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OD re da kcji

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej
otwiera artykuł mgr farm. Mileny Kłys, która zajmuje się tematem ratunkowego dostępu do technologii lekowych. W jakich szpitalach przeprowadzana jest procedura
RDTL? Jakie warunki musi spełnić pacjent, aby skorzystać z tego świadczenia?
Mgr farm. Izabela Ośródka wskazuje na zależności między doborem odpowiedniego
podłoża maściowego, a uwalnianiem leku i miejscem jego działania.
Co warto wiedzieć o lekach przeciwhistaminowych i samej histaminie? Czy leki przeciwhistaminowe leczą astmę? Które z nich można podać się na skórę? Na te pytania
odpowiadają dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka i mgr farm. Justyna Dąbrowska.
Mgr farm. Monika Bandurowska relacjonuje przebieg stażu w hiszpańskiej aptece
szpitalnej oraz wskazuje kierunek koniecznych zmian systemowych i technologicznych, które stoją przed polską farmacją szpitalną.
Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!
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07
Ratunkowy dostęp do technologii
lekowych - aspekty prawne
i praktyka kliniczna
RDTL , czyli ratunkowy dostęp do technologii lekowych jest
świadczeniem gwarantowanym, które zostało wprowadzone
Ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej f inansowanych ze środków publicznych z późniejszymi zmianami [1]. Według def inicji umieszczonej w wyżej
wspomnianej ustawie RDTL jest procedurą, która umożliwia
refundację leczenia pacjenta (świadczeniobiorcy) lekiem nief inansowanym ze środków publicznych w danym wskazaniu,
kiedy to u danego pacjenta okazały się nieskuteczne wszystkie
dostępne terapie f inansowane ze środków publicznych.

W praktyce procedura RDTL funkcjonu-

Podstawową zmianą, którą wprowadził

je od 23 lipca 2017 r. [2]. Indywidualną

ustawodawca, jest zmiana sposobu po-

zgodę w sprawie skorzystania z tej pro-

dejmowania decyzji w sprawie podania

cedury przez danego pacjenta przyzna-

leku na zasadach RDTL – obecnie jest

wał - po konsultacji z odpowiednimi ko-

ona po stronie świadczeniodawcy, a nie

mórkami - Minister Zdrowia [3].

jak było wcześniej, po stronie Ministerstwa Zdrowia. To znacznie przyspieszy-

Zmiany w RDTL
od listopada 2020 roku

ło wydanie decyzji i umożliwiło szybsze
wdrożenia leczenia u pacjenta, a w wie-

W tym miejscu należy zaznaczyć, że 26

lu przypadkach czas ma kluczowe zna-

listopada 2020 r. weszła w życie Ustawa

czenie.

o Funduszu Medycznym, która zmieniła
przepisy Ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
w tym, co istotne, regulacje w zakresie
ratunkowego dostępu do technologii lekowych [4].
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Jakie warunki musi spełnić pacjent,
aby skorzystać z RDTL?

W jakich szpitalach przeprowadzana jest
procedura RDTL?

Aby pacjent mógł skorzystać z procedury RDTL, muszą zostać

Z samej procedury RDTL mogą skorzystać wyłącznie szpitale

spełnione równocześnie następujące warunki [3]:

z trzecim poziomem referencyjnym (tj. szpitale kliniczne pań-

1.

Aktualna wiedza medyczna daje podstawy, aby zastoso-

stwowych uczelni medycznych), szpitale dziecięce, pulmono-

wać dany lek w danej jednostce chorobowej u jednost-

logiczne, ogólnopolskie i onkologiczne [5]. Warto podkreślić,

kowego pacjenta i lek ten nie jest refundowany w danym

że sam pacjent nie jest stroną w postępowaniu kwalifikującym

wskazaniu;

do skorzystania z procedury RDTL i w konsekwencji nie ma

Lek ten jest podawany dla ratowania zdrowia i życia we

prawa do odwołania się od decyzji. Jednostką, która podej-

wskazaniu u jednostkowych świadczeniobiorców;

muje decyzję o zrefundowaniu leku w ramach RDTL jest sam

Zostały wyczerpane oraz okazały się nieskuteczne u da-

świadczeniodawca (szpital), w którym pacjent jest leczony. To

nego pacjenta wszystkie dostępne refundowane w da-

szpital posiada przydzielane co roku przez OW NFZ fundusze

nym wskazaniu technologie medyczne;

na realizację procedury RDTL i jest zobowiązany do ich prawi-

Świadczeniodawca uzyskał pozytywną opinię na wniosku

dłowego rozdysponowania.

2.
3.

4.

skierowanym do konsultanta krajowego lub konsultan-

5.

ta wojewódzkiego z dziedziny medycyny, której dotyczy

Decyzje w tym zakresie niejednokrotnie są dla Dyrekcji szpita-

jednostka chorobowa lub problem medyczny danego

la trudne. Po jednej stronie mamy przecież chorego, któremu

pacjenta. Należy wytłumaczyć zasadność podania leku

w świetle obowiązującego prawa należy się skuteczne lecze-

u tego pacjenta. Wzór wniosku świadczeniodawcy do od-

nie zgodne z aktualną wiedzą medyczną, a po drugiej szpital

powiedniego konsultanta można znaleźć na stronie NFZ.

jako jednostkę udzielającą świadczeń zdrowotnych uzależnio-

Lek, którego ma dotyczyć finansowanie procedurą RDTL,

ną od przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia budże-

jest dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczypospolitej

tu. Warto zatem posiłkować się możliwością renegocjacji kwo-

Polskiej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r.

ty, jaką OW NFZ przyznaje szpitalowi na procedury RDTL. To

– Prawo farmaceutyczne lub pozostaje w obrocie na pod-

w przyszłości może skutkować przekazaniem większych środ-

stawie art. 29 ust. 5 lub 6 tej ustawy oraz jest dostępny

ków na leczenie w ramach RDTL, ponieważ środki finansowe

na rynku.

są rozdzielane na podstawie danych historycznych.

Jak długo pacjent może korzystać z RDTL?

Kolejnym obowiązkiem, który spoczywa na świadczeniodawcy,

Należy podkreślić, że Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje

oprócz archiwizowania wszystkich dokumentów związanych

terapię w ramach RDTL na trzy miesiące jej trwania lub na trzy

z RDTL w dokumentacji medycznej pacjenta, jest umieszcza-

cykle podania leku (leczenia). Jeżeli świadczeniodawca widzi

nie procedowanych wniosków w aplikacji CBWiD (Central-

zasadność kontynuowania terapii w ramach RDTL u danego

na Baza Wniosków i Decyzji). Obowiązek ten wprowadzono

pacjenta, to na lekarzu specjaliście odpowiednim do jednost-

rozporządzeniem prezesa NFZ z dnia 10 marca 2022 r. Od

ki chorobowej lub problemu zdrowotnego pacjenta spoczywa

1 lipca bieżącego roku rozporządzenie obejmuje wszystkie

obowiązek udokumentowania skuteczności terapii u danego

województwa [10].

świadczeniobiorcy (zgromadzonej w dokumentacji medycz-

RDTL – refundacja i przepisy prawne

nej) [3].

W przepisach zawarto także informację, że jeśli refundacja

Warto zaznaczyć, że prezes Agencji Oceny Technologii Me-

na dany lek w danym wskazaniu w ramach procedury RDTL

dycznych i Taryfikacji (AOTMiT) nie wydaje opinii na temat

przekroczy 5% kwoty przeznaczonej na refundowanie leków

zasadności podania leków w ramach procedury RDTL. Wyni-

w ramach RDTL, podmiot odpowiedzialny (firma farmaceu-

ka to z opisanej wcześniej zmiany z dnia 26 listopada 2020 r.

tyczna) musi złożyć wniosek o refundację tego leku w ciągu 90

Oznacza to, że to na samych szpitalach ciąży obowiązek podję-

dni od wydania stosownego komunikatu w tej sprawie przez

cia decyzji w sprawie korzystania z procedury RDTL. Niemniej

Ministra Zdrowia [4].

Prezes AOTMiT na stronie rdtl.aotm.eu udostępnia wszystkie
dane i analizy, które powinny być swego rodzaju kompasem w
podobnych przypadkach medycznych i ułatwić decyzję o zasadności zastosowania leku w ramach tej procedury [3].
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Schemat 1. Procedura RDTL jako drzewo decyzyjne
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Praktyczne zastosowanie procedury RDTL

Dla aptek szpitalnych, a także działów monitorowania świadczeń w szpitalu ważne jest, że jeżeli lek użyty w RDTL jest

Pacjent może zostać objęty procedurą RDTL wtedy, gdy

stosowany w programie lekowym, bądź jest lekiem refun-

spełnione są wszystkie warunki. Najczęściej o leczenie

dowanym w innych wskazaniach, to cena leku zakupionego

w tej ścieżce starają się pacjenci onkologiczni, ale także osoby

w ramach RDTL nie może być wyższa niż ta, która jest ogło-

z chorobami nerek, płuc czy pacjenci pediatryczni. Pracując

szona w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu

w szpitalu o 3. poziomie referencyjnym, w swojej praktyce

leków refundowanych na dany okres wraz z instrumentami

spotkałam się głównie z wykorzystaniem procedury RDTL

dzielenia ryzyka [6].

wśród chorych nefrologicznych i pulmonologicznych.

Należy również wspomnieć o tym, że Minister Zdrowia re-

Prezes AOTMiT-u zamieścił około 130 nazw międzynarodo-

gularnie przedstawia listę leków, które nie mogą być objęte

wych leków wykorzystywanych w około 400 wskazaniach, dla

procedurą ratunkowego dostępu do technologii lekowych

których wydał opinię i istnieje udokumentowana zasadność

w podanym wskazaniu. Natomiast, jeśli pacjent rozpoczął już

zrefundowania leku procedurą RDTL, są tam zebrane wyni-

leczenie w ramach procedury RDTL, a lek który jest mu po-

ki badań, analizy [8]. Na uwagę zasługuje fakt, że większość

dawany znalazł się na tej liście, to pacjent ów może kontynu-

leków umieszczonych w tym zestawieniu to przeciwciała mo-

ować refundowaną terapię. Lista jest dostępna na stronach

noklonalne, które w mojej opinii są przyszłością medycyny

Ministerstwa [7].

w przypadku wielu chorób.

L.p.

Przykładowa nazwa handlowa

Nazwa międzynarodowa

Użycie w RDTL

1

Riximyo

Rituximab

Autoimmunologiczne zapalenie trzustki

2

Riximyo

Rituximab

Nefropatia włókienkowa, nefropatia
błoniasta

3

Ofev

Nintedanib

Postępujące włóknienie płuc w przebiegu choroby śródmiąższowej płuc

4

Sandostatin

Octreotide

Oponiak mózgu z ekspresją receptorów somatostatyny

5

Keytruda

Pembromizulab

Rak trzustki

6

Keytruda

Pembromizulab

Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego
w stadium uogólnienia

7

Avastin

Bevacizumab

Glejak anaplastyczny mózgu (gwiaździak anaplastyczny)

8

Opdivo

Niwolumab

Rak płaskonabłonkowy nosogardła

9

Opdivo

Niwolumab

Rak płaskonabłonkowy gardła dolnego

10

Opdivo

Niwolumab

Rak trójkąta zatrzonowcowego

11

Opdivo

Niwolumab

Wtórny nowotwór układu oddechowego
i pokarmowego

12

Kiovig

Immunoglobulina ludzka 10%

Zespół antyfosfolipidowy

Tabela 1. Przykłady leków zastosowanych w procedurze RDTL
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Pracując w szpitalu i rozmawiając z lekarzami, dowiedziałam

kłębuszków nerkowych (FSGS) czy choroba związana z prze-

się, że potrzeby pacjentów związane z refundacją leku w ra-

ciwciałami przeciwko błonie podstawnej (zespół anty-GBM).

mach procedury RDTL są ogromne. Poniżej przedstawiam

A jest to tylko jedna ze specjalizacji, która dostrzega możliwo-

także dwa przykłady skorzystania z procedury RDTL, wraz

ści, ale także rozwiązania jakie niesie procedura RDTL.

z krótkim opisem, zaczerpnięte z praktyki szpitalnej:

RDTL w statystykach Ministerstwa
Zdrowia

Wykorzystanie procedury RDTL - przykład 1

Posiłkując się danymi ze strony Ministerstwa Zdrowia [9]

75-letnia pacjentka jest leczona w szpitalu z powodu choroby

można oszacować, że na leczenie w ramach procedury RDTL

śródmiąższowej płuc, dodatkowo cierpi na łuszczycowe zapa-

wykorzystano 3% wszystkich środków przeznaczanych na fi-

lenie stawów, astmę/POChP, cukrzycę typu 2 i małopłytkowość

nansowanie leków oraz środków spożywczych specjalnego

samoistną. Dotychczas była leczona między innymi GKS syste-

przeznaczenia żywieniowego w ramach programów lekowych

mowymi i azatiopryną, pozostaje pod opieką pulmonologa od

oraz leków stosowanych w chemioterapii [2]. Oznacza to,

2010 roku. Obecnie stosuje domową tlenoterapię z powodu

że w 2021 roku na świadczenia dotyczące procedury RDTL

przewlekłej niewydolności oddechowej. Choroba postępowa-

zabezpieczono kwotę 154 418 mln zł. Rozdysponowaniem

ła mimo prowadzonej terapii. Lekarz specjalista wnioskował

wymienionych środków pomiędzy poszczególne szpitale zaj-

o wdrożenie procedury RDTL na podstawie decyzji konsylium

muje się Odział Wojewódzki (OW) NFZ, a podziału dokonuje

multidyscyplinarnego (pulmonolog, radiolog, reumatolog),

na podstawie danych z poprzednich lat dotyczących wyko-

obejmującej leczenie przeciwwłóknieniowe. Wniosek złożony

rzystania przez szpital środków na RDTL. Natomiast jeśli dany

do konsultanta wojewódzkiego w sprawie włączenia u chorej

szpital wykorzysta wszystkie dostępne środki przeznaczone na

leczenia lekiem nintedanib (lek w danej jednostce chorobo-

procedurę RDTL, istnieje możliwość renegocjacji kwoty z OW

wej nierefundowany) został zaopiniowany pozytywnie. Chora

NFZ odpowiednim dla danego szpitala. Decyzję o przyznaniu

rozpoczęła terapię.

dodatkowych środków podejmuje Dyrektor OW NFZ.

