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O D  r e d a k c j i

Najnowsze e-wydanie Aptekarza Polskiego. Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej 
otwiera artykuł mgr farm. Karoliny Szyszki, która zajmuje się tematem otyłości i jej 
farmakoterapii. Co warto wiedzieć o wsparciu farmakologicznym pacjentów z pro-
blemami z utrzymaniem odpowiedniej wagi?

Mgr farm. Izabela Osródka przybliża temat wykorzystania związków bizmutu w me-
dycynie i recepturze aptecznej. W jakich dolegliwościach jest stosowany?

Dr hab. Maciej Bilek i mgr farm. Joanna Bilek przypominają tradycyjne zastosowanie 
nalewki z kory chinowej i współczesne wskazania i przeciwwskazania do jej stoso-
wania.

Jak wzmocnić rolę farmaceuty szpitalnego? Z czego wynikają problemy z postrze-
ganiem farmacji szpitalnej w Polsce? Na te pytania odpowiada dr n. med. Marcin 
Cichoń.

Zapraszamy do lektury wszystkich artykułów!

Michał Gondek
redaktor naczelny

dr hab. n. farm. Tomasz Baj
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Farmakologia odchudzania 
-  co  warto wiedzieć o  lekach 

stosowanych w otyłości?

Nadwagę ma już trzech na pięciu dorosłych Polaków. Co czwar-
ty jest otyły. Narodowy Fundusz Zdrowia szacuje, że za 6 lat 

tych ostatnich będzie aż 30% [1]. Dlaczego pomimo tak dobrego 
i szerokiego dostępu do wiedzy, diet, miejsc gdzie można upra-
wiać różną aktywność f izyczną ten problem przybiera na sile?

0 7

Oprócz przyjmowania leków warto wy-
tłumaczyć pacjentowi, że zmiana trybu 
życia jest warunkiem do osiągnięcia 
zadowalających wyników i utrzymaniu 
ich na stałym poziomie po zakończeniu 
terapii.

Przyczyn nadwagi jest wiele. Na pewno 
kluczowy jest styl życia czy błędy diete-
tyczne, jednak nie można bagatelizować 
czynników genetycznych czy chorób 
współistniejących, które mogą utrud-
niać utrzymanie prawidłowej masy cia-
ła. Na szczęście możemy obserwować 
postęp w medycynie, dzięki któremu 
możliwe jest wsparcie farmakologiczne 
w przypadku problemów z utrzymaniem 
odpowiedniej wagi. 

Kiedy wskazana jest 
farmakoterapia?

Obecnie w Polsce mamy zarejestrowa-
nych kilka leków wskazanych do lecze-
nia otyłości. Farmakoterapia jest za-
lecana u pacjentów z BMI (Body Mass 
Index) ≥30 kg/m2 lub ≥ 27 kg/m2 oraz  
z co najmniej jedną chorobą związaną 
z otyłością (nadciśnienie, zaburzenie 
gospodarki węglowodanowej czy lipido-
wej, choroba wieńcowa) [2,3]. 

Orlistat - najdłużej obecny 
na rynku lek wskazany 
w leczeniu otyłości

Orlistat to substancja, która na polskim 
rynku występuje najdłużej ze wszystkich 
obecnie wskazanych w leczeniu otyło-
ści. W aptekach jest dostępny głównie 
pod nazwą Xenical w dawce 120 mg 
(wydawany z przepisu lekarza), rejestra-
cję mają jednak także produkty zawiera-
jące orlistat firm Sandoz, Polpharma czy 
Stada w dawce 60 mg, których kategoria 
dostępności to OTC. Orlistat występuje 
wyłącznie w postaci kapsułek do po-
łknięcia [4,5]. 
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Połączenie bupropionu z naltreksonem

Jak działa orlistat?

Jaka jest skuteczność orlistatu 
i od czego zależy?

Możliwe działania niepożądane orlistatu

Jakie są przeciwwskazania do stosowania 
orlistatu?

Jak działają składniki aktywne leku 
Mysimba?

f a r m a k o l o g i a  o d c h u d z a n i a

Orlistat działa w obrębie przewodu pokarmowego. Jest sil-
nym, swoistym i długo działającym inhibitorem lipazy trzust-
kowej i żołądkowej, aktywnym w świetle żołądka i jelita cien-
kiego. Pozbawiony aktywności enzym nie hydrolizuje tłuszczu 
przyjętego w pożywieniu, co w efekcie upośledza jego wchła-
nianie - redukcja tego procesu to nawet do 30% [4,5]. 

Zalecana dawka orlistatu to jedna kapsułka 120 mg, przyjęta 
bezpośrednio przed jedzeniem, w czasie posiłku lub w ciągu 
godziny po spożyciu każdego głównego posiłku i popita wodą. 
Maksymalnie w ciągu doby pacjent może zażyć 3 kapsułki. 

W przypadku pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepo-
we oraz pacjentów z cukrzycą typu 2 terapia orlistatem jest 
możliwa, ale konieczne jest wtedy monitorowanie współczyn-
nika INR oraz ścisła kontrola leczenia przeciwcukrzycowego 
[4,5].  Efekty terapii powinny być zauważalne już po 12 tygo-
dniach. Jeżeli w tym czasie masa ciała nie zmniejszyła się o co 
najmniej 5% w porównaniu z wagą wyjściową, należy prze-
rwać przyjmowanie leku. 

Bupropion jest znanym lekiem przeciwdepresyjnym, a naltrek-
son jest wykorzystywany w terapii uzależnień od opioidów, 
ale także od alkoholu. Połączenie tych dwóch substancji daje 
efekt synergii hiperaddycyjnej, czyli sytuacji, w której jedno-
czesne zastosowanie dwóch lub więcej leków daje silniejszy 
efekt, niż wynikający z sumy ich działań. Obie te substancje 
działają w tym samym regionie anatomicznym mózgu - w ją-
drze łukowatym podwzgórza oraz w mezolimbicznym dopami-
nergicznym układzie nagrody [7-11].

Bupropion stymulując aktywność neuronów w tej części mó-
zgu powoduje wydzielanie jeden po drugim neuroprzekaź-
ników m.in. POMC (proopiomelanokortyny), CART (cocaine 
amphetamine-related transcript), czego efektem jest uczucie 
sytości, które naturalnie byłoby blokowane w wyniku sprzę-
żenia zwrotnego. W trakcie terapii preparatem Mysimba nal-
trekson znosi tą blokadę i uczucie sytości trwa dłużej. Poza 
tym stymulacja POMC zwiększa wydatkowanie energii nasi-
lając termogenezę. Oprócz nasilania i przedłużania uczucia 
sytości, Mysimba hamuje apetyt poprzez stymulowanie ukła-
du nagrody i zmniejszenie uczucia chęci jedzenia w celu od-
czuwania przyjemności, a nie w celu zaspokojenia głodu. Taki 
wielokierunkowy mechanizm działania stanowi nadzieję na 
przerwanie błędnego koła u pacjentów, u których przyczyną 
otyłości są zaburzenia odżywiania [7, 10, 12].

Skuteczność preparatu jest zależna od ilości tłuszczu w die-
cie. Jeżeli będzie go za mało, to lek nie będzie miał punktu 
uchwytu. Pacjent powinien pozostawać na zrównoważonej, 
niskokalorycznej diecie, w której około 30% kalorii pochodzi 
z tłuszczów. Jeśli pacjent nie spożywa posiłku lub gdy posiłek 
nie zawiera tłuszczu, dawkę należy pominąć [4,5].

Skuteczność orlistatu została potwierdzona w badaniach.  
W obszernej pracy z 2005 roku naukowcy zebrali dane z 22 
badań wykonanych w latach 1998-2004. W sumie wzięło  
w nich udział 1280 osób, a każde badanie trwało 12 miesięcy. 
Całkowita utrata masy ciała u leczonych pacjentów  wyniosła 
8,13 kg [6].

Leczenie orlistatem może zaburzać wchłanianie witamin roz-
puszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K). W celu zapewnienia 
właściwego odżywiania, pacjentom należy zalecać dietę boga-
tą w owoce i warzywa oraz rozważyć podawanie preparatów 
wielowitaminowych, które powinny być przyjmowane 2 go-
dziny po przyjęciu orlistatu lub przed snem. 

Działania niepożądane związane z podawaniem orlistatu to  
w większości zaburzenia żołądkowo-jelitowe, obejmujące bie-
gunki tłuszczowe, nietrzymanie stolca, gazy, skurcze jelitowe, 
plamienia tłuszczowe. Dolegliwości te występują u ok 30% pa-
cjentów i ustępują po zredukowaniu ilości tłuszczu w diecie. 

Przeciwwskazaniem do stosowania orlistatu jest przewlekły 
zespół złego wchłaniania, cholestaza i karmienie piersią.

Kolejnym lekiem wykorzystywanym w walce z otyłością jest 
dwuskładniowy preparat zawierający chlorowodorek bupro-
pionu i chlorowodorku naltreksonu (aktualnie dostępny pod 
nazwą handlową Mysimba). W Unii Europejskiej został zare-
jestrowany w 2015 roku, a w Polsce był dostępny rok później. 
Składniki preparatu znane są medycynie od dawna i są stoso-
wane w monoterapiach w innych wskazaniach. 
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Jak wygląda dawkowanie połączenia 
bupropionu z naltreksonem?

Jaka jest skuteczność preparatu Mysimba?

Bupropion plus naltrekson: działania 
niepożądane i przeciwwskazania

Liraglutyd - analog GLP-1 w terapii otyłości

Jak działa liraglutyd?
Substancja czynna - liraglutyd należy do analogów glukago-
nopodobnego peptydu-1 (GLP-1) [17]. Naturalnie związek 
jest wytwarzany w naszym organizmie w przewodzie pokar-
mowym w odpowiedzi na bodziec pokarmowy. GLP-1 dzia-
ła poprzez swój receptor GLP-1R, który znajduje się w wie-
lu tkankach: w trzustce, sercu, nerkach, płucach, mięśniach 
gładkich, tkance tłuszczowej, a także w ośrodkowym układzie 
nerwowym [18-19]. Mechanizm działania jest złożony i nie do 
końca poznany. Wiadomo jednak, że w OUN GLP-1 działając  
w jądrze łukowatym kontroluje łaknienie, nasilając uczucie sy-
tości i hamując uczucie głodu. Za jego pośrednictwem ulega-
ją pobudzeniu neurony uwalniające w ośrodku sytości POMC  
i hormon α-melanotropowy oraz układ CART. 

Saxenda obniża stężenie glukozy na czczo i po posiłku, po-
nieważ powoduje wydzielanie insuliny i hamuje wydzielanie 
glukagonu. Insulina jest wydzielana w wyniku pobudzenia  
GLP-1R w komórkach β trzustki. Mechanizm ten jest zależny 
od glukozy - oznacza to, że działanie insulinotropowe GLP-1 
jest obecne tylko wtedy, gdy stężenie glukozy w osoczu znaj-
duje się powyżej prawidłowych wartości. 

f a r m a k o l o g i a  o d c h u d z a n i a A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 5  ( 1 7 3 e)

Lek jest podawany wyłącznie doustnie w formie tabletek. 
Dawkę leku zwiększa się stopniowo. Rozpoczyna się od 1 ta-
bletki rano w pierwszym tygodniu, następnie 2 tabletki (rano  
i wieczorem po jednej) w drugim tygodniu, w trzecim tygodniu 
2 tabletki rano 1 wieczorem, a od czwartego tygodnia należy 
przyjmować 2 tabletki rano i 2 wieczorem. Zaleca się przyjmo-
wanie leku w czasie posiłku. Jeżeli po 16 tygodniach stosowa-
nia masa ciała nie obniży się o co najmniej 5%, leczenie należy 
przerwać. Nie jest określony czas minimalny oraz maksymalny 
dla terapii lekiem Mysimba. Eksperci zalecają stosowanie go 
minimum 6 miesięcy, tak długo jak przynosi on pacjentowi 
korzyść pod warunkiem, że jest on dobrze tolerowany [7]. 

Co więcej, w psychiatrii Mysimba jest uważana za lek bez-
pieczny. Podkreślić jednak należy, że w trakcie leczenia może 
wystąpić lęk i drażliwość. Jeżeli działanie niepożądane będą 
nie do zaakceptowania przez pacjenta, terapię należy prze-
rwać. 

Istnieje całkiem sporo przeciwwskazań do stosowania leku 
Mysimba. Zaliczamy do nich padaczkę obecnie lub w wywia-
dzie, guz nowotworowy OUN, okres po nagłym odstawieniu 
alkoholu i benzodiazepin u osoby uzależnionej, uzależnienie 
od opioidów, chorobę afektywną dwubiegunową, anoreksję, 
bulimię (obecnie lub w przeszłości), ciężkie zaburzenia czyn-
ności wątroby, zaburzenia czynności nerek, niewyrównane 
nadciśnienie tętnicze, ciążę i laktację. Niedawno przebyty 
zawał i niestabilna choroba serca nie są przeciwwskazaniem 
do przyjmowania leku, ale brak jest badań potwierdzających 
bezpieczeństwo w takich przypadkach, więc decydując się na 
terapię należy zachować szczególną ostrożność. Nie zaleca się 
również stosowania tego produktu leczniczego u pacjentów 
powyżej 75. roku życia i poniżej 18. roku życia [7,10,13-15].

W badaniach klinicznych udowodniono korzystny wpływ te-
rapii Mysimbą na redukcję masy ciała. Przeprowadzono 4 
wieloośrodkowe badania kliniczne, w których łącznie wzięło 
udział 4536 pacjentów. Obserwacja trwała 28 lub 56 tygodni. 
Zaobserwowano średni ubytek masy ciała na poziomie 3,7-
8,1%, a u pacjentów którzy ukończyli badania spadek wynosił 
nawet 11,5% w porównaniu z wyjściową masą ciała. Ponadto 
zaobserwowano zmniejszenie obwodu talii, obniżenie stęże-
nie trójglicerydów, zwiększenie frakcji HDL oraz poprawę in-
sulinowrażliwości [13-15]. 

