w postaci zmienionej NIE, ale należy zachować ostrożność

TAK, jest usuwany podczas 
dializ, potrzebna modyfikacja 
dawkowania

Worykonazol
CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9 – między-
osobnicza zmienność farmakokinetyki 
bardzo duża

Klasa C, wg skali Child-Pugh – należy 
zmniejszyć dawkę nasycającą NIE

Pozakonazol UDP-glukuronidacja Brak danych, należy zachować 
ostrożność NIE

Itrakonazol CYP3A4, metabolit: hydroksy-itrako-
nazol (aktywny farmakologicznie)

Brak jednoznacznych danych, należy 
zachować ostrożność

Brak jednoznacznych danych, 
należy zachować ostrożność
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Grzybica pochwy jest bardzo częstą infekcją intymną. Przyczy-
ną jest najczęściej drożdżak z rodzaju Candida – C. albicans, co 
stanowi 85-90% zakażeń. Rzadziej kandydozę powodują inne 
drożdżaki – C. glabrata, C. krusei, C. famata czy C. tropicalis. 
Głównym objawem grzybicy intymnej jest uporczywe swędze-
nie sromu, a także nieprawidłowa biaława wydzielina o grud-
kowatej konsystencji oraz pieczenie i ból sromu, którym może 
towarzyszyć dysuria lub dyspareunia. Do głównych czynników 
ryzyka rozwoju grzybicy można zaliczyć ciążę, źle kontrolowa-
ną cukrzycę, antybiotykoterapię, immunosupresję, a także 
stosowanie antykoncepcji hormonalnej. 

Lek wydala się z moczem w formie niezmienionej, dlatego wy-
maga modyfikacji dawkowania przy niewydolności nerek oraz 
podczas stosowania dializ. Z uwagi na krótki okres półtrwania 
podawana jest 4 razy dziennie - w Polsce dostępne są jedynie 
preparaty do stosowania dożylnego. Nie jest metabolizowana 
przez CYP450. 

Jaka jest farmakokinetyka flucytozyny?

Pochodne fluoropirymidyny 
- jak działa flucytozyna?

Jakie jest zastosowanie kliniczne flucytozyny?

Flucytozyna stosowana głównie z AmB w leczeniu kryptokoko-
wego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenia 
wsierdzia wywołanego przez Candida. W monoterapii wyka-
zuje wysoki potencjał indukowania oporności, dlatego stoso-
wana jest w skojarzeniu z innymi lekami przeciwgrzybiczymi, 
najczęściej z AmB, z którą wykazuje synergizm działania.  AmB 
nasila wnikanie flucytozyny do komórki grzyba.

AMB 5FC FLU ITRA VOR POS CAS MICA ANI

C. albicans ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

C. glabrata ++ ++ + + ++ ++ + + +

C. krusei ++ + - + ++ ++ ++ ++ ++

C. lusitaniae - ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++

A. fumigatus ++ - - + ++ ++ + + +

Cryptococcus neoformans ++ ++ ++ ++ ++ ++ - - -

Mucorales ++ - - - - ++ - - -

Fusarium spp. + - - + + + - - -

Scedosporium spp. + - - + + + - - -

Blastomyces dermatitidis ++ - + ++ ++ ++ - - -

Coccidioides immitis ++ - ++ ++ ++ ++ - - -

Histoplasma capsulatum ++ - + ++ ++ ++ - - -

Zakres działania najważniejszych leków przeciwgrzybiczych

AMB - Amfoterycyna B, 5-FC – 5-fluorocytozyna, FLU - flukonazol, ITRA - itrakonazol, VOR - worykonazol, POS - pozakonazol, CAS - kaspofungina, 
MICA - mykafungina, ANI - anidalufungina

Z jakimi zakażeniami farmaceuta spotyka 
się najczęściej w aptece ogólnodostępnej?

Grzybice pochwy i sromu

Jak leczy się grzybice narządów płciowych?

W 80-95% grzybice narządów płciowych stanowią nieskompli-
kowane przypadki, których leczenie polega na krótkotrwałym 
stosowaniu miejscowym lub ogólnym leków antymikotycz-
nych. W terapii doustnej najczęściej stosowany jest flukona-
zol w dawce 150 mg ze względu na profil farmakokinetyczny  
i dobre przenikanie do tkanek narządów płciowych kobiecych. 
Podanie jednorazowej dawki pozwala na utrzymanie stężenia 
leku w tkankach przez 72 godziny. Doustnie może być również 
stosowany itrakonazol (200 mg 2 razy dziennie przez 1 dzień).
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W komórkach grzyba flucytozyna ulega redukcji do 5-fluoro-
uracylu powodując zahamowanie syntezy kwasów nukleino-
wych. Wnika do komórki pod wpływem deaminazy cytozy-
nowej, która nie jest obecna w komórkach ssaków, dlatego 
flucytozyna jest bezpieczna dla człowieka. Najważniejsze dzia-
łania niepożądane to mielosupresja i hepatotoksyczność.
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Na czym polega prof ilaktyka zakażeń 
grzybiczych paznokci?
Do profilaktyki można zaliczyć odpowiednie zasady higieny, 
wycieranie skóry do sucha. W przypadku nadmiernej potliwo-
ści stosowanie antyperspirantów lub preparatów o działaniu 
przeciwgrzybiczym w postaci pudru, maści lub kremu. W przy-
padku zauważenia zmian należy obcinać paznokcie na krótko, 
używając jednorazowego sprzętu lub dezynfekując go każdo-
razowo po użyciu.

Grzybice skóry
Leczenie zakażeń grzybiczych skóry trwa z reguły około 2 tygo-
dni, a wszystkie preparaty dostępne OTC wykazują podobne 
spektrum działania obejmujące: drożdżaki, grzyby pleśniowe 
i dermatofity, z wyjątkiem terbinafiny, która słabo działa na 
zakażenia Candida. Dostępne są preparaty w postaci kre-
mów zawierających terbinafinę, klotrimazol, bifonazol. Waż-
ne jest, aby po ustąpieniu objawów stosować leczenie przez 
2 tygodnie lub nawet miesiąc, w zależności od preparatu.   
W przypadku grzybicy owłosionej skóry głowy zalecane jest 
stosowanie szamponów zawierających ketokonazol lub cyklo-
piroksolaminę. Cyklopiroks oprócz działania przeciwgrzybicz-
nego wykazuje działanie przeciwzapalne. 

Grzybica paznokci (onychomicosis)

Jakie leczenie w grzybicy paznokci jest 
najczęściej stosowane?
Z uwagi na fakt, że płytka paznokciowa jest słabo unaczy-
niona, leczenie grzybicy paznokci jest procesem trudnym  
i długotrwałym, a odsetek niepowodzeń sięga 25-50%. Czas 
odrostu nowego paznokcia u rąk wynosi około 3-6 miesięcy, 
natomiast paznokci u stopy 6-12 miesięcy, z tego względu taki 
czas trwania terapii jest zalecany. W leczeniu stosowane są 
preparaty miejscowe, ogólne lub leczenie skojarzone, które 
odznacza się największą skutecznością. Miejscowe leczenie 
powinno być stosowane jedynie w bardzo wczesnym stadium 
dystalnej i bocznej onychomikozy. Zakażoną płytkę paznokcia 
można również usunąć chirurgicznie, laserowo lub chemicznie 
(np. 40% roztworem mocznika), z jednoczesnym stosowaniem 
terapii doustnej. Ocena leczenia powinna nastąpić po około  
6 miesiącach z potwierdzeniem badaniem mikologicznym. 

Lek Częstotliwość stosowania Czas terapii w grzybicy paznokci 
u rąk

Czas terapii w grzybicy paznokci 
u stóp

Preparaty do stosowania miejscowego

Amorolfina 5% Raz w tygodniu (lub 2 razy w 
tygodniu) 6 miesięcy 9-12 miesięcy

Cyklopiroks 8%

Co drugi dzień przez pierwszy 
miesiąc, drugi miesiąc – 2 razy w 
tygodniu, od trzeciego miesiąca - raz 
w tygodniu

6 miesięcy 12 miesięcy

Bifonazol + mocznik Codziennie 7-14 tygodni - zależy od stopnia zakażenia lub grubości paznokcia

Bifonazol Codziennie 4 tygodnie

Preparaty do stosowania ogólnego

Terbinafina 250 mg dziennie
6 tygodni 12 tygodni

Itrakonazol
200 mg dziennie (terapia ciągła)

200 mg – 2 razy dziennie (terapia 
pulsowa: 7 dni + 3 tygodnie przerwy) 2 pulsy 3 pulsy

Flukonazol 150 mg na tydzień 3 miesiące 6 miesięcy

Metody terapii grzybic paznokci

Zakres działania wszystkich leków jest podobny i obejmuje grzyby drożdżopodobne, dermatofity, a także pleśnie. 
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W leczeniu miejscowym najczęściej stosuje się nystatynę, klo-
trimazol, natamycynę w postaci globulek lub kremów. Zaleca-
ne jest również stosowanie probiotyków zawierających bakte-
rie kwasu mlekowego – Lactobacillus. U pacjentek z drożdżycą 
nawrotową (4 infekcje w ciągu roku) zalecane jest dłuższe sto-
sowanie leków przeciwgrzybiczych. Terapię dzieli się na 2 eta-
py – terapię indukcyjną oraz podtrzymującą trwającą do 6 mie-
sięcy, która obejmuje zarówno terapię miejscową, jak i ogólną. 