Wykorzystanie procedury RDTL - przykład 2

Z raportu na stronie MZ można także wyczytać, że z procedury

73-letni pacjent Oddziału Nefrologii z przewlekłym zespołem

RDTL od stycznia do października 2020 roku skorzystało 791

zapalenia nerek – rozlane kłębuszkowe, błoniaste zapalenie

pacjentów, w tym 105 pacjentów pediatrycznych i pochłonę-

nerek potwierdzone biopsją, z dodatnimi przeciwciałami an-

ło to około 35 mln złotych. Dane z całego roku mówią o 122

ty-PLAZR. Pacjent jest po hemikolektomii lewostronnej, cyklu

mln złotych wydanych na RDTL, czyli około 77% wykorzystania

leczenia chemioterapią z powodu guza okrężnicy. Od około

przeznaczonych funduszy [9]. Łatwo zatem zauważyć, że Mini-

roku skarży się na obrzęki kończyn dolnych i górnych, w trak-

sterstwo Zdrowia dostrzega potrzebę istnienia i finansowania

cie których utrzymuje się anuria, w badaniach utrzymuje się

procedury RDTL.

białkomocz nerczycowy. Pacjent nie został zakwalifikowany
do badania klinicznego, a dotychczasowe leczenie nefropro-

Skąd zatem brak pełnego wykorzystania przeznaczonej kwo-

tekcyjne okazało się nieskuteczne. Lekarz specjalista podjął

ty? Moim zdaniem, a patrzę z perspektywy farmaceuty pracu-

decyzję o objęciu pacjenta procedurą RDTL – podaniu 3 cykli

jącego w szpitalu, główną przyczyną jest pandemia wywołana

leczenia rituximabem (lek nie jest refundowany w rozpozna-

wirusem SARS-CoV-2. Procedura RDTL w obecnej formie funk-

nej chorobie). Wniosek złożony do konsultanta wojewódzkie-

cjonuje niecałe dwa lata, a jej aktualizacji dokonano w pierw-

go w sprawie włączenia u chorego leczenia lekiem rituximab

szym roku trwania pandemii. Można zatem przypuszczać,

zaopiniowany został pozytywnie. Chory rozpoczął leczenie,

że zmiana trybu wydawania decyzji o zrefundowaniu leku pro-

zaplanowano 3 podania leku w trzech cyklach.

cedurą RDTL ułatwi pacjentom dostęp do leczenia „ostatniej

Inne zastosowania RDTL w nefrologii

szansy”. Na ostateczne wnioski, jak i podsumowania musimy

To jedynie dwa spośród wielu wskazań, wobec których zastosowanie leczenia w ramach RDTL jest zasadne. Lekarze

jednak poczekać.

mgr farm. Milena Kłys

nefrolodzy wymieniają choroby, przy których zasadne jest
stosowanie niestandardowych leków m.in. układowe zapalenie naczyń, nefropatię włókienkową, błoniastą, kłębuszkowe
zapalenie nerek, ogniskowe segmentowe stwardnienie
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Surowc e rec e p t ur o w e daw n i e j i d z i ś
- nale w k a gł o go wa
Wy d awa ć by si ę mo g ł o , ż e sto sowane na rec ep turz e nalewki
o be c ne s ą w a p te k a c h o d wi elu wi eków, i c h wyj śc i owe surowc e za ś – s p r aw d zo ne p rz ez dz i esi ątki p o ko leń… Ni c bardz i ej
my l ne g o . A na j l e p sz y m – i do teg o naj bardz i ej zaskakuj ąc y m! – p r z y k ł a d e m moż e być p o p ularna nalewka gło g owa,
k t ó r a w p o r a d ni k a c h z i elarski c h g o śc i o d sto sunkowo ni ed aw na , j e s z c z e k ró c e j zaś – w farm ako p eac h. W tym c zasi e
ni e p r z e c h o d z i ł a ta k zaskakuj ąc yc h m etam o rfoz , j ak o p i sana p o p r z e d ni o na l ew k a ko nwali owa. Wahano si ę j ednak,
c z y to l e k na serc owy, c z y usp o kaj aj ąc y…

Głóg bywa stosowany
często przez lekarzy angielskich i francuskich…

Głóg w „Ziołolecznictwie”
Biegańskiego

Marmelada, suche konfitury, wino, pi-

sowo ujęli temat głogu był magister

kle i kompoty… Tak, tak! To właśnie

farmacji Jan Biegański, pionier pol-

o takich przetworach z głogu pisano

skiego zielarstwa i ziołolecznictwa.

w artykule „Głóg (dzika róża) i jego za-

W swym „Ziołolecznictwie” („Nasze zio-

stosowanie”, który opublikowany został

ła i leczenie się niemi”, 1931 i 1948) naj-

w numerze z 1 czerwca 1922 „Wiado-

pierw opisał barwnie interesująca nas

mości Farmaceutycznych”. Wymienione

roślinę: jest to krzew pierwszorzędnej

przetwory otrzymywane były oczywi-

wielkości, nawet drzewo gęsto uzbro-

ście z owoców głogu. Zanim na łamach

jone cierniami, kwitnie w maju i czerw-

czasopism aptekarskich pojawić miał

cu, a wyrasta po gajach, lasach i przy

się temat nalewki, i to z kwiatostanów,

płotach. Następnie z uznaniem stwier-

minąć musiało jeszcze sporo czasu. Póki

dzał, że kwiatostan (…) głogu zadawa-

co powoli do polskiego piśmiennictwa

ny jest przy zaburzeniach nerwowych

wkraczał temat wyjściowego surowca,

i nerwowo-sercowych z bardzo dobrym

a to za sprawą fascynacji polskich farma-

skutkiem. Zwalnia tempo uderzeń ser-

ceutów i lekarzy kulturą francuską. Jej

cowych, zrównoważa działanie nerwu

nieodłączną częścią było… powszechne

sympatycznego i splotu słonecznego.

Jednym z pierwszych, którzy komplek-

stosowaniem głogu!
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Dzięki takiemu mechanizmowi działania, zdaniem Biegańskie-

Z tego właśnie powodu na pierwszym miejscu wymienił re-

go, spada dusznica sercowa (…), nieraz połączona z bardzo

ceptę zawierającą Intracti Crataegi, z dawkowaniem po 30

wysokim ciśnieniem. Z punktu widzenia tematu niniejszego

kropel w kieliszku wody 2-3 razy dziennie. I dopiero w drugiej

artykułu interesować powinno nas jednak najbardziej ostat-

kolejności przekazał przepis stanowiący połączenie nalewki

nie zdanie wykładu o głogu: ekstrakt czyli wyciąg zadaje się

głogowej (50,0) z nalewką kozłkową (30,0), z dawkowaniem

po 50 kropel na ½ szklanki wody i pije 3 razy dziennie. Jaki

po łyżeczce w pół szklance wody 2 razy dziennie.

miał to być ekstrakt, autor niestety przemilczał…

„Kwiat głogu” ulubiony we Francji

Jerzy Lypa o właściwościach głogu
w „Phytotherapia”

Na popularność głogu we Francji zwracał uwagę również
doktor T. Sokołowski, autor niedatowanej broszurki „Nowe

W opisie wskazań terapeutycznych i zarazem wyjściowych surowców wtórował mu (czasem słowo w słowo…) doktor medycyny Jerzy Lypa, w wydanym w roku 1933 poradniku „Phytotherapia. Roślinne środki lecznicze. Recepty dla lekarzy”.
Przywoływał w nim wyniki badań naukowców francuskich:
wyciąg płynny (0,5-1,0 p. die) w zaburzeniach nerwowo-sercowych przez bezpośrednie działanie na nerw błędny zwalnia
tempo uderzeń sercowych (…), zrównoważa działanie nerwu
sympatycznego i splotu słonecznego. Dodatnie wyniki dało za-

metody leczenia ziołami”, wydanej w serii „Biblioteczki Wiedzy Praktycznej”. Kwiat głogu jest ulubionym i szeroko stosowanym środkiem we Francji. Działa kojąco i wzmacniająco
na miesień sercowy. Naturalny kwiat Głogu, przygotowany
z kwiatu w okresie jego wiosennego kwitnięcia, wskazany jest
również przy nadmiernym ciśnieniu krwi, dusznicy, nerwicy
serca itp. (…) Przyjmuje się przed jedzeniem 3 razy dziennie
po 20-35 kropli w łyżce wody w ciągu 3-6 tygodni, lub podług
wskazówek lekarza.

stosowanie jego w dusznicy sercowej i nerwicach sercowych,

Adam Wodziczko o zastosowaniach głogu

nieraz połączonych z bardzo wysokiem ciśnieniem. Z drugiej

Kończąc przegląd wiadomości dotyczących głogu, pochodzą-

strony – podkreślał Lypa – działając bezpośrednio na nerwy

cych z pierwszej połowy XX wieku, głos oddajmy doktorowi

naczynioworuchowe, głóg obniża nadmierne ciśnienie, po-

Adamowi Wodziczko, który na łamach okupacyjnych „Wiado-

wstałe na tle neuro-artretycznem. Ponadto zaznaczał: podaje-

mości Aptekarskich” (15 maja 1941) pisał: w lecznictwie (nie

my oprócz wyciągu płynnego napar z kwiatów, sproszkowaną

tylko ludowym) herbatki, także wyciągi z kwiatów i owoców,

korę (2,0-5,0 p. die) lub wyciąg stały (0,1-0,2 p. die).

używane są jako środek uspokajający nerwy i obniżający ciśnienie krwi, zwłaszcza w chorobach sercowych i przy arterio-

„Flores Crataegi” Jana Muszyńskiego
jako „waleriana serca”

sklerozie. W dwa tygodnie później redakcja „Wiadomości…”

Bardzo ciekawy, wyczerpujący opis „Flores Crataegi”, czyli
„Kwiatu głogu”, podał w „Ziołolecznictwie i lekach roślinnych
(fytoterapia)” (wyd. 1946, 1950, 1951) profesor Jan Muszyński. Wyjściowy surowiec charakteryzował następująco:
wysuszone pąki kwiatowe krajowych krzewów – Crataegus
oxyacantha L. i Crataegus monogyna Jacq. Surowiec zawiera glykozydy, oxyakantynę i kwercytrynę, ślady amin i nitryloglykozydów. Jak podkreślał, przetwory głogu są nietrujące.
(…) wywierają wyraźny wpływ na układ autonomiczny serca,
regulując ciśnienie krwi i napięcie komór sercowych. Następnie wyjaśniał, że głóg bywa stosowany często przez lekarzy
angielskich i francuskich przy różnych zaburzeniach systemu
naczynio-ruchowego i jako sedativum przy nadmiernej pobudliwości i bezsenności. To właśnie z tego względu nazywany
był wówczas „walerianą serca”.

informowała, że głóg kwietnie od maja do początku czerwca.
Zbiera się tylko z biało kwitnących krzewów całe kwiaty. Przestrzegano przy tym: nie zbierać silnie rozwiniętych kwiatów,
bo ich płatki łatwo odpadają lub przy suszeniu ciemnieją. (…)
Do suszenia rozłożyć cienką warstwą.

Monografia „Kwiatostan głogu”
dopiero w „Farmakopei Polskiej IV”…
Czytelnicy „Aptekarza Polskiego” odczuwają zapewne coraz większe zdziwienie… Przecież to tylko niewiążące, choć
z pewnością fachowe poradniki i wypowiedzi z zakresu ziołolecznictwa! A gdzie źródła oficjalne? Gdzie farmakopee w których winna znaleźć się monografia interesującej nas nalewki?
Z pewnością zaskoczeniem będzie fakt, że głogu, zarówno
w postaci surowca zielarskiego, jak i jego przetworów, nie
było, ani w „Farmakopei Polskiej II”, ani „Farmakopei Polskiej
III”. Monografia „Kwiatostan głogu” (Inflorescentia Crata-

Profesor Muszyński stwierdzał w „Ziołolecznictwie…”, że wyciągi stabilizowane ze świeżych kwiatów działają pewniej niż
przetwory z suchego ziela.

egi) pojawiła się dopiero w „Farmakopei Polskiej IV” (1965),
w której tytułowy surowiec zdefiniowano jako kwiatostan głogu jednoszyjkowego (…) oraz głogu dwuszyjkowego (…) wraz
z towarzyszącymi 2-5 liśćmi, zebrany w początkowym okresie
kwitnienia, szybko wysuszony.
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Doprecyzowano przy tym, że surowiec nie powinien zawierać
kwiatów i liści o niewłaściwym zabarwieniu więcej niż 7,0%,
kwiatów przekwitłych więcej niż 5,0%, innych części tych
samych roślin więcej niż 0,5%, zanieczyszczeń mineralnych
więcej niż 0,5%. Działanie lub zastosowanie zdefiniowano
w „Czwórce” jako regulujące krążenie i polecono dawkowanie
w postaci nie nalewki, a… odwarów!

W „Informatorze terapeutycznym”
o głogu…
A jak do głogu ustosunkował się „Informator terapeutyczny do
Urzędowego Spisu Leków” z 1959 roku, który tak często cytujemy na łamach „Aptekarza Polskiego”? Owszem, zawierał on
pozycję „Tinctura Crataegi”, była to jednak nalewka z owoców
głogu, zawierająca m.in. gorzki związek – krateginę, związki

O głogu w „Vademecum fitoterapii”…

glikozydowe, a głównie oksyakantynę. Związki garbnikowe,

Co ciekawe, o „odwarach” nie znajdujemy ani słowa we wcze-

kwas krategowy i cytrynowy, kwas winowy, ślady witaminy

śniejszym o blisko dekadę, kompleksowym źródle wiedzy

C. Nalewka z owoców głogu miała działać na czynność serca

z zakresu ziołolecznictwa: „Vademecum fitoterapii” z 1956.

tonizująco, a ponadto obniżać częstość tętna oraz ciśnienia.

Owszem, była tam mowa, ale o naparze: 1 łyżeczka kwiatu na

„Informator…” zalecał stosowanie doustnie 20-30 kropli kilka

pół szklanki wody 2 x dziennie. Przede wszystkim jednak eks-

razy dziennie, (…) często łącznie z walerianą, (…) w nerwicach

ponowano skuteczność nalewki, którą można było stosować

układu krążenia, w miażdżycy tętnic, w nerwobólach, w cho-

po 20-30 kropli 2-4 x dziennie. Zastrzegano w „Vademecum…”,

robie nadciśnieniowej, w zaburzeniach klimakterycznych. Co

aby preparaty głogu (…) używać długi okres czasu, miesiącami

ciekawe, stwierdzano, że nalewka z owoców głogu jest czę-

i latami. Ubolewano przy tym: najlepszym, szkoda, że dotąd

ściowo w działaniu zbliżona do naparstnicy, lecz nie wywiera

nie produkowanym preparatem głogu byłaby mieszanka alko-

działania moczopędnego. Informowano ponadto, że wykazuje

holatury lub intraktu z kwiatów z takim samym preparatem

działanie uspokajające na układ nerwowy psychiczny.

z owoców. Dlaczego? Otóż wyjaśniano, że kwiaty działają
nieco inaczej niż owoce i przypisuje się im silniejsze działanie

W „Informatorze…” pomieszczono również pozycję „Flos Cra-

lecznicze.

taegi c. Folio”, czyli kwiaty głogu z liśćmi, zawierające glikozydy, ślady amin, olejku lotnego, sole mineralne. Zalecano

Działanie głogu charakteryzowano ogólnie jako regulujące

stosowanie tego surowca w postaci przetworu: nalewki! Prze-

czynność serca i pracę naczyń wieńcowych serca, usuwające

ciętnie 3 razy dziennie po 20 kropli; w naparach 1 łyżeczka ziół

ich stany skurczowe, wpływające tonizująco na miesień ser-

na pół szklanki wody 2 razy dziennie. Działać miał kwiat gło-

cowy, zwłaszcza w przebiegu miażdżycy i nadciśnienia. Dla

gu z liśćmi uspokajająco i tonizująco serce, obniżać ciśnienie

nadciśnienia właśnie polecano stosowanie nalewki głogowej

krwi, zwalniać nadmierną pobudliwość i zmniejszać tachykar-

przeciętnie 30 kropli 3-4 x dziennie, jako jeden z cenniejszych

dię. Działanie tonizujące serce było podstawą do stosowania

środków (…), wykazujący bowiem równocześnie z działaniem

(pomocniczo) w terapii naparstnicą, ale też przy nadmiernej

obniżającym ciśnienie krwi działanie zapobiegawcze w prze-

pobudliwości, nerwicach układu krążenia, nadciśnieniu, cza-

biegu nadciśnienia. Ponadto wskazywano, że głóg wywiera

sem organicznych chorobach serca.

trwały wpływ przeciwskurczowy na naczynia wieńcowe serca
i zarazem może stanowić ważny czynnik zwalczający i prze-

„Leki ziołowe” z głogiem

ciwdziałający powstawaniu choroby wieńcowej, a częściowo

Pomiędzy wydaniem suplementu do „Farmakopei Polskiej

i zawałów. Nie zabrakło ukłonu w stronę uczonych radziec-

IV” (1973) i pierwszego tomu „Farmakopei Polskiej V” (1990)

kich, którzy twierdzili, że głóg usuwa napady dusznicy sercowej (…) nie gorzej niż nitrozwiązki…

minęła rekordowa wręcz ilość czasu. Wiele zmieniło się we
wskazaniach terapeutycznych, nie tylko zresztą surowców zielarskich i ich przetworów. Zmiany nastąpiły także w asorty-

Nie można jednak odnieść wrażenia, że zarówno redakcja
(z profesorem Janem Muszyńskim na czele), jak i autorzy
(m.in. ówczesny doktor Aleksander Ożarowski) zdawali się
doceniać w głogu przede wszystkim działanie… uspokajające! Posłuchajmy: wybitnie wyrażone jest (…) – co szczegól-

mencie produkowanych preparatów, czego znakomitym przykładem – zawartość wydanego w roku 1978 informatora „Leki
ziołowe”. Można odnieść wrażenie, że starano się w nim odrobić wieloletnie zaniedbania, dzięki czemu głóg reprezentowały aż trzy pozycje: „Nalewka z kwiatostanów głogu”, „Kwiato-

nie należy podkreślić – działanie uspokajając głogu na układ

stan głogu” oraz „Intrakt ze świeżych kwiatostanów głogu”.

naczyniowy i nerwowy. I to właśnie jako środek uspokajający

Z góry dodajmy, że w ich opisach zdecydowanie dominowały

można było stosować nalewkę głogową, w dawce 40 kropli
3-4 x dziennie.
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I tak „Kwiatostan głogu” polecano stosować w postaci odwaru

Zarówno owoc, jak i kwiatostan oraz sporządzana z niego na-

z łyżeczki kwiatów na 2/3 szklanki ciepłej wody. Sposób przy-

lewka, mogły pochodzić od głogów jednoszyjkowego i dwu-

rządzania takiego „odwaru” był specyficzny: pod przykryciem

szyjkowego. Wszystkim trzem przypisano również działanie

ogrzewać bardzo wolno i utrzymać we wrzeniu dokładnie

tonizujące pracę serca.