Przeprowadzono również obszerną metaanalizę 28 badań 
klinicznych mającą na celu porównanie ze sobą skuteczności 
leków wskazanych w leczeniu otyłości. Łącznie w badaniach 
uczestniczyło 29000 pacjentów. Mysimba wypadła w tym 
porównaniu lepiej od orlistatu (średnia redukcja masy ciała  
w porównaniu z placebo 5 kg, a orlistatu - 2,6 kg), ale w po-
równaniu z liraglutydem już nie było takiej różnicy - oba leki 
dały zbliżone efekty [16].

W badaniach klinicznych lek Mysimba charakteryzował się 
wysokim profilem bezpieczeństwa. Najczęściej występujące 
działania niepożądane to nudności, zaparcia, bóle głowy oraz 
bezsenność, które samoistnie ustępowały po 4 tygodniach le-
czenia. Jak już wcześniej zostało zauważone, składniki preparatu 
wpływają na OUN poprzez oddziaływanie na neuroprzekaźniki  
i blokadę receptorów opioidowych. Naturalny więc wydaję się 
niepokój o działania niepożądane w sferze psychicznej pacjen-
ta. W badaniach klinicznych przytoczonych w niniejszym opra-
cowaniu nie zauważono zwiększonej częstotliwości epizodów 
depresji czy myśli samobójczych. 

Liraglutyd (Saxenda) pod względem farmakoterapeutycznym 
zaliczany jest do leków przeciwcukrzycowych, ale zarejestro-
wane wskazania dotyczą wyłącznie kontroli masy ciała u doro-
słych i młodzieży powyżej 12-tego roku życia. 
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Jak wygląda dawkowanie liraglutydu?

Jak długo trwa leczenie liraglutydem?

Jakie dane przemawiają za skutecznością 
liraglutydu?

Jakie są najczęstsze działania niepożądane 
liraglutydu?

f a r m a k o l o g i a  o d c h u d z a n i a A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 5  ( 1 7 3 e)

Podobnie jest z hamowaniem glukagonu. GLP-1 wpływa rów-
nież na motorykę jelit. Obecność składników odżywczych  
w świetle jelita cienkiego stymuluje uwalnianie GLP-1, co 
opóźnia opróżnianie, a więc wydłużony zostaje proces wchła-
niania składników odżywczych z jelita, w efekcie zmniejszo-
ny zostaje poposiłkowy wzrost stężenia glukozy. GLP-1 ma 
korzystny wpływ na lipidy w osoczu. Hamuje powstawanie 
blaszki miażdżycowej, ale nie zmniejsza tej już powstałej. Lira-
glutyd powoduje utratę masy ciała głównie w wyniku utraty 
trzewnej tkanki tłuszczowej [17-19].

Saxenda jest lekiem przepisywanym na receptę. Kupuje się 
ją w postaci gotowych do użycia wstrzykiwaczy, a podaje się 
wyłącznie w postaci iniekcji podskórnej. Podawana jest raz 
na dobę, niezależnie od posiłków, ale najlepiej o stałej porze. 
Miejscem wstrzyknięcia powinny być powłoki brzuszne, udo 
lub ramię. Podobnie jak w przypadku leku Mysimba dawkę 
należy stopniowo zwiększać. Przyjmowanie leku należy zacząć 
od dawki 0,6 mg raz na dobę w pierwszym tygodniu leczenia. 
Następnie należy zwiększać ilość przyjmowanego leku o kolej-
ne 0,6 mg w odstępach wynoszących co najmniej tydzień, aż 
do osiągnięcia dobowej dawki maksymalnej wynoszącej 3 mg 
(powinno to trwać minimum 4 tygodnie). 

Skuteczność w walce z otyłością leku Saxenda została po-
twierdzona w wielu badaniach. W jednym z nich, wykonanym 
w 2015 przez międzynarodowy zespół badaczy wzięło udział 
3731 pacjentów. Wszyscy pacjenci byli obserwowani przez 
56 tygodni a ci, u których stwierdzono stan przedcukrzycowy 
- przez 160 tygodni. Po każdym z obydwu okresów leczenia 
następował 12-tygodniowy okres obserwacyjny bez podawa-
nia leku. W trakcie trwania badań kontrolowany był styl życia 
pacjentów, czyli przestrzeganie niskokalorycznej diety i włą-
czanie aktywności fizycznej. Po 56 tygodniach średnia utra-
ta masy ciała wynosiła 8,4 kg, a po 160 tygodniach - 6,5 kg.  
W obu przypadkach obniżał się obwód w pasie, ciśnienie skur-
czowe i rozkurczowe [17, 22]. 

Inne badanie, wykonane również w 2015 roku, angażujące już 
mniejszą ilość pacjentów bo 846, również udowodniło sku-
teczność liraglutydu. Badanie oprócz pacjentów z nadwagą 
czy otyłością uwzględniało również pacjentów z niedostatecz-
nie kontrolowaną cukrzycą typu 2. Pacjenci zostali podzieleni 
na trzy grupy: jedna z nich przyjmowała liraglutyd w dawce 3 
mg, druga 1,8 mg, a trzecia placebo. Dodatkowo ci chorujący 
na cukrzycę otrzymywali leki przeciwcukrzycowe. Po 56 tygo-
dniach od rozpoczęcia badania stwierdzono największy średni 
spadek masy ciała u pacjentów przyjmujących lek w dawce 3 
mg (6,4 kg), 1,8 mg (5 kg) oraz placebo (2,2 kg) [23]. 

Kolejni badacze, Grill HJ. i inni donoszą, że u pacjentów oty-
łych, którzy stracili 5% masy ciała podczas kontrolowanej die-
ty niskokalorycznej i aktywności fizycznej uzyskano dodatko-
wą utratę kilogramów wynoszącą 6,2% po wprowadzeniu do 
terapii liraglutydu. Osoby podtrzymywały spadek masy ciała 
w trakcie trwania badanie (również 56 tygodni), ale po odsta-
wieniu leku odnotowano wzrost wagi. 

Najczęściej występujące działania niepożądane dotyczą 
przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka, zaparcia, ból 
brzucha). Często występują również ból głowy i zmęczenie. 
Objawy te najczęściej występowały na początku terapii i po 
zwiększeniu dawki. Zazwyczaj przechodziły samoistnie. Tak 
jak to już było wcześniej napisane, jeżeli objawy te wystąpią, 
można wydłużyć okres do kolejnego podniesienia dawki. Je-
żeli będą one nie do zaakceptowania przez pacjenta, należy 
przerwać terapię.

W trakcie zwiększania ilości przyjmowanego leku pacjent 
powinien obserwować swój stan zdrowia. Jeżeli pojawią się 
działania niepożądane, można wydłużyć okres do kolejnego 
podniesienia dawki na przykład o kolejny tydzień, nie prze-
rywając przy tym terapii. Schemat dawkowania jest taki sam 
dla dorosłych i młodzieży powyżej 12-tego roku życia. Zgodnie  
z charakterystyką produktu leczniczego brak jest ograniczeń 
co do czasu trwania terapii otyłości z zastosowaniem Saxendy. 
Warto zaznaczyć, że krótkotrwałe stosowanie farmakoterapii 
(3–6 miesięcy) nie przynosi długotrwałych korzyści zdrowot-
nych i nie jest zalecane. Podczas podejmowania decyzji o za-
stosowaniu farmakoterapii należy planować jej dłuższe stoso-
wanie – przez co najmniej 12 miesięcy. Obecnie uważa się, 
że stosowanie Saxendy powinno trwać tak długo, jak długo 
jest ono skuteczne i dobrze tolerowane, ponieważ otyłość jest 
chorobą przewlekłą. Jeżeli po trzech miesiącach komplekso-
wej terapii otyłości nie osiągnięto spadku masy ciała o ≥ 5% 
wyjściowej masy, należy rozważyć wykorzystanie innego leku. 
[17,20-21].
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Czy są jakieś przeciwwskazania 
do stosowania liraglutydu?

Semaglutyd - czy podobny do liraglutydu?

Setmelanotyd - lek sierocy w terapii 
otyłości

Czy metformina odchudza?
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Otyłość towarzyszy wielu chorobom, zwłaszcza metabolicz-
nym. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że pacjent, 
który będzie poddany terapii Saxendą będzie cierpiał rów-
nież na inne schorzenia. Pacjenci chorujący na cukrzycę typu 
2 mogą leczyć się z otyłości w ten sposób, a przyjmowanie 
innych leków przeciwcukrzycowych nie jest przeciwwskaza-
niem. Co więcej, nie należy redukować dawek metforminy. Ta 
skojarzona terapia ma wiele zalet, jest bezpieczna, a ponadto 
nie zwiększa ryzyka hipoglikemii. Jeżeli cukrzyk leczy się insu-
liną lub pochodnymi sulfonylomocznika (np. Diaprel, Salson, 
Gliclada, Glibetic) to należy rozważyć zredukowanie dawek 
tych leków w celu zmniejszenia ryzyka hipoglikemii. Ponadto 
pacjent powinien samodzielnie i systematycznie kontrolować 
poziom glukozy we krwi. 

Również należy pacjenta poinformować o typowych objawach 
dla tych schorzeń: ból w nadbrzuszu, gorączka z dreszczami, 
żółtaczka. Mogą pojawić się też nudności i wymioty żółcią. 
Choroby tarczycy nie są przeciwskazaniem do leczenia analo-
gami GLP-1, ale należy zachować szczególną ostrożność, po-
nieważ miały miejsce przypadki powiększenia tego narządu 
w trakcie trwania badań klinicznych. Nie badano bezpieczeń-
stwa stosowania Saxendy u pacjentów powyżej 75. roku życia, 
z ciężkimi zaburzeniami nerek, wątroby i zastoinową niewy-
dolnością serca, więc niezalecane jest przyjmowanie liraglu-
tydu przez te osoby.

Przyjmowanie Saxendy przeciwwskazane jest u pacjentów 
przyjmujących inne analogi GLP-1 (np. Trulicity, Ozempic) 
[17,20]. W badaniach klinicznych potwierdzających bezpie-
czeństwo stosowania analogów GLP-1 u pacjentów z ryzykiem 
sercowo-naczyniowym stwierdzono, że leki te są bezpieczne, 
ale również wykazują działanie ochronne, zmniejszając ryzy-
ko wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. W badaniu  
LEADER pacjenci otrzymywali 1,8 mg liraglutydu oraz placebo. 
Po 46 miesiącach zaobserwowano istotne zmniejszenie liczby 
zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych [25]. 

W innym badaniu - SUSTAIN, pacjenci otrzymywali inny analog 
GLP-1 (semaglutyd) i również po okresie 25-miesięcy stwier-
dzono zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru niezakończo-
nego zgonem pacjenta [26]. Przebyty zawał, nadciśnienie czy 
inne choroby układu sercowo-naczyniowego nie są przeciw-
wskazaniem do stosowania analogów GLP-1, co więcej - re-
dukcja masy ciała poprawia parametry ciśnienia i jakość życia 
pacjentów. W tej grupie chorych lekiem pierwszego wyboru  
w walce z otyłością powinien być liraglutyd [20, 27, 28]. 

W trakcie trwania badań analogów GLP-1 miały miejsca zapa-
lenia trzustki wywołane podawaniem tych leków. Przed roz-
poczęciem terapii należy pacjenta uwrażliwić i poinformować, 
jakie są objawy ostrego zapalenia trzustki - nagły i silny ból 
brzucha, promieniujący do kręgosłupa, nudności i wymioty, 
wzmożone pragnienie, przyspieszone bicie serca, rumień twa-
rzy, gorączka. Podobny stopień ryzyka dotyczy wystąpienia ka-
micy żółciowej i zapalenia pęcherzyka żółciowego. Jest to tłu-
maczone znaczną utratą masy ciała, ale całkowita zależność 
występowania tych objawów nie jest znana. 

W styczniu 2022 pozwolenie na dopuszczenie do obrotu ze 
wskazaniem do leczenia otyłości otrzymał również inny ana-
log GLP-1. Jest to preparat Wegovy zawierający semaglutyd. 
Z racji tego, że należy do tej samej grupy leków co liraglutyd, 
wykazuje podobny profil bezpieczeństwa i przyjmuje się go 
analogicznie jak preparat Saxenda z tą różnicą, że lek Wego-
vy pacjent przyjmuje tylko raz w tygodniu, a nie raz dziennie. 
Również podawany jest w postaci iniekcji podskórnej. Zwięk-
szanie dawki (dawka tygodniowa):
• tygodnie 1-4: 0,25 mg,
• tygodnie 5-8: 0,5 mg,
• tygodnie 9-12: 1 mg,
• tygodnie 13-16: 1,7 mg,
• od tygodnia 17: 2,4 mg [29].

Ostatnim lekiem posiadającym rejestrację centralną we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej (od lipca 2021) do lecze-
nia otyłości jest preparat Imcivree zawierający setmelano-
tyd. Ma on bardzo wąskie wskazania i statut leku sierocego 
- jest on przeznaczony do leczenia otyłości tylko u pacjentów  
z potwierdzonym badaniami genetycznymi zespołem Barde-
ta-Biedla (BBS). Jest to genetyczna choroba wielonarządowa. 
Objawia się dysfunkcją nerek, zaburzeniami zachowania, hi-
pogonadyzmem i otyłością. Otyłość w tym przypadku jest wy-
wołana poprzez niedobór neuroprzekaźnika POMC i receptora 
leptyny (LEPR). W efekcie brak jest kontroli nad uczuciem gło-
du u pacjenta. Lek jest przeznaczony do stosowania od 6-go 
roku życia [30-31].