Grzybica paznokci wywołana jest przez głównie przez der-
matofity antropofilne rodzaju Trichophyton głównie T. ru-
brum (około 80%), drożdżaki oraz grzyby pleśniowe. Może 
obejmować jedną lub kilka płytek jednocześnie. Grzybica pa-
znokci powoduje stopniową zmianę barwy na żółto-brązową, 
mleczno-żółtą lub zielono-brązową, a powierzchnia może ulec 
znacznemu pogrubieniu oraz pofałdowaniu. Do czynników 
ryzyka rozwoju onychomikozy zalicza się starszy wiek, płeć 
męską i współistniejące choroby, takie jak łuszczyca, cukrzyca 
czy przewlekła niewydolność żylna. Miejscowymi czynnikami 
ryzyka są nadmierna potliwość lub suchość skóry, a także za-
burzenia ukrwienia kończyn.

Piśmiennictwo dostępne jest tutaj

mgr farm. Anna Grzywa

https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/terapia-lekami-przeciwgrzybiczymi/
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Peptydy w kosmetykach

Peptydy to związki  chemiczne zbudowane z  aminokwasów. 
Cząsteczki  zawierające 2 do 10 aminokwasów to ol igopep -
tydy,  zawierające ponad 10 to polipeptydy,  a powyżej  100 
-makropeptydy,  czyli  białka.  W przyrodzie  występują 22 

naturalne aminokwasy,  co daje  kombinacje  484 różnych di -
peptydów i  5153632 pentapeptydów. Oczywiście  nie  wszyst -

kie mogą być stosowane w kosmetologii .

3 2

Białka zasadniczo pełnią funkcję struktu-
ralną, w kosmetykach natomiast znajdu-
ją zastosowanie jako humektanty, czyli 
substancje nawilżające. Proteiny jako 
surowce kosmetyczne są otrzymywa-
ne w wyniku częściowej lub całkowitej 
hydrolizy białek naturalnych: kolagenu, 
elastyny, keratyny, białek mleka, jedwa-
biu, pszenicy, soi, kukurydzy, migdała. 
 
Czym różnią się  peptydy 
wykorzystywane  
w kosmetologii?

W medycynie peptydy stosowane są 
w leczeniu uszkodzeń i ran skóry, stąd 
zainteresowanie w celu wykorzystania 
ich w kosmetologii. W wyniku uszkodze-
nia skóry wydzielane są m. in. peptydy, 
pełniące rolę czynników chemotaktycz-
nych, przyciągających różne komórki, 
między innymi leukocyty. Zapocząt-
kowują reakcję zapalną, która z kolei 
stymuluje fibroblasty i proces gojenia. 
Mechanizm działania peptydów jest 
związany z naturalnym procesem na-
prawczym.

Powyższe proteiny różnią się powino-
wactwem do keratyny naskórka, właści-
wościami higroskopijnymi i filmotwór-
czymi. W przypadku białek nie można 
też pominąć enzymów. W kosmetykach 
stosowane są papaina i bromelaina 
(bromelina) w celu łagodnego złuszcza-
nia. 

Peptydy w medycynie

Aminokwasy wchodzą w skład NMF (Na-
tural Moisturizing Factor, czyli Natural-
nego Czynnika Nawilżającego) i mogą 
wnikać do głębszych warstw naskórka. 
W kosmetykach pełnią funkcję humek-
tantów.
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• Peptydy sygnałowe, sygnalizacyjne (signal peptides)  
- zwiększają produkcję składników macierzy zewnątrzko-
mórkowej skóry właściwej: kolagenu, elastyny, glikozami-
noglikanów (GAG), proteoglikanów i fibronektyny.

• Peptydy hamujące aktywność enzymów, np. metalo-
proteinaz i tyrozynazy oraz hamujące uwalnianie neu-
rotransmiterów, np. acetylocholiny, katecholaminy i no-
radrenaliny. 

• Peptydy pełniące funkcję nośników ze względu na zdol-
ność wiązania i przenoszenia np. jonów metali. 

Które peptydy mają zastosowanie 
w kosmetologii?

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e) p e p t y d y  w  k o s m e t y k a c h

• Lipopeptyd, Pentapeptyd pal-KTTKS - palmitoilo-pen-
tapeptyd-4 (INCI: Palmitoyl Pentapeptide-4) fragment 
prokolagenu typu I, który występuje naturalnie w skó-
rze. Częściej wykorzystuje się jego bardziej stabilną i le-
piej przyswajalną palmitylowaną pochodną. Stymuluje 
syntezę kolagenu I, elastyny i fibronektyny, niektórych 
GAG oraz kolagenu IV, który występuje w połączeniu 
skórno-naskórkowym (dermal-epidermal junction, DEJ). 
Wzmacnia przez to spójność strefy DEJ, która w procesie 
starzenia zmienia się z pofałdowanej na bardziej płaską. 

• Karnozyna - dipeptyd (INCI: Carnosine), występujący 
naturalnie w organizmie, jest to antyoksydant, który ha-
muje glikację białek podporowych skóry, wydłuża życie 
fibroblastów i sprzyja ich podziałom. 

• Collaxyl® - heksapeptyd-9, to peptyd biomimetyczny, 
działający jak cząsteczka sygnałowa pobudzająca produk-
cję kolagenu, fibronektyny, lamininy-5 oraz integryn.

• Syn-Coll® - palmitoilo-tripeptyd-5, mały peptyd, który 
imituje trombospondynę I, dzięki czemu aktywuje trans-
formujący czynnik wzrostu β (TGF-β, transforming growth 
factor β), co prowadzi do rozpoczęcia syntezy kolagenu  
w fibroblastach. Hamuje także aktywność metaloprote-
inaz macierzy MMP-1 i MMP-3, zabezpieczając włókna 
kolagenowe przed degradacją. Efektywne stężenie to 
2,5%.

• Telangyn® - Acetyl tetrapeptide-40, tetrapeptyd hamują-
cy uwalnianie interleukin (IL-6 i IL-8), przez co zapobiega 
rozwojowi reakcji zapalnej. Działa fotoprotekcyjnie, ha-
muje aktywność kolagenazy oraz melanogenezę. 

Peptydy sygnałowe

Peptydy typu botox-like wpływają na powstawanie i zapobie-
gają utrwalaniu się zmarszczek mimicznych. Komórki skóry, 
poddawane powtarzalnym napięciom tracą swoje właściwo-
ści kurczliwe i nie rozprężają się. Peptydy przeciwdziałają tym 
napięciom, przez co hamują powstawanie zmarszczek mimicz-
nych. W medycynie estetycznej powszechnie wykorzystuje się 
toksynę botulinową, która hamuje uwalnianie acetylocholiny 
(ACh). ACh jest wydzielana na złączu nerwowo-mięśniowym  
i w wyniku jej działania dochodzi do skurczu mięśnia. Ta-
kie powtarzalne skurcze prowadzą do powstania zmarszczki 
mimicznej. W recepturach kosmetyków pojawiają się peptydy 
naśladujące działanie toksyny botulinowej, tzw. peptydy bo-
tox-like. 

• Matrixyl 3000 - połączenie palmitoilo-tripeptydu-1  
i palmitoilo-tetrapeptydu-7, które pobudza procesy re-
generacyjne przez stymulację produkcji kolagenu, elasty-
ny, kwasu hialuronowego i fibronektyny. Jest efektywny  
w stężeniu 3-5%, niestety wiele kosmetyków zawiera stę-
żenia zbyt niskie, które można określić jako „marketin-
gowe”. 

• Heksapeptyd VGVAPG - jest to fragment elastyny o dzia-
łaniu hemostatycznym.

• Tetrapeptydy - fragmenty fibronektyny, która wiąże ko-
mórki skóry i umożliwia przekaźnictwo międzykomórko-
we.

Inhibotory neurotransmiterów, 
ol igopeptydy typu botox- l ike

• Acetyl Glutamyl Heptapeptide-1, czyli oktapeptyd 
SNAP-8. Mięśnie kurczą się, gdy uaktywni się bodziec 
- przekaźnik nerwowy, zainicjowany przez kompleks 
SNARE. SNARE jest uformowany przez proteiny VAMP 
(Vesicle Associated Membrane Proteins), syntaksynę  
i SNAP-25, czyli białko synaptosomalne. SNAP-8 moduluje 
formowanie się tego kompleksu i zaburza funkcjonalność 
składnika kompleksu SNAP-25. SNARE ulega destabiliza-
cji, prowadząc do osłabienia skurczu mięśnia i zapobie-
gając tworzeniu się zmarszczek. Reasumując, SNAP-8 re-
dukuje głębokość zmarszczek mimicznych (głównie czoło  
i okolice oczu), jest łagodniejszą, tańszą i bezpieczniejszą 
alternatywą dla botoxu. Można go stosować w różnych 
formach fizykochemicznych: emulsja, żel, serum, w stę-
żeniu 3-10%. 
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• Acetyl hexapeptide-3 - heksapeptyd (Argireline®, SNAP- 
6), to macierzysta forma peptydu, z którego zsyntety-
zowano SNAP-8. W badaniach in vitro dowiedziono,  
że wpływa na tworzenie kompleksów białkowo-wapnio-
wych i zapobiega zależnej od wapnia egzocytozie ACh. 
Nie można jednak powiedzieć, że argirelina działa jak 
toksyna botulinowa, bo nie jest wprowadzana podskór-
nie i nie blokuje pracy mięśni mimicznych. Reakcja ma 
charakter powierzchowny, a testy in vivo potwierdzają 
wygładzenie zmarszczek mimicznych. SNAP-6 posiada 
właściwości regeneracyjne obejmujące naskórek i skórę 
właściwą. Wspomaga odnowę i regenerację skóry po-
przez usprawnienie komunikacji międzykomórkowej. Sty-
muluje syntezę białek strukturalnych skóry, czego efek-
tem jest poprawa jędrności oraz spłycenie zmarszczek. 
Badania wykazały, że 1,5% stężenie SNAP-6 znacznie re-
dukuje głębokość zmarszczek po 4 tyg. stosowania.