2 min, odstawić na 10-15 min, przecedzić, znajdujące się na
sitku zioła przepłukać taką ilością wody, aby otrzymać ogółem

Od owocu głogu wymagano, aby po zebraniu w okresie po-

2/3 szklanki (odwaru), pić 2 razy dziennie po 2/3 szklanki świe-

przedzającym pełne dojrzenie i po wysuszeniu w temp. do

żo przyrządzonego odwaru. Miał być on skuteczny nie tylko

60ºC zawierał nie mniej niż 0,8% procyjanidyn w przeliczeniu

w łagodnej niewydolności wieńcowej, (…) w zaburzeniach ryt-

na chlorek cyjanidyny i przypisywano mu działanie tonizujące

mu serca, ale także w osłabieniu mięśnia sercowego po prze-

pracę serca w podaniu doustnym w preparatach. Natomiast

bytych chorobach zakaźnych, a nawet – uwaga! – w nadwraż-

kwiatostan głogu zbierać należało wraz z towarzyszącymi 2-5

liwości na heterozydy nasercowe typu Digitalis lub Scilla. Co

liśćmi, (…) w początkowym okresie kwitnienia, a następnie

ciekawe wyeksponowano także możliwość korzystnego wpły-

szybko wysuszyć. Był to surowiec flawonoidowy, o zawartości

wu w zaburzeniach krążenia krwi, m.in. w upośledzeniu krą-

0,7% w przeliczeniu na hiperozyd. Służyć miał do sporządzania

żenia krwi w mózgu oraz w zespole objawów towarzyszących

odwarów, w dawce jednorazowej 1,0-2,0 i dobowej 4,0-6,0.

zaburzeniom krążenia krwi, takim jak zawroty i bóle głowy.
„Leki ziołowe” zdawały się sugerować ponadto, że kwiatostan

Natomiast nalewka z kwiatostanu głogu powinna była zawie-

głogu to lek szczególnie dla osób starszych: przetwory z gło-

rać nie mniej niż 0,05% flawonoidów w przeliczeniu na hipero-

gu mają zastosowanie w geriatrii, jako bardzo dobry lek dla

zyd, po sporządzaniu według przepisu:

serca starczego, nadmiernie obciążonego, hipertonicznego
i niecałkowicie sprawnego. Ponadto mogą być one pomocne

Crataegi inflorescentia (sito 3,15 mm) 200 cz.

w leczeniu stwardnienia naczyń mózgu i naczyń wieńcowych,

Ethanolum (760 g/l) 549,0 cz.

starczych zmian w sercu, zaburzeń rytmu, np. w napadowym

Aqu purificata 451,0 cz.

kołataniu serca, przedwczesnych skurczach serca i innych.

w drodze siedmiodniowej maceracji. „Postać i właściwości”
nalewki powinny były być następujące: przezroczysta, żółto-

Nalewce z kwiatostanu głogu oraz intraktowi ze świeżych

brunatna ciecz o swoistym zapachu. Nalewce przypisano nie-

kwiatostanów głogu przypisano analogiczne działanie: spa-

zbędne cechy jakościowe, gęstość d20 (0,910 do 0,940 g/ml)

zmolityczny wpływ na naczynia wieńcowe i doprowadzenie

oraz zawartość etanolu od 53% do 58%. Dla potwierdzenia

większej ilości krwi i tlenu do serca, niewielkim wzmocnieniu

tożsamości konieczne było m.in. wykonanie badania techni-

siły skurczu mięśnia sercowego oraz zmniejszeniu częstotliwo-

ką chromatografii cienkowarstwowej. Unormowano także za-

ści skurczów. Obydwa przetwory zalecano zatem w osłabieniu

wartość metali ciężkich na 10 μg/g, tyle zatem, ile podawała

kurczliwości mięśnia sercowego i związanych z tym dolegli-

monografia ogólna „Species”. Dawkowanie (doustne) określo-

wościach, w zakłóceniach rytmu serca oraz w zaburzeniach

no na 1,0-1,5 oraz 3,0-5,0.

w krążeniu krwi, zwłaszcza w przepływie wieńcowym. W przy-

Głóg w „Farmakopei Polskiej XII”

padku nalewki podkreślano, że jest często stosowana u osób
w wieku starszym z określonymi postępującymi zmianami

O nadal wzrastającej popularności głogu we współczesnym

w samym sercu oraz w krążeniu obwodowym (płuca, nerki,

lecznictwie niech świadczy fakt, że „Farmakopea Polska XII”,

mózg). Dawkowanie określono na 20-40 kropli w kieliszku

w której opublikowana została „Farmakopea Europejska 10”,

wody 2-4 razy dziennie. Mimochodem tylko, przy omówieniu

zawiera rekordową ilość sześciu monografii! Cztery z nich:

nalewki, wspomniano, że powoduje (…) mierne obniżenie ci-

„Owoc głogu” (Crataegi fructus), „Kwiatostan głogu” (Cra-

śnienia krwi wskutek odpływu z płuc (zapobieganie obrzękom)

taegi folium cum flore) oraz wyciągi: „Wyciąg płynny z kwia-

i lepsze ukrwienie mózgu. Nadmieniono również, że omawia-

tostanu głogu” (Crataegi folii cum flore extractum fluidum)

ny przetwór działa również uspokajająco i łagodnie moczo-

i „Wyciąg suchy z kwiatostanu głogu” (Crataegi folii cum flore

pędnie.

extractum siccum) to monografie „Farmakopei Europejskiej”,

Głóg w „Farmakopei Polskiej VI”

natomiast „Nalewka z kwiatostanu głogu” (Crataegi tinctura)

Najlepszym świadectwem tego, jak gwałtownie wzrosła po-

oraz „Zioła uspokajające” (Species sedative) to monografie

pularność głogu w Polsce świadczy ilość aż trzech monografii

narodowe „Farmakopei Polskiej”.

w „Farmakopei Polskiej VI” (2002), tj. Crataegi fructus, Crataegi inflorescentia oraz – w końcu! – Crataegi tinctura.

17

Aptekarz Polski nr 192 (170 e )

nal ew k a g ł og owa

Owoc głogu w ujęciu najnowszych farmakopei to nadal suro-

Głóg i jego przetwory nadal są ulubionym i szeroko stosowa-

wiec procyjanidynowy (nie mniej niż 0,06% (…) w przeliczeniu

nym środkiem we Francji, na szczęście nie tylko jako skład-

na chlorowodorek cyjanidyny), który pochodzić może zarów-

nik suplementów diety (Compléments alimentaires). To

no od Crataegus monogyna, jak i Crataegus oxyacantha, ale

właśnie sproszkowany kwiatostan głogu (100-350 mg), bądź

też od ich hybryd. Surowiec może również stanowić mieszani-

też wyciąg suchy z kwiatostanu głogu (100 mg), są jednymi

na tych pseudowoców. Uwagę w tej monografii zwraca fakt,

z najczęstszych składników francuskich leków ziołowych (Mé-

że surowiec nie może zawierać owoców pozornych innych ga-

dicaments à base de plantes). Występuje one zazwyczaj w po-

tunków rodzaju Crataegus (np. głóg czarny, głóg włoski, głóg

łączeniu z wyciągami suchymi z korzenia kozłka, m.in. jako lek

pięcioszyjkowy). Tymczasem „Kwiatostan głogu” jeszcze do

Spasmine (Jolly-Jatel), Cardiocalm (Laboratoire Pharmastra),

niedawna mógł pochodzić nie tylko od głogu jedno- i dwuszyj-

czy Arkocaps Aubépine (Arkopharma).

kowego, ale właśnie od trzech wymienionych gatunków. „Do
niedawna”, bowiem „Suplement 10.3” z listy tej wyłączył głóg

Nie tylko skład, ale i same nazwy tych preparatów wskazu-

czarny i dopuścił możliwość łączenia surowca od głogu jedno-,

ją, że we wskazaniach terapeutycznych głogu dokonały się

dwu- i pięcioszyjkowego oraz włoskiego. Dozwolona jest rów-

w ostatnich latach niemałe zmiany! A wszystko to wskutek

nież mieszanina surowca pochodzącego od tych gatunków.

opublikowania przez Europejską Agencję Leków (EMA) wią-

W „Zanieczyszczeniach” nakazano, aby w surowcu znajdo-

żącej dla przemysłu farmaceutycznego monografii zielarskiej,

wało się nie więcej niż 8% zdrewniałych gałązek o średnicy

która przypisała kwiatostanowi głogu dwa wskazanie terapeu-

większej niż 2,5 mm i nie więcej niż 2% innych zanieczyszczeń.

tyczne:

Zgodnie z definicją farmakopealną surowiec zawierać musi nie

•

łagodzenie objawów przejściowych dolegliwości ze

mniej niż 0,2% sumy pochodnych 2’’-O-ramnozydu witeksyny

strony serca o podłożu nerwicowym, np. kołatanie ser-

w przeliczeniu na 2’’-O-ramnozyd witeksyny.

ca i odczuwane wzmożonego bicia serca z powodu łagodnego lęku, po wykluczeniu poważniejszych schorzeń
przez lekarza, oraz

To właśnie kwiatostan głogu jest surowcem wyjściowym do
otrzymywania dwóch wyciągów: płynnego oraz suchego, ale
też mieszanki „Zioła uspokajające” (wraz z korzeniem kozł-

•

łagodzenie objawów stresu psychicznego i pomoc w zasypianiu.

ka, liściem melisy, szyszką chmielu, liściem mięty pieprzowej
i kwiatem rumianku). I oczywiście najbardziej nas interesują-

Do pierwszego wskazania terapeutycznego przypisać można

cej nalewki z kwiatostanu głogu. Zgodnie z definicją farmako-

następujące postaci leku: rozdrobniona i sproszkowana sub-

pealną to nalewka otrzymana z opisanego powyżej surowca.

stancja roślinna, wyciągi suche i płynne, nalewka, sok ze świe-

Musi zawierać nie mniej niż 0,1% sumy flawonoidów w prze-

żego surowca. Do drugiego zaś wyłącznie sproszkowaną sub-

liczeniu na hiperozyd. Otrzymuje się ją z 1 części substancji

stancję roślinną oraz wyciąg suchy. Warto przy tym zwrócić

roślinnej odpowiednią metodą używając 5 części etanolu (60%

uwagę, że wymieniona przez EMA nalewka sporządzana jest

V/V). Wygląd jej scharakteryzowano jako przezroczystą, żółto-

na etanolu 35%, z DER wynoszącym 1:3,5-4,5, podczas gdy

brunatną ciecz o swoistym zapachu. Jakość nalewki głogowej

nalewkę z monografii narodowej przygotowuje się z 1 części

ocenia się na podstawie badań techniką chromatografii cien-

substancji roślinnej (…) używając 5 części etanolu (60% V/V).

kowarstwowej oraz oznaczeniu gęstości względnej (0,910-

Stosuje się ją w dawce pojedynczej 1,68 g oraz dobowej 5,1 g,

0,940) i zawartości etanolu (53% do 58%). Na marginesie do-

wyłącznie u osób pełnoletnich.

dajmy, że także jedenaste wydanie „Farmakopei Francuskiej”
podaje monografię narodową Crataegi tinctura (Teinture

Podsumowanie

d’aubépine), przy czym nie przewiduje dla niej oznaczania za-

Cofnijmy się znowu w czasie, do przełomu lat osiemdzie-

wartości substancji czynnych, a wyłącznie oznaczanie suchej

siątych i dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to Komisja E

pozostałości oraz etanolu i ocenę za pomocą chromatografii

niemieckiego Federalnego Instytutu Leków i Produktów Me-

cienkowarstwowej.

dycznych (BfArM, Bundesinstitut für Arzneimittel und Med-

„Dziś” głogu i nalewki głogowej

izinprodukte) opracowała pierwszy ceniony zbiór monografii

Poznaliśmy dawne i współczesne wymogi farmakopealne, sta-

położony został na zagadnienie bezpieczeństwa stosowania

wiane kwiatostanowi głogu i nalewce głogowej. A jak są one
obecnie stosowane?
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Surowcowi Crataegi folium cum flore przypisano wówczas zastosowanie w niewydolności mięśnia sercowego (decreasing
cardiac output) II stopnia według HYHA (New York Heart Association, Nowojorskie Towarzystwo Kardiologiczne). Wyjaśnijmy, że stopień ten oznacza upośledzenie aktywności fizycznej
związanej z wykonywaniem codziennych czynności, niewystępującej jednak w stanie spoczynku.
Monografia ta została otwarcie skrytykowana w „Raporcie
z oceny” EMA, samo zaś wskazanie nieuwzględnione w finalnej, opisanej powyżej monografii. Dlaczego EMA sprzeciwiła
się stosowaniu tego surowca i jego przetworów w niewydolności mięśnia sercowego? Za nieprzekonujące uznano wyniki
badań laboratoryjnych in vitro w których testowane były wysokie dawki preparatów głogu. Kolejnym badaniom zarzucono
nieuwzględnienie wielu istotnych parametrów farmakokinetycznych, jeszcze zaś innym – fakt prowadzenia badań wyłącznie na wyizolowanych z surowca substancjach czynnych… Eksperci EMA zakwestionowali również zasadność twierdzenia
o efekcie inotropowym głogu i stwierdzili, że w leczeniu niewydolności serca nie powinien być on w ogóle brany uwagę,
mając na uwadze wysoką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków chemicznych: betablokerów, blokerów receptora
angiotensyny oraz antagonistów receptora mineralokortykoidowego, połączonych z lekiem moczopędnym.
A zatem w historii stosowania głogu, na mocy werdyktu Europejskiej Agencji Leków, zwycięzcą okazało się… sedativum
przy nadmiernej pobudliwości i bezsenności! Obecność nalewki głogowej jest zatem ze wszech miar uzasadniona w wieloskładnikowych mieszankach uspokajających, wraz z nalewką
kozłkową, trzema bromkami, fenobarbitalem sodu, fosforanem kodeiny!

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

Piśmiennictwo dostępne u Autorów
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Wpływ podłoża na mechanizm działania maści

Zgodnie z def inicją farm a k o pe a l ną ma ści t o po st a ć l e k u przeznaczona do stosowani a na sk ó rę l u b bł o ny śl u zowe . W i ch
skład wchodzi jedna bą d ź k i l k a su bst a ncj i l e czni czy ch o r a z
odpowiednie podłoż e ma ści owe . To wł a śni e o no d e t e r mi nu j e ,
cz y maść wy woła działani e mi e j scowe , czy su bst a ncj e l e czni cze
zdołają przeniknąć do k r wi o bi e g u i zo st a ni e o si ą g ni ę t e d zi a ł ani e o g ó l ne .

Na wstępie rozważań w kwestii maści
należy podkreślić, że skóra, na którą
nakładane są one najczęściej, stanowi naturalną barierę organizmu. Do jej
zadań należy zarówno ochrona przed
utratą substancji endogennych, jak
i hamowanie penetracji substancji egzogennych. Warto mieć na uwadze, że
z tego powodu uzyskanie zadowalającego wchłaniania substancji podanych na
skórę nie zawsze jest możliwe. Można je
natomiast zoptymalizować, dobierając
odpowiednią formę substancji leczniczej oraz podłoże, które bezpośrednio
determinuje skuteczność działania aplikowanej maści.