Metformina jest popularnym lekiem przeciwcukrzycowym, 
zaliczanym do grupy pochodnych biguanidu. Korzystnie wpły-
wa na gospodarkę węglowodanową. 
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Sami badacze wysnuwają wniosek, że dowody są niewystar-
czające aby stwierdzić, że metformina może służyć jako te-
rapia nadwagi i otyłości u dorosłych, którzy nie chorują na 
cukrzycę oraz zalecają w takim przypadku sięganie po inne 
preparaty, które są wskazane w leczeniu otyłości i które po-
twierdziły swoją skuteczność w badaniach [35].
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Poprzez złożony mechanizm działania obniża stężenie glukozy, 
ale nie stymuluje przy tym wydzielania insuliny. Dzięki temu 
ryzyko hipoglikemii w trakcie terapii jest niskie. Metformina 
wpływa również na gospodarkę lipidową, obniżając stężenie 
cholesterolu całkowitego. W karcie charakterystyki produktu 
leczniczego (ChPL) wyszczególnione jest, że metformina jest 
wskazana w leczeniu cukrzycy typu 2, w stanach przedcukrzy-
cowych, gdy za pomocą ściśle przestrzeganej diety i ćwiczeń 
fizycznych nie można uzyskać prawidłowego stężenia glukozy 
we krwi oraz w zespole policystycznych jajników. Nie ma tam 
natomiast informacji o leczeniu otyłości [32]. 

Przeprowadzono jednak badania kliniczne sprawdzające sku-
teczność metforminy w tym wskazaniu. Takie pozarejestracyj-
ne stosowanie leku, czyli podawanie go poza wskazaniem wid-
niejącym w ChPL jest nazywane terapią off-label. W jednym  
z takich badań udział wzięło 199 osób (154 przyjmowało lek,  
45 placebo). Trwało ono 6 miesięcy. Przed przystąpieniem do 
badania pacjenci byli sprawdzani pod kątem insulinowrażli-
wości. Dawka podawanej metforminy była zależna od warto-
ści BMI. Dla przedziału poniżej 30 kg/m2 dzienna dawka wy-
nosiła 1500 mg, dla przedziału pomiędzy 30 kg/m2 a 35 kg/
m2 - 2000 mg, powyżej 35 kg/m2 - 2500 mg. Każdy pacjent za-
czynał od dawki 500 mg i była ona z każdym tygodniem zwięk-
szana do osiągnięcia tej docelowej. Średnia utrata masy ciała  
u pacjentów przyjmujących lek wynosiła pomiędzy 5.8 kg a 7 kg. 
Działania niepożądane dotyczyły głównie przewodu pokar-
mowego (biegunka, ból brzucha) i są to takie same działania 
niepożądane, jakie mogą wystąpić w trakcie podawania leku 
zgodnie ze wskazaniami [33]. 

W 2008 roku w Wielkiej Brytanii było przeprowadzane inne 
badanie, w którym porównywano skuteczność metforminy  
i orlistatu w leczeniu otyłości u pacjentek, u których zahamo-
wany był cykl owulacyjny. W sumie w badaniu wzięło udział 
40 osób, a 20 z nich przyjmowało metforminę. Efekty dla obu 
leków były porównywalne, jednak pacjentki z grupy metfor-
miny bardziej skarżyły się na skutki uboczne również ze strony 
przewodu pokarmowego [34]. 

W 2005 roku naukowcy z Uniwersytetu w Pittsburgu wzięli 
pod lupę i przeanalizowali ponad 50 badań sprawdzających 
skuteczność stosowania metforminy w walce z otyłością. Z ra-
cji tego, że każde to badanie było realizowane niezależnie od 
siebie i na różnych zasadach, trudno jest ujednolicić wyniki. 
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Z w i ą z k i  b i z m u t u 
w  r e c e p t u r z e  a p t e c z n e j

Właściwości  lecznicze  so l i  b izmutu wykorzystuje  s ię  już  od 
ponad 200 lat ,  g łównie  w terapi i  dolegl iwości  żołądkowo- je -
l i towych.  Mimo iż  przetrwały  one  próbę  czasu,  ich  oddziały -
wania na białka,  enzymy i  b łony  komórkowe będące  istotnym 
aspektem ich  aktywności  b io logicznej  pozostają  nadal  nie  do 

końca poznane.

1 5

Odkryty w XV wieku bizmut jest meta-
lem ciężkim należącym do grupy pięt-
nastej układu okresowego pierwiast-
ków, podobnie jak azot, fosfor, arsen  
i antymon. Wszystkie z nich pośrednio 
lub bezpośrednio wpływają na funkcjo-
nowanie organizmu człowieka, zarówno 
poprzez funkcje budulcowe, jak i tera-
peutyczne bądź toksyczne.

Tworzy srebrne, połyskujące kryształy 
z różowymi refleksami. Warto wspo-
mnieć, że bizmut jako jedna z nielicz-
nych substancji podlega inwersji roz-
szerzalności temperaturowej. Oznacza 
to, że wraz ze spadkiem temperatury 
zmniejsza się jego gęstość (w stanie sta-
łym jest mniejsza niż w stanie ciekłym).

W związkach chemicznych bizmut wy-
stępuje zwykle na III stopniu utlenienia 
– posiada wówczas właściwości zasa-
dowe i tworzy trwałe związki (tlenek, 
wodorotlenek, sole). Może występować 
także na V stopniu utlenienia i wykazuje 
wtedy własności kwasowe oraz wysoką 
reaktywność. Utworzone w tej formie 
sole są związkami nietrwałymi i silnie 
utleniającymi, w których bizmut szybko 
redukuje się do III stopnia utlenienia. To 
sprawia, że znaczenie biologiczne wyka-
zują jedynie stabilne chemicznie związki 
bizmutu trójwartościowego. 

Bizmut posiadający liczbę atomową 83 
jest najcięższym stabilnym pierwiast-
kiem układu okresowego. Naturalnie 
występuje w skorupie ziemskiej w po-
staci bizmutynu (Bi2S3) i bizmutytu 
(BiO)2CO3 – związków będących zanie-
czyszczeniem rud ołowiu i miedzi.

Właściwości związków 
bizmutu
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Obecnie proces eradykacji przeprowadza się za pomocą an-
tybiotyków (amoksycyliny, klarytromycyny, tetracykliny, me-
tronidazolu), inhibitora pompy protonowej i soli bizmutu. Jak 
dotąd skuteczność wobec Helicobacter pylori odnotowano  
w przypadku:
• subsalicylanu bizmutu III (BSS)
• podcytrynianu bizmutu III (CBS)
• cytrynianu bizmutawego ranitydyny (RBC)
• pektyny koloidalnej bizmutowej (CBP).

Związki bizmutu stosuje się w lecznictwie już od wieków. Re-
komendowane dawki dobowe opiewają na gramy, a nie mili-
gramy czy mikrogramy, co zdarza się w medycynie stosunko-
wo rzadko. Przyczyną tego zjawiska jest fakt, że odróżnieniu 
od innych metali ciężkich bizmut wykazuje niską toksyczność  
i kancerogenność. Mówi się czasem, że jest prawie nietoksycz-
ny, choć dane literaturowe wskazują na występowanie zatruć 
bizmutem stosowanym nierozważnie w dawkach powyżej 10 g 
na dobę (głównie objawy neurotoksyczności).

Pierwsze wzmianki na temat wykorzystania bizmutu w me-
dycynie sięgają średniowiecza, kiedy to stosowano go jako 
biały barwnik oraz środek zapewniający perłowe wykończenie 
i zwiększający zdolność do rozprowadzania kosmetyków na 
skórze. Z XVI wieku pochodzą pierwsze doniesienia o zasto-
sowaniu związków bizmutu w leczeniu zaburzeń jelitowych, 
z kolei w roku 1786 po raz pierwszy doustnie podano bizmut 
jako środek zwalczający niestrawność. 

Silną pozycję w medycynie bizmut uzyskał w XIX wieku, kie-
dy odkryto jego skuteczność w leczeniu kiły. Sole bizmutu 
(głównie zasadowy azotan) były prawdopodobnie pierwszymi 
środkami kontrastującymi przy prześwietleniu promieniami 
Roentgena. W połączeniu z morfiną stosowano je także jako 
inhalacje zwalczające katar. 

Na początku XX wieku sole bizmutu wykorzystywano w lecze-
niu kiły, nadciśnienia, infekcji, stanów zapalnych skóry i za-
burzeń żołądkowo-jelitowych. W latach 40., kiedy dokonano 
już odkrycia penicyliny i innych antybiotyków, o leczniczych 
właściwościach bizmutu niemal zapomniano.

Związki bizmutu powróciły do łask po roku 1983, kiedy to 
wyizolowano bakterię Helicobacter pylori i potwierdzono jej 
destrukcyjne własności wobec śluzówki żołądka. Odkryto, 
że sole bizmutu hamują aktywność ureazy bakteryjnej. En-
zym ten rozkłada mocznik do dwutlenku węgla i amoniaku, 
który zapewnia przetrwanie bakterii w kwaśnym środowisku 
żołądka, a ponadto jest związkiem cytotoksycznym dla ko-
mórek nabłonka żołądka. Sole bizmutu odgrywają także rolę 
inhibitora wobec katalazy chroniącej komórki bakterii przed 
zniszczeniem przez neutrofile. Z uwagi na powyższe działanie 
związki bizmutu stały się skutecznym lekiem w eradykacji He-
licobacter pylori.

Zgodnie z Rejestrem Produktów Leczniczych na liście surow-
ców farmaceutycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce 
znajdują się dziś trzy związki bizmutu:
• bizmutu galusan zasadowy (Bismuthi subgallas)
• bizmutu węglan zasadowy (Bismuthi subcarbonas)
• bizmutu azotan zasadowy ciężki (Bismuthi subnitras 

ponderosus).
Warto wspomnieć, że w latach 90-tych dostępny był także 
bizmutu oksybenzoesan (Bismuthi oxybenzoas) oraz ksero-
form – tribromofenylan bizmutu (Xeroformium, Bismuthum 
tribromphenylicum), najbardziej efektywny związek bizmutu 
pod względem działania przeciwbakteryjnego i ściągającego.

Związki bizmutu stosowane w recepturze 
aptecznej

Inaczej zasadowy galusan bizmutawy, dermatol (Bismuthum 
subgallicum, Bismuthum gallicum basicum) – to żółty proszek 
praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Wykazuje 
właściwości ściągające, przeciwzapalne, osuszające, tamujące 
krwawienie, lekko złuszczające oraz (jako jedyny ze związków 
bizmutu stosowanych w recepturze) przeciwbakteryjne.
W recepturze aptecznej stanowi składnik maści (stężenie zwy-
kle stosowane to 20%), past, papek, zasypek (25-100%), czop-
ków doodbytniczych i globulek dopochwowych.

Rp.
Bismuthi subgallatis 20,0
Oleogeli ad 100,0
M. f. ung
D.S. zewnętrznie
*Powyższa maść to alternatywna wersja farmakopealnej ma-
ści z zasadowym galusanem bizmutu Bismuthi subgallatis 
Unguentum (Unguentum Dermatoli), dla której podłożem 
jest maść zmiękczająca (Unguentum leniens) – połączenie pal-
mitynianu cetylu, wosku białego, oleju rzepakowego, wody  
i olejku lawendowego.

Zastosowanie związków bizmutu 
w medycynie

Sole bizmutu w eradykacji Helicobacter 
pylori

Przykłady recept

Bismuthi subgallas – bizmutu galusan 
zasadowy
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Z uwagi na niedostępność palmitynianu cetylu jako substancji 
pro receptura, maść tę w praktyce sporządza się z wykorzysta-
niem żelu lipofilowego, jakim jest Oleogel.

Rp.
Dermatoli 15,0
Ichthammoli 8,0
Lanolini 30,0
Vaselini flavi ad 100,0
M. f. ung.
D.S. 2 x dziennie na zmiany skórne

Rp. 
Bismuthi subgallatis 5,0
Acidi borici
Glyceroli aa 3,0
Paraffini liq.
Cerae albae aa 20,0
Vaselini flavi ad 100,0
M. f. ung.
DS. 2 x dziennie na skórę

Rp.
Bismuthi subgallatis 0,2
Zinci oxidi 0,1 
Tannini 0,15 
Witepsoli q.s.
M. f. supp. anal.
D.t.d. No 12
D.S. 1 czopek na noc
*Skład powyższych czopków odpowiada farmakopealnym 
czopkom przeciw hemoroidom (Suppositoria antihaemorrho-
idales). Zastosowanie tłuszczu stałego - Witepsolu jako podło-
ża pozwala na sporządzenie czopków o jednolitej konsystencji, 
które nie topią się podczas aplikacji i można je przechowywać 
w temperaturze pokojowej.

Rp.
Tannini 2,0
Bismuthi subcarbonici 20,0       
Lanolini
Vaselini flavi aa ad 100,0
M. f. ung.

*Powyższa maść z dodatkiem taniny i zasadowego węglanu 
bizmutu wykazuje skuteczność w leczeniu trudno gojących się 
ran, owrzodzeń i odleżyn.

Rp.
Bismuthi subcarbonatis 10,0
Lini olei 20,0
Pastae Zinci ad 100,0
M. f. pasta

Rp.
Bismuthi subcarbonici 1,0
Papaverini hydrochlorici 0,02
M. f. pulvis
D.t.d. No 40
D.S. 2 x dziennie 1 proszek

*Mimo, że Farmakopea Polska XII podaje dawki maksymalne 
dla stosowania zasadowego węglanu bizmutu doustnie, jego 
użycie w tej formie jest ograniczone. Zdarza się, że proszki na 
jego bazie wykorzystuje się w eradykacji Helicobacter pylori 
jako tańszą alternatywę dla leków gotowych zawierających  
w składzie sole bizmutu.

Rp. 
Bismuthi subnitratis 0,15
Bismuthi subcarbonatis 0,2
Zinci oxydi 0,2
Vit. A liq. 5 000 j.m.
Cacao olei q.s.
M. f. supp. anal.
D.t.d. No 12
D.S. 1 czopek na noc

Inaczej zasadowy węglan bizmutawy (Bismuthum subcarbo-
nicum, Bismuthum carbonicum basicum) - to biały lub prawie 
biały proszek nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Wykazuje 
silne działanie przeciwzapalne oraz ściągające i osłaniające. 