• Adenoxine - kompleks peptydów, adenozyny i magnezu. 
Magnez jest blokerem kanału wapniowego. Adenoksyna 
zapobiega skurczom fibroblastów związanym z wnika-
niem do komórki wapnia.

• ProSense - mieszanina acetyl tetrapeptide-15 i hekta-
peptide-10. Są to neuropeptydy zmniejszające stany za-
palne i podrażnienia skóry. ProSense redukuje kaskadę 
procesów zapalnych, podnosi próg tolerancji i odporno-
ści skóry wrażliwej na czynniki zewnętrzne (temperatura, 
kosmetyki i inne czynniki drażniące).

• Biopeptox - dipeptyd, obniżający częstotliwość skurczów 
mięśni.

• Myoxinol - naturalny kompleks oligopeptydów z nasion 
tropikalnego gatunku okry (Hibscus esculentus) (INCI: 
Hydrolyzed Hibiscus Esculentus Extract (and) Dextrin).

• Syn-Ake - (INCI: Dipeptide diamniobutyroyl benzylamide 
diacetate) syntetyczny tripeptyd-3 o budowie podobnej 
do składnika jadu żmii Tropidolaemus waglerii (Trwożni-
ca Waglera). Jest odwracalnym antagonistą mięśniowych 
receptorów nikotynowych dla Ach. Blokuje napływ jonów 
sodowych do komórki, uniemożliwiając skurcz mięśnia. 
Efektem jest wygładzenie zmarszczek mimicznych. Zale-
cane stężenie w kosmetyku to 1-4%.

• Leuphasyl - pentapeptyd-3, sugerowane stężenie to 2%.
• Tripeptyd-1 (twarz) i acetyl tetrapeptyd-5 (na okolice 

oczu) - peptydy biomimetyczne zapobiegające glikacji 
kolagenu i elastyny. Acetyl tetrapeptyd-5 (INCI: Acetyl 
tetrapeptide-5) poprawia wytrzymałość ścian naczyń 
krwionośnych, usprawnia drenaż i spowalnia proces two-
rzenia się zmarszczek, cieni i obrzęków („worków”) pod 
oczami (redukcja o 70% po 28 dniach kuracji).
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Peptydy pełniące funkcję  nośników 

Peptydy nośnikowe odgrywają swoją rolę ze względu na zdol-
ność wiązania i przenoszenia np. jonów metali, będących ko-
faktorami reakcji metabolicznych. Zwykle mają też wpływ na 
syntezę białek podporowych skóry.

GHK-Cu - glycyl-L-hystydyl-L-lysine to tripeptyd (INCI: Cop-
per Tripeptide-1) wiążący i transportujący miedź. Miedź (Cu) 
jest kofaktorem dysmutazy ponadtlenkowej (SOD), enzymu 
uczestniczącego w procesach antyoksydacyjnych. Cu jest tak-
że kofaktorem oksydazy lizyny, biorącej udział w syntezie kola-
genu. GHK-Cu działa także jako peptyd sygnałowy - stymuluje 
produkcję kolagenu, metaloproteinazy-2 macierzy (MMP-2)  
i inhibitorów metaloproteinaz TIMP-1 (tissue inhibitor meta-
loproteinase) i TIMP-2. Zapewnia stałe stężenie wody w skó-
rze właściwej oraz przyczynia się do usuwania uszkodzonego 
kolagenu i elastyny z matrycy pozakomórkowej. Takie działa-
nie remodelujące tkankę łączną próbuje się wykorzystywać  
w preparatach wspomagających gojenie ran oraz w wyniku 
fotouszkodzeń skóry.

Peptydowe czynniki  wzrostu

Warto także wspomnieć o peptydach, będących czynnikami 
wzrostu. Jedną grupę stanowią peptydowe składniki mające 
wpływ na czynniki wzrostu np. Syn-coll® działający ochronnie 
na czynnik wzrostu fibroblastów 2 (fibroblast growth factor 
2, FGF-2). Drugą grupę stanowią czynniki wzrostu identyczne 
z ludzkimi, pozyskiwane w bakteryjnych lub roślinnych syste-
mach ekspresyjnych. Do czynników wzrostu mających właści-
wości przeciwstarzeniowe zalicza się:
• GM-CSF (granulocyte monocyte colony stimulating fac-

tor, czynnik stymulujący wzrost kolonii granulocytów  
i monocytów). Analog GM-CSF stymuluje procesy na-
prawcze w skórze, przyspiesza migrację keratynocytów 
i fibroblastów oraz wzmaga produkcję białek struktural-
nych, głównie kolagenu typu I.

• TGF-β (transforming growth factor β - transformujący 
czynnik wzrostu β). Syntetyczny ma podobne działanie,  
a dodatkowo pobudza syntezę fibronektyny. INCI: sh- 
polypeptide-22.

• EGF (epidermal growth factor - epidermalny czynnik 
wzrostu) otrzymywany metodami bioinżynierii, chro-
ni skórę przed skutkami starzenia się. Indukuje syntezę 
kolagenu, elastyny i fibronektyny, dzięki czemu redukuje 
głębokość zmarszczek i uelastycznia skórę.  INCI: sh-O-
ligopeptide-1 (SH - Synthetic Human Epidermal Growth 
Factor)
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Białka naprawcze DNA: 
fotoliaza i endonukleaza

Praktyczne wskazówki - z czym nie łączyć?

Jak znaleźć „dobry”, czyli efektywny 
kosmetyk peptydowy?
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Peptydy są obecne w produktach zarówno marek selektyw-
nych, masowych jak i dermokosmetyków. Idealnie byłoby, 
gdyby znane było stężenie zastosowane w danym produk-
cie. W większości firmy zasłaniają się tajemnicą handlową  
i nie umieszczają takich informacji na opakowaniu. Zgodnie z 
prawem nie mają obowiązku, by podawać stężenie substancji 
aktywnej. Warto jednak przeanalizować skład INCI - im wy-
żej znajdują się w tym spisie peptydy (poniżej: przykładowa 
receptura serum), tym stężenie jest wyższe. W przypadku 
drugiej receptury (krem) peptydy znajdują się na końcu INCI,  
co oznacza, że występują w stężeniu niższym niż 1% i najpraw-
dopodobniej nie będą miały zauważalnego działania prze-
ciwzmarszczkowego.

Serum z wysoką zawartością peptydów 
(Matrixyl  3000, Syn-Ake,  Argirel ine, 
peptydy miedziowe) 

• Interleukiny (np. IL-10) - syntetyczna IL-10 wykazuje wła-
ściwości przeciwzapalne, dzięki czemu łagodzi podrażnie-
nia skóry.

Fotoliaza i endonuleaza to enzymy naprawcze, które często 
są dodawane do kosmetyków chroniących przed promienio-
waniem UV.

Fotoliaza jest izolowana z sinic Anacystis nidulans, a en-
donukleaza z bakterii Micrococcus luteus. Fotoliaza posiada 
2 chromofory, które ulegają aktywacji pod wpływem światła. 
Enzym wiąże się z DNA i rozpoznaje uszkodzenie spowodowa-
ne negatywnym wpływem promieniowania UV. W następnej 
kolejności wycina uszkodzenie wraz z sąsiadującymi nukle-
otydami. Powstała luka jest wypełniana podczas syntezy DNA 
tego odcinka z udziałem polimerazy. Endonukleaza natomiast 
działa niezależnie od światła, usuwa nieprawidłowe zasady 
nukleinowe lub całe nukleotydy. Fotoliaza i endonukleaza 
zmniejszają wytwarzanie mediatorów stanu zapalnego, m.in. 
IL-1, IL-6, IL-8, dzięki czemu łagodzą podrażnienia i hamują 
aktywność metaloproteinaz odpowiedzialnych za degradację 
włókien kolagenowych. Aby ułatwić przenikanie enzymów, 
umieszcza się je w fosfolipidowych otoczkach. Efektem dzia-
łania białek naprawczych DNA jest odbudowana skóra o więk-
szej sprężystości.

Nie zaleca się łączenia w jednej rutynie pielęgnacyjnej pepty-
dów z kwasami AHA i BHA, zarówno z produktami o wysokich 
stężeniach, jak i do pielęgnacji domowej, np. z tonikami kwa-
sowymi. Peptydy są wrażliwe na zmianę pH i może dojść do 
ich hydrolizy. Nie poleca się też stosować ich łącznie z witami-
ną C w formie kwasu askorbinowego (Ascorbic Acid, AA) lub 
pochodnej etylowej. AA zaleca się w takiej sytuacji stosować 
rano, a peptydy wieczorem. 