Budowa skóry w kontekście
wchłaniania leków
Biorąc pod uwagę budowę anatomiczną
skóry wyróżnia się – idąc od wewnątrz
– skórę właściwą i naskórek. Pierwsza
zbudowana jest głównie z białek włóknistych (kolagenu i elastyny) oraz mukopolisacharydów tworzących hydrożel,
w którym zawieszone są pojedyncze
komórki – fibroblasty. W związku ze
swoją strukturą nie pełni ona znaczącej funkcji barierowej. Zapewnia natomiast sprężystość skóry i odpowiada za
jej wytrzymałość na rozerwanie. W tej
warstwie znajdują się naczynia krwionośne i zakończenia nerwowe warunkujące odczuwanie dotyku, bólu, ciepła czy
zimna.
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P o d ło ż a m a śc iowe

Z kolei naskórek zbudowany z kilku warstw tworzą ściśle uło-

•

zastosowanie promotorów wchłaniania (substancji mo-

żone komórki zwane keratynocytami. Ulegają one szybkim

dyfikujących strukturę lipidów warstwy rogowej, przez

podziałom i różnicują się, w wyniku czego w ciągu 28 dni sta-

co dyfuzja leków staje się łatwiejsza; zalicza się do nich

ją się martwe i tworzą najbardziej zewnętrzną warstwę skóry

etanol, glikol propylenowy, mocznik, dimetylosulfotle-

– warstwę rogową. Stanowi ona podstawową barierę skórną
dzięki ciasnemu upakowaniu komórek oraz obecności lipidów
znajdujących się w przestrzeniach międzykomórkowych. Lipi-

nek, laurylosiarczan sodu),
•

zastosowanie metody jonoforezy lub sonoforezy.

jednostkę tworzy podwójna warstwa lipidów oddzielona nie-

Wpływ podłoża na mechanizm działania
maści

wielkim obszarem hydrofilowym. Ta złożona budowa znacznie

Kwestia zastosowanego w maściach podłoża jest bardzo istot-

utrudnia dyfuzję substancji w warstwie rogowej.

na dla uwalniania leku i miejsca jego działania. Pozostaje jed-

dy te tworzą wielowarstwowe struktury, których podstawową

nak kwestią dość problematyczną, ponieważ wytypowanie

W jaki sposób leki wchłaniają się przez
skórę?

odpowiedniego podłoża dla konkretnej substancji leczniczej

Aby substancja lecznicza podana naskórnie dotarła do krwiobiegu, musi przeniknąć przez warstwę rogową skóry. Nawet
leki działające w obrębie naskórka zmuszone są ją pokonać.
Lipidowy charakter tej bariery prawie całkowicie utrudnia
przenikanie substancji hydrofilowych i jonowych. Najsprawniej natomiast wchłaniają się substancje lipofilowe i właśnie
ich penetracja ma największe znaczenie kliniczne.

jest niezwykle trudne i wymaga przeprowadzenia serii prób
eksperymentalnych i klinicznych. Aby wybrać odpowiednie
podłoże należy wziąć pod uwagę stan skóry, właściwości samej substancji czynnej oraz czas jej wchłaniania i intensywność działania. Samo podłoże maściowe może także wywierać
działanie nawilżające, natłuszczające lub ochronne.
Aby osiągnąć zadowalający efekt terapeutyczny skład maści

Na szybkość penetracji leków przez skórę, podobnie jak przez
inne błony biologiczne, wpływa także ładunek elektryczny – szybciej wchłaniają się substancje podawane w formie
cząsteczkowej, a nie jonowej. Ponadto preferowane jest stosowanie leków w formie kwasu lub zasady zamiast soli. Znaczenie ma także masa cząsteczkowa wchłanianego związku
– im mniejsza, tym łatwiejsza dyfuzja w obrębie warstwy rogowej.

należy komponować w taki sposób, aby uzyskać maksymalny
współczynnik podziału podłoże/lipidy warstwy rogowej. Istotne jest, aby wziąć pod uwagę fakt, że substancje lipofilowe
dużo sprawniej przenikają do skóry z podłoża hydrofilowego.
Z kolei stosowanie podłoży o charakterze silnie lipofilowym
o niskiej zawartości wody sprawia, że leki nie są w stanie przeniknąć do głębszych warstw skóry.
Istnieje wiele różnych kryteriów podziału podłoży maściowych, z których za najbardziej popularną uważa się klasyfi-

Jak można usprawnić wchłanianie leków
przez skórę?

kację uwzględniającą ich właściwości fizykochemiczne. Na tej
podstawie wyróżnia się: podłoża lipofilowe (węglowodorowe,

Niestety czasem nawet leki w formie lipofilowej wchłaniają

tłuszczowe, oleożele, silikony), absorpcyjne (emulsyjne) bez-

się niedostatecznie, aby osiągnąć efekt terapeutyczny. Proces

wodne i uwodnione, kremy hydrofilowe oraz podłoża hydro-

ten można usprawnić stosując kilka zabiegów, takich jak:

żelowe. W oparciu o rodzaje zastosowanych podłoży, a co za

•

wybór odpowiedniego analogu leku (formę kwasu lub za-

tym idzie docelowe miejsce działania, wyróżnia się następu-

sady zamiast soli),

jące rodzaje maści:

zastosowanie odpowiedniej postaci leku (maść zamiast

•

epidermalne,

roztworu),

•

endodermalne,

podanie leku na skórę dobrze ukrwioną (np. poprzez ma-

•

transdermalne,

saż),

•

diadermalne.

•
•
•

zastosowanie większego stężenia leku (zgodnie z prawem Ficka stężenie leku w skórze zależy od jego stężenia
w aplikowanym preparacie),

•

zastosowanie preparatu w formie opatrunku okluzyjnego,
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Maści epidermalne

Maści endodermalne

Inaczej naskórne, adsorpcyjne. Nazywa się je w ten sposób,

Zwane maściami doskórnymi, penetracyjnymi. Nazwy te

ponieważ ich składniki pozostają na powierzchni skóry lub

wskazują, że ich składniki pokonują barierę naskórka i docie-

przenikają martwą warstwę rogową i działają w żywych war-

rają do skóry właściwej. Biorąc pod uwagę stosowane podłoża

stwach naskórka (ziarnistej, kolczystej i podstawnej).

można w tym miejscu wymienić podłoża absorpcyjne bezwodne (lanolina, euceryna, maść cholesterolowa, wazelina hydro-

W przypadku maści tego typu stosuje się podłoża węglowodo-

filowa) i uwodnione (Lekobaza LUX) oraz smalec wieprzowy,

rowe (wazelinę białą i żółtą), olej kakaowy oraz oleożele (np.

który ze względu na duże powinowactwo do ludzkiej tkanki

Oleogel – żel bazowy hydrofobowy składający się z parafiny

tłuszczowej łatwo wnika w głąb skóry. Dla zwiększenia pene-

i polietylenu). Tworzą one na powierzchni skóry powłokę nie-

tracji substancji czynnych w przypadku maści endodermal-

wchłaniającą się, wzmagają nawodnienie warstwy rogowej,

nych stosuje się także promotory wchłaniania.

przez co ułatwiają wnikanie substancji leczniczych do naskór-

Do maści tego typu można zaliczyć np.:

ka.

•

maść siarkową,

•

maści z mocznikiem o stężeniu do 10% (działanie nawil-

W formie maści epidermalnych stosuje się:

żające),

•

leki przeciwgrzybicze (nystatyna, klotrimazol),

•

maści na bazie glikokortykosteroidów (GKS),

•

leki przeciwbakteryjne (antybiotyki, sulfonamidy),

•

maści z dodatkiem leków znieczulających i przeciwświą-

•

leki antyseptyczne (chlorheksydyna, kwas borowy, bo-

dowych.

raks, związki srebra),
•

leki ściągające (tlenek cynku, związki bizmutu),

•

leki keratolityczne (kwas salicylowy, mocznik).

Przykłady recept
Rp.
Sulfuris praecipitati 30,0

Do maści epidermalnych zalicza się także maści chłodzące,
w których luźno związana z podłożem woda wydziela się
w trakcie rozsmarowywania i daje uczucie chłodu.

Adipis suilli ad 100,0
M. f. ung.
S: 1 x dziennie na zmiany skórne

Przykłady recept

Rp.

Rp.

Ureae 10,0

Metronidazoli 1,0

Aquae 30,0

Oleogel ad 100,0

Vaselini hydrophylici ad 100,0

M. f. ung.

M. f. ung.

S: 2 x dziennie na skórę

S: 2 x dziennie do nawilżania skóry

Rp.

Rp.

Acidi salicylici 1,0

Prednisoloni 0,25

Dithranoli 1,0

Aquae 15,0

Vaselini albi ad 100,0

Ung. Cholesteroli ad 100,0

M. f. ung.

M. f. ung.

S: 1 x dziennie na skórę (wieczorem) przez 14 dni

S: 1 x dziennie na skórę

Rp.

Rp.

Chloramphenicoli

Lignocaini hydrochloridi 4,0

Acidi salicylici aa 2,0

Tetracaini hydrochloridi 1,0

Glyceroli 20,0

Spir. Vini 96˚ 12,0

Vaselini albi ad 100,0

Unguenti Cholesteroli ad 100,0

M. f. ung.

M. f. ung.

D.S. 1 x dziennie, wieczorem

D.S. do znieczulania
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Maści transdermalne

Głównym działaniem tej maści jest działanie przeciwgrzybi-

Pod względem głębokości wnikania w obrębie skóry odpo-

cze. Niegdyś aplikowana w okolice tarczycy służyła uzupełnie-

wiadają maściom endodermalnym – docierają do skóry wła-

niu niedoborów jodu w organizmie.

ściwej. Różni je natomiast fakt, że ich składniki zdolne są do

Maści diadermalne

przeniknięcia do krwiobiegu przez występujące w tej warstwie liczne naczynia krwionośne – stąd też zwane są niekiedy maściami resorpcyjnymi. W efekcie jako jedyne wykazują

Zalicza się do nich maści, których składniki po pokonaniu bariery skórnej są zdolne dotrzeć najgłębiej - do tkanki mięśnio-

działanie ogólne, a nie miejscowe.

wej podskórnej. Z uwagi na taki mechanizm działania w posta-

Podczas sporządzania maści transdermalnych wykorzystuje

i przeciwzapalne skuteczne w bólach mięśniowych i reuma-

ci maści diadermalnych stosuje się substancje przeciwbólowe

się podłoża emulsyjne oraz rozpuszczalne w wodzie (np. Celugel – hydrożel na bazie hydroksyetylocelulozy).
Substancje czynne, które wchłaniają się do krążenia ogólnego
z maści to np.:
•

hormony (progesteron, estradiol, testosteron),

•

alkaloidy (morfina),

•

leki nasercowe (nitrogliceryna, diazotan izosorbidu),

•

witaminy,

•

jodki i jod,

•

olejki eteryczne.

tycznych. Jako vehiculum stosuje się w tym przypadku podłoża
emulsyjne (Pentravan, Lekobaza, Lekobaza LUX).

Przykłady recept
Rp.
Ketoprofeni 2,5
Pentravani ad 100,0
M. f. ung.
S: 3 x dziennie aplikować na bolące kolano
Rp.
Methylis salicylas 30,0

Przykłady recept

Mentholi 10,0
Procaini hydrochloridi 4,0

Rp.

Spir. Vini 96˚ 8,0

Morphini hydrochlorici 2,0

Pentravani ad 200,0

Olei Menthae piperitae 0,05

M. f. ung.

Celugeli ad 100,0

D.S. 2 x dziennie

M. f. gel.
S: 3 x dziennie po 5 g żelu (10 jednostek FTU) na bolesne rany
przy zmianach nowotworowych

Podsumowanie
Maści stanowią istotną postać leku recepturowego, która

Miejscowe zastosowanie morfiny może być alternatywną dro-

umiejętnie wykorzystywana wykazuje ogromny potencjał

gą uśmierzania bólu towarzyszącego ranom i owrzodzeniom

leczniczy. Zwracając uwagę na dobór odpowiedniego podłoża

w przebiegu wielu chorób. Tego typu aplikacja staje się waż-

można wpłynąć na to, gdzie zostanie wywarte docelowe dzia-

nym elementem wspomagającym w terapii standardowego

łanie składników maści. Należy także pamiętać, że efekt tera-

leczenia bólu – w postaci leków doustnych, iniekcji czy pla-

peutyczny w dużym stopniu uzależniony jest także od sposobu

strów. W praktyce recepturowej wykonuje się leki zawierające

aplikacji maści i stanu skóry, na którą są nanoszone.

chlorowodorek morfiny, gdzie nośnikiem jest nie tylko Celugel, ale także kleik z metylocelulozy bądź podłoże głęboko pe-

mgr farm. Izabela Ośródka

netrujące – Pentravan.

Piśmiennictwo

Rp.
Kalii iodidi 10,0

1. Janicki S, Fiebig A, Sznitowska M. Farmacja stosowana, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008.
2. Jachowicz R. Receptura apteczna. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2015.
3. Pandyra-Kowalska B, Jucha W. Wykorzystanie nowych podłoży żelowych w praktyce receptury szpitalnej. Farmacja
Polska 2020, 7(76): 407-412.
4. Arciszewka K. Wykorzystanie podłoża hydrożelowego (hydroksyetylocelulozowego) w transdermalnym podawaniu
leków z wykorzystaniem metody jonoforezy i sonoforezy. Farmakoekonomika Szpitalna 2021; 53: 48-52.
5. Przykłady recept z archiwum Autorki.
6. Materiały edukacyjne firmy Actifarm Sp. z o.o.
7. Materiały edukacyjne firmy Fagron Sp. z o.o.

Natrii thiosulfatis 0,2
Aquae 8,0
Adipis suilli ad 100,0
M. f. ung.
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Bez innowacji nie ma transformacji.
Realny obraz farmacji szpitalnej
w Hiszpanii
O tym, że bez innowacji nie ma transformacji doskonale
wiedzieli hiszpańscy farmaceuci szpitalni, którzy chcąc podążać za najnowszymi trendami medycznymi już w 1975 r.
zaczęli pracę w systemie Unit Dose. Od tego czasu hiszpańska farmacja nabrała niesamowitego rozpędu i z każdym
rokiem jest doskonalsza.

System Unit Dose w Hiszpanii to nie tyl-

Aby świadczyć opiekę farmaceutycz-

ko wydawanie jednostkowych dawek

ną na najwyższym poziomie, w aptece

leków dla pacjenta, ale cały mechanizm

znajdują się pokoje konsultacyjne dla

sprawdzania i zatwierdzania zasadności

pacjentów ambulatoryjnych, niehospi-

stosowanych leków, któremu towarzy-

talizowanych, gdzie pacjent jest infor-

szy bezpośredni kontakt z pacjentem

mowany między innymi o konieczności

hospitalizowanym.

choroby

stosowania zaleconych leków, o tym

pacjenta jest wnikliwie analizowana,

kiedy i jak ma je zażywać, jak zachować

a dzięki dostępności do pełnej doku-

się w przypadku wystąpienia działania

mentacji medycznej – badań diagno-

niepożądanego leku, jak obsługiwać in-

stycznych, laboratoryjnych, mikrobio-

halatory czy glukometry.

Historia

logicznych, czy informacji, jakie leki
pacjent zażywa w domu, pacjenci są
w stanie uniknąć polipragmazji oraz interakcji leków.

25

Mgr farm. Monika Bandurowska, Kierownik Apteki Szpitalnej, Szpital w Puszczykowie wraz z Andrés Navarro Ruiz, Kierownik Apteki Szpitalnej Hospital General Universitario de Elche
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Dzięki takiej konsultacji pacjent jest świadomy całego procesu
leczenia, przestrzega zaleceń terapeutycznych, a to wpływa
na skuteczność i powodzenie terapii. Compliance ma również
znaczenie farmakoekonomiczne – zmniejsza się konieczność
korzystania z kolejnych, dodatkowych wizyt lekarskich, wielokrotnej i skomplikowanej diagnostyki, a także częstość hospitalizacji.

Pokój konsultacyjny, w którym farmaceuta świadczy opiekę farmaceutyczną dla pacjentów ambulatoryjnych

mgr farm. Monika Bandurowska podczas analizy próbki w dziale farmakokinetyki

“Drugs don't work in patients
who don't take them”
(Leki nie działają u pacjentów,
którzy ich nie przyjmują)
C. Everett Koop
Z punktu widzenia skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii bardzo ważnym działem apteki szpitalnej jest dział farmakokinetyki klinicznej, który bada losy produktu leczniczego
w organizmie. Jest to szczególnie istotne dla leków o wąskim indeksie terapeutycznym oraz o dużej zmienności wewnątrzosobniczej. Farmakokinetyka daje możliwość dobie-

Profil farmakokinetyczny leku

rania indywidualnej dawki leków, w zależności od ﬁzjologii
i stanu klinicznego pacjenta oraz daje możliwość kontroli odpowiedzi pacjenta na leczenie.
Za pomocą modelowania dawek można przewidzieć i sporządzić wykres zmian stężenia leku w czasie tak, aby osiągnąć
maksymalny efekt terapeutyczny przy minimalnym działaniu
niepożądanym.

Graficzny obraz modelowania dawki Digoxiny u pacjenta
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Farmaceuci i lekarze doskonale rozumieją zasadność monito-

Jestem bardzo szczęśliwa, że choć na chwilę mogłam stać się

rowania stężeń leków, dlatego zlecenia na digoxinę, wanko-

częścią ich zespołu.

mycynę, karbamazepinę, walproinian, linezolid czy takrolimus
są codziennością.
Przed polskimi farmaceutami szpitalnymi stoi bardzo dużo wyzwań. Konieczne są zmiany systemowe i technologiczne, które
pozwolą farmaceutom skupić się na farmakoterapii pacjenta
i podnieść jakość leczenia w polskich szpitalach.
Mając możliwość wzięcia udziału w V edycji Międzynarodowego Stażu Zawodowego dla polskich farmaceutów miałam
przyjemność pracować z wysokowyspecjalizowanymi fachowcami, którzy dzięki ciągłym szkoleniom nieustannie podnoszą
swoje kwaliﬁkacje i kompetencje zawodowe.
Mgr farm. Monika Bandurowska z farmaceutką hiszpańską

Mgr farm. Monika Bandurowska
Mgr farm. Monika Bandurowska z zespołem farmaceutów podczas
analizy zleceń lekarskich w dziale unit dose

Zachęcam wszystkich farmaceutów szpitalnych do wzięcia
udziału w tym stażu.
Gracias!

mgr farm. Monika Bandurowska

Mgr farm. Monika Bandurowska, Kierownik Apteki Szpitalnej, Szpital
w Puszczykowie wraz z Andrés Navarro Ruiz, Kierownik Apteki Szpitalnej Hospital General Universitario de Elche
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Kwartalny przegląd wiadomości
z EDQM: 2/2022
W oczekiwaniu na najważniejsze tegoroczne wydarzenie
spod szyldu EDQM – publikację „Farmakopei Europejskiej
11”, poświęćmy nieco czasu i przyjrzyjmy się wkładowi Dyrektoriatu w walkę z pandemią COVID-19. Nie zaniedbamy
równocześnie i innych obszarów działalności, zaglądając
ponownie do kolejnej „PharmEuropy”!