Leki recepturowe zawierające w składzie zasadowy węglan 
bizmutu stosuje się:
• zewnętrznie – w leczeniu odleżyn, owrzodzeń, ran wy-

wołanych twardziną skóry oraz żylaków odbytu (maści, 
pasty, czopki doodbytnicze)

• wewnętrznie – w stanach zapalnych przewodu pokarmo-
wego, chorobie wrzodowej i biegunce (proszki); FP XII 
określa dawki maksymalne: jednorazową (1,0) i dobową 
(3,0).

Bismuthi subcarbonas – bizmutu węglan 
zasadowyK 

Przykłady recept
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Inaczej biel bizmutowa, zasadowy azotan bizmutawy (Magi-
sterium Bismuthi (FP III), Bismuthum subnitricum, Bismuthum 
nitricum basicum) – to biały lub prawie biały proszek prak-
tycznie nierozpuszczalny w wodzie i etanolu. Na tle innych 
związków bizmutu odznacza się najsilniejszym działaniem 
ściągającym. Ponadto wykazuje właściwości przeciwzapalne, 
wysuszające oraz zobojętniające.

Wchodzi w skład leków recepturowych stosowanych:
• zewnętrznie – w przypadku trudno gojących się ran z wy-

siękiem, odleżyn oraz owrzodzeń i żylaków odbytu (maści 
– 5-20%, zasypka – 10-20%, zawiesiny, czopki doodbyt-
nicze)

• wewnętrznie – w stanach zapalnych przewodu pokarmo-
wego, chorobie wrzodowej i biegunce (proszki – dawka 
jednorazowa 0,5-2,0; dawka dobowa – do 6,0). 

Rp.
Bismuthi subnitratis
Linomag liq.
4% Sol. Natrii tetraborici
Lanolini
Oleogeli aa ad 100,0
M. f. ung.

Rp.           
Thymoli 0,03
Bismuthi subnitrici 12,0
Zinci oxydati
Talci veneti aa 20,0
Glycerini 85% 10,0
Spir. Vini 60% 30,0
3% Sol. Acidi borici ad 100,0
M. f. susp.
D.S. Puder płynny

Rp.
Papaverini hydrochlorici 0,015
Prednisoloni 0,008
Bismuthi subnitrici 0,15
Bismuthi subcarbonici 0,2
Zinci oxydi 0,2
Cacao olei q.s.
M. f. supp. anal.
D.t.d. No 12

Rp.
Bismuthi subnitratis 0,4
Zinci oxydi 0,15
Tetracaini hydrochloridi 0,3
Witepsoli q.s.
M. f. supp. anal.
D.t.d. No 12
D.S. 1 czopek na noc

b i z m u t  w  r e c e p t u r z e
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Bismuthi subnitras ponderosus 
– bizmutu azotan zasadowy ciężki

Przykłady recept
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S u r o w c e  r e c e p t u r o w e  d aw n i e j  i  d z i ś 
-  n a l e w k a  z  k o r y  c h i n o w e j

Nie  ma chyba drugiego  surowca recepturowego,  którego  zasto -
sowanie  lecznicze  zmieni łoby  s ię  tak  bardzo,  jak  w przypadku 

nalewki  z  kory  chinowej !  Dziś  jest  składnikiem postaci  leku do 
użytku zewnętrznego,  prawie  zawsze  we  „wcierkach” do  wło -

sów.  Tymczasem niegdyś  używana była  ty lko  do  wewnątrz,  naj -
pierw jako  lek  przeciwmalaryczny,  potem przeciwgorączkowy 

i  ogólnie  wzmacniający,  na  koniec  wreszcie  –  pobudzający  ape -
tyt  i  w niestrawności .  I  tak  właśnie  mogłaby  być  nadal  stoso -
wana,  oczywiście  w świet le  nowoczesnych,  of ic jalnych źródeł ! 

2 0

Początki stosowania kory chinowej – 
jednego z najważniejszych surowców 
roślinnych w historii farmacji i medycy-
ny – opisał Stanisław Jundziłł w słynnym 
dziele „Botanika stosowana” (1799). 
Przytoczmy w całości tę barwną, fa-
scynującą opowieść, zapisaną pod ha-
słem „Cinchona officinalis L. Quiquina”:  
o pierwiastkowem odkryciu skutków tey 
kory rozmaite są powieści. 

Między innemi, twierdzą niektórzy,  
że Amerykanie febrą dotknieni pili wodę 
z jeziora, czyli stawu, gdzie wiele tych 
drzew leżało, dla ugaszenia tylko gorącz-
kowego pragnienia; woda wprawdzie 
miała smak gorzki, ale chorzy niespo-
dzianie od niej febry wolnymi zostawali. 
Pośród Europejczyków na właściwości 
lecznicze kory chinowej zwrócili uwa-
gę Hiszpanie, przywłaściciele Mexyku  
i Peru (…) a przez nich sława jego po ca-
łej rozszerzyła się Europie. 

O odkryciu właściwości 
kory chinowej
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Proszek Hrabiny, Jezuicki, Kardynalski...

Badania botaniczne chinowców

"Nayskutecznieysze lekarstwo…"

Panaceum i poszukiwanie zamienników

n a l e w k a  z  k o r y  c h i n o w e j

Przyzwoicie i od doświadczoney ręki użyta prawdziwa i nie fał-
szowana China jest nie wymównie skutecznym śrzodkiem na 
wszelkie, zjakiegokolwiek osłabienia pochodzące choroby. Za-
chwycał się nad korą chinową również Krzysztof Kluk w „Dyk-
cyonarzu Roślinnym” (tom 1, 1786). Pod hasłem „Cinchona 
Officinalis: Kina Lekarska” zapisał: ruchawość życia orzeźwia, 
Ztąd zażywa się w Proszku, Extrakcie, Essencyi, Syropie, po-
dług widzianey potrzeby od dosonałych Lekarzów y ma prawo 
być w ręku doskonałych Lekarzów nayskutecznieyszym lekar-
stwem. Kluk poruszył również inny, bardzo ciekawy problem, 
już nie „zafałszowań”, a celowych poszukiwań zamienników 
kory chinowej: wysoka iey w Aptekach cena, pobudziła Leka-
rzów miłujących bliźniego, do szukania iakiey inney Rośliny, 
któraby to mieysce zupełnie zastępowała. Jedni zażywali Kory 
iesionowey, dębowey, wierzbowey: drudzy innych gorzkich 
Roślin: inni czynili mięszaniny z Salamoniaku, proszku żela-
znego. Podkreślał jednak, że to wszystko w niektórych oko-
licznościach skutkowało: nie pokazało się przecięż, aby tak 
powszechnie, iak Kora Kiny.

Jundziłł objaśnił także genezę nazwy: „chinowiec”: żona Hra-
biego Chinchon Vice-Króla Peru, będąc złożona uporczywą 
trzecio-dzienną febrą, żadnym sposobem uzdrowioną być nie 
mogła. Rządca Miasta Loxa radził jey używanie kory tego drze-
wa; a skutek lekarstwa tak był szczęśliwy, iż sama pomieniona 
Hrabina korę tę z naywiększymi pochwałami rozdawać i rozsy-
łać poczęła; ztąd pierwsze jey nazwisko było: Proszek Hrabiny, 
Poudre de la Comtesse. Jak jednak podkreślił Jundziłł, wkrótce 
potem rozdawanie to Jezuitom poruczone zostało; ztąd dru-
gie jey nazwisko Proszek Jezuicki, Poudre des Jesuites. Jezu-
ici posłali jey znaczną wielość Kardynałowi Lugo; ztąd znowu 
Proszkiem Kardynalskim, Poudre du Cardinal, nazwana zosta-
ła. Dzisiejsze naypospolitsze jey nazwisko, China, od imienia 
Graffa Chinchon pochodzić zdaie się; od oyczyzny zaś swoiey 
Korą Peruwiańśką Cortex Peruvianus,  nazywaną bywa. 

Dalsze losy leczniczego zastosowania kory chinowej wyłożył 
w swym wiekopomnym „Komentarzu do VII. wydania far-
makopei austryjackiej” (1895) magister farmacji Wilhelm 
Zajączkowski. Otóż w roku 1671 lekarz angielski Robert Tal-
bor (…) dowiódł, że china przewyższa wszystkie inne środ-
ki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne). I wreszcie w roku 
1682 Lafontaine napisał poezyą pod tytułem „Poeme sur le 
Quinquina”, i od tego czasu wielu uczonych przyczyniło się do 
wzbogacenia dotyczącej literatury.

Cytowany już powyżej Wilhelm Zajączkowski zreferował tak-
że początki badań botanicznych drzew chinowych. Na szer-
szą skalę miały one miejsce dopiero w wieku XVIII: astronom 
francuski Charle Marie de la Condamine, podróżujący po Loxa 
i Lima (…) przedłożył (…) rysunki drzew chinowych akademii 
paryskiej w r. 1738, a pierwszy gatunek chinowca nazwany 
został Cinchona Condaminea Humboldti. Już w rok później 
do Europy trafił drugi gatunek chinowca Cinchona pubescens 
Vahl. (…) przywieziony do Europy w r. 1739 przez Józefa Jussie-
u’go. Odkrycie kolejnego gatunku chinowca to rok 1772, kiedy 
to Mutis odkrył w Nowej Granadzie dwa gatunki chinowca, 
mianowicie Cinchona lancifolia i Cinchona cordifolia. Z kolei 
w roku 1792 Ruiz wraz z Pagonem udzielili (…) wiadomości  
o 6-ciu gatunkach prawdziwego chinowca.

Cytowany autor przekazał również, że w roku 1865 podróż-
nik i badacz Ledger przywiózł do Europy z Peruwii nasienie 
(…) chinowca, który nazwany został na jego część: „Chinowiec 
krwistosokowy Ledgera”. Gatunek ten odznaczał się najwyż-
szą zawartością chinu, (…) do 13%. W związku z tym wydarze-
niem Zajączkowski podkreślał, że kory chinowe otrzymywano 
dawniej tylko z Ameryki południowej, a zatem z miejsca na-
turalnego występowania chinowców. Ponieważ jednak kory 
otrzymywane z drzew hodowlanych w Indyach wschodnich  
i na Jawie zawierają więcej alkaloidów od kór amerykańskich, 
oraz rychlej dochodzą na targi europejskie, a więc świeższe są 

Wydawać by się mogło, że kora chinowa pod koniec XVII wie-
ku kontynuowała tryumfalny pochód przez Europę. Nie do 
końca! Cieniem bowiem na jej stosowaniu położyły się… fał-
szerstwa. Pisał o tym obszernie Jundziłł: od półowy siedem-
nastego wieku (…) sława jey coraz obszerniey rozchodziła się, 
a używanie jey tak powszechne się stało, iż Peru dostatecznie 
jey Europie dostarczyć nie mogło; dla handlowych więc użyt-
ków z korą innych drzew mieszać ją poczęto. Ta okoliczność 
dała okazyą wielu medycznym o skutkach jey sprzeczkom 
i wątpliwościom, a kredyt jey tak upadać począł, iż w roku 
1690 wiele tysięcy funtów jey w Porcie Loxa nie wykupionych 
pozostało. Zastrzegał przy tym Jundziłł, że w Handlu naywię-
cey Chiny przez Hollendrów się rozchodzi, a ci ją od Anglików 
kupuią, którzy, wedlug świadectwa Forturgilla, naylepszą dla 
siebie zatrzymują.

Co ciekawe, kora chinowa stawała się lekiem uniwersalnym. 
Jundziłł traktował ją wręcz jako panaceum: własności tey 
kosztowney kory są ściągającey i wzmacniaiącey sile głównie 
są zasadzone.
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Aż 27 różnych alkaloidów - szeroki skład 
chemiczny kory według Zajączkowskiego

Ważna receptura „Nastoju chiny złożonego”

n a l e w k a  z  k o r y  c h i n o w e j A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 5  ( 1 7 3 e)

„Prostej”, jak to później określano, nalewki z kory chinowej 
nie uwzględniono, w przeciwieństwie do Tinctura Chinae 
composita, czyli „Nastoju chiny złożonego”. Receptura ta była 
w dawnej farmacji bardzo ważna i wielokrotnie jeszcze do 
niej powrócimy. Podajmy zatem jej skład i sposób wykonania  
u schyłku XIX wieku:
60 gramów ogrubnie sproszkowanej kory chiny,
20 ” pokrajanego korzenia goryczki,
20 ” pokrajanej naowocni pomarańczowej,
360 ” rozcieńczonego wyskoku [spirytusu],
120 ” pojedyńczej wody cynamonowej. 
Wytrawiaj przez sześć dni, potem przecedź, przesącz i wyci-
śnij. 

i staranniej suszone, dlatego też wyeliminowano w farmako-
pei używane dawniej trzy różne gatunki chinowych kór amery-
kańskich i wprowadzono tylko jeden z uprawianych gatunków 
drzew chinowych. 

Odpowiedzmy zatem na pytanie: o jakim to gatunku pisze Za-
jączkowski? I jakie były wymogi „komentowanej” przez niego 
„Farmakopei Austriackiej VII”? Wreszcie: czy ujmowała ona 
tylko korę chinową, czy także – nalewkę z niej otrzymywaną? 
Zgodnie z definicją źródłem surowca były uprawiane gatun-
ki chinowców, przedewszystkiem Chinowiec krwistosokowy 
(Cinchona succirubra). A jak miała wyglądać kora chinowa? 
Kawałki zwinięte, trzy do czterech decymetrów i więcej dłu-
gie, dwa do czterech milimetrów grube, twarde, łamliwe,  
z odłamem równym i krótko włóknistym, na stronie zewnętrz-
nej pokryte naskórkiem cienkim białawo-szarym albo szara-
wo-cisawym, podłużnie grubo pomarszczonym i często po-
przecznie szczelinowatym, pod naskórkiem cise, na stronie 
wewnętrznej barwy cynamonowej albo ciso-czerwonej, bar-
dzo drobno prążkowane; mogą być poznane po widzialnych 
pod mikroskopem, zwykle klinowatych, dosyć krótkich, zupeł-
nie zgrubiałych i zdrewniałych, w korze wewnętrznej promie-
nisto rozpruszonych włóknach łubowych. I co najważniejsze  
z punktu widzenia informacji, które przekażemy dalej: smak 
ma gorzki, ściągający.