Wiele źródeł naukowych porównuje efekty działania pepty-
dów do retinoidów, pozbawionych jednak działania podraż-
niającego. Można też łączyć retinoidy z peptydami. Wyjątkiem 
są peptydy miedziowe, gdyż retinol może ulec degradacji  
w kontakcie z miedzią. Peptydy często występują w formula-
cjach z aminokwasami, ceramidami, trehalozą, kwasem hialu-
ronowym, łączy się także różne peptydy w jednym produkcie.
By zauważyć wpływ peptydów na skórę należy stosować je re-
gularnie przez 4-12 tygodni.

Aqua, Glycerin, Lactococcus Ferment Lysate, Copper Tripep-
tide-1, Acetyl Hexapeptide-8, Pentapeptide-18, Palmitoyl 
Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Tripepti-
de-38, Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate, 
Acetylarginyltryptophyl Diphenylglycine, Sodium Hyaluronate 
Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Allantoin, Glycine, Alani-
ne, Serine, Valine, Isoleucine, Proline, Threonine, Histidine, 
Phenylalanine, Arginine, Aspartic Acid, Trehalose, Fructose, 
Glucose, Maltose, Urea, Sodium PCA, PCA, Sodium Lactate, 
Citric Acid, Hydroxypropyl Cyclodextrin, Sodium Chloride, 
Sodium Hydroxide, Butylene Glycol, Pentylene Glycol, Acacia 
Senegal Gum, Xanthan Gum, Carbomer, Polysorbate 20, Di-
methyl Isosorbide, Sodium Benzoate, Caprylyl Glycol, Ethyl-
hexylglycerin, Phenoxyethanol.

Krem przeciwzmarszczkowy z  Matrixyl 
3000
Water, Glycerin, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter Extract, 
Hydrogenated Coconut Oil, Cetyl Palmitate, Caprylic/Capric 
Triglyceride, Isohexadecane, Macadamia Integrifolia Seed 
Oil, Dicaprylyl Carbonate, Arachidyl Alcohol, Behenyl Alcohol, 
Parfum/Fragrance, Dimethicone, Glyceryl Stearate, Peg-100 
Stearate, Butylene Glycol, Hydroxyacetophenone, Arachidyl 
Glucoside, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 
Chlorphenesin, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Lauroyl Ly-
sine, Tocopheryl Acetate, Dimethicone Crosspolymer, Xan-
than Gum, Tetrasodium Edta, Sodium Hydroxide, Bht, Sodium 
Hyaluronate, Carbomer, Sodium Lactate, Polysorbate 20, Sem-
pervivum Tectorum Extract, Panax Ginseng Root Extract, To-
copherol, Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7. 
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Piśmiennictwo

p e p t y d y  w  k o s m e t y k a c h

Peptydy mają wielokierunkowe działanie, są stosowane  
w medycynie regeneracyjnej i przeciwstarzeniowej. Wpływają 
na podtrzymywanie i pobudzanie mechanizmów odtwórczych 
skóry, stymulują fibroblasty do produkcji kolagenu, pomagają 
uszczelniać barierę hydrolipidową. Peptydy biomimetyczne, 
syntetyczne o sekwencji homologicznej do cząsteczek natu-
ralnie występujących w organizmie człowieka, np. czynników 
wzrostu, cząsteczek sygnałowych, cytokin, receptorów lub 
białek strukturalnych skóry, mogą zastępować składniki bra-
kujące w skórze lub stymulować ją do produkcji potrzebnych 
komponentów.
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M o n a k o l i n a  K  i  w yc i ą g  z  o w o c ó w  b e r g a m o t y. 
J a k a  j e s t  i c h  r o l a  w  l e c z e n i u  dy s l i p i d e m i i ?

Choroby  sercowo-naczyniowe stanowią obecnie  najczęstszą 
przyczynę  zgonów na świecie .  Za  ich  występowanie  odpo -
wiada ki lka  czynników,  wśród których najbardzie j  rozpo -

wszechnionym jest  dys l ipidemia.  Pierwszą l inię  je j  l eczenia 
stanowią najczęście j  syntetyczne  statyny,  jednak w wie lu 

przypadkach terapię  winno s ię  rozpoczynać  od  modyf ikacj i 
d iety  i  s tosowania  naturalnych substancj i  h ipol ipemizują -

cych.  Przeprowadzone  badania  wykazują,  że  istotną aktyw -
ność  w te j  dziedzinie  posiada monakol ina K i  wyciąg  z  owo -

ców bergamoty.

3 9

Dyslipidemia, z którą zmaga się niemal 
20 milionów Polaków, należy do zabu-
rzeń gospodarki lipidowej. Najwięk-
sze znaczenie w kwestii śmiertelności  
z powodu incydentów sercowo-naczy-
niowych stanowi podwyższony poziom 
frakcji lipoprotein o niskiej gęstości 
(LDL), cholesterolu całkowitego (TC), 
trójglicerydów (TG) i apolipoproteiny B 
(apoB). Obniżenie wartości tych wskaź-
ników do wartości docelowych stanowi 
cel leczenia dyslipidemii.

Istotną rolę odgrywa także żywność 
funkcjonalna, do której zaliczyć można 
produkty bogate w fitosterole i fitosta-
nole - substancje konkurujące z chole-
sterolem o wchłanianie w jelitach: rośli-
ny strączkowe, oleje roślinne, nasiona 
słonecznika i sezamu oraz wzbogacone 
margaryny roślinne. 

Stosowanie suplementów diety zawie-
rających monakolinę K lub/i wyciąg  
z owoców bergamoty stanowi istotny 
etap będący pomostem między mody-
fikacją diety i stylu życia, a farmako-
terapią. Pozwala na redukcję stężenia 
LDL nawet o 30% i w wielu przypadkach 
uniknięcia stosowania statyn, które 
charakteryzują się poważnymi działa-
niami niepożądanymi (miopatia, rabdio-
mioliza, zaburzenia czynności wątroby) 
i wielu pacjentów cierpi z powodu ich 
nietolerancji.

Na czym polega piramida 
modyf ikacji  l ipidogramu?

Zgodnie z piramidą modyfikacji lipido-
gramu (Rysunek 1) podstawę leczenia 
hipercholesterolemii stanowią metody 
niefarmakologiczne, czyli codzienna ak-
tywność fizyczna i odpowiednia dieta 
bogata w nienasycone kwasy tłuszczowe 
i produkty o niskiej zawartości choleste-
rolu. 
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Budowa chemiczna monakoliny K

Produkcja masowa monakoliny K

Monakolina K - jak to działa?

m o n a k o l i n a  k

Trwająca dziesięć dni tlenowa hodowla grzyba pozwoliła uzy-
skać nową substancję, której nadano nazwę monakoliny K. 
Późniejsze badania pozwoliły ustalić, że mewinolina i monako-
lina K stanowią pod względem chemicznym ten sam związek, 
który nazwano lowastatyną.

Obecnie monakolina K otrzymywana jest w wyniku fermen-
tacji ziaren ryżu (Oryza sativa) pod wpływem drożdży z ga-
tunku Monascus purpureus, M. pilosus, M. floridanus lub M. 
ruber. Powstaje w ten sposób czerwony ryż drożdżowy (red 
yeast rice, RYR) bogaty w substancje o działaniu obniżającym 
poziom lipidów, do których należą różne typy monakoliny: 
kompaktyna, monakolina J, L, M, X oraz podtyp monakolina K. 
Wpływając na warunku fermentacji oraz dobierając konkretny 
gatunek drożdży, można uzyskać różne proporcje poszczegól-
nych związków z tej grupy.

Suplementy diety uzyskane w wyniku izolacji ekstraktu fer-
mentowanego czerwonego ryżu zawierają stężenie monako-
liny K większe niż 1,9%.

Dla kogo metody niefarmakologiczne będą 
odpowiednie?

Należy pamiętać, że metody niefarmakologiczne są zalecane  
i bezpieczne jedynie u pacjentów z niskim lub umiarkowanym 
ryzykiem sercowo-naczyniowym, ewentualnie w grupie osób 
o wysokim ryzyku, u których początkowa wartość LDL nie 
przekracza 100 mg/dl. W przypadku ich nieskuteczności oraz 
u pozostałych pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem ko-
nieczna jest terapia statynami lub skojarzona z innymi lekami 
hipolipemizującymi.

Warto nadmienić, że skojarzone stosowanie preparatów 
monakoliny K i wyciągu z owoców bergamoty pozwala na 
osiągnięcie lepszych wyników terapii, gdyż oba te składniki 
wykazują wobec siebie synergizm działania w zapobieganiu 
dyslipidemii.

Pod względem chemicznym monakolina K należy do polike-
tydów i może występować w dwóch formach: laktonowej  
i kwasowej (Rysunek 2). Bardziej aktywną i lepiej wchłanianą 
jest forma kwasowa, której zawartość może się wahać między 
5% a 100% monakoliny K. Przekształcenie formy laktonowej 
w kwasową poprzez otwarcie pierścienia laktonowego nastę-
puje w warunkach alkalicznych oraz w wyniku reakcji enzyma-
tycznych zachodzących w jelicie lub wątrobie.