EDQM a pandemia
COVID-19

Ale przecież szczepionki te musiały ce-

Co wydawca „Farmakopei Europej-

okres pandemii, troszczył się EDQM,

chować się określoną jakością! I to wła-

skiej” może mieć wspólnego z koronawirusem? Bardzo wiele, posłuchajmy!
Ileż to razy media żyły tematem: „czy
EMA dopuści?”. Oczywiście, w procesie rejestracji nowych szczepionek rolą
Europejskiej Agencji Leków była ocena
m.in. dotychczasowych wyników badań
klinicznych, analiza korzyści i ryzyka, doprecyzowanie grup docelowych, określenie przeciwwskazań…

śnie o nią, przez cały dotychczasowy
doprecyzowując – w szybko zmieniającej się rzeczywistości – standardy
jakości, którymi następnie dzielił się
z producentami i ośrodkami badawczymi. Mało kto zauważył, że wszystkie prace nad szczepionkami o których
tak wiele się mówiło, prowadzone były
w oparciu o dokumenty, wytyczne, normy jakości i materiały szkoleniowe opracowane i udostępnione właśnie przez
EDQM!
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EDQM służył również pomocą producentom realizując pro-

COVID-owa „Farmakopea Europejska”
Do wszystkich odpowiedzialnych za wytwarzanie, rozwój i badanie jakości nowych produktów leczniczych adresowane były
wydawnictwa książkowe EDQM. Publikowane były one niemal
od początku pandemii. Mając na uwadze ówczesne problemy
logistyczne EDQM za darmo udostępnił treść suplementów
do „Farmakopei Europejskiej”. Ale oczywiście to nie wszystko.
W kwietniu 2020 roku, w ekspresowym tempie, opracowano
i opublikowano w wolnym dostępie specjalne wydanie „Farmakopei Europejskiej”, zwane potocznie „Special COVID-19
edition”, a opatrzone oficjalnym podtytułem „Free access to
supportive pharmacopoeial texts”.
W istocie był to wyciąg z głównego wydania „Farmakopei Europejskiej”. Zawierał m.in. najważniejsze, wybrane fizyczne
i fizykochemiczne metody badań, biologiczne metody badań,
metody badania postaci leków, opis wymagań jakościowych
dotyczących tworzyw do wyrobu pojemników, opisy odczynników… Dzięki temu istotnie: każdy mógł mieć wgląd w najważniejsze wymogi „Farmakopei Europejskiej”, nie będąc jej
prenumeratorem! W specjalnym wydaniu znalazły się również monografie ogólne, monografie ogólne postaci leku oraz
monografie szczegółowe. W przypadku tych ostatnich szczególną uwagę zwrócono na substancje lecznicze o aktywności
przeciwwirusowej, z zastrzeżeniem jednak, że ich obecność
w specjalnym wydaniu „Farmakopei Europejskiej” nie sugeruje możliwości stosowania w leczeniu COVID-19. Obecnie „obowiązujące” jest „Special COVID-19 edition” z grudnia 2021 r.

gram kontroli jakości szczepionek COVID-19. Zasadniczą rolę
odegrały w nim: nadzorowana przez EDQM sieć laboratoriów
kontroli leków (OMCL, Official Medicines Control Laboratories) oraz procedura OCABR (urzędowe, oficjalne zwolnienie
serii szczepionek przez organ kontroli, Official Control Authority Batch Release). Opracowano drobiazgowe wytyczne,
dzięki czemu certyfikowanie OCABR nie opóźniło dotarcia
szczepionek do pacjentów. Laboratoria sieci OMCL w roku
2021 skontrolowały 1600 partii czterech dopuszczonych do
stosowania w UE szczepionek, co przełożyło się na miliardy
dawek o pożądanej jakości!

„PharmEuropa” 34.3 i projekt monograf ii
kannabidiolu
W pierwszych dniach lipca bieżącego roku zamknięty został
i przekazany do publicznych konsultacji kolejny (34.3) numer
„PharmEuropy”, a wraz z nim wyjątkowe, bardzo interesujące projekty całkowicie nowych monografii farmakopealnych.
Wprowadzenie kilku z nich do „Farmakopei Europejskiej”
spowodować może zmiany zauważalne w każdej aptece! Powiedzmy zatem o nich choć kilka słów.
Po pierwsze opublikowano projekt monografii kannabidiolu,
co wyraźnie wskazuje na to, że „medyczne konopie” zdobywają sobie w oficjalnym lecznictwie coraz mocniejszą pozycję.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że nie tylko EDQM, ale
także Europejska Agencja Leków jest aktywna na tym polu i –
ze względu na zmiany polityczne i rynkowe – również pracuje

Wymogi i kontrola szczepionek
stosowanych u ludzi

nad produktami leczniczymi pochodzącymi od konopi (Can-

EDQM w osobnym, internetowym i również bezpłatnym wy-

Europejskiej, i za pośrednictwem swego Komitetu Roślinnych

nabis-derived medicinal products). EMA, na zlecenie Komisji

daniu „Farmakopei Europejskiej” zatytułowanym „Free access

Produktów Leczniczych (HMPC, Herbal Medicinal Products

to supportive pharmacopoeial texts in the field of vaccines

Comitee), opracowała już wiążące definicje i terminy związa-

for human use during the coronavirus disease (COVID-19)”

ne z tym tematem, a obecnie dokonuje rozeznania możliwo-

zdecydował się zebrać i opublikować wszystkie monografie

ści opracowania monografii zielarskiej Cannabis flos. HMPC

farmakopealne, niezbędne w poprawnym procesie opracowy-

zwraca jednak uwagę, że pierwszym krokiem będzie nie po-

wania, produkcji i kontroli szczepionek stosowanych u ludzi.

wołanie grupy eksperckiej, ale przede wszystkim: wyjaśnienie

Były to m.in. wybrane wskazówki ogólne, monografie ogólne,

Komisji Europejskiej i opinii publicznej wszystkich możliwości

monografie ogólne postaci leku, metody badań, monografie

i ograniczeń związanych z pozycją „medycznych konopi” (me-

szczegółowe szczepionek stosowanych u ludzi oraz monogra-

dicinal cannabis) w obecnym porządku prawnym i przedsta-

fie adiuwantów.

wienie możliwościami EMA w tym zakresie.

Równocześnie EDQM, wspólnie z ekspertami z przemysłu far-

W kontekście planów Agencji, EDQM wydaje się prowadzić

maceutycznego i z ośrodków badawczych z Europy, Stanów

znacznie bardziej zaawansowane prace, czego najlepszym do-

Zjednoczonych, Kanady i Australii, opracował przewodnik za-

wodem jest wspomniany projekt monografii Cannabidiolum,

tytułowany „Recombinant viral vectored vaccines for human

w „Definicji” zastrzegający, że substancja pozyskiwana jest ze

use”, wskazujący m.in. metody oceny jakości szczepionek.

źródeł naturalnych.
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Co więcej: EDQM już opracowuje kolejne monografie – Can-

Zwróćmy zatem uwagę, że dzięki projektowanej monografii

nabis extractum siccum, Cannabis flos oraz Cannabis extrac-

znacznie lepiej gwarantowana będzie skuteczność stosowania

tum spissum.

we wskazaniach terapeutycznych, które kwiatowi róży przypisała Europejska Agencja Leków, czyli:

Projekty monografii surowców zielarskich

1.

nej oraz

W najnowszej „PharmEuropie” pojawiły się również projekty
monografii surowców zielarskich, m.in. kwiatu róży, kłącza ró-

łagodne stany zapalne błon śluzowych gardła i jamy ust-

2.

łagodzenie lekkich stanów zapalnych skóry.

żeńca oraz owocni fasoli. Są to surowce zielarskie pochodzące
od roślin leczniczych, posiadających już monografie zielarskie

Obydwa wskazania dotyczą pacjentów powyżej 12 roku życia.

Europejskiej Agencji Leków. Opracowanie projektów mono-

Być może nowa monografia stanie się równocześnie przyczyn-

grafii farmakopealnych świadczy o ciągłej, owocnej współ-

kiem do wprowadzenia na polski rynek „Kwiatu róży” o jakości

pracy EMA i EDQM, tworzących razem kanon nowoczesnego

roślinnego produktu leczniczego?

zielarstwa i ziołolecznictwa! Zwróćmy uwagę, że na mocy

Projekt monografii zielarskiej
„Owocnia fasoli”

monografii zielarskich EMA określone były m.in. wskazania
terapeutyczne, sposób dawkowania i przeciwwskazania. Monografie te odwoływały się jednak do kryteriów oceny jakości

Z kolei w przypadku owocni fasoli – Phaseoli fructus (sine

(np. kluczowa zawartość substancji czynnych) prezentowa-

semine) – monografia zielarska Europejskiej Agencji Leków

nych w farmakopeach narodowych, bądź też kryteriów tych

odwoływała się do kryteriów jakości opisanych w trudno do-

w ogóle nie było… Jeżeli zatem omawiane projekty monogra-

stępnym „Deutscher Arzneimittel Codex” (1986). Owocni fa-

fii zostaną opublikowane w „Farmakopei Europejskiej” nowe

soli przypisano tam następujące cechy jakościowe: substancje

metody oceny jakości staną się dla producentów obowiązują-

ekstrahowane – nie mniej niż 12%, fragmenty nasion – nie

ce, zapewniając pacjentom skuteczność i powtarzalność te-

więcej niż 4%, popiół – nie więcej niż 8%, zanieczyszczenia

rapeutyczną stosowanych roślinnych produktów leczniczych!

– nie więcej niż 2%. Spełnienie tych kryteriów jakościowych
pozwalało producentom wytwarzać roślinne produkt leczni-

Projekt monograf ii zielarskiej „Kwiat róży”

cze (w postaci rozdrobnionej owocni), dla których Europejska

Monografia zielarska „Kwiat róży” odwoływała się do mono-

Agencja Leków określiła wskazanie terapeutyczne: zwiększa-

grafii „Farmakopei Francuskiej XI”, w której istotnie były dwie

nie ilości moczu w celu osiągnięcia przepłukiwania dróg mo-

monografie: „Rose pâle” (Rosa centifolia) oraz „Rose rouge”

czowych wraz z adnotacją: wspomagająco w dolegliwościach

(Rosa gallica). W przypadku pierwszej definicja farmakope-

układu moczowego.

alna mówiła o wysuszonych płatkach i pąkach kwiatowych,
w przypadku drugiej – znacznie bardziej precyzyjnie – o wy-

Projektowane farmakopealne kryteria oceny jakości owoc-

suszonych płatkach i pąkach kwiatowych zebranych przed

ni fasoli są następujące: całe lub rozdrobnione, wysuszone,

kwitnieniem, oddzielonych od kielicha i pozbawionych pręci-

dojrzałe owoce Phaseolus vulgaris z usuniętymi nasionami.

ków. Projekt monografii farmakopealnej wprowadza tymcza-

Muszą one zawierać co najmniej 0,06% sumy flawonoidów

sem definicję następującą: całe lub rozdrobnione, wysuszone

w przeliczeniu na hiperozyd, popiół całkowity – nie więcej jak

płatki, zebrane z nie otwartych kwiatów Rosa gallica, Rosa

10,0%, strata masy po suszeniu – nie więcej jak 10,0% oraz

x centifolia lub Rosa damascena. Na tym jednak różnice się

zanieczyszczenia – nie więcej jak 4% fragmentów nasion i nie

nie kończą. Obydwie monografie „Farmakopei Francuskiej XI”

więcej jak 2% innych zanieczyszczeń. Jak widzimy zatem pro-

nakazywały potwierdzenie obecności garbników wyłącznie za

jekt monografii tylko częściowo odwołuje się do kryteriów

pomocą prostej próby z chlorkiem żelaza, natomiast projekt

„Deutscher Arzneimittel Codex”. Zwróćmy przy tym uwagę, że

monografii dla „Farmakopei Europejskiej” precyzuje wyraź-

omawiany projekt nie powtarza definicji monografii narodo-

nie zawartość garbników na nie mniej niż 5,0%, odsyłając do

wej naszej „Farmakopei Polskiej”, która brzmiała: wysuszona

farmakopealnej metodyki oznaczania zawartości tych anali-

owocnia fasoli zwyczajnej Phaseolus vulgaris (…) wyłącznie

tów za pomocą techniki spektrofotometrycznej (tzw. metoda

białokwiatowych odmian o zawartości fenolokwasów w prze-

z proszkiem skórzanym).

liczeniu na kwas kawowy wynoszącej nie mniej niż 0,01%.
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Projekt monograf ii „Kłącze i korzeń różeńca”

Podsumowanie

Bodaj najciekawszy jest projekt monografii „Rhodiola rosea

Być może, dzięki szczegółowemu doprecyzowaniu wymogów

radix et rhizoma”, czyli kłącze i korzeń różeńca, zbieżne w ty-

jakościowych, w końcu na polskim rynku pojawią się: kwiat

tule z monografią zielarską Europejskiej Agencji Leków. Mo-

róży, który będziemy mogli polecać pacjentom do płukania

nografia ta nie mogła odwoływać się jednak do oficjalnych

jamy ustnej, oraz nasz rodzimy „adaptogen” z różeńcem. Ży-

kryteriów oceny jakości wyjściowego surowca, bowiem…

cząc sobie tego, zakończmy niniejszy odcinek „Kwartalnego

takowych jeszcze nie stworzono! Czytelnikom „Aptekarza

przeglądu wiadomości z EDQM: 2/2022”, zapowiadając rów-

Polskiego” wyjaśnijmy przy tym, że kłącze różeńca, to jeden

nocześnie spotkanie w części trzeciej z właśnie drukowaną

z najpopularniejszych obecnie surowców zielarskich zachod-

„Farmakopeą Europejską 11”!

niej Europy, składnik niezliczonej ilości suplementów diety,
wspomagających w stresie i przemęczeniu. Dla społeczeństwa
krajów wysokorozwiniętych różeniec stał się swoistym reme-

dr hab. Maciej Bilek, prof. UR

dium na wszystkie problemy, które niesie ze sobą współczesna
cywilizacja! Moda „na różeniec” powoli wkracza również i do
Polski. Także w postaci suplementów diety.

Piśmiennictwo dostępne u Autora

Mamy jednak z różeńcem i produkty lecznicze, wszak Europejska Agencja Leków stworzyła w celu ich rejestracji monografię
„Rhodiola rosea L., rhizoma et radix”, w której tytułowemu
surowcowi przypisała wskazanie terapeutyczne okresowe
łagodzenie objawów stresu, takich jak zmęczenie i odczucie
osłabienia. Dyskutowane było natomiast na forum HMPC EMA
przypisanie wskazania terapeutycznego: łagodzenie lekkich
objawów depresyjnych oraz wspomaganie leczenia w zespole
chronicznego zmęczenia. Posiada bowiem różeniec unikalną
właściwość: nie jest co prawda inhibitorem MAO, ale stymuluje w mózgu biosyntezę neuropeptydu Y (NPY, Neuropeptide
Y), którego obniżony poziom obserwuje się w depresji. NPY
odpowiada tymczasem za „buforowanie” szkodliwych efektów stresu.
Ostatecznie EMA nie przychyliła się do rozszerzenia wskazań
terapeutycznych dla różeńca, tak czy tak jednak, dzięki monografii zielarskiej, mamy z różeńcem roślinne produkty lecznicze. Tyle że za zachodnią granicą, m.in. Vitango Dr. Willmar
Schwabe GmbH & Co.KG oraz Rhodiologes firmy Dr. Loges +
Co. GmbH. O ile projekt monografii farmakopealnej „Rhodiola
rosea radix et rhizoma” stanie się obowiązujący, wyjściowy
surowiec będzie musiał spełniać kryterium zawartości: salidrozyd co najmniej 0,1% oraz suma rozawin w przeliczeniu na
rozawin co najmniej 0,5%. To spowoduje, że uzyskanie działania terapeutycznego zaleconego przez EMA będzie dla pacjentów pewne i powtarzalne! Ustanowiono ponadto i inne
wymogi jakościowe, m.in. stratę masy po suszeniu (nie więcej
niż 12,0%), popiół całkowity (nie więcej niż 9,0%), popiół nierozpuszczalny w kwasie solnym (nie więcej niż 4,0%).
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Różnorodność zastosowań leków
przeciwhistaminowych
Histamina (His), jest aminą biogenną kojarzoną głównie
z wywoływaniem objawów alergicznych, jednak w organizmie pełni wiele różnorodnych funkcji. Pośredniczy zarówno
w procesach f izjologicznych - jest neuroprzekaźnikiem, jak
i patologicznych - pełni rolę autakoidu. Co warto wiedzieć
o tym związku oraz o lekach, które działają na receptory
dla histaminy?