Smak ma gorzki, czyli kora chinowa 
w farmakopeach

Po upływie dekady ukazała się kolejna „Farmakopea Austriac-
ka” – wydanie ósme, a wraz z nim następny galicyjski „Ko-
mentarz”, tym razem autorstwa Ignacego Lembergera (1907). 
Definicja farmakopealna nie zmieniła się, a źródłem surowca 
nadal były hodowane odmiany chinowców przedewszystkiem 
chinowiec czerwienny, czyli znany nam Cinchona succirubra. 
Nie przeszkadzało to jednak Lembergerowi w szczegółowym 
opisaniu wszystkich innych odmian handlowych kory chino-
wej, wywodzących się od rozmaitych gatunków rodzaju Cin-
chona. Po pierwsze były to kory chinowe żółte, pochodzące 
z pni, rzadziej z gałązek, (…) smaku więcej gorzkiego niż ścią-
gającego, zawierające przeważnie chininę. Najważniejsza była 
pośród nich kora chinowa królewska, otrzymywana z chinow-
ca krwawego Cinchona Calisaya, rosnącego w Peru i Boliwii, 
ale też chodowanego na Jawie i w Indyach w odmianach m.in. 
Ledgeriana, Josephiana i Iworiana. 

Obok kor chinowych żółtych Lemberger wymienił kory chi-
nowe brunatne lub szare, pochodzące z cienkich gałązek (…) 
odmian Cinchona w tym m.in. micrantha, subcordata, ma-
crocalix, ovata, peruviana, nitida, conglomerata, officinalis.  
I trzecie wreszcie były kory chinowe czerwone, (…) pochodzą-
ce z pni i gałązek chinowca czerwiennego Cinchona sucirubra, 
nadto z odmian C. oblongifolia, C. magnifolia, C. colorata.  
I to właśnie ta kora chinowa przyjętą została przez farmako-
peę. Nie omieszkał Lemberger wymienić także kor chinowych 
fałszywych, pochodzących z różnych odmian chinowców fał-
szywych. 

Lemberger zwrócił przy tym uwagę, że wszystkie wymienione 
kory różnią się zawartością pożądanych w lecznictwie alka-
loidów: ich ilość (…) w korach chinowych waha się w bardzo 
wielkich granicach.

Zajączkowski, zastrzegając z góry, że żaden z (…) środków 
lekarskich nie był przedmiotem tak licznych badań farmako-
gnostycznych, jak kory chinowe, wymienił aż… 27 alkaloidów, 
wchodzących w skład kory chinowej, w tym: chinin, chinidyn, 
chinicyn, cynchonidyn, cynchonin, cynchonicyn… I do tego 
jeszcze: kwas chinowy, kwas chino-garbnikowy, czerwień chi-
nową, kwas chinowowy, sole wapniowe, glinowe, magnowe  
i żelazowe, amoniak, cukier, skrobię, liposok, wosk, tłuszcz, ole-
jek lotny, błonnik i t.p. Zaskoczonym Czytelnikom wyjaśnijmy, 
że chininę, odpowiedzialną za smak (…) gorzki,  wyizolowano 
już w roku 1820 (Caventou i Pelletier), a kora chinowca przez 
cały wiek XIX była faktycznie przedmiotem (…) licznych badań 
farmakognostycznych. Stąd tak wyjątkowo szerokie spek-
trum składu chemicznego, podane przez Zajączkowskiego! 

Kora chinowa była w ujęciu „Farmakopei Austriackiej VII” su-
rowcem wyjściowym do otrzymywania wyciągu chinowego, 
złożonego nastoju chinowego, wina chinowego i czarnego 
proszku nazębnego.

Żółte, brunatne, szare, czerwone 
- kory chinowe według Lembergera
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Receptura Decoctum Cinchonae

Monograf ia Tinctura Chinchonae w FP II

Elixir roborans Whytti w FP II
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Dotyczy to także zawartości chininy samej, przedewszystkiem 
ważnej dla celów leczniczych. Zawartość alkaloidów oraz 
chininy samej zależy od ziemi, uprawy tejże, miejscowości, 
wzniesienia ponad poziom morza, zależy od klimatu, opadów 
atmosferycznych, wieku drzewa lub wieku jego części, oraz od 
sposobu suszenia kory.

Rp.
Decocti Corticis Cinchonae 10,0:170,0
Acidi hydrochlorici diluti 3,0
Sirupi simplicis ad 200,0
M.D.S. Co 2 godziny łyżkę stołową. Przed użyciem wstrząsnąć. 

Jak działała „china” i jej przetwory?

Jak pamiętamy, Zajączkowski w swym „Komentarzu…” nie 
rozwodził się nadmiernie na temat działania opisywanych 
substancji, surowców i ich przetworów. Podobnie było z korą 
chinową, którą – jak pamiętamy – zdawkowo określił mianem 
środka przeciwzimniczego, a zatem przeciwmalarycznego. 
Niewiele napisał również Lemberger: kora chinowa znajduje 
zastosowanie jako środek przeciwgorączkowy, wzmacniają-
cy. Więcej informacji można było odnaleźć w „Farmakologji 
felczerskiej” z 1910 roku. Zarówno korze chinowej brunatnej, 
jak i czerwonej oraz królewskiej przypisano korzystne działa-
nie przy zimnicy i rozstrojach trawiennych, w postaci prosz-
ków, albo lepiej odwaru. W źródle tym pojawia się również 
najbardziej interesująca nas nalewka chinowa, Tinctura chi-
nae, przezroczysta, koloru czerwono-brunatnego. Na począt-
ku XX wieku zalecano stosować ją w postaci goryczki i środka 
wzmacniającego, wewnętrznie, w ilości gtt. XXX pro dosi oraz 
8,0 pro die. Analogiczne działanie i dawkowanie przypisano 
opisanej już powyżej „Nalewce chiny złożonej”, Tinctura chi-
nae composita.  

„Smak – wybitnie szczerogorzki”

Zarówno kora, jak i nalewka z kory chinowej doczekały się 
swoich monografii w „Farmakopei Polskiej II” (1937). Kora 
chinowa (Cortex Cinchonae, syn. Cortex Chinae), zdefiniowa-
na została jako kora młodych pni i gałęzi uprawianej Cincho-
na succirubra (…) zawierająca nie mniej niż 6,5% alkaloidów, 
przeliczonych na średni ciężar cząsteczkowy chininy (…) i cyn-
choniny. Najważniejsze w cytowanej monografii było jednak 
stwierdzenie: zapach kory jest bardzo słaby, swoisty; smak – 
wybitnie szczerogorzki, o lekko ściągającym posmaku.

Z kory chinowej sporządzało się odwar – Decoctum Cincho-
nae, który uwzględniono w słynnym „Receptarium Polo-
nicum” (1947), autorstwa magistra farmacji Witolda Gło-
wackiego, opatrzonym podtytułem „Zbiór przepisów na leki 
recepturowe dla użytku lekarzy i aptekarzy”. Oto cała recep-
tura, uwzględniona w rozdziale dwudziestym pierwszym „Sto-
machica et amara”:

Swoją monografię uzyskała również „Nalewka chinowa”, czyli 
Tinctura Chinchonae (Tinctura Chinae). Powinna była zawie-
rać nie mniej niż 0,7% alkaloidów, przeliczonych na średni cię-
żar cząsteczkowy chininy (…) i cynchoniny. Wykonywało się ją 
przez perkolację w stosunku 1:5. Odznaczać musiała się sma-
kiem gorzkim oraz czerwono-brunatną barwą. Profesor Marek 
Gatty-Kostyal zauważał w swym „Zarysie farmacji galenowej” 
(1947), że nalewka chinowa należy do mało trwałych prepara-
tów galenowych. Zależnie od warunków przechowywania tej 
nalewki tworzą się mniejsze lub większe ilości nierozpuszczal-
nych osadów, zawierających (…) 10-15% alkaloidów. (…) osa-
dy te są to nierozpuszczalne połączenia garbnikowe, powstałe 
głównie skutkiem utleniania kwasu chinowo-garbnikowego. 
Jak jednak zaznaczał Gatty-Kostyal, szybkość wydzielania się 
osadów z nalewki chinowej można ograniczyć, przechowując 
ją w naczyniach całkowicie wypełnionych. Również dodatek 
do rozpuszczalnika związków redukcyjnych, np. kwasu mrów-
kowego, opóźnia tworzenie się osadów. (…) nalewka chinowa, 
sporządzona przez wytrawianie kory chinowej 42% spirytusem 
z dodatkiem 1% kwasu mrówkowego, zawiera 100% obecnych 
w korze alkaloidów. Co jednak najważniejsze: w tak przyrzą-
dzonej nalewce, przechowywanej w naczyniach całkowicie 
wypełnionych nie stwierdzono po upływie trzech miesięcy ani 
powstałego osadu, ani zmniejszonej zawartości alkaloidów. 

I była wreszcie w „Farmakopei Polskiej II” monografia wspo-
mnianej już powyżej „Złożonej nalewki chinowej”, Tinctura 
Chinae composita, syn. Elixir roborans Whytti, o zawartości 
alkaloidów 0,35%. Jej receptura uległa niewielkim przekształ-
ceniom: 
Cortex Cinchonae 10 cz. 
Exocarpium Aurantii amari 4 cz. 
Radix Gentianae 4 cz. 
Cortex Cinnamomi ceylanici 2 cz. 
Spiritus 70º q.s.

Złożoną nalewkę chinową przyrządza się przez perkolację. 
Korę chinową należy grubo sproszkować. Złożona nalewka 
chinowa jest czerwono-brunatna, o zapachu pomarańczowo-
-cynamonowym i smaku gorzkim, korzennym. 
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Owoc kolendry zamiast kory cynamonowca...

Surowiec w „Informatorze terapeutycznym 
do Urzędowego Spisu Leków 1959”
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To właśnie ta „Złożona nalewka chinowa” była składnikiem 
kolejnej receptury z „Receptarium Polonicum”, także po-
mieszczonej w rozdziale „Stomachica et amara” –  „Tinctura 
stomachica I”. Oto przepis:
Tincturae Cinchonae compositae 
Tincturae Zingiberis
Tincturae Rhei vinosae aa 5,0
M.D.S. 3 x dziennie 30 kropel z wodą. Przed użyciem wstrzą-
snąć. 

W „Farmakopei Polskiej II” uwagę zwracały jednak nie zacy-
towane powyżej trzy monografie, a ogromna ilość syntetycz-
nych pochodnych alkaloidów kory chinowej. Były to m.in. siar-
czan chinidyny, etylowęglan chininy, bromowodorek chininy, 
chlorowodorek chininy, siarczan chininy, taninan chininy… Nie 
dziwmy się zatem, że nawet tak zadeklarowany zwolennik zio-
łolecznictwa, jak profesor Jan Muszyński komentował cytowa-
ne powyżej monografie farmakopealne w „Ziołolecznictwie  
i lekach roślinnych (Fytoterapia)” (m.in. 1946, 1950, 1951) 
następująco: dziś zamiast kory chinowej stosuje się zazwyczaj 
jeden z jej głównych alkaloidów, tj. chininę, która jest specy-
ficznym środkiem zabezpieczającym i leczniczym przy malarii. 

Niezwykle cenne, także ze współczesnego punktu widzenia, 
są uwagi Muszyńskiego do nadal nie do końca rozpoznanego 
bogactwa działania złożonej, roślinnej matrycy: działanie jed-
nak chininy i kory chinowej nie jest identyczne. Często w wy-
padkach, w których chinina jak gdyby nie działa, odpowiednia 
dawka kory chinowej lub nalewki daje wybitny efekt leczniczy. 
Nie potrzeba przy tym koniecznie dawkować kory według za-
wartości chininy (np. zamiast 0,3% chininy zapisywać 6,0 kory 
chinowej na dawkę), albowiem ten sam efekt otrzymuje się 
przy dawkach 50-60% mniejszych (dzięki obecności innych al-
kaloidów).

O ile pozycja kory chinowej w lecznictwie słabła, o tyle samej 
nalewki – wzmacniała się. Dowodem na to niech będą kolej-
ne słowa Muszyńskiego: korę chinową stosuje się najczęściej  
w postaci nalewki lub ekstraktu jako lek pobudzający łaknie-
nie i trawienie, gdy przy malarii, grypie i chorobach gorącz-
kowych stosuje się zazwyczaj sole chininy. Warto przy tym 
nadmienić, że i w XXI wieku nadal tak się czyni, zwłaszcza  
w przypadkach malarii opornych na leki syntetyczne…

Lek pobudzający łaknienie i trawienie

Kora chinowa w „Farmakopei Polskiej III”

Monografię „Kora chinowa” powtórzyła w bardzo podobnym 
brzmieniu „Farmakopea Polska III” (1954). Z tą na przykład 
różnicą, że smak zdefiniowano już nie jako wybitnie szczero-
gorzki, a… wybitnie gorzki. Zdecydowanie ważniejszą zmianę 
wprowadzono w monografii Tinctura Cinchonae. Otóż mini-
malną zawartość alkaloidów podniesiono z 0,7% do 0,8% i po-
dano dokładniejszy przepis: 
Cortex Cinchonae (…) 200 cz. 
Spiritus 95º 676 cz. 
Aqua 324 cz. 

Nalewkę chinową przyrządzać przez perkolację grubo sproszko-
wanej kory chinowej w stosunku 1:5, biorąc do zwilżenia 80 cz. 
 mieszaniny spirytusu 95º z wodą. Otrzymaną nalewkę pozo-
stawić na kilka dni w chłodnym miejscu, po czym przesączyć  
i oznaczyć zawartość alkaloidów.

Zmienił się z kolei skład „Nalewki chinowej złożonej”, w któ-
rej egzotyczną przecież korę cynamonowca zastąpiono łatwo 
dostępnym surowcem rodzimym – owocem kolendry. Zyskała 
ona zatem następujący skład:
Cortex Cinchonae (…) 100 cz. 
Fructus Coriandri (…) 20 cz. 
Exocarpium Auranti amari (…) 40 cz.
Radix Gentianae (…) 40 cz. 
Spiritus 95º 676 cz. 
Aqua 324 cz. 