Rysunek 1. Piramida modyfikacji lipidogramu. Źródło: opracowanie 
własne autorki

Monakolina K - jak to wszystko się 
zaczęło?

Historia odkrycia monakoliny K wiąże się z wydarzeniami  
z roku 1973, kiedy to Akira Endo i jego współpracownicy 
wyizolowali z grzyba Penicillium citrinum mewakolinę - pierw-
szą naturalną statynę. Pięć lat później Alfred Alberts z grupą 
badaczy uzyskał w wyniku fermentacji grzyba Aspergillus ter-
reus pochodną mewakoliny - mewinolinę. 

Przełomowe dla istnienia monakoliny odkrycie nastąpiło  
w 1979 roku, ponownie pod okiem Akiry Endo. Eksperymen-
towi poddano próbki jedzenia pochodzące z Tajlandii, które 
zawierały komórki grzyba z gatunku Monascus ruber. 

Rysunek 2. Postać laktonowa (A) i kwasowa (B) monakoliny K. [1]

Monakolina K wykazuje zbliżoną budowę strukturalną do 
3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (HMG-CoA), któ-
ry jest substratem dla kluczowego enzymu biorącego udział  
w endogennej syntezie cholesterolu - reduktazy HMG-CoA. 
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Czy monakolina K jest bezpieczna?

Ciekawostki na temat monakoliny K

Pozyskiwanie i skład surowca
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To podobieństwo ze strony monakoliny pozwala na silną inhi-
bicję enzymu, co skutkuje zahamowaniem produkcji choleste-
rolu we krwi na etapie tworzenia mewalonianu. Związek ten 
zmniejsza również wchłanianie egzogennych lipidów, ułatwia 
ich transport i wydalanie. Powoduje zwiększenie ilości recep-
torów dla LDL i pomaga w obniżeniu jego poziomu we krwi.
Najnowsze z badań wskazują, że stosowanie preparatów za-
wierających 10 mg monakoliny przez okres od 2 do 24 miesię-
cy może obniżyć poziom LDL o 10-20% wartości wyjściowej,  
a preparatów o zawartości 80 mg monakoliny K nawet o po-
nad 30%. Dochodzi jednocześnie do spadku poziomu TC, TG  
i apo-B we krwi oraz wzrostu poziomu HDL. 

Ponadto wynikiem stosowania monakoliny K jest obniżenie 
poziomu białka C-reaktywnego (markera stanów zapalnych 
naczyń i czynnika ryzyka choroby wieńcowej) oraz metalo-
proteinaz macierzy 2 i 9 (markerów remodelowania naczyń). 
Pozwala to stwierdzić, że jej zażywanie poprawia stan 
śródbłonka naczyń, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka 
sercowo-naczyniowego i zgonu z powodu choroby wieńcowej 
czy udaru mózgu.

Monakolina K to nie tylko lek na dyslipidemię. Jej skuteczność 
wykazano także w terapii i profilaktyce innych schorzeń:
• raka okrężnicy
• ostrej białaczki szpikowej
• raka żołądka
• choroby Parkinsona
• schizofrenii
• depresji
• chorób zapalnych i bakteryjnych.
Preparaty fermentowanego ryżu bada się także pod kątem 
wykorzystania w żywieniu zwierząt. Udowodniono, że poda-
wanie monakoliny K kurczakom pozwala na zmniejszenie stę-
żenia cholesterolu i trójglicerydów w ich mięsie oraz powo-
duje wzrost zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych.

Przeprowadzone badania wykazały, że monakolina K cechuje 
się dużym bezpieczeństwem stosowania. Nie powoduje wzro-
stu aktywności aminotransferaz ani kinazy kreatynowej. Nie 
prowadzi także do wystąpienia rabdomiolizy lub miopatii, dla-
tego może być stosowana u pacjentów nietolerujących z tego 
powodu statyn. Co prawda u osób bardzo wrażliwych może 
wystąpić zaburzenie układu mięśniowego, jednak o dużo 
mniejszym nasileniu.

Jedyne na co należy zwrócić uwagę, to aby nie stosować 
preparatów monakoliny K z lekami metabolizowanymi przez 
izoenzym CYP3A4 (werapamil, cyklosporyna, fibraty, makro-
lidy, azolowe leki przeciwgrzybicze i leki antyretrowirusowe) 
- łączne zażywanie może prowadzić do znacznego wzrostu ich 
stężenia w osoczu krwi.

Czerwony ryż drożdżowy stosowano już w roku 800 n.e.  
w Chinach jako konserwant w procesie produkcji wina, ale 
także w celach medycznych jako środek korzystnie wpływają-
cy na układ sercowo-naczyniowy. Dla Chińczyków i Japończy-
ków wciąż stanowi on ważny element codziennej diety.

Owoce bergamoty jako interesujący 
surowiec leczniczy

Pomarańcza bergamota (Citrus bergamium) to niewielkie 
drzewo należące do rodziny rutowatych. Wywodzi się z tere-
nów subtropikalnych południowej Azji, ale występuje także  
w Iranie, Argentynie, Brazylii, Wybrzeżu Kości Słoniowej i re-
jonie Morza Śródziemnego. Obecnie prawie 95% światowej 
populacji bergamoty istnieje w południowych Włoszech, kon-
kretnie w regionie Kalabria. Dzieje się tak dlatego, że skład 
tamtejszej gleby i specyficzny mikroklimat idealnie wpasowują 
się w wąski zakres warunków tolerowanych przez bergamotę. 

Cenną z punktu widzenia leczniczego częścią rośliny są owoce 
bergamoty, które wykorzystuje się dwojako:
• żółtawa skórka (tzw. flavedo) i biała błona otaczająca 

miąższ (tzw. albedo) są źródłem olejku eterycznego, któ-
ry znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle kosme-
tycznym; 

• miąższ z uwagi na gorzki smak nie jest konsumowany; 
stanowi jednak źródło wielu cennych flawonoidów.

Różnorodność i proporcje flawonoidów są w przypadku ber-
gamoty unikalne - owoce zawierają liczne flawony i flawano-
ny, których próżno szukać w soku spokrewnionej cytryny czy 
pomarańczy deserowej. Do najważniejszy należą: neoeriocy-
tryna, neohesperydyna, naryngina, rutyna, neodesmina, ro-
ifolina i poncyryna.
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Piśmiennictwo dostępne jest tutaj

Jakie działanie wykazują flawonoidy 
bergamoty?

O bergamocie warto wiedzieć…

Komu można polecać preparaty bergamoty?
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Największe znaczenie w kwestii terapii dyslipidemii odgrywają 
diglikozydy neohesperydyny i narynginy, noszące odpowied-
nio nazwy brutierydyny i melitydyny. Flawonoidy te zawie-
rają grupę 3-hydroksy-3-metylo-glutarylową, która odpowia-
da za ich podobieństwo do HMG-CoA. Wzorem monakoliny 
K kompetycyjnie blokują one aktywność reduktazy HMG-CoA  
i hamują biosyntezę endogennego cholesterolu. 

Składniki aktywne zawarte w owocach bergamoty oddziałują 
także na inne enzymy zaangażowane w metabolizm choleste-
rolu, co w ogólnym rozrachunku prowadzi do zmniejszenia 
jego produkcji i zwiększenia wydalania z kałem.

Przeprowadzone badania wykazują, że stosowanie prepa-
ratów zawierających skondensowany wyciąg z owoców ber-
gamoty w postaci BPF (ang. bergamot-derived polyphenolic 
fraction) może prowadzić do obniżenia poziomu całkowitego 
cholesterolu nawet o 31%, LDL o 40% i trójglicerydów o 39% 
oraz wzrostu poziomu HDL. Korzystne działanie przekłada się 
także na poprawę stanu śródbłonka naczyń krwionośnych. 
Stosowanie preparatów w dawce 500 i 1000 mg wyciągu 
pozwoliło zauważyć, że efekt terapeutyczny nasila się wraz  
ze wzrostem dawki.

Inne korzyści płynące ze stosowania BPF to:
• działanie hipoglikemizujące - istotne dla pacjentów cier-

piących na zespół metaboliczny;
• ochrona przed fotostarzeniem skóry i rozwojem nowo-

tworów;
• regulacja zaburzeń erekcji w przebiegu cukrzycy typu 2.

Prowadzi to do zmniejszenia dawek stosowanych leków, które 
jak wiadomo nie są pozbawione działań niepożądanych. Oma-
wiany synergizm stanowi potencjalną korzyść dla:
• pacjentów o wysokim i bardzo wysokim ryzyku sercowo-

-naczyniowym, którzy cierpią na częściową nietolerancję 
statyn - pozwala na osiągnięcie zamierzonych parame-
trów przy zastosowaniu niższych i lepiej tolerowanych 
dawek statyn;

• pacjentów, u których stosowanie statyn w monoterapii 
nie pozwala na osiągnięcie zalecanych parametrów lipi-
dogramu.

• Produkcja owoców bergamoty na włoskim wybrzeżu się-
ga 25000 ton rocznie.

• Olejek eteryczny pozyskiwany ze skórki owoców oraz liści 
i kwiatów bergamoty to olejek bergamotowy odpowiada-
jący za charakterystyczny aromat herbaty Earl Grey.