Rola histaminy
w organizmie człowieka

Histamina jako związek
endogenny

Autakoidy – takie jak histamina – to

Histamina jest wytwarzana i magazyno-

substancje o bardzo dużej aktywności

wana w komórkach tucznych (mastocy-

biologicznej, które są syntetyzowane

tach) oraz bazofilach. Jej występowa-

i uwalniane z komórek doraźnie, gdy

nie odnotowano również w mniejszych

procesy fizjologiczne osiągają wartości

ilościach w makrofagach, płytkach krwi

graniczne, lub gdy już występują reakcje

i limfocytach. Histamina uwalniana jest

patologiczne. Ich obecność ma na celu

z komórek w wyniku reakcji alergicz-

przywrócenie prawidłowej czynności

nych, bądź też w odpowiedzi na bodź-

komórek lub obronę przed szkodliwymi

ce fizyczne, np. temperaturę (niską lub

czynnikami.

wysoką), toksyny bakteryjne, grzybicze
i wirusowe, jady owadów, leki (morfina,
kwas acetylosalicylowy), alkohole czy
niektóre pokarmy (czekolada, ananas,
szpinak).
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Rola i aktywność receptorów histaminowych
Histamina działa za pomocą czterech specyficznych dla niej

Zastosowanie leków przeciwhistaminowych w terapii chorób alergicznych

receptorów, każdy z nich pełni określoną dla siebie rolę.

Do najczęściej występujących schorzeń alergicznych należą:

W zależności od tego, który z receptorów zostanie pobudzony

alergiczne zapalenie spojówek, alergiczny nieżyt nosa, po-

przez histaminę, wywiera ona różny efekt na organizm. Naj-

krzywka. Łagodne reakcje alergiczne występują również po

ważniejszym i najbardziej rozpowszechnionym w organizmie,

ukąszeniu owadów, np. komara. Mogą też wystąpić silne re-

spośród receptorów histaminowych, jest receptor H1. Jego

akcje alergiczne, jak wstrząs anafilaktyczny. W zależności od

aktywacja powoduje rozszerzenie naczyń, wzrost ich prze-

rodzaju reakcji alergicznej oraz jej objawów leki przeciwhista-

puszczalności, skurcz mięśni gładkich oskrzeli oraz jelit. Efekty

minowe stosowane są ogólnoustrojowo lub miejscowo.

te odpowiedzialne są za pojawienie się podstawowych objawów alergicznych, takich jak bąbel histaminowy, katar, wysypka, duszność czy kichanie. Receptor H1 występuje również

Leki przeciwhistaminowe
stosowane ogólnie

w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN), a jego pobudzenie

W takich schorzeniach jak alergiczne zapalenie spojówek,

odpowiada za działanie stymulujące i promujące czuwanie.

alergiczny nieżyt nosa czy pokrzywka stosowane są leki przeciwhistaminowe II generacji, np. cetyryzyna, loratadyna. Pre-

Receptor H2 jest obecny w dużej liczbie w komórkach okładzi-

paraty doustne występują w postaci zawiesiny, tabletek, ta-

nowych żołądka, aktywacja tego receptora prowadzi do wzro-

bletek o przedłużonym uwalnianiu oraz kapsułek miękkich. Za

stu wydzielania soku żołądkowego.

wykorzystaniem leków przeciwhistaminowych II generacji we
wspomnianych schorzeniach przemawia ich dobry profil bez-

Receptor H3 to autoreceptor presynaptyczny, którego po-

pieczeństwa, dłuższy czas działania (stosowanie raz na dobę)

budzenie prowadzi do hamowania uwalniania histaminy do

oraz mniejsza ilość działań niepożądanych. Należy pamiętać,

szczeliny synaptycznej i w efekcie do hamowania przekaźnic-

że jest to jedynie leczenie objawowe, są one najskuteczniejsze

twa histaminergicznego.

u chorych z wodnistym wyciekiem z nosa, kichaniem, zaczerwienieniem i łzawieniem oczu, czyli objawami histaminozależ-

Receptor H4 występuje głównie na komórkach szpiku, neutrofilach, eozynofilach, mastocytach i jest odpowiedzialny za
modulowanie reakcji immunologicznej.

Mechanizm działania leków
przeciwhistaminowych

nymi.

Rupatadyna i bilastyna – leki o podwójnym
mechanizmie działania
W typowych alergiach, jak wymienione powyżej, stosowane
są także najnowsze leki przeciwhistaminowe. Nazywane są

Mechanizm działania leków przeciwhistaminowych polega na
konkurencyjnym wiązaniu się z receptorami histaminowymi,
co blokuje dostęp endogennej histaminy do receptora i znosi
jej działanie. W lecznictwie wykorzystuje się leki będące antagonistami receptorów H1, H2 i H3.

one III generacją, należą do niej leki takie jak lewocetyryzyna,
desloratadyna, rupatadyna i bilastyna. Rupatadyna posiada
podwójny mechanizm działania oprócz blokowania receptora
H1, blokuje też receptory PAF (ang. platelet activating factor).
PAF to mediator prozapalny który jest wydzielany, m.in. przez
komórki tuczne. PAF posiada różne właściwości biologiczne

Zastosowanie tych leków oraz profil ich bezpieczeństwa zależą od selektywności (wybiórczości receptorowej), zarówno
wobec receptorów histaminowych, jak i innych typów receptorów. Leki przeciwhistaminowe dzielimy na dwie generacje.
I generacja to leki nieselektywne, które również łatwo przenikają do OUN. II generacja to leki selektywne, głównie blokujące receptor H1 na obwodzie. W ostatnim czasie wyodrębnia
się także generację III – są to aktywne metabolity bądź izomery leków należących do II generacji. Do leków przeciwhistaminowych zaliczamy również antagonistów receptora H2 oraz
leki blokujące receptor H3.
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takie jak aktywacja płytek krwi, skurcz mięśni gładkich oskrzeli, hipotensja i zwiększenie przepuszczalności naczyń krwionośnych. Badania in vitro wykazały, że rupatadyna dodatkowo
hamuje uwalnianie cytokin, zwłaszcza TNFα (ang. tumor necrosis factor, czynnik martwicy guza), przez ludzkie komórki
tuczne i monocyty.
Innym lekiem o dodatkowym działaniu przeciwzapalnym jest
bilastyna. Jest selektywnym antagonistą obwodowego receptora H1.
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Jej dodatkowe działanie przeciwzapalne, według badań przeprowadzonych in vitro, wynika z zahamowania wydzielania
histaminy, interleukiny-4 (IL-4) oraz TNFα z mastocytów i granulocytów. Jej działanie przeciwalergiczne jest porównywalne
do cetyryzyny i silniejsze od feksofenadyny.

Klemastyna i antazolina – antyhistaminiki
do podawania pozajelitowego
W postaci roztworów do wstrzykiwań występują antazolina
oraz klemastyna – przedstawiciele I generacji leków przeciwhistaminowych. Obie te substancje stosowane są pomoc-

Leki przeciwhistaminowe stosowane
donosowo

niczo we wstrząsie anafilaktycznym, czyli nagłej, zagrażającej

Preparaty działające miejscowo wybierane są ze względu na

razem z adrenaliną w celu ograniczenia narastania objawów

życiu reakcji na dany czynnik, np. alergen. Są one stosowane

szybkość ich działania, ograniczenie występowania działań
niepożądanych oraz interakcji, ponieważ są one w minimalnym stopniu wchłaniane do krążenia ogólnego. Pod postacią
kropli czy aerozoli do nosa możemy znaleźć azelastynę oraz
połączenia leków antyhistaminowych I generacji z lekami
obkurczającymi naczynia z grupy sympatykomimetyków:
difenhydraminę z nafazoliną czy mepyraminę z fenylefryną. Stosowane są w sezonowym alergicznym nieżycie nosa,
natomiast nie mają potwierdzonego działania terapeutycz-

takich jak świąd i wysypka. Dodatkowo antazolina znajduje
zastosowanie w napadowych zaburzeniach rytmu serca pochodzenia nadkomorowego, niereagujących na standardowe
leczenie antyarytmiczne. Klemastyna podawana jest również
w obrzęku naczynioruchowym oraz bezpośrednio przed zabiegiem mogącym wywołać uwalnianie histaminy. Klemastyna
dostępna w postaciach doustnych – syrop i tabletki – zalecana
jest w celu łagodzenia objawów alergicznych.

w przypadku braku drożności nosa lub występowania jego

Czy leki przeciwhistaminowe leczą astmę
oskrzelową?

wad anatomicznych.

Leki przeciwhistaminowe nie posiadają wskazania do leczenia

nego w odmianie całorocznej. Nie zaleca się ich stosowania

astmy oskrzelowej. Można rozważyć ich stosowanie w przy-

Przeciwalergiczne krople oczne

padku astmy alergicznej, która jest jednym z fenotypów ast-

W kroplach do oczu, o działaniu przeciwhistaminowym, znaj-

my oskrzelowej. Wskaźnikiem charakterystycznym dla astmy

dują się substancje takie jak azelastyna, olopatadyna i ketoti-

alergicznej jest występowanie swoistych dla danego alergenu

fen, który posiada dodatkowe właściwości przeciwzapalne ze

przeciwciał IgE, ponieważ jest ona związana z występowaniem

względu na swoje działanie na komórki tuczne. Dostępne są

alergii na alergeny wziewne, np. roztocza, pyłki roślin, pleśń.

one w preparatach bez recepty. Substancjami wydawanymi
w aptece tylko z przepisu lekarza są emedastyna i epinastyna.

U pacjentów chorujących na astmę alergiczną często wy-

Zazwyczaj wszystkie preparaty w postaci kropli do oczu są sto-

stępuje również alergiczny nieżyt nosa. W takim przypadku

sowane dwa razy na dobę.

uzasadnione jest stosowanie leków przeciwhistaminowych.

Jakie leki przeciwhistaminowe
można podać na skórę?

Substancją leczniczą o takich wskazaniach jest ketotifen.
Za wykorzystaniem ketotifenu w tym wskazaniu przemawiają

Podanie na skórę leków przeciwhistaminowych jest charakterystyczne dla dimetyndenu czy difenhydraminy. Dimetinden
w postaci żelu na skórę znajduje zastosowanie w leczeniu
świądu towarzyszącego pokrzywce, dermatozom, ukąszeniom
owadów, a także oparzeniom słonecznym i powierzchniowym
oparzeniom skóry. Działa również łagodząco na podrażnienia
i zmniejsza obrzęk skóry. Difenhydramina występuje w połączeniu z lidokainą (środkiem miejscowo znieczulającym), także w postaci żelu na skórę. Lek ten jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu zmian zapalnych i alergicznych
skóry, z towarzyszącym świądem, powstałych w następstwie
ukąszeń owadów, a także kontaktu z roślinami np. pokrzywą.

jego właściwości farmakodynamiczne, takie jak: hamowanie
uwalniania mediatorów reakcji alergicznej (histaminy, leukotrienów), hamowanie napływu granulocytów kwasochłonnych
do miejsca zapalenia oraz blokada receptory H1. Lek ten ogranicza rozwój nadreaktywności oskrzeli, dzięki temu zmniejsza
częstość występowania oraz ciężkość napadów astmatycznych. W celu osiągnięcia pełnego działania terapeutycznego
wymagane jest stosowanie ketotifenu przez co najmniej kilka
tygodni.

Rola antyhistaminików w atopowym
zapaleniu skóry (AZS)
W przypadku wystąpienia nasilonego świądu skóry towarzyszącego AZS, który powoduje problemy z zaśnięciem, stosuje
się leki przeciwhistaminowe I generacji.
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Lekiem ze wskazaniem w tym schorzeniu jest hydroksyzyna, ze względu na swoje dodatkowe działanie uspokajające.
Najczęściej stosowana przed zaśnięciem w dawce 25 mg.
W przypadku kiedy ta dawka okaże się nieskuteczna, lekarz
może zalecić zwiększenie częstotliwości stosowania leku. Leki
przeciwhistaminowe II generacji okazały się nieskuteczne
w objawowej terapii świądu, towarzyszącemu AZS.

Związki przeciwhistaminowe jako składnik
preparatów na przeziębienie

Właściwości hydroksyzyny w leczeniu
ostrych stanów lękowych
Lekiem przeciwhistaminowym I generacji stosowanym w łagodzeniu lęku jest hydroksyzyna. Zmniejsza ona napięcie
nerwowe, niepokój i napięcie mięśniowe, ma także działanie
uspokajające. Wykorzystywana jest jako bezpieczniejsza alternatywa dla benzodiazepin. Jednym z jej wskazań jest objawowe leczenie lęku. Stosowana jest często w celu osiągnięcia
efektu przeciwlękowego, np. w noc przed planowaną opera-

Substancje z grupy leków przeciwhistaminowych I generacji,

cją, aby zmniejszyć napięcie psychiczne pacjenta i zapewnić

takie jak feniramina, chlorfeniramina, triprolidyna są popular-

mu wypoczynek podczas snu.

nymi składnikami preparatów stosowanych w leczeniu objawów przeziębienia (łagodnej infekcji wirusowej). Triprolidyna

Na rynku farmaceutycznym hydroksyzyna dostępna jest

łączona jest z pseudoefedryną, natomiast feniramina i chlor-

w postaci iniekcji, tabletek i syropu. W przypadku, kiedy nie-

feniramina najczęściej występują w połączeniach z paraceta-

możliwe jest podanie doustne wykorzystuje się hydroksyzynę

molem oraz lekami o działaniu sympatykomimetycznym. Leki

w postaci roztworu do wstrzykiwań. Jej prawdopodobny me-

przeciwhistaminowe I generacji są stosowane w przeziębieniu

chanizm działania polega na hamowaniu aktywności niektó-

ze względu na ich działanie antycholinergiczne - zmniejsza-

rych głównych obszarów podkorowych OUN. Należy unikać

ją ilość wydzieliny z nosa i wysuszają błony śluzowe. Ich do-

stosowania hydroksyzyny u osób po 65. roku życia. U osób

datek ma na celu łagodzenie takich objawów przeziębienia,

w podeszłym wieku zmienia się farmakokinetyka tej sub-

jak: kichanie, wodnisty katar. Należy pamiętać, że leki te po

stancji i w znaczący sposób wydłuża się okres eliminacji leku

przedostaniu się do OUN wywierają działanie uspokajające

z organizmu. Dodatkowo, seniorzy są bardziej narażeni na jej

i nasenne, stąd mogą wywoływać senność w ciągu dnia. Jed-

działanie antycholinergiczne np. trudności w oddawaniu mo-

nak, należy zaznaczyć, że efekt ten jest również wykorzysty-

czu, tachykardię i efekty ośrodkowe takie jak majaczenie.

wany w terapii łagodnych infekcji wirusowych w preparatach
na noc, aby ułatwić zaśnięcie.