Złożoną nalewkę chinową przesączyć przez perkolację grubo 
sproszkowanych surowców przepisaną mieszaniną spirytusu  
z wodą, biorąc do zwilżania surowców 80 cz. mieszaniny. Otrzy-
maną nalewkę pozostawić na kilka dni w chłodnym miejscu, po 
czym przesączyć i oznaczyć zawartość alkaloidów. Powinna ona 
była wynosić 0,37%, wobec 0,35% w „Farmakopei Polskiej II”. 

A jak stosowano korę chinową oraz obydwie nalewki w dru-
giej połowie lat pięćdziesiątych XX wieku? Odpowiedź przyno-
si nam bezcenny „Informator terapeutyczny do Urzędowego 
Spisu Leków 1959”. Kora chinowa stosowana była doustnie 
jako decoctum 5,0 – 10,0 na 170,0 wody. Przeciętnie 3 łyżki 
dziennie. Zalecano ją w przypadkach braku łaknienia, zaburze-
niach trawiennych, stanach osłabienia, w zapaleniach jamy 
ustnej na tle awitaminozy C. „Działanie” określono jako pobu-
dzające łaknienie, tonizujące i słabo znieczulające.
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Kora chinowa w pierwszym nowoczesnym 
polskim źródle na temat ziołolecznictwa

O nalewce z kory chinowej

Nalewka chinowa złożona w recepturze

„Ziołolecznictwa. Poradnika dla lekarzy” 
- wybrane cytaty
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Ale nalewka z kory chinowej (Tinctura Cinchonae) i nalewka  
z kory chinowej złożona (Tinctura Cinchonae comp.) miały już 
zdecydowanie inny i znacznie bardziej precyzyjny profil działa-
nia: pobudza czynność żołądka dzięki zawartości działających 
na żołądek związków gorzkich i alkaloidów. Nie dziwmy się za-
tem, że stosowane były przy braku łaknienia, w zaburzeniach 
trawiennych, w niestrawnościach, w bólach przewodu pokar-
mowego, oczywiście doustnie, w dawkach 15-30 kropli od 2-3 
razy dziennie przed jedzeniem. O stosowaniu zewnętrznym – 
nadal ani słowa!

Nalewka z kory chinowej doczekała się z kolei następującego 
opisu działania: pobudza wydzielanie śliny, soków trawien-
nych oraz śluzu jako skutek drażnienia kubków sakowych 
języka. O innych kierunkach działania wypowiadano się z re-
zerwą: nieznaczne działanie ściągające, typowe dla związków 
garbnikowych, (…) także słabe działanie przeciwgorączkowe 
i wyraźne działanie przeciwmalaryczne. W przypadku dwóch 
ostatnich zastrzegano jednak, że nie są one wykorzystywane 
w lecznictwie, ponieważ skuteczniejsze jest podawanie chi-
niny. Nie dziwmy się zatem, że „Zastosowanie” było bardzo 
precyzyjne: w braku łaknienia i zaburzeniach trawiennych 
spowodowanych zbyt skąpym wydzielaniem soku żołądkowe-
go. Ponadto sugerowano możliwość stosowania w lekkich sta-
nach zapalnych przewodu pokarmowego, nadmiernej fermen-
tacji i skłonności do biegunki. W roku 1978 nalewkę chinową 
stosowano wyłącznie do receptury.

„Farmakopea Polska IV” (1965) powtórzyła definicję kory 
chinowej, nalewki chinowej oraz nalewki chinowej złożonej. 
Tylko w tej ostatniej zwiększono (po raz kolejny!) minimalną 
zawartość alkaloidów do 0,45%. Dodano jednak w trzech mo-
nografiach analogiczne „Działanie lub zastosowanie”: Ogólnie 
wzmacniający. Pobudzający łaknienie. To oczywiście bardzo 
ogólnikowa informacja, odpowiedzmy zatem po raz kolejny 
na pytanie: jak stosowano korę chinową i nalewkę z kory chi-
nowej, tym razem dobierając źródła, które opublikowano po 
ukazaniu się „Farmakopei Polskiej IV”.

Informator „Leki roślinne” (1978) Aleksandra Ożarowskiego, 
Jana Łańcuckiego i Krystyny Gąsiorowskiej stanowił jedno  
z pierwszych polskich źródeł na temat ziołolecznictwa, któ-
re można byłoby określić jako „nowoczesne”. Posłużmy się 
więc obszernymi cytatami. Skład kory chinowej opisany został 
następująco: mieszaniny licznych alkaloidów chinolinowych 
(nie mniej niż 6,5%), głównie chininy, cynchoniny i chinidyny, 
ponadto garbniki katechinowe (do 8%), kwasy polifenolowe 
(m.in. kwas chinowy), związki żywicowe i inne. Stosowana 
była wówczas w postaci rozdrobnionej, jako zioła do sporzą-
dzania odwaru z ½ łyżeczki na szklankę wody. „Informator…” 
zalecał spożywanie takiego odwaru w ilości 1-2 łyżki 2-4 razy 
dziennie 30 minut przed posiłkami jako stomachidum. Opis 
działania, zamieszczony w „Informatorze…”, podsumowywał 
zarówno dawne, historyczne wskazania terapeutyczne, jak  
i te nowsze: znajdujące się w surowcu alkaloidy, zwłaszcza chi-
nina, zachowują się jak trucizny protoplazmatyczne, ponieważ 
zabijają niektóre bakterie, glony i pasożyty, szczególnie pla-
smodia malarii. Zastrzegano, że działanie przeciwgorączkowe 
i przeciwbólowe jest mierne, zwracano jednak przy tym uwa-
gę, że ze względu na gorzki smak pobudzają wydzielane śliny 
oraz soku żołądkowego. I takie właśnie zastosowanie poleco-
no: per se niemal wyłącznie jako środek pobudzający czynność 
wydzielniczą żołądka ze względu na gorzki smak (brak łaknie-
nia, bezsoczność, dyspepsja).

Kora chinowa w „Farmakopei Polskiej IV”

I wreszcie „Nalewka chinowa złożona”. Także i ona przeznaczo-
na była do receptury. Zalecano jej stosowanie u osób z upo-
śledzonym wydzielaniem soku żołądkowego, odczuwających 
brak łaknienia i zaburzenia trawienia. Również w nieżycie 
żołądka i jelita cienkiego, nadmiernej fermentacji, wzdęciach, 
skurczach i bólach brzucha. „Działanie” opisano wyjątkowo 
barwnie: zawiera związki goryczowe, które drażnią zakoń-
czenia nerwów smakowych na języku, skąd impuls dociera za 
pośrednictwem ośrodkowego układ nerwowego do zakończeń 
nerwów wydzielniczych żołądka. W odruchowej fazie wydziel-
niczej zwiększa się nie tylko ilość śliny i śluzu, lecz także soku 
żołądkowego bogatego w kwas solny i enzymy. Zwracano przy 
tym uwagę, że ma właściwości przeciwskurczowe, ponieważ 
obniża napięcie mięśni gładkich przewodu pokarmowego. 
Działa ona również ściągająco zmniejsza przepuszczalność 
ścian jelit dla wody oraz nasilenie biegunki, ma także słabe 
właściwości przeciwzapalne i przeciwbakteryjne.

Do informacji przekazanych przez „Leki roślinne” warto do-
rzucić jeszcze kilka cytatów z „Ziołolecznictwa. Poradnika dla 
lekarzy” (m.in. 1976, 1980, 1982) pod redakcją Aleksandra 
Ożarowskiego. To legendarne wręcz opracowanie uznać moż-
na już nie tyle za „nowoczesne”, co w pełni odpowiedzialne, 
nacisk bowiem położono nie tylko na działania niepożądane 
surowców zielarskich i ich przetworów, ale też na dogłębne 
wyjaśnienie mechanizmów działania. W przypadku kory chi-
nowej zwrócono uwagę na bogaty skład surowca, na pierw-
szym miejscu wymieniając mieszaninę alkaloidów chinolino-
wych (m.in. chinina, chinidyna, cynchonina).
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Następnie opisano działanie: wyciągi z kory chinowej zawie-
rają alkaloidy związane z garbnikami i odznaczają się b. gorz-
kim smakiem. Pobudzają one wytwarzanie soku żołądkowego, 
przyspieszają trawienie. Nie dziwmy się zatem, że zalecono  
w „Ziołolecznictwie” stosowanie wyciągów z kory chinowej 
(…) jako środek goryczkowy w niedokwaśności, braku łaknie-
nia, zmniejszonej tolerancji na tłuszcze, w mało nasilonych 
zaburzeniach jelitowych z objawami sytości i bólu brzucha,  
w nieregularnym wypróżnieniu. Podkreślono również,  
że dzięki zastosowaniu kory chinowej zwiększa się przyswaja-
nie składników odżywczych. I to właśnie ten mechanizm dzia-
łania wyjaśniał praktykowane w pierwszej połowie XX wieku 
zastosowanie wzmacniające (tonicum, roborans). 

Natomiast sama chinina, jako trucizna protoplazmatyczna, 
miała zabijać bezpłciowe erytrocytarne formy wszystkich ro-
dzajów Plazmodium, działa przeciwgorączkowo i przeciwbó-
lowo [poprzez porażenie ośrodków termoregulacji i bólu], 
pobudza mięsień macicy [wzmaga kurczliwość], zwiększa też 
amplitudę i czas trwania potencjału czynnościowego mięśni 
szkieletowych. Z kolei działanie chinidyny, prawoskrętne-
go izomeru chininy, zdefiniowano jako przeciw-arytmiczne. 
Obecnie wiemy, że wynika ono z wpływu na układ przewo-
dzący, pobudliwość, przewodnictwo oraz kurczliwość mięśnia 
sercowego, dzięki czemu może znaleźć zastosowanie m.in. 
w migotaniu przedsionków. I to właśnie substancjom, a nie 
korze, czy nalewce, przypisano działania niepożądane, prze-
ciwwskazania i interakcje. Chinina wywołuje szum w uszach, 
zawroty głowy, bicie serca, drżenie rąk, wymioty, bezsenność, 
a przy idiosynkrazji również pokrzywkę, podwyższa tempe-
raturę ciała, pobudza krwawienia maciczne, obniża poziom 
hemoglobiny, a po dłuższym stosowaniu działa niekorzystnie 
na wątrobę i nerki. Z kolei chinidyna w dawkach wyższych od 
leczniczych i przy nadwrażliwości osłabia czynność serca, po-
woduje niekiedy drżenie włókienkowe komór serca, podwójne 
widzenie, upośledzenie oddechu oraz alergiczne reakcje skóry.

Innymi składnikami były m.in. nalewka z pieprzowca, nalewka 
z kantaryd, spirytus kamforowy, mentol i naftol.

Z kolei w „Łojotokowym wyłysieniu i wypadaniu włosów” po-
lecał mieszanki o podobnym składzie, wywołujące przekrwie-
nie, a tym samym żywsze odżywianie. Także i tutaj polecał 
Mierzecki stosowanie nalewki z kantaryd, beta-naftol, czy wo-
dzian chloralu, ale niektóre receptury nadal pozostają możli-
we do wykonania, np.

Rp.
Tinct. chinae 12,0
Acidi tannici 5,0
Spir. vini 50,0
Aq. dest. Ad 100,0
Zapach  

Ponadto, u chorych skłonnych do łojotoku, polecał Mierzecki 
stosowanie zapobiegawczo, jako stałą wodę do włosów, płyn 
zawierający lekkie związki odkażające i drażniące. Również  
i tę mieszankę można byłoby nadal wykonać na recepturze:

Rp.
Tinct. Chinae simpl. 10,0
Tinct. Capsicae 4,0 
Mentoli 1,0
Spir. Vini ad 200,0
Zapach
 
Co ciekawe, w recepturze tej Mierzecki dopuszczał wymienne 
stosowanie nalewki z kory chinowej lub nalewki z kantaryd, 
uznając je za równoważne! Z kolei na „Trądzik pospolity” oraz 
zmiany wynikające z „Różyczki” polecał Mierzecki wspomnia-
ną już powyżej nalewkę chinową złożoną, wewnętrznie jed-
nak i w celu ogólnego wzmocnienia. 

W innych źródłach zewnętrze stosowanie nalewki z kory chi-
nowej było nadal wskazywane bardzo rzadko. Cytowany już 
powyżej „Informator terapeutyczny…” zalecał korę chinową 
do użytku zewnętrznego w chorobach włosów, a w „Ziołolecz-
nictwie…” wspomniano jedynie o możliwym zastosowaniu 
zewnętrznym Tinct. Cinchonae, jako środek lekko drażniący  
w chorobach włosów.   

Ad usum externum, czyli regeneracja włosa
W cytowanym powyżej „Dawkowaniu” nalewki chinowej 
(„Leki roślinne”) celowo pominęliśmy jedno zdanie: zewnętrz-
nie jako dodatek do płynnych zestawień recepturowych. Było 
to jedno z pierwszych źródeł farmaceutycznych, w których 
zalecano zewnętrzne stosowanie nalewki chinowej. „Farma-
ceutycznych”, bowiem już w roku 1950, w znanej i cenionej 
„Kosmetyce dermatologicznej”, profesor Henryk Mierzecki za-
lecał użycie nalewki z kory chinowej w składzie leków wzmac-
niających, pobudzających i wywołujących przekrwienie, sto-
sowanych w „Wyłysieniu po chorobach zakaźnych” i mających 
na celu regenerację włosa.