• Olejek posiada także szereg właściwości leczniczych - 
działa przeciwdepresyjnie, uspokajająco, przeciwbólowo, 
rozkurczowo, odkażająco, przeciwgrzybiczo i przeciwbak-
teryjnie.

• Zbadano, że podawanie olejku kurom nioskom powoduje 
zwiększenie objętości żółtka jaj z jednoczesnym zmniej-
szeniem zawartości cholesterolu i wzrostem zawartości 
nienasyconych kwasów tłuszczowych EPA i DHA.

Stosowanie preparatów zawierających wyciąg z owoców ber-
gamoty to rodzaj terapii alternatywnej, która dedykowana 
jest przede wszystkim pacjentom o łagodnej hipercholestero-
lemii i niskim ryzyku sercowo-naczyniowym. 

Warto podkreślić, że wyniki przeprowadzonych badań wska-
zują na synergizm działania składników bergamoty i statyn. 
Udowodniono, że łączne stosowanie niskich dawek statyn  
w połączeniu z preparatami bergamoty pozwala osiągnąć 
efekty podobne do tych po podaniu statyn w wysokiej dawce. 

Podsumowanie

Rozwój chorób sercowo-naczyniowych wynika z wielu czyn-
ników, również genetycznych i strukturalnych, na które nie 
mamy wpływu. Jednak dyslipidemia należy do czynników mo-
dyfikowalnych i poprzez zmianę stylu życia oraz nawyków ży-
wieniowych można uniknąć jej wystąpienia. Należy pamiętać, 
że terapia łagodnej postaci dyslipidemii nie musi wiązać się 
ze stosowaniem wysokich dawek statyn. Monakolina K i wy-
ciąg z bergamoty to środki, po które w takim przypadku warto 
sięgać. Pojedynczo lub łącznie, gdyż badania potwierdzają ich 
synergizm działania w walce w dyslipidemią.

https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/monakolina-k-i-wyciag-z-owocow-bergamoty-jaka-jest-ich-rola-w-leczeniu-dyslipidemii/
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Często  nie  zdajemy sobie  sprawy z  tego,  jak  wie lu  farmaceu -
tów wpisało  s ię  w historię  świata  poprzez  swoje  wynalazki , 
działalność  czy  zabawne powiedzenia,  które  funkcjonują  do 

dziś .  Tak właśnie  jest  z  powiedzeniem „pi jany  w sztok”. 

4 4

Michał Sztok (Stock) to urodzony  
w 1725 roku w Wiedniu niemiecki ap-
tekarz i działacz municypalny z Lublina. 
Zmarł 31 grudnia 1810 roku. Wykształ-
cenie farmaceutyczne zdobył w Wied-
niu. W 1751 r. przyjechał do Lublina, 
gdzie przyjął obywatelstwo miejskie  
i kupił kamienicę "Pod Lwami", w której 
założył aptekę. 

Michał Sztok był trzynastym właści-
cielem kamienicy nr 13 w rynku lu-
belskim. W latach 1757-1783 zasiadał  
w ławie miejskiej, w latach 1772-1773 
pełnił funkcję wójta, a w 1783 -subde-
legata. W 1784 został wybrany rajcą 
(urząd dożywotni), co było wielkim wy-
różnieniem. W latach 1791-1792 peł-
nił obowiązki wiceprezydenta miasta. 
Udzielał się charytatywnie, leczył też 
nieodpłatnie ubogich. Wytwarzał świet-
ne nalewki, ale również był skwapliwym 
degustatorem swoich produktów. Toteż 
nader często zdarzało mu się pokazywać 
w mieście w stanie wskazującym na… 
rzetelną degustację. Stąd powiedzenie 
„pijany w sztok.

Nalewki mają długą historię. Twórcą 
pierwszej nalewki był starożytny lekarz 
z greckiej wyspy Kos - Hipokrates, któ-
ry aromatyczne wino zaprawił cynamo-
nem, a następnie dosłodził miodem. 
Napój ten nazywany „hipokratesem” 
miał rozgrzewać, dezynfekować i le-
czyć najróżniejsze choroby. W okresie 
renesansu popularność zyskał sporzą-
dzany w aptekach „Hipokrates dla lu-
dzi starych, zadumałych a flegmistych”. 
Przełomem w produkcji alkoholu było 
wydestylowanie w VIII wieku n.e. przez 
arabskich alchemików spirytusu. Alem-
bik był pierwszym urządzeniem do 
otrzymywania destylatu. W XVI wiek we 
Włoszech zaczęto sporządzać pierwsze 
nalewki na szerszą skalę, nazywano je 
rosolisami - były połączeniem spirytusu 
winnego oraz olejków aromatycznych. 
Nazwa „nalewka” pochodzi od słowa 
„nalewaj” i występuje jedynie w Polsce. 

Długa historia nalewek…

Artykuł  sponsorowany
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Nalewka z piołunu jako składnik absyntu 

Pierre Ordinaire i jego remedium

Francuska „zielona wróżka”

n a l e w k i

Z nalewki z ziela piołunu wywodzi się nazwa absynt, ponieważ 
najbardziej charakterystycznym składnikiem tego napoju al-
koholowego jest bylica piołun – z łaciny Artemisia absinthium. 
Wcześniej jednak w grece pojawiało się już słowo ἀψίνθιον 
–apsínthion, prawdopodobnie powstałe z połączenia a-, ozna-
czającego negację i słowa psinthos, będącego przymiotnikiem 
opisującym coś przyjemnego, satysfakcjonującego. Zatem ap-
sínthion byłby czymś niepijalnym, niesmacznym, niedającym 
przyjemności przy spożyciu. 

Pierwsza wzmianka o połączeniu napoju alkoholowego z pio-
łunem pojawia się w papirusie Ebersa – piśmie z zakresu zio-
łolecznictwa i medycyny starożytnego Egiptu, którego autor 
żył około 1500 r. p.n.e. Przyprawione piołunem wino w sta-
rożytnej Grecji było wykorzystywane do leczenia dolegliwości 
układu trawiennego.

Możemy spotkać się także z określeniami:
• likwor – trunek korzenny i (rzadziej) ziołowy,
• ratafia – trunek owocowy,
• likier – to rodzaj bardzo słodkiej nalewki,
• infuzja – napar albo wyciąg z owoców lub nasion.

Najsłodsze z nalewek do dziś nazywa się kremami.

W nalewkach ważny jest czas maceracji. Zbyt długi może wy-
dobyć z owoców i korzeni gorzki lub kwaśny smak.

Jak można otrzymywać nalewki?

Nalewki (Tincturae) to płynne preparaty otrzymane przez eks-
trakcję:
• 1 części masy substancji roślinnej i 10 części masy lub ob-

jętości rozpuszczalnika ekstrakcyjnego.
• 1 części masy substancji roślinnej i 5 części masy lub ob-

jętości rozpuszczalnika ekstrakcyjnego. 
• Wytwarzane na drodze maceracji lub perkolacji przy uży-

ciu etanolu o odpowiednim stężeniu lub przez rozpusz-
czenie w etanolu o wymaganym stężeniu wyciągu gęste-
go lub suchego z substancji roślinnej.

Absinthi tinctura zawiera związki gorczycowe, pobudza łak-
nienie i trawienie, działa rozkurczowo na mięśnie gładkie  
w obrębie jamy brzusznej. Wskazania do stosowania to brak 
łaknienia, niestrawność i schorzenia pęcherzyka żółciowego. 

Najpopularniejsze nalewki recepturowe

Do najczęściej stosowanych nalewek recepturowych należą:
• Absinthi tinctura (FP XII)
• Adonidis vernalis tinctura (FP IV)
• Capsici tinctura normata (FP XII)
• Cinchonae tinctura (FP XII)
• Convallariae maialis tinctura (FP IV)
• Crataegi tinctura (FP XII)
• Gallae tinctura (FP XII)
• Menthae piperitae tinctura cum Menthae piperitae 

aetheroleo (FP XII)
• Opii tinctura normata (FP XII)
• Valerianae tinctura (FP XII)

Jakie właściwości ma nalewka z piołunu 
i skąd wzięła się jej nazwa?

Nim jednak powstał pierwszy odpowiednik współczesne-
go absyntu, a więc wysokoprocentowy spirytus zmieszany  
z kompozycją ziół, spośród których Artemisia absinthium jest 
najistotniejszym i ma największy wpływ na smak, minęło wie-
le wieków. Autorem pierwotnej receptury, oczywiście stwo-
rzonej – jak w przypadku wielu ziołowych spirytualiów – jako 
wyrób leczniczy, nie zaś rekreacyjny, miał być XVIII-wieczny 
francuski lekarz Pierre Ordinaire, praktykujący medycynę  
w szwajcarskiej miejscowości Couvet. Przekazał on przepis na 
swoje remedium siostrom Henriod, które zajmowały się jego 
domem i w późniejszym czasie spopularyzowały i spieniężyły 
mieszankę poprzez dystrybucję w okolicznych aptekach.