Dimenhydrynat w terapii
choroby lokomocyjnej

Blokery receptora H 2 w chorobie
wrzodowej, zgadze i nadkwaśności
W schorzeniach przewodu pokarmowego stosowane są leki

W celu zapobiegania wymiotom pochodzenia błędnikowego,
pojawiającym się w czasie podróży samochodem, samolotem
bądź statkiem, najczęściej wykorzystywany jest lek antyhistaminowy I generacji - dimenhydrynat. Dimenhydrynat jest to
sól difenhydraminy z 8-chloroteofiliną. Zaleca się przyjmowanie leku 30 minut przed rozpoczęciem podróży. U osób
powyżej 14. roku życia zalecana jest dawka 100 mg, którą
w razie potrzeby można powtórzyć po 4-6 godzinach. U dzieci
i młodzieży od 6 do 14 roku życia stosuje się dawkę 50 mg.
Innym lekiem z tej grupy jest prometazyna, ale ze względu na
dostępność jedynie na receptę jej zastosowanie w tym wskazaniu jest znacznie rzadsze. Należy pamiętać, że stosowanie
tych leków wiążę się z wystąpieniem działań niepożądanych,
takich jak senność, zaburzenia koncentracji lub zawroty głowy, dlatego nie powinny być stosowane u osób kierujących
pojazdem.
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z grupy antagonistów receptora H2. Receptory te są obecne
w ścianie komórek okładzinowych żołądka, a ich zablokowanie powoduje zmniejszenie wydzielania kwasu solnego
i zwiększenie pH soku żołądkowego. Obecnie jedynym lekiem
z grupy antagonistów receptora H2, jaki można znaleźć w polskich aptekach jest famotydyna. Działa ona hamująco na wydzielanie kwasu solnego, również to stymulowane pokarmem.
Dodatkowo zmniejsza stężenie pepsyny w soku żołądkowym.
Jest to lek dostępny na receptę, a także występuje w preparatach OTC (ang. over-the-counter). Wskazania dla famotydyny
obejmują takie jednostki chorobowe jak: choroba wrzodowa
żołądka i dwunastnicy oraz zapobieganie tym schorzeniom,
choroba refluksowa przełyku i stany chorobowe związane
z nadmiernym wydzielaniem kwasu solnego (zespół Zollingera-Ellisona).
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Układ histaminergiczny jest jednym z układów OUN odpowia-

Czym jest choroba Ménière’a?
Choroba Ménière’a to przewlekła, postępująca choroba obejmująca ucho wewnętrzne. Charakterystycznymi objawami są
powtarzające się zawroty głowy, uczucie wypełnienia ucha
i szumy uszne. Z czasem postęp choroby może prowadzić do
utraty słuchu. W celu poprawy jakości życia pacjenta stosowana jest betahistyna, substancja z grupy leków działających
na receptory histaminowe. Mechanizm działania betahistyny jest złożony. Polega na silnej blokadzie receptora presynaptycznego H3, słabym pobudzeniu receptora H1, natomiast
jej wpływ na receptory H2 jest niewielki. Głównym rezultatem
działania tego leku jest nasilenie wydzielania histaminy w zakończeniach nerwowych. Prowadzi to do rozkurczu zwieraczy
prekapilarnych w mikrokrążeniu ucha wewnętrznego, wpływa na modyfikację krążenia krwi w uchu i wspomaga drenaż
nadmiaru płynów błędnikowych. Zastosowanie betahistyny
w terapii choroby Ménière’a pomaga zmniejszyć liczbę oraz
intensywność zawrotów głowy. Pacjenci zauważają poprawę
po kilku, czasami kilkunastu dniach terapii, pełny efekt leczenia odczuwalny jest po 2-3 miesiącach. Zaletą tego leku jest
jego dobry profil bezpieczeństwa.

dających za stan czuwania. Leki blokujące receptory histaminowe H1 indukują senność, dlatego stosowane są w objawowym leczeniu bezsenności. Rejestrację w tym wskazaniu
posiadają leki przeciwhistaminowe I generacji - difenhydramina i doksylamina. Difenhydramina jest lekiem znanym od
dawna, stosowanym w łagodzeniu przejściowych zaburzeń
snu u dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia oraz w różnego rodzaju bólach utrudniających zasypianie – w połączeniu
z paracetamolem. Doksylamina to nowy lek o udowodnionej
klinicznie skuteczności i bezpieczeństwie stosowania w krótkotrwałej terapii bezsenności. Siła działania uspokajająco-nasennego tego leku jest podobna do benzodiazepin czy barbituranów, ale doksylamina nie wywołuje zależności lekowej.
Lek ten posiada kategorię dostępności OTC od 2022 roku.
Należy także zaznaczyć, że lekiem przeciwhistaminowym I generacji często używanym w leczeniu bezsenności jest hydroksyzyna. Jednak jest to zastosowanie pozarejestracyjne (ang.
off-label use).

Właściwości i zastosowanie
cyproheptadyny

Pitolisant – nowy lek w terapii narkolepsji

Do leków przeciwhistaminowych I generacji należy także cy-

Jednym z najnowszych leków działających na receptory hi-

przeciwmuskarynowe i przeciwserotoninergiczne. Blokuje

staminowe jest pitolisant, wykorzystywany w leczeniu obja-

również kanały wapniowe. Tak szeroki mechanizm działania

wów narkolepsji, również tej z katapleksją (krótkie epizody

powoduje, że lek ten posiada trzy wskazania terapeutyczne:

utraty lub osłabienia napięcia mięśni poprzecznie prążkowa-

łagodzenie objawów chorób alergicznych, naczyniowe bóle

nych szkieletowych, bez zaburzeń świadomości). Mechanizm

głowy (migrena, bóle zależne od histaminy) oraz jadłowstręt

działania tego leku polega na jego agonistyczno-antagoni-

psychiczny (anoreksja). W anoreksji stosowana jest, ponie-

stycznym oddziaływaniu na presynaptyczne receptory H3,

waż powoduje znaczny wzrost łaknienia i tym samym przyrost

zlokalizowane przede wszystkim w jądrach podstawy mózgu.

masy ciała.

proheptadyna, która wykazuje działanie przeciwhistaminowe,

Dzięki lipofilności lek z łatwością dociera do OUN, gdzie działając na wspomniane autoreceptory zwiększa ilość histaminy,

Podsumowanie

a w konsekwencji podtrzymuje stan czuwania. W ten sposób

Leki przeciwhistaminowe to bardzo liczna grupa farmaceu-

pitolisant przeciwdziała objawom typowym dla narkolepsji, ta-

tyków, posiadająca szeroki zakres wskazań. Stosowane są

kim jak nadmierna senność w dzień, napadowe zasypianie czy

w chorobach alergicznych, przeziębieniach, chorobie lokomo-

epizody katapleksji. Pitolisant występuje w postaci tabletek

cyjnej, chorobie Ménière’a, chorobie wrzodowej, anoreksji,

4,5 mg lub 18 mg, posiada kategorię dostępności Rpz. Zale-

narkolepsji czy bezsenności. Wiele spośród tych leków jest

cane jest stosowanie raz dziennie w godzinach porannych.

dostępnych bez recepty, co powoduje, że pacjenci coraz czę-

Zaletą pitolisantu - w stosunku do innych leków stosowanych

ściej sięgają po nie bez konsultacji lekarskiej. Aby zachować

w terapii narkolepsji (metylfenidat, modafinil) - jest jego lep-

bezpieczeństwo w zakresie ich stosowania konieczna jest ak-

sza tolerancja przez pacjentów oraz brak efektu odstawien-

tualna fachowa wiedza. Dlatego tak duża odpowiedzialność

nego.

spoczywa na farmaceutach.

Leki przeciwhistaminowe w terapii
bezsenności

dr n. farm. Jolanta Orzelska-Górka
mgr farm. Justyna Dąbrowska

Układ histaminergiczny jest jednym z układów OUN odpowiadających za stan czuwania.

Piśmiennictwo dostępne tutaj
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"Złota Księga", waga dziesiętna,
pamiątkowe medale i trochę historii
opisanej przez płk. mgr. Henryka Czyża
Muzeum Farmacji im. Prof. J. Muszyńskiego w Łodzi
wzbogaciło się o kilka cennych eksponatów przekazanych
w darze przez płk. mgr. farm. Henryka Czyża. Są to „Złota
księga Absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi (1959)”,
waga dziesiętna i medale pamiątkowe.

Złota księga Absolwentów
Akademii Medycznej
w Łodzi (1959)
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Mgr farm. Jabłońska w recepturze, przy wadze elektronicznej, pierwszej, w łódzkiej recepturze
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"Złota Księga" to publikacja Komitetu Organizacyjnego ze-

W nich między innymi przywrócono pamięć o stuletnim drze-

społu absolwentów Akademii Medycznej w Łodzi z 1959 r.

wie Ginkgo biloba, jedynym wówczas w mieście, które miało

Wydawcą jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, publikacja

zostać ścięte. Teren dawnego prywatnego ogrodu, przy zbie-

ukazała się w roku 2009 jako wydanie specjalnie na Jubile-

gu ulic Uniwersyteckiej i Narutowicza, miał być udostępniony

usz 50. rocznicy otrzymania dyplomów ukończenia studiów

mieszkańcom jako zieleniec. Kiedy zaczęła się wycinka niepo-

na Wydziale Lekarskim, na Oddziale Stomatologicznym oraz

trzebnych drzew, dziekan, profesor Czartkowski, powstrzymał

na Wydziale Farmaceutycznym. Zawiera wykazy studentów

„drwali” przed ścięciem jednego drzewa, wyjaśnił że jest to

rozpoczynających studia, krótkie życiorysy, anegdoty i zdjęcia

drzewo reliktowe i nie wolno go wycinać. Następnego dnia

profesorów oraz wykładowców z lat 1954-1959, zdjęcia absol-

był telefon z Komitetu Łódzkiego Partii: Towarzyszu Dziekanie,

wentów wraz z krótką notką biograficzną, a także wspomnie-

dlaczego nie pozwoliliście wyciąć drzewa religijnego? Po wy-

nia „Inni o nas, my o sobie”, „Wspomnienia…” i „Refleksje…”.

jaśnieniu zdarzenia, drzewo rośnie do dziś.

W części wstępnej „Najmilsi” czytamy: „Postęp jaki dokonał się
w wiedzy medycznej w ciągu tych 50. lat może przerastać na-

We wspomnieniach opisano wycieczkę do apteki w Krośnie-

szą wyobraźnię. Kiedy kończyliśmy studia w całej Łodzi były

wicach prowadzonej przez mgra Dunin-Borkowskiego, farma-

dwa aparaty do zapisu elektrokardiogramu. (...) Do dyspozycji

ceuty zasłużonego dla kultury polskiej. Apteka mieściła się

mieliśmy zawsze swoje ręce, zmysły i wiedzę. Musiały wystar-

w dawnym zajeździe, w którym kwaterował Napoleon w dro-

czyć. I wystarczyły”.

dze powrotnej spod Moskwy. Po zwiedzeniu muzeum, mgr
Borkowski oddał nas w ręce swojej mamy, pani Borkowskiej

W kolejnej części księgi zatytułowanej „50 lat z dyplomem

(Bocciarelli). Pani Borkowska zaprowadziła nas do piwnic,

magistra farmacji” poznajemy nauczycieli – wykładowców,

gdzie rzędami ustawione były różnej wielkości gąsiory z na-

plany zajęć oraz 43 zdjęcia i krótkie notki informacyjne o tych,

lewkami. Każdy z nas otrzymał niewielki kieliszek i chodząc

którzy w 1959 roku ukończyli studia z dyplomem magistra far-

między gąsiorami degustowaliśmy trunki. Zdobywaliśmy rów-

macji.

nież wiedzę z technologii ich wykonania.

Wiadomo, że pierwszego dnia września 1954 r. o godzinie

Najśmieszniejsze zdarzenie miało miejsce na zajęciach z far-

9:00, w sali wykładowej przy ulicy Lindleya 3 zgromadziła się

makognozji. Prowadzący zajęcia nagle zamilkł, przyłożył dłoń

ponad setka kandydatów na magistrów farmacji. Zgromadzo-

do czoła, jak gdyby raziło go światło. Wszyscy zaczęli się oglą-

nych przywitał dziekan wydziału, prof. Adam Czartkowski,

dać i… zobaczyli, że siedzi tam Wiesiek J., po którym chodzą

zwany „Dziadkiem”. Powiedział bardzo ważne słowa, że ten

trzy białe myszki, a kolejne wychodzą z kieszeni i zza kołnierza

rocznik rozpoczyna naukę po reorganizacji studiów. Nowy

marynarki.

program przewiduje nie cztery lata studiów, jak to było od
1945 roku, a pięć i pół trudnych lat nauki. Stworzone zostały

Waga dziesiętna apteczna

trzy specjalności: kierunek aptekarski, kierunek analityczny

Historię wagi opowiedział płk. mgr farm. Henryk Czyż - wielo-

i kierunek technologiczny. Studentów podzielono na sześć

letni kierownik apteki szpitalnej szpitala Wojskowej Akademii

grup. W grudniu, po pięciu i pół latach, wręczono dyplomy

Medycznej. Do końca I wojny światowej waga ta była używana

ukończenia studiów i wszyscy absolwenci otrzymali zatrud-

w carskiej wojskowej służbie zdrowia. W latach 1920-1939 słu-

nienie. Miejsca pracy czekały w aptekach i laboratoriach,

żyła w Polskiej Składnicy Sanitarnej Obozu Warownego Wilno.

w instytucjach badawczych, na wyższych uczelniach, w szko-

Na przełomie 1936/1937 roku, ppor. mgr farm. Zenon Olszew-

łach średnich i na stanowiskach dyrektorów całego kraju, nie

ski, odbywał tam praktykę i używał tej wagi przy podziale ma-

tylko w Łodzi. Kilka osób osiedliło się czasowo albo na stałe

teriałów sanitarnych dla szpitali i jednostek wojskowych Okrę-

poza granicami kraju.

gu Wileńskiego. Kiedy w kwietniu 1937 r. został przeniesiony
do apteki Szpitala Okręgowego – Dowództwa Okręgu nr IV

Jak wspomina Henryk Czyż w artykule „Jubileusz 50. lecia uzy-

w Łodzi, zauroczony ważeniem na niej, młody podporucznik -

skania dyplomu farmaceuty”, który ukazał się w Farmacji Pol-

za zgodą swoich przełożonych - wagę zabrał ze sobą.

skiej nr 4 z 2010 roku, po części oficjalnej Jubileuszu, zebrani
już tylko w grupie farmaceutów, przywoływali wspomnienia

Waga ta stała się więc najstarszym użytkowanym w aptece

z początku studiów.

szpitalnej przedmiotem.
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Pracowało na niej kilka znanych osobistości farmacji: prof.
Jan Muszyński (dziekan Wydziału Farmacji, profesor Akademii
Medycznej w Łodzi), prof. Zenon Olszewski (kierownik apteki
szpitalnej, późniejszy profesor Akademii Medycznej we Wrocławiu) oraz prof. Regina Zielińska (początkowo pracownik apteki, później profesor Akademii Medycznej w Łodzi).
9 września 1939 r. waga, wraz z całym sprzętem apteki, została
przejęta przez służbę zdrowia Wermachtu. W styczniu 1945 r.
z „niewoli niemieckiej” przeszła na krótko do służby zdrowia
w armii radzieckiej, zwanej Armią Czerwoną. Następnie waga
„podjęła pracę” w armii zwanej Ludowe Wojsko Polskie. Była
bardzo intensywnie wykorzystywana podczas „wojny jaruzelskiej”. Apteka Szpitala Wojskowego w Łodzi, oprócz 15 jednostek wojskowych stacjonujących wokół miasta, dodatkowo
zaopatrywała dywizję wojsk zmechanizowanych z Pomorza,
stacjonującą na Lublinku, specjalnie sprowadzoną do spacyfikowania Łódzkiej Solidarności.
Waga, po trzech wojnach i służbie w pięciu armiach, przeszła
w stan spoczynku we wrześniu 1991 roku. Była pod opieką
Henryka Czyża, który przekazał ją do Muzeum Farmacji prof.
J. Muszyńskiego w Łodzi.

Medale pamiątkowe
Medal został przygotowany według pomysłu pułkownika mgr.
farm. Henryka Czyża. Zaprojektowany był przez artystę plastyka – Andrzeja Nowakowskiego z Warszawy, a wykonany z brązu przez Mennicę Państwową. Jego średnica wynosi 70 mm,
a waga 125 g.
Medale pamiątkowe zostały wydane specjalnie na Jubileusz pięćdziesięciolecia apteki Szpitala Wojskowego w Łodzi,
w 1987 roku. Medalem wyróżniono 37 osób, pracowników zasłużonych dla apteki i tych, którzy ściśle z nią współpracowali
oraz pracowników naukowych Wydziału Farmaceutycznego
Akademii Medycznej w Łodzi. W imieniu odznaczonych podziękowania składała profesor Zofia Jerzmanowska - życzyła
personelowi apteki sukcesów w następnym pięćdziesięcioleWaga dziesiętna apteczna - weteranka dwu wojen światowych oraz
tzw. „wojny jaruzelskiej”.

ciu, w myśl aktualnej dewizy zamieszczonej na rewersie me-

Jest to waga dziesiętna stołowa, stosowana do wyznaczania

oznaczającej „Zdrowie chorego najwyższym prawem”.

dużych ciężarów za pomocą odważników dziesięciokrotnie
lżejszych.

dalu: „Salus aegroti suprema lex esto”, łacińskiej sentencji

Medal, w wersji złotej został przekazany zaprzyjaźnionym
i współpracującym z kierownikiem apteki płk. Henrykiem Czyżem, dziekanom Wydziałów Farmacji w Ankarze, Tokio i Waszyngtonie.
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Na awersie medalu jest wizerunek 4. Szpitala Okręgowego

Od kwietnia 1937 roku rozpoczął pracę - już w nowym budyn-

Dowództwa Okręgu IV Łódź, przy ul. Żeromskiego 113, któ-

ku - na stanowisku kierownika apteki ppor. mgr farm. Zenon

rego uroczyste otwarcie odbyło się 18 września 1937 roku.