Nalewka z kory chinowej współcześnie

Tradycyjnie już w ramach cyklu „Surowce recepturowe daw-
niej i dziś” na koniec pozostawiamy odpowiedź na pytanie: jak 
tytułowy surowiec stosowany jest obecnie? 
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Nalewka z kory chinowej w monograf iach 
zielarskich EMA, WHO i Komisji E
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Źródłem surowca – wysuszonej kory, w ujęciu monografii tej, 
może być wyłącznie Cinchona pubescens (syn. Cinchona suc-
cirubra), jego odmiany oraz mieszańce. Komisja E dopuszcza 
również doustne stosowanie przetworów galenowych o gorz-
kim smaku, otrzymywanych z kory chinowej w skutecznych 
dawkach. Oczywiście uwzględniona przez „Farmakopeę Pol-
ską XII” nalewka z kory chinowej w taką definicję jak najbar-
dziej się wpisuje. Wskazania do stosowania są następujące: 
utrata apetytu oraz dolegliwości trawienne, takie jak wzdę-
cia i uczucie pełności. Nie dziwmy się, wszak jako mechanizm 
działania wymienia Komisja E pobudzanie wydzielania śliny  
i soku żołądkowego. 

W taką właśnie wizję stosowania nalewki z kory chinowej wpi-
suje się receptura podana w opracowaniu „Nalewki w recep-
turze i nie tylko”, autorstwa mgr farm. Barbary Pandyry-Ko-
walskiej. Autorka sugeruje łączenie nalewki z kory chinowej 
z nalewką miętową, proponując przepis na brak łaknienia  
i wzmożenie działania soków trawiennych o następującym 
składzie:

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

Powróćmy jednak do wytycznych Komisji E. Przeciwwskaza-
niem do stosowania nalewki z kory chinowej są: ciąża oraz 
uczulenie na alkaloidy chinowca (np. chinina i chinidyna). Na 
marginesie warto dodać, że cytowane powyżej „Ziołolecznic-
two” podawało znacznie więcej przeciwwskazań, wyłącznie 
jednak dla czystych alkaloidów, m.in. schorzenia ucha we-
wnętrznego i nerwu wzrokowego, obniżony poziom hemoglo-
biny, poważne schorzenia wątroby i nerek (dla chininy) oraz 
niektóre poważne zaburzenia akcji serca, wybrane wrodzone 
wady serca, zapalenie wsierdzia i nadczynność tarczycy z mi-
gotaniem zatokowym (chinidyna).

Monografia Komisji E zastrzega, że kora chinowa i jej prepa-
raty mogą wchodzić w interakcję z lekami przeciwzakrzepo-
wymi, wzmagając siłę ich działania. I znowu na marginesie 
dodajmy, że „Ziołolecznictwo” wspominało o interakcjach 
chinidyny, m.in. o wzroście kardiotoksyczności w przypadku 
połączenia ze środkami alkalizującymi i zwiększeniu toksycz-
ności chinidyny z glikozydami nasercowymi i propranololem. 

Nalewka z kory chinowej (Cinchonae tinctura) posiada swą 
narodową monografię farmakopealną w obowiązującej „Far-
makopei Polskiej XII”. Jej „łaściwości” opisano następująco – 
wygląd: brunatnawoczerwona ciecz, gorzki, ściągający smak.  
Zawierać musi nie mniej niż 0,5% (…) sumy alkaloidów, z któ-
rych 30% do 60% są alkaloidami typu chininy. „Wytwarzanie” 
opisano następująco: nalewkę otrzymuje się przez perkolację 
z 1 części grubo rozdrobnionej substancji roślinnej (…) używa-
jąc 5 części etanolu (70% V/V). Perkolat pozostawić na kilka 
dni w chłodnym miejscu, a następnie przesączyć. 

Surowcem wyjściowym do sporządzania farmakopealnej na-
lewki z kory chinowej jest oczywiście kora chinowa – Cincho-
nae cortex, która posiada swoją monografię w obowiązującej 
„Farmakopei Europejskiej”, publikowanej w „Farmakopei Pol-
skiej”. Oto definicja: wysuszona, cała lub rozdrobniona kora 
[pni i gałęzi] Cinchona pubescens Vahl (Cinchona succirubra 
Pav.), Cinchona calisaya Wedd., Cinchona ledgeriana Moens 
ex Trimen lub ich odmian lub mieszańców. Wymagana zawar-
tość sumy alkaloidów to nie mniej niż 6,5%, przy czym 30% 
do 60% stanowią alkaloidy typu chininy. Co oczywiste, także 
korze chinowej przypisano intensywnie gorzki, nieco ściąga-
jący smak.

W obowiązującej „Farmakopei Europejskiej 10” odnajdujemy 
także monografię „Wyciąg płynny standaryzowany z kory chi-
nowej”, Cinchonae extractum fluidum normatum, o zawarto-
ści nie mniej niż 4,0% i nie więcej niż 5,0% sumy alkaloidów,  
z których 30% do 60% są alkaloidami typu chininy. Wedle „Far-
makopei Europejskiej 10” „Wyciąg płynny standaryzowany  
z kory chinowej” otrzymywać można za pomocą ekstrakcji sa-
mym tylko etanolem (30% do 90%), bądź też czteroskładniko-
wą mieszaniną rozcieńczonego kwasu solnego, etanolu (96%), 
glicerolu, wody (1:2:5:20). 

A czy w oparciu o najnowsze, oficjalne źródła można zdefi-
niować działanie nalewki z kory chinowej? W zbiorach mono-
grafii zielarskich: Europejskiej Agencji Leków oraz Światowej 
Organizacji Zdrowia brak jest monografii kory chinowej i jej 
przetworów. Jest natomiast obecna w najstarszym zbiorze 
monografii zielarskich – Komisji E niemieckiego Federalnego 
Instytutu Leków i Produktów Medycznych (BfArM, Bundesin-
stitut für Arzneimittel und Medizinprodukte). Nie jest to co 
prawda źródło najnowsze, niemniej jednak nadal służy w pro-
cesie rejestracji roślinnych produktów leczniczych. 

https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/nalewki-w-recepturze-i-nie-tylko/3/
https://www.aptekarzpolski.pl/aktualnosci/nalewki-w-recepturze-i-nie-tylko/3/
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Jak dawkować nalewkę z kory chinowej?
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Jako potencjalne efekty niepożądane wymienia Komisja E: 
nadwrażliwość na chininę lub chinidynę, skórne reakcje aler-
giczne, gorączkę i zwiększoną tendencję do krwawień (trom-
bocytopenia). To ostatnie, rzadko obserwowane działanie 
niepożądane, jest przesłanką do natychmiastowego kontaktu 
z lekarzem.

I najważniejsze pytanie w kontekście sporządzania leku re-
cepturowego: jak dawkować nalewkę z kory chinowej? Bez-
pośredniej odpowiedzi w monografii Komisji E (sekcja „Daw-
kowanie”) nie znajdujemy. Uwzględniono tam bowiem: korę 
(dawka dobowa 1-3 g), wyciąg płynny zawierający 4-5% al-
kaloidów (dawka dobowa 0,6-3,0 g) oraz wyciąg zawierający 
15-20% alkaloidów (dawka dobowa 0,15-0,6 g). Tymczasem 
jak pamiętamy, „farmakopealna” nalewka z kory chinowej za-
wierać musi nie mniej niż 0,5% alkaloidów. Jednak adnotacja: 
preparaty z odpowiadającą wartością goryczy w sekcji „Daw-
kowanie” stwarza podstawę do przeliczenia dawki pomiędzy 
wyciągiem płynnym, o którym mówi Komisja E, a nalewką  
o znanej, minimalnej zawartości alkaloidów.

Określając wewnętrzne dawkowanie nalewki chinowej można 
również posłużyć się dawniejszymi źródłami: „Leki roślinne” 
zalecały dawkowanie nalewki 10-40 kropli w kieliszku wody 
30 min przed jedzeniem 2-3 razy dziennie jako stomachicum 
lub 20-60 kropli jednorazowo w ¼ szklanki wody jako łagodny 
adstringens i tonicum, „Ziołolecznictwo” zaś  polecało Tinct. 
Cinchonae doustnie 15-30 kropli w kieliszku wody 2-3 razy dz. 
przed jedzeniem jako stomachicum. Otrzymamy w ten sposób 
dawki znacznie niższe od tych rekomendowanych przez mo-
nografię Komisji E. 

Podsumowanie
Czy źródła te można jednak uznać za wiarygodne po upływie 
blisko półwiecza od wydania? W przypadku wielu zaleceń te-
rapeutycznych z pewnością nie, ale dawkowania – owszem. 
Przypomnijmy bowiem, że nowoczesne ziołolecznictwo od-
wołuje się nie tylko do wyników bieżących badań analitycz-
nych i klinicznych, ale również do tradycyjnego stosowania.  
I to właśnie dzięki temu leki ziołowe mają tę wielką przewa-
gę nad „syntetykami”: tradycyjne stosowanie to bowiem nic 
innego, jak badania kliniczne na… wielu pokoleniach gatunku 
ludzkiego. A taką oceną bezpieczeństwa stosowania nie może 
poszczycić się jeszcze żaden lek syntetyczny!
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Jak wzmocnić rolę 
farmaceuty szpitalnego?

Podczas kontroli  w jednostkach szpitalnych województwa 
śląskiego miałem możliwość naocznie  przekonać się,  jak 

słaby jest  udział  farmaceutów w funkcjonowaniu szpitala. 
Nasuwa się  pytanie  -  dlaczego tak się  dzieje? 

2 9

Niejednokrotnie podczas kontroli oka-
zywało się, że kierownik apteki nie wie-
dział, ile łóżek znajduje się w szpitalu  
w którym pracuje, nie mówiąc już  
o tym, iloma łóżkami dysponują po-
szczególne oddziały. Tłumaczenia były 
różnego rodzaju, głównie dotyczyły 
pandemii, trudno się jednak tutaj do-
patrzeć jakiegoś sensownego związku…

Od lat pokutuje przekonanie, że w apte-
ce szpitalnej nie robi się za wiele. Tym-
czasem podczas mojej kilkunastoletniej 
pracy w szpitalu nie spotkałem się z sy-
tuacją nadwyżki czasu, a wręcz przeciw-
nie – stale go brakuje. Oczywiście nikt 
nie podważa samej zasadności istnienia 
apteki szpitalnej i pracy farmaceutów 
szpitalnych, bez których żaden szpital 
nie mógłby funkcjonować. Problemy  
z postrzeganiem farmacji szpitalnej 
mają jednak znacznie głębszy wymiar.

Kto wie, ile łóżek 
jest w szpitalu?
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Jest to sytuacja o tyle niezrozumiała, że oznacza zupełny brak 
współpracy i przepływu informacji pomiędzy kierownikiem 
apteki a na przykład naczelną pielęgniarką, która zazwyczaj 
codziennie raportuje obłożenie łóżek w oddziałach czy liczbę 
planowanych na dany dzień operacji. Jest to ważne, ponieważ 
daje wgląd w to, co dzieje się w szpitalu i co ma przełożenie 
na zużycie leków, sprzętu i planowanie kolejnych zamówień 
w aptece.

Informacja ta jest również ważna z punktu widzenia eko-
nomicznego, bo pozwala monitorować, czy dany oddział 
nie zamawia zbytnio „na zapas”. To z kolei pozwala trzymać  
w ryzach wydatki, a pamiętajmy, że w szpitalu obowiązuje 
dyscyplina finansów publicznych. Tu dochodzimy znowu do 
bardzo ważnego zagadnienia w komunikacji - mianowicie 
współpracy z głównym księgowym, czyli z osobą trzymająca 
pieczę nad budżetem danej placówki.

Jest to niepokojące, ponieważ świadczy o tym, iż osoba z wy-
sokiego szczebla zarządu nie jest zainteresowana tym, czym 
właściwie zajmuje się apteka szpitalna. To z kolei nie najlepiej 
świadczy o kompetencjach - przynajmniej tych menadżerskich 
i wzbudza obawy o jakość zarządzania placówką.

W takiej sytuacji trudno się raczej dziwić dyrekcji szpitala,  
iż nie wyraża zgody na dodatkowe zatrudnienie personelu 
wykwalifikowanego w aptece, skoro nie rozumie zasadności 
i sensu pracy już zatrudnionych fachowców (pomijając nawet 
ustawową konieczność spełnienia norm zatrudnienia).

Generalnie należy stwierdzić, że zarządy szpitala, niezależnie 
czy w ich skład wchodzą lekarze czy finansiści, nie w pełni zda-
ją sobie sprawę, jak istotnym ogniwem w łańcuchu troficznym 
szpitala jest apteka i jak potężną rolę pełni ona w regulowa-
niu zakupów i wydatków. Zasadniczo przecież jest to główny 
ośrodek dystrybucji kosztów. Brak zrozumienia tego faktu jest 
jednym z głównych powodów wzrostu zadłużeń szpitali. 

W szpitalu w którym ja pracuję, spotkania z główną księgo-
wą odbywają się bardzo często. Omawiane są wydatki przy-
padające na dany oddział w ujęciu miesięcznym, zarówno  
w zakresie leków, jak i sprzętu jednorazowego. Ciągła kontrola 
wydań z apteki szpitalnej na dany oddział stanowi ważny ele-
ment kontroli kosztów. Oczywiście są to wartości podlegające 
fluktuacji, jednak w zestawieniu z obłożeniem oddziału i wy-
konaniem dają możliwość uchwycenia problemów na bieżąco, 
a nie dopiero przy podsumowaniu roku.

Następnie zestawia się to z wykonaniem kontraktu – tutaj 
wkracza współpraca z dyrektorem do spraw lecznictwa na 
którym spoczywa obowiązek koordynacji tych działań. Zesta-
wienie to jest kluczowe, ponieważ pozwala zapanować nad 
tym, co dzieje się na oddziale. Ponadto w uzasadnionych przy-
padkach wpływa mobilizująco na personel danego oddziału 
w kwestii poprawy wydajności i efektywności pracy. Pomaga 
także budować kulturę racjonalnego gospodarowania posia-
danymi zasobami.
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Istotna jest również współpraca pomiędzy kierownikiem ap-
teki a kierownikiem laboratorium. To właśnie z laboratorium 
pochodzą dane do kształtowania polityki antybiotykowej szpi-
tala, szczególnie w obszarze terapii celowanej. Pomoc farma-
ceuty jest potrzebna zwłaszcza w obliczaniu dawek DDD dla 
antybiotyków, co w ujęciu statystycznym stanowi podstawę 
do obserwowania zmian trendów profilu mikrobiologicznego  
i patogennego na oddziałach szpitalnych. Jest to ważne  
z punktu widzenia prowadzenia prawidłowej terapii anty-
biotykami w konkretnym szpitalu, która niekoniecznie musi  
w pełni pokrywać się z rekomendacjami. 