Napój znano jako zieloną wróżkę (z francuskiego la fée verte). 
Określenie wynikało być może z niepotwierdzonego w bada-
niach naukowych nad właściwościami destylatów z piołunu 
przekonania o halucynogennych właściwościach zawierające-
go je absyntu. W XIX wieku absynt święcił triumfy nie tylko 
na salonach, we francuskich i szwajcarskich barach, restaura-
cjach i kabaretach, ale również na wojennych frontach. Jego 
porcje, wykorzystywane w zapobieganiu malarii, były częścią 
pakietów aprowizacyjnych francuskich żołnierzy wysyłanych 
do walki w Algierii. W ojczyźnie natomiast pili go wszyscy: 
prości pracownicy fabryk, biedna, artystyczna bohema i za-
można burżuazja.
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W drugiej połowie XIX wieku olbrzymie nakłady produkcyjne 
wpłynęły na coraz widoczniejsze obniżanie ceny trunku, co 
doprowadziło do czasów, w których Francuzi spożywali około 
35 milionów litrów absyntu, co jawi się jako szczególnie impo-
nujący wynik w porównaniu z 5 milionami litrów wina, jakie 
wypijali rocznie na przełomie wieków!

Wielkimi fanami tego alkoholu byli między innymi Mark Twa-
in, Henri Toulouse-Lautrec, Oscar Wilde, Franklin Delano Ro-
osevelt czy słynny brytyjski okultysta Aleister Crowley. Nie-
stety, brak ochrony prawnej składu i jakości zielonej wróżki 
spowodował, że czasem dla obniżenia kosztów produkowano 
ją z dodatkiem toksycznych substancji w rodzaju przemysło-
wych barwników czy niezdatnego do spożycia alkoholu. Skut-
kowało to coraz gorszą opinią na temat popularnego trunku: 
miał powodować ataki niekontrolowanego szału.

Rp.:
Acidi salicylici 1,0
Mentholi 0,5
Capsici trae 5,0
Camphorae 10,0
Glyceroli 10,0
Ethanoli 70% ad 100,0
M.f. sol.
D.S. Do nacierania miejsc bolących.

Tinctura Adonidis vernalis titrata zawiera glikozydy naserco-
we działające bezpośrednio na mięsień sercowy, wzmacniając 
jego skurcze, dodatkowo działa moczopędnie i słabo uspo-
kajająco. Wskazania do stosowania to niedomoga krążenia  
i wady serca w początkowym okresie niewyrównania.

Przykład receptury zawierającej nalewkę z miłka wiosennego

Rp.:
Phenobarbitali natrici 0,5
Adonidis vern. trae
Convallariae maialis trae a 12,5
Neospasmini 100,0
Aquae ad 250,0
M.f. mixt. 
D.S. 3 x dziennie łyżka

Nalewka z ziela miłka wiosennego

Tinctura Cinchonae zawiera 0,8% alkaloidów w przeliczeniu 
na zawartość chininy i cynchoniny (przyjmując średni ciężar), 
wzmaga działanie soków trawiennych, pobudza łaknienie, ma 
działanie ściągające. Wskazania to brak łaknienia i wzmożenie 
działania soków trawiennych.

Rp.:
Cinchonae trae 5,0
Menthae pip. trae 10,0
M.f. guttae 
D.S. 3 x dziennie 15 kropli przed jedzeniem

Convallariae maialis tinctura titr. zawiera glikozydy kardeno-
lidowe, zwiększające wrażliwość i kurczliwość mięśnia serco-
wego, zwalniające przyspieszoną akcję serca. Działają szybko 
i prawie nie kumulują się w organizmie. Nalewka ta działa też 
słabo moczopędnie. Wskazania to lekkie postacie niewydol-
ności krążeniowej, wady serca w początkowym okresie de-
kompensacji, nerwice sercowo-naczyniowe.

Rp.:
Sal. Erlenmeyeri 5,0
Phenobarbitali natrici
Codeini phosphatis aa 0,1
Adonidis vern. trae
Convallariae mai. trae aa 10,0
Neospasmini 50,0
Aquae ad 100,0
M.f. mixt.

Nalewka z owoców pieprzowca

Capsici tinctura normata zawiera m.in. kapsaicynę oraz karo-
tynę i jej pochodne – kapsantynę i kapsorbinę oraz znaczne 
ilości witaminy C. Zewnętrznie działa rozgrzewająco, rozsze-
rza naczynia krwionośne, drażni skórę, działa słabo miejscowo 
znieczulająco. Podana wewnętrznie wzmaga procesy trawie-
nia. Wskazania to bóle mięśniowe, goścowe i stawowe, ner-
wobóle czy dna. Wewnętrznie - w atonii żołądka i wzdęciach.

Nalewka z kory chinowej

Nalewka z ziela konwalii



47

n a l e w k i A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 8 5  ( 1 6 3 e)

Rp.:
Mentholi 0,3
Papaverini hchl. 0,6
Menthae pip. ol. 0,06 (3 krople)
Valerianae trae ad 40,0
M.f. guttae
D.S. 3 x dziennie 25 kropli, działanie rozkurczowo-uspokaja-
jące

Rp.:
Adonidis vern. trae
Convallariae mai. trae aa 15,0
Coffeini puri 0,5
Salis Erlenmeyeri 15,0
Neospasmini
Aquae aa ad 250,0
M.f. mixt.
D.S. 2 x dziennie łyżkę, działanie nasercowo-uspakajające

Tinctura Crataegi zawiera związki flawonoidowe, działa uspo-
kajająco, hipotensyjnie, wywiera tonizujące działanie na ser-
ce. Wskazania to zaburzenia czynnościowe serca na tle nerwi-
cowym, serce starcze, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca tętnic.

Rp.:
Phenobarbitali natrici 0,5
10% Sol. Sal. Erlenmeyeri 25,0
Convallariae mai. trae
Crataegi trae aa 40,0
Aquae ad 250,0
M.f. mixt.
D.S. 2 x dziennie łyżeczkę

Nalewka z głogu

Nalewki wchodzą w skład różnorodnych postaci leków, zarów-
no do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego.

• Krople (Guttae).
• Mieszanki (Mixturae).

Rp.:
Valerianae trae
Crataegi trae
Adonidis vernalis trae 
Convallarie maialis trae  aa  25,0
M.f. guttae    
D.S. 3 x dziennie po 20 kropli, działanie nasercowo-uspoka-
jające

Nalewka z kozłka

Tinctura Valerianae zawiera walepotriaty, składniki olejku 
eterycznego oraz flawonoidy. Wykazuje działanie uspokajają-
ce, obniżające pobudliwość ośrodkowego układu nerwowego. 
Wskazania to nerwice układu krążenia i uogólnionych uogól-
nione oraz stany pobudzenia nerwowego.

Rp.:
Phenobarbitali natrici 0,2
Kalii bromidii 10,0
Valerianae tinct.
Crataegi tinct. aa 15,0
Aquae ad 200,0
M.f. mixt.      
D.S. 2 x dziennie łyżka

Nalewki jako składnik postaci leku

Nalewki w lekach do użytku wewnętrznego

Nalewki w lekach do użytku zewnętrznego

• Roztwory etanolowe (Solutiones spirituosae), stężenie 
etanolu nie przekracza 40⁰. 

• Spirytusy lecznicze (Spirituosa medicata) roztwory spo-
rządzane w etanolu o wyższych stężeniach. 

Rp.:
Resorcini
Acidi salicylici aa 2,0
Chinae trae
Capsici trae aa 3,0
Ethanoli 96% ad 100,0
M.f. sol.
D.S. Do nacierań

Przepis na domową nalewkę imbirową 
Poniżej receptura domowej nalewki imbirowej dla zmarznię-
tych (jak najbardziej na czasie):
• 20 dag świeżego imbiru,
• 3-4 łyżki miodu,
• 2 duże cytryny,
• ½ litra spirytusu
Składniki należy zlać po 4 tygodniach.
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Nalewka z imbiru działa przeciwbólowo, przeciwwymiotnie  
i przeciwzapalnie. Dzięki temu, że ma właściwości przeciw-
bakteryjne i przeciwwirusowe, jest dobra na przeziębienie  
i grypę. Polecana jest też na stawy.
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Izba w Częstochowie informuje o możliwości uzyskania punk-
tów edukacyjnych za indywidualną prenumeratę czasopism 
naukowych - "Farmacji Polskiej" i "Acta Poloniae Pharmaceu-
tica - Drug Research", których wydawcą jest Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne.

Częstochowska OIA opublikowała również odpowiedzi, ja-
kich udzieliło Ministerstwo Zdrowia na pytania zadane przez 
Częstochowską ORA oraz NIA. Dotyczą one przede wszystkim 
zapisów sposobu dawkowania różnych postaci leków oraz nie-
których innych kwestii związanych z realizacją recept.

W związku z obniżeniem stawek podatku od towarów i usług 
w okresie od dnia 1 lutego 2022 r. do dnia 31 lipca 2022 r., 
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska zwróciła się do Ministra Zdrowia Adama Nie-
dzielskiego o jak najszybsze wydanie obwieszczenia, które 
umożliwi aptekom ogólnodostępnym realizowanie umów na 
realizację recept z Funduszem, zgodnie z wymogami ustawo-
wymi oraz umownymi.