Olszewski. Praktyki aptekarskie odbył w Składnicy Sanitarnej

Projekt budowy szpitala opracował inż. architekt Stanisław

Obozu Warownego Wilno i w aptece Szpitala Wojskowego

Odyniec-Dobrowolski. W szpitalu były przestronne i świetnie

również w Wilnie. To właśnie stąd pochodzi zabytkowa waga

wyposażone sale chorych, sale operacyjne i zabiegowe. Były

dziesiętna. Jeszcze w kwietniu 1937 roku zatrudniona zosta-

sale dla chorych 4-8 osobowe, ale ogromna ilość pokoi była

ła w aptece absolwentka Oddziału Farmaceutycznego Uni-

z pojedynczymi łóżkami.

wersytetu Poznańskiego – Regina Zielińska-Sowicka, później
profesor na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej

Pierwszym kierownikiem apteki w latach 1930-1937 był mgr

w Łodzi, kierownik Zakładu Farmakognozji. Prowadziła zajęcia

farm. Ignacy Paszen vel Paszyn. Wtedy apteka znajdowała się

z technologii ziół i aromatów.

w drewnianym budynku, tzw. dworku, rozebranym dopiero
w latach sześćdziesiątych.
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Płk mgr farm. Henryk Czyż na uroczystości Jubileuszu pięćdziesięciolecia apteki wręcza kwiaty prof. Reginie Zielińskiej-Sowickiej. Obok rektor
WAM gen. bryg. prof. Władysław Tkaczewski, prof. Z. Jerzmanowska, ostatni widoczny na zdjęciu prof. Sykulski.

Zadaniem apteki szpitalnej było zaopatrywanie służby sani-

Nowy rozdział historii apteki rozpoczął się z dniem wyzwo-

tarnej jednostek rejonu leczniczego szpitala oraz prowadzenie

lenia Łodzi. Po wyzwoleniu szpital pozostawał na krótko

szkoleń kadry zawodowej i zapasowej, a także praktyk studen-

w dyspozycji Armii Czerwonej. Potem sukcesywnie przejmo-

tów farmacji Szkoły Podchorążych Sanitarnych.

wała go służba zdrowia Wojska Polskiego, jako Szpital Łódzkiego Okręgu Wojskowego. Wtedy kierownikiem apteki był

Po ogłoszeniu tzw. mobilizacji alarmowej, kadra apteki we

kpt. Falędzki. W listopadzie 1945 roku kierownikiem został

współpracy z oficerem materiałowym, 24 sierpnia 1939 roku

kpt. mgr farm. por. dr farm. Emil Harak, a kiedy czasowo od-

rozpoczęła przygotowania do wykonania zadań wojennych.

delegowany został do innych zadań, zastąpił go kpt. mgr farm.

Zaczęli przybywać oficerowie farmaceuci, powołani do służ-

Bronisław Kacprzak. W 1951 roku obowiązki kierownika prze-

by wojskowej. Do zespołu przeciwgazowego przybył ppor.

jął por. mgr farm Aleksander Lechowicz. Dla apteki pozyskano

rez. mgr farm. Wiesław Danielecki, właściciel łódzkiej apteki.

dodatkowe pomieszczenia i uruchomiono produkcję płynów

W kolejnych dniach przybyli Tadeusz Stanielewicz i Józef Ham-

infuzyjnych (od 1956 roku). Na praktyki przyjmowano studen-

burg, również właściciele aptek w Łodzi oraz pięciu innych far-

tów z Bratysławy i Belgradu. Kolejnym kierownikiem (od 1968

maceutów. Zostali oni skierowani do jednostek frontowych.

roku) był ppłk mgr farm. Tadeusz Maliszewski, który przeszedł

Przybyli też pierwsi ranni spod Wielunia. Obowiązki kierowni-

na stanowisko szefa zaopatrzenia medycznego. Następcami

ka apteki objął por. mgr farm. B.A. Mazurkiewicz. Jednak już

byli ppłk mgr farm Zbigniew Sejmicki (1973 r.), a następnie

w nocy z 3 na 4 września rozpoczęła się ewakuacja części per-

mjr mgr farm. Witold Kudliński. W kwietniu 1976 r. kierowni-

sonelu i lżej rannych oraz sprzętu i materiałów medycznych.

kiem apteki został płk mgr farm. Henryk Czyż.

9 września 1939 roku szpital został przejęty przez władze okupacyjne. Wymieniono personel na niemiecki, a szpital przeznaczony był już tylko dla Niemców.
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Mgr farm. Jabłońska w recepturze, przy wadze elektronicznej,
pierwszej, w łódzkiej recepturze

Historia apteki opisana jest w publikacjach:
•

Andrzej Stempel „50.lecie apteki Szpitala Klinicznego
Wojskowej Akademii Medycznej im. gen. Dyw. Bolesława
Szareckiego w Łodzi”, Farmacja Polska nr 3, 1988.

•

Andrzej Stempel, Henryk Czyż „50.lecie apteki Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej im. gen.
Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi (1937-1987)”, Farmacja Polska nr 7-8, 1990.

Sylwetka płk. mgr. farm. Henryka Czyża
Na zakończenie chciałabym napisać kilka słów o szczodrym
darczyńcy – Henryku Czyżu. Pułkownik Henryk Czyż po absolutorium wyjechał do Anglii. Tam zapoznawał się z metodami analitycznymi w Laboratorium Butler and Son i w Labo-

Płk mgr farm. Henryk Czyż, powołany na stanowisko kierownika
apteki w 1976 r.

ratorium Diagnostycznym S.M. Hospital, pracował również

W drugiej połowie lat siedemdziesiątych szpital uzyskał szereg nowoczesnych urządzeń i aparatów. Wymieniono sztuczne
nerki na nowe i zwiększono ich liczbę. Zmianie i postępowi
uległy metody leczenia, wymagające nowych leków, znacznego zróżnicowania asortymentu płynów infuzyjnych (do 40
pozycji) i to w dużych ilościach. Powstała konieczność wprowadzenia zmian organizacyjnych, lokalowych i technologicznych związanych z produkcją i ekspedycją leków i artykułów
sanitarnych. Jednakże najdonioślejszym wydarzeniem była
kompletna modernizacja wytwórni płynów infuzyjnych o wydajności kilkadziesiąt razy większej od instalacji poprzedniej.
A mimo to, szpital musiał dodatkowo kupować tysiące butelek płynów infuzyjnych rocznie. Zainstalowano lożę laminarną
i zakupiono wagi elektroniczne – pierwsze w łódzkim aptekarstwie.

w aptece u mgra Eugeniusza Mikszy i mgra Mateusza Grabowskiego – nie tylko aptekarza, ale również mecenasa sztuki i kolekcjonera zabytkowych naczyń aptekarskich, majolik i fajansów oraz obrazów polskich artystów. Po przedłużeniu pobytu
w Anglii podejmował się wielu prac. Spotkał bardzo zasłużonych ludzi, generała Szyszko-Bohusza i generała Andersa. Do
Polski wrócił w 1960 roku i rozpoczął pracę w laboratorium
diagnostycznym Instytutu Medycyny Pracy przy ul. Wodnej
40. Potem został kierownikiem w Laboratorium Diagnostyczno-Toksykologicznym w Ośrodku podlegającym pod Główny
Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Chemicznego. Pacjentów „dostarczała” Jeleniogórska Celwiskoza.
Przez dwa kolejne lata był w leśnej, tajnej jednostce wojskowej. W styczniu 1975 roku otrzymał skierowanie do Kwatery
Głównej doraźnych Sił Zbrojnych ONZ w Afryce. W Egipcie był
kierownikiem apteki szpitala polowego. Za służbę swoją odznaczony został medalami „In the service of peace” i medalem
pamiątkowym wydanym z okazji trzydziestolecia ratyfikowania Karty ONZ.
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Po powrocie do kraju objął stanowisko kierownika apteki
1. Centralnego Szpitala Wojskowej Akademii Medycznej
w Łodzi. Swoją prace na kierowniczym stanowisku Henryk
Czyż rozpoczął od unowocześnienia pomieszczeń apteki - zostały one przebudowane. Dobudowane zostały dwie ekspedycje: dla pacjentów oddziałów i pacjentów spoza apteki,
szyb windy, dwupoziomowy magazyn. Zainstalowane zostały loże laminarne i zakupione wagi elektroniczne, pierwsze
w łódzkim aptekarstwie. Przebudowana została linia produkcyjna płynów krwiozastępczych. Od 1991 roku płk mgr farm.
Henryk Czyż jest na emeryturze.
Zawsze jest mile widzianym gościem Muzeum Farmacji, przyjacielem muzeum. W 2017 roku zorganizowaliśmy w muzeum
spotkanie farmaceutów, tych pracujących i emerytowanych,
na którym prezentowane były wspomnienia p. Henryka Czyża,
ilustrowane zdjęciami, medalami i eksponatami, specjalnie
przyniesionymi na tę okazję. Wydarzenie upłynęło w sympatycznej atmosferze, a rozmowom i wspomnieniom nie było
końca. Obecni na spotkaniu goście z wielkim zaciekawieniem
wysłuchali opowieści o długiej i krętej drodze do apteki.
Panu Henrykowi życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności!

Anna Drzewoska
opiekun zbiorów w Muzeum Farmacji w Łodzi
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PAN OR AMA S A M ORZĄ DU

Komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-

Art. 81 ww. ustawy stanowi z kolei:

dowej Naczelnej Izby Aptekarskiej

„1. Kto powierza wykonywanie zawodu farmaceuty osobie,
która nie posiada wymaganych uprawnień, podlega grzywnie

Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr farm.

albo karze ograniczenia wolności.

Dominik Lakota - w związku z napływającymi informacjami

2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie podlega grzywnie”.

o wykonywaniu przez farmaceutów zawodu bez przynależności do samorządu zawodu farmaceuty - przygotował komunikat. Przypomina on, że zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 10
grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021, poz.
97 z późn. zm.) „Zawód farmaceuty może wykonywać osoba
posiadająca prawo wykonywania zawodu farmaceuty, która
złożyła ślubowanie i jest wpisana do rejestru farmaceutów,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991

OIA w Częstochowie poszukuje chętnych farmaceutów do pra-

r. o izbach aptekarskich.”

cy w ramach wydarzeń plenerowych organizowanych w całej
Polsce pod hasłem „Mobilne Strefy Zdrowia”. Jest to część

Jak stanowi art. 26 ww. ustawy „Osoby wykonujące zawód

przedsięwzięcia NFZ we współpracy z Kancelarią Prezyden-

farmaceuty są zrzeszone w samorządzie zawodu farmaceuty.

ta Rzeczpospolitej Polskiej, realizowany wspólnie przez kilka

Przynależność do samorządu zawodu farmaceuty jest obo-

podmiotów - Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów

wiązkowa dla farmaceutów wykonujących zawód farmaceuty.”

Państwowych, NFZ i PZU, pod patronatem Pary Prezydenckiej.
Do udziału w projekcie walki z polipragmazją została zapro-

Z powyższego jednoznacznie wynika, że jednym z niezbęd-

szona również Naczelna Izba Aptekarska.

nych warunków wykonywania zawodu farmaceuty jest przynależność do samorządu zawodu farmaceuty. Osobą bowiem
uprawnioną do wykonywania zawodu farmaceuty nie jest jedynie osoba, która posiada Prawo Wykonywania Zawodu, ale
osoba, która jest wpisana do rejestru farmaceutów jako osoba
przynależąca do samorządu zawodu farmaceutów.

DIA udostępniła opinię prawną dotyczącą nabywania refun-

Niespełnienie tego warunku skutkuje tym, że osoba wykonująca zawód farmaceuty należy do grona osób, które wykonują
go nie spełniając prawem przewidzianych warunków. Jak stanowi art. 80 ustawy o zawodzie farmaceuty:
„Kto nie posiadając wymaganych uprawnień sprawuje opiekę
farmaceutyczną, udziela usługi farmaceutycznej lub wykonuje
zadania zawodowe, o których mowa w art. 4 ust. 4, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

dowanych wyrobów medycznych przez podmioty lecznicze
od podmiotów nieposiadających zezwolenia na prowadzenie
hurtowni farmaceutycznej. Konkluzją opinii jest, iż prawidłowa i wszechstronna wykładnia przepisów prawa pozwala
stwierdzić, że podmiot leczniczy może nabywać refundowane wyroby medyczne zarówno od podmiotów posiadających,
jak i nieposiadających zwzwolenie na prowadzenie hurtowni
farmaceutycznej. Obowiązek nabywania wyrobów refundowanych wyłącznie od hurtowni farmaceutycznej dotyczy tylko
aptek ogólnodostępnych.
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ŚIA zaprasza do udziału w II Mistrzostwach Polski Farmaceutów w biegu przełajowym, które odbędą się 22 października
(sobota) 2022 r. w Lublińcu. Zawody w biegu głównym, biegu z psem oraz nordic walking odbędą się na dystansie 5 km,
a dla dzieci - 500 m oraz 1000 m. Oprócz imprezy sportowej
zaplanowano również punktowane szkolenie dla farmaceutów. Do rywalizacji zaprasza się farmaceutów, dzieci oraz przyjaciół farmacji.

Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie przypomina o realizowaniu obowiązku ustawicznego rozwoju zawodowego przez
farmaceutów, w szczególności kandydatom na kierowników
aptek i działów farmacji szpitalnej: „Od dnia 16.04.2021 r.
wskutek wejścia w życie Ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r.
o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r., poz. 97) znowelizowany został art. 88 ust.2, ustawy z dnia 6 września 2001 r.
Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.

Kolejnym wydarzeniem organizowanym przez izbę w Katowicach jest druga edycja farmaceutycznej wycieczki przyrodniczej "Farmaceuci idą na grzyby", która odbędzie się 25
września (niedziela) 2022 r. o godz. 9.00 na terenie lasów
w miejscowości Bukowno. Przewodnikiem będzie znawca

1977), który stanowi, iż kierownikiem apteki ogólnodostępnej
może być farmaceuta, który spełnia łącznie warunki określone
w pkt 1-4”. Jednym z warunków jest wypełnianie obowiązku
ustawicznego rozwoju zawodowego. Brak jego realizacji uniemożliwia uzyskanie rękojmi należytego prowadzenia apteki.

grzybów Paweł Stasiowski.

OIA w Łodzi opublikowała przypomnienie dotyczące regulowania należności na rzecz samorządu aptekarskiego. Podstawę prawną stanowi art. 8f ust 1 pkt 5 Ustawy o izbach aptekarskich, który stanowi, iż skreślenie z rejestru farmaceutów
prowadzonego przez okręgową radę aptekarską następuje
– między innymi – wskutek nieopłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 24 miesiące.

W dniach od 22 do 25 września br. OIA w Warszawie organizuje dla swoich członków XI Rajd Aptekarzy w Tatrach. Bazą
noclegową będzie Pensjonat Dawidek w Zakopanem.
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01

05

Do sporządzania maści endodermalnych stosowane
są m.in. podłoża bezwodne do których nie należy:

Do łagodzenia objawów stresu psychicznego
i pomocy w zasypianiu (wskazania EMA)
kwiatostan głogu stosuje się w postaci:

A. Lanolina
B. Lekobaza LUX
C. Euceryna
D. Maść cholesterolowa

A. wyciągów płynnych
B. nalewek
C. soków ze świeżego surowca
D. rozdrobnionej i sproszkowanej substancji roślinnej

02

06

Maści, których składniki docierają najgłębiej do
tkanki mięśniowej podskórnej nazywamy maściami:

Podanie leku w ramach ratunkowego dostępu do
technologii lekowych (RDTL) jest standardowo
refundowane przez NFZ w okresie:

A. transdermalnymi
B. endodermalnymi
C. epidermalnymi
D. diadermalnymi

A. 1 miesiąca lub 1 cyklu podania leku
B. 2 miesięcy lub 2 cykli podania leku
C. 3 miesięcy lub 3 cykli podania leku
D. 6 miesięcy lub 6 cykli podania leku

03

07

Monografia Farmakopei Europejskiej dla kwiatostanu głogu (Suplement 10.3) nie dopuszcza
do stosowania gatunku:

Przewodnik „Recombinant viral vectored vaccines
for human use” opisujący m.in. metody oceny jakości szczepionek został opracowany i opublikowany
przez:

A. głóg jednoszyjkowy (Crataegus monogyna L.)
B. głóg pięcioszyjkowy (Crataegus pentagyna)
C. głóg czarny (Crataegus nigra)
D. głóg włoski (Crataegus azarolus)

A. EDQM
B. EFSA
C. NCBI
D. WHO

04
Definicja farmakopealna nalewki z kwiatostanu głogu Crataegi tinctura musi zawierać nie mniej niż:
A. 0,1% sumy flawonoidów w przeliczeniu na hiperozyd
B. 0,1% sumy kwasów fenolowych w przeliczeniu na kwas kawowy
C. 0,1% sumy garbników w przeliczeniu na pirogalol
D. 0,1% antocyjanów w przeliczeniu na chlorek 3-O-glukozydu
cyjanidyn

08
Do leku przeciwhistaminowego II generacji stosowanego w alergicznym zapaleniu spojówek, alergicznym nieżycie nosa oraz pokrzywce należy:
A. rupatadyna
B. bilastyna
C. cetyryzyna
D. prometazyna

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