Stanowi to podstawę do tworzenia procedur stosowania pew-
nych grup antybiotyków - zwłaszcza zastrzeżonych - w okre-
ślonych sytuacjach, jak i jest podwaliną do prawidłowego 
ułożenia receptariusza szpitalnego w obszarze antybiotykote-
rapii. Istotną kwestią są też możliwości oznaczania wrażliwo-
ści szczepów patogennych oraz koszty związane z metodami 
tych oznaczeń, jak i koszty nowych antybiotyków wprowadza-
nych do leczenia. Tutaj zawsze powinniśmy stosować zasadę, 
że to lek ma czekać na pacjenta, a nie pacjent na lek. Jest to 
również świetna okazja do współpracy z komitetem do spraw 
zakażeń szpitalnych, w którym farmaceuta powinien mieć 
swoje silne umocowanie.

Dlaczego warto rozmawiać z księgową?

Apteka jako ośrodek dystrybucji kosztów

Warto rozmawiać z innymi

f a r m a c e u ta  s z p i ta l n y

Moje spotkania z dyrektorem do spraw lecznictwa to codzien-
ność, ponieważ zawsze jest bardzo dużo spraw, które należy 
uzgodnić. Niejednokrotnie podczas kontroli szpitala dowiady-
wałem się, że dyrektor do spraw lecznictwa nie wie, gdzie w 
szpitalu znajduje się apteka, ponieważ nigdy tam nie był…
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Co daje kontrola apteczek oddziałowych 
i analiza historii chorób?

Wizyty przedstawicieli medycznych 
– tak czy nie?

f a r m a c e u ta  s z p i ta l n y

Częsty kontakt apteki z laboratorium jest konieczny także ze 
względu na potrzebę ciągłej kontroli mikrobiologicznej komo-
ry laminarnej do sporządzania cytostatyków i pracowni żywie-
niowych, która gwarantuje bezpieczeństwo mikrobiologiczne, 
jak i jest wyznacznikiem standardów jakościowych.

Bardzo ważne informacje uzyskuje się od kierownika laborato-
rium w kwestii kosztów dotyczących badań diagnostycznych. 
Ciekawym miejscem jest SOR, gdzie wykonuje się setki badań. 
Tutaj też mamy „wąskie gardło”, jeśli chodzi o koszty. Rozmo-
wa najczęściej dotyczy zwiększającej się ilości drogich badań 
np. pomiarów stężenia troponiny. Zasadność wykonywania 
tego stosunkowo kosztochłonnego badania budzi zastrzeżenia  
w wielu sytuacjach, bo czy każdy ból w klatce piersiowej fak-
tycznie należy od razu diagnozować pod kątem zawału? Po-
dobne sytuacje mają miejsce w przypadku oznaczeń TSH, któ-
re przybierają często charakter rutynowy, a co zasadniczo nie 
znajduje uzasadnienia – przynajmniej na poziomie wstępnej 
weryfikacji pacjenta.

W obowiązku kierownika apteki lub osoby przez niego wy-
znaczonej leży kontrola apteczek oddziałowych - stanowi to 
element nadzoru w ważnym standardzie akredytacyjnym,  
a dodatkowo wpływa na bardzo istotny kontakt pomiędzy kie-
rownikiem apteki a pielęgniarką oddziałową, która pełni klu-
czową rolę w prowadzeniu oddziału. Szpitale akredytowane 
doskonale to rozumieją, ponieważ tam kontrole odbywają się 
stosunkowo często. 

Taka wizytacja powinna odbywać się przynajmniej raz na 
kwartał w zakresie obrotu lekiem, jak i prawidłowego jego 
przechowywania. Niestety często zdarza się, że leki na oddzia-
le nie są ściągane z systemu na bieżąco, co daje zafałszowany 
obraz stanów widzianych z poziomu apteki centralnej, a co 
wynika najczęściej z braku czasu i niedoboru personelu.

Kolejną sprawą jest kontrola farmakoterapii na oddziałach 
szpitalnych na podstawie kart historii chorób, co może stano-
wić ważny czynnik regulacji kosztów. Szacuje się, że umiejętna 
polityka lekowa oddziału i ciągły nadzór nad prawidłowością 
prowadzonej terapii pod kątem interakcji lekowych, może 
przynieść roczną oszczędność sięgającą nawet 30%, co w cza-
sach, gdy „ogląda się każdą wydaną złotówkę” wydaje się być 
wysoce pożądane. 

Takie kontrole na oddziałach odbywają się już w wielu szpita-
lach, co przynosi nie tylko znaczące oszczędności na lekach, 
ale także poprawę skuteczności terapii i krótsze hospitaliza-
cje. Można wprawdzie spotkać się z nieufnością co do tych 
działań i obawą o podważanie kompetencji zawodowych ze 
strony lekarzy. Jest to jednak nieprawda, co należy podkreślić  
w sposób niezadrażniający relacji zawodowych. Najlepiej skupić 
się na korzyściach, jakie wszyscy mogą odnieść ze współpracy  
z farmaceutą. Poprawa bezpieczeństwa chroni nie tylko pa-
cjentów, ale również personel przed roszczeniami.

W dzisiejszych czasach nie ma możliwości, aby wiedzieć 
wszystko i za wszystkim nadążać bez pomocy innych, szczegól-
nie w tak szybko zmieniającym się, szeroko rozumianym lecz-
nictwie. Spotkałem się z często sytuacjami, gdy kierownicy 
aptek nie przyjmowali przedstawicieli medycznych ze względu 
na zakazy lub ograniczenia nałożone przez dyrekcję placówki. 
Tymczasem to właśnie oni przekazują informacje na temat 
nowości rynkowych. Są tym zakresie bardzo dobrze przeszko-
leni i na tym polega ich praca. Nasze kompetencje pozwalają 
wszystkie uzyskiwane informacje przeanalizować, jeśli jest 
taka potrzeba. Podczas mojego pobytu stażowego w klinicz-
nym szpitalu uniwersyteckim w Hiszpanii, zarówno kierow-
nik apteki, jak i dyrekcja doskonale rozumieli znaczenie tego 
elementu współpracy i tam przedstawiciele byli przyjmowani  
z otwartymi ramionami.

Po kilku latach doświadczeń dochodzę do wniosku, że samo 
środowisko farmaceutów szpitalnych spycha siebie do na-
rożnika poprzez brak zaangażowania w problemy szpitala. 
Oczywiście - relacje trzeba nawiązać, a na zaufanie - zapraco-
wać. Moim zdaniem należy zacząć od spotkań z ordynatorami 
podczas odpraw, na których omawiane są zazwyczaj bieżące 
problemy szpitala. Zamiast być ich biernym obserwatorem 
warto zajmować stanowisko, wykazywać zainteresowanie  
i brać udział w rozwiązywaniu trudności. Dzięki temu farma-
ceuta będzie zauważony jako istotny uczestnik procesu, ktoś, 
kogo warto mieć w zespole. Bardzo ważne jest, aby być do 
tych spotkań bardzo dobrze przygotowanym i pewnym swojej 
wiedzy. Nie należy natomiast bać się, iż nie jesteśmy dla leka-
rzy równorzędnym partnerem do rozmowy. Jesteśmy bardzo 
dobrymi specjalistami, jeśli chodzi o wiedzę o leku i to w bar-
dzo szerokim zakresie.  
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Swoim działaniem musimy doprowadzić do tego, aby lekarze 
konsultowali się z nami w sprawie farmakoterapii i ewentu-
alnych alternatyw zwiększających skuteczność, bezpieczeń-
stwo, a także obniżających koszty terapii. Takie rzeczy są stan-
dardem na zachodzie i nie podlegają tam dyskusji. Oczywiście 
wymaga to ciągłego szkolenia i poszerzania horyzontów. Jed-
ną z możliwych ścieżek jest zrobienie specjalizacji, ważne są 
także studia podyplomowe i szkolenia ciągłe - na przykład 
w zakresie prowadzenia polityki antybiotykowej szpitala czy 
kontroli zakażeń. Dzięki kształceniu zwiększa się nie tylko za-
kres naszej wiedzy, ale i uprawnienia. 

Bardzo ciekawa i owocna może się okazać aktywność w ko-
mitecie żywieniowym, zwłaszcza, że żywienie pozajelitowe 
przygotowywane jest w aptece i mamy duży wpływ na jego 
kształtowanie. Jednocześnie standardy akredytacyjne kładą 
duży nacisk na ten rodzaj terapii hospitalizowanego pacjenta. 
Jest to duże pole do popisu zwłaszcza, że wymusza to współ-
działanie farmaceuty z działem statystyki i rozliczeń w szpita-
lu, a tu znowu powraca sprawa nadzoru nad kosztami. Wielo-
krotnie zdarzało się podczas kontroli, że żywienie pacjentów 
było rozliczane niewłaściwie lub… w ogóle, przez co szpital nie 
tylko nie zarabiał na procedurze, ale do niej jeszcze dokładał.

A p t e k a r z  P o l s k i  n r  1 9 5  ( 1 7 3 e)f a r m a c e u ta  s z p i ta l n y

Farmaceuta szpitalny jest niezastąpiony i nieodzowny jako 
członek lub przewodniczący wielu komitetów szpitalnych ta-
kich jak do spraw farmakoterapii, antybiotykoterapii, kontro-
li zakażeń czy żywienia pozajelitowego. Jednak to od naszej 
postawy zależy, jak będziemy postrzegani i traktowani przez 
personel lekarski czy dyrekcję szpitali. 

Podsumowanie

dr n. med. Marcin Cichoń
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Z koleżeńską wizytą po zawodową 
inspirację.. .  Apteka w Niemczech

Po ostatniej  „koleżeńskiej  wizycie” w Szwajcarii  udajemy 
się  do bliższych sąsiadów, a mianowicie  do Niemiec.  Tam -

tejsze aptekarstwo ma nie  tylko bardzo długie  tradycje,  ale 
również i  nowoczesne oblicze,  które warto poznać i  zafascy -

nować się  nim! W niemieckich aptekach znaleźć można… 
spektrofotometr,  pracownię cytostatyków, czy też  pomiesz -

czenia do wykonywania mieszanek ziołowych i  rozmów  
z pacjentami!  O tym wszystkim dowiemy się  rozmawiając  

z Panią mgr farm. Adrianną Stępniewską.  Zapraszamy  
do lektury!

3 4

Adrianna Stępniewska ukończyła studia 
na Uniwersytecie Medycznym im. Karo-
la Marcinkowskiego w Poznaniu w 2018 
roku. Po studiach wyjechała do Nie-
miec, by podjąć tam pracę w zawodzie. 
Prywatnie miłośniczka zielonej herbaty, 
dobrej książki i kwiatów doniczkowych. 
Czas wolny najchętniej spędza aktywnie 
wędrując lub jeżdżąc rowerem. 

Joanna Bilek: tradycyjnie już zacznę od 
pytania: jak została Pani niemiecką ap-
tekarką?
  
Adrianna Stępniewska: Do Niemiec 
wyjechałam po skończonych studiach 
farmaceutycznych i odbytym stażu  
w aptece otwartej w Polsce. Już w cza-
sie studiów intensywnie uczyłam się 
języka niemieckiego, ponieważ od po-
czątku planowałam po zakończonych 
studiach rozpocząć pracę w zawodzie  
w Niemczech. 

https://www.aptekarzpolski.pl/lifestyle/z-kolezenska-wizyta-po-zawodowa-inspiracje-farmaceutka-w-szwajcarii/
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Jako „pełnoprawna” farmaceutka nie pracowałam nigdy  
w Polsce. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu w Niem-
czech musiałam uzyskać certyfikat językowy z języka niemiec-
kiego na poziomie B2 oraz zdać egzamin z języka specjali-
stycznego w przynależnej izbie aptekarskiej. W związku z tym,  
że Polska należy do Unii Europejskiej i nasz dyplom jest uzna-
wany za równoważny z dyplomem niemieckim, nie musiałam 
zdawać żadnych dodatkowych egzaminów specjalistycznych  
z wiedzy farmaceutycznej. 

JB: Jak zaczyna się, przebiega i kończy dzień pracy w typo-
wej, niemieckiej aptece?

AS: Myślę, że taka typowa apteka w Niemczech nie różni się 
dużo od typowej polskiej apteki. Przynajmniej jeśli chodzi  
o rodzaj zadań, czy obowiązków. Rozpoczynamy pracę o 8:30 
i wtedy zaczyna się nasza codzienna rutyna. Z rana przychodzi 
zawsze dużo pacjentów z receptami prosto od lekarzy rodzin-
nych. W tym czasie przychodzi też dużo faksów z przychod-
ni lekarskich z receptami dla konkretnych pacjentów. Jest to 
duże ułatwienie dla naszych stałych pacjentów, ponieważ le-
karz wysyła bezpośrednio receptę do apteki i pacjent przycho-
dzi do nas po odbiór leku. Oryginalną receptę odbieramy my, 
jako apteka, bezpośrednio w przychodni. Z rana wykonywane 
są też leki recepturowe. Popołudniu, kiedy ruch jest trochę 
mniejszy, wykonuje się wszystkie czynności, na które nie było 
czasu z rana. Kontrola recept, kontrola zamówień, dokumen-
tacja QM, czyli po prostu cała papierkowa praca.

JB: Czy niemieckie apteki pracują w niedzielę? Jak wygląda 
system dyżurów?

AS: W niedziele wszystkie apteki są zamknięte ze względu na 
zakaz handlu. Dostęp do apteki jest mimo wszystko zapew-
niony w związku z tym, że na każdy dzień roku są wyznaczone 
apteki dyżurujące. Podział na dyżur odbywa się odgórnie i na 
każdą aptekę w