Z dniem 28 lutego br. Michał Byliniak złoży rezygnację z peł-
nienia funkcji Wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Funkcję tę pełnił już drugą kadencję (od 2016 r.). Jego decyzja 
podyktowana jest podjęciem nowego wyzwania zawodowego.
 – Od samego początku naszej współpracy Michał należał do 
grona moich najbliższych współpracowników. W tym czasie 
zawsze mogłam liczyć na jego profesjonalne doradztwo, fa-
chową wiedzę oraz obiektywizm, niezbędny do podejmowa-
nia wielu trudnych decyzji zarządczych. Jestem przekonana, 
że doskonale wykorzysta swoje kompetencje menedżerskie  
w nowym miejscu. Życzę mu powodzenia i realizacji wielu cie-
kawych wyzwań wyzwań zawodowych – powiedziała Elżbieta 
Piotrowska-Rutkowska, prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

DIA zamieściła korespondencję z NFZ i MZ w sprawie inter-
pretacji przepisów w zakresie wystawiania i realizacji recept 
na antybiotyki.

GOIA informuje o zmianie siedziby. Od dnia 01.02.2022 biuro 
przy ul. Batorego w Gdańsku będzie nieczynne, natomiast od 
dnia 07.02.2022 izba działać będzie pod adresem ul. Rakocze-
go 9/ U4, Gdańsk, budynek Cleveland.
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KORA podjęła uchwały zawierające nowe propozycje dotyczą-
ce wsparcia finansowego dla członków KOIA. Pierwsza z nich 
dotyczy funduszu, w ramach którego środki mogą być przeka-
zywane na udział w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. 
Druga propozycja to fundusz naukowy, który ma służyć prze-
kazywaniu gratyfikacji finansowych dla członków KOIA, którzy 
uzyskali tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji począwszy od 
roku 2019.

Łódzka izba upubliczniła pracę poglądową w ramach specja-
lizacji aptecznej mgr farm. Justyny Krasowiak pod tytułem 
"Atopowe zapalenie skóry - rozpoznanie i leczenie miejsco-
we". Opiekunem specjalizacji jest mgr farm. Marta Sikorska, 
specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej.

ŚIA uruchamia nową funkcjonalność dla swoich członków - 
dostęp do grupy dyskusyjnej w komunikatorze Discord, tak 
aby każdy mógł wymieniać się poglądami i ważnymi infor-
macjami: "Komunikator Discord umożliwia zarówno rozmo-
wy głosowe, jak i korzystanie z tekstowej wersji programu, 
która pozwala na przesyłanie zdjęć i plików multimedialnych.  
Z aplikacji można korzystać przez przeglądarkę internetową 
lub zainstalować w telefonie".

9 stycznia 2022 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego  
w Krakowie odbył się Noworoczny Koncert Aptekarzy pod 
winietą „Węgierska Rapsodia”. Jak czytamy w sprawozda-
niu z wydarzenia: „W świat czardasza, znanych arii i duetów 
operetkowych oraz porywających utworów instrumentalnych 
węgierskich kompozytorów przenieśli nas znakomici artyści: 
Bódi Barbara, Fischl Mónika, Peller Károly i Homonnay Zsolt 
należący do czołówki gwiazd węgierskiej operetki, a także Or-
kiestra Straussowska OBLIGATO pod dyrekcją Jerzego Sobeń-
ko. Wykonawcy oczarowali widzów brawurowym wykonaniem 
utworów i znakomitą choreografią”. Koncert patronatem me-
dialnym objęły czasopisma branżowe: Farmacja Krakowska  
i Aptekarz Polski.

LOIA informuje, że w związku z licznymi pytaniami dotyczą-
cymi szkoleń w zakresie opieki farmaceutycznej, Uniwersytet 
Medyczny w Lublinie planuje uruchomienie studiów podyplo-
mowych. Jak czytamy w komunikacie lubelskiej izby: „W celu 
optymalnego dostosowania programu, Zespół ds. Studiów 
Podyplomowych przygotował ankietę, która pozwoli na opra-
cowanie kierunku kształcenia zgodnie z oczekiwaniem farma-
ceutów.  Studia planowane są w trybie hybrydowym (stacjo-
narnym oraz online), zajęcia praktyczne prowadzone będą  
w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznej UM w Lubli-
nie”.

W 2022 roku przypada dwusetna rocznica urodzin Ignacego 
Łukasiewicza - aptekarza, wynalazcy lampy naftowej, działa-
cza i społecznika. Rok 2022 został wolą Sejmu Rzeczpospolitej 
Polskiej ustanowiony "Rokiem Ignacego Łukasiewicza". Izba 
opolska opublikowała "Wspomnienie o Ignacym Łukasiewi-
czu, aptekarzu i pionierze przemysłu naftowego z okazji jego 
dwusetnej rocznicy urodzin" przygotowane przez mgr farm. 
Marię Pająk.
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Izba z Rzeszowa udostępniła wzór petycji do Prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie ustanowienia skutecznych metod zapew-
nienia obecności farmaceutów w aptekach. Wysłanie petycji 
przez większą liczbę sygnatariuszy pozwoli na uzyskanie przez 
nią statusu petycji wielokrotnej. Jak czytamy w komunikacie 
POIA w tej sprawie: "Zawód farmaceuty jest samodzielnym 
zawodem medycznym, który pełni bardzo istotną rolę w sys-
temie ochrony zdrowia. Szeroki zakres wiedzy, kompetencji, 
ale też obowiązków związanych z wykonywaniem zawodu far-
maceuty jest unikalny dla naszego zawodu. Tylko farmaceuta,  
a więc osoba z tytułem zawodowym magistra farmacji posia-
da uprawnienia do świadczenia na rzecz pacjentów wszystkich 
zdefiniowanych usług farmaceutycznych, zadań zawodowych 
oraz objęcia pacjentów opieką farmaceutyczną".

Izba z Warszawie poinformowała, że 31.01.2021 r. Prezes 
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Warszawie Michał Byliniak 
złożył rezygnację z pełnionej funkcji, z przyczyn osobistych, 
ze skutkiem na dzień 5 marca 2022 r. Wybory nowego prezesa 
odbędą się podczas zjazdu 5 marca 2022 roku.

Izba w Poznaniu opublikowała wywiad z prof. dr hab. Dzier-
żykrajem Dionizym Skwarskim, wieloletnim kierownikiem Ka-
tedry i Zakładu Technologii Chemicznej Środków Leczniczych 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu. W rozmowie z mgr farm. Joan-
ną Rutkowską i mgr farm. Kamilą Ryszewską profesor Skwarski 
opowiedział o swoich profesorach, czasach studenckich i ka-
rierze akademickiej.



52

A. Penicillium citrinum 

B. Penicillium commune 

C. Penicillium corymbiferum

D. Penicillium funiculosum

Mewakolina została po raz pierwszy wyizolowana  
z grzyba:

TEST WIEDZY

A. Infuzja

B. Likier

C. Ratafia

D. Likwor

Nalewka otrzymywana z owoców od wiosny  
do wczesnej jesieni nosi nazwę:

0 2

A. Zmniejszeniu wrażliwości i kurczliwości mięśnia sercowe-

go oraz zwolnieniu przyspieszonej akcji serca 

B. Zwiększeniu wrażliwości i kurczliwości mięśnia sercowego 

oraz przyspieszeniu akcji serca

C. Zmniejszeniu wrażliwości i kurczliwości mięśnia sercowe-

go oraz przyspieszeniu akcji serca

D. Zwiększeniu wrażliwości i kurczliwości mięśnia sercowego 

oraz zwolnieniu przyspieszonej akcji serca

Mechanizm nasercowego działania nalewki z ziela 
konwalii (Convallariae maialis tinctura titr.) polega 
głównie na:

0 3

A. glukozozależne hamowanie wydzielania insuliny oraz 

zwiększenie wydzielania glukagonu

B. glukozozależne hamowanie wydzielania insuliny oraz zm-

niejszenie wydzielania glukagonu

C. glukozozależną stymulację wydzielania insuliny oraz 

zwiększenie wydzielania glukagonu

D. glukozozależną stymulację wydzielania insuliny oraz zm-

niejszenie wydzielania glukagonu

Efekt przeciwhiperglikemiczny GLP-1 (np. liraglu-
tyd) jest osiągany dzięki wiązaniu się z receptorami 
na powierzchni trzustki, co wywołuje:

0 7

A. Warszawa

B. Gdańsk

C. Kraków

D. Lublin 

Niemiecki aptekarz Michał Sztok (Michael Stock), 
słynący z wytwarzania nalewek prowadził swoją 
aptekę w kamienicy „Pod Lwami” w mieście:

0 4

A. Fosforanowego

B. Boranowego

C. Octanowego

D. Amonowego

W celu osiągnięcia największej skuteczności prze-
ciwbakteryjnej gentamycyny (pH 7,8) zaleca się  
w recepturze stosowanie buforu:

0 5
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A. Fotoliaza

B. Proteinaza

C. Endonukleaza

D. Izomeraza glukozowa

Enzymem stosowanym w kosmetologii w celu po-
prawienia większej sprężystości skóry izolowanym 
z Micrococcus luteus jest:

0 6

0 1

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

A. Hamowaniu epoksydazy skwalenu, wpływając w ten sposób 

na niedobór ergosterolu i kumulację skwalenu

B. Blokadzie syntezy glukanu ściany komórkowej i powodow-

aniu lizy osmotycznej

C. Zahamowaniu syntezy ergosterolu w błonie komórkowej 

grzyba

D. Zahamowaniu syntezy kwasów nukleinowych

Mechanizm działania echinokandyn w leczeniu 
grzybic polega na:

0 8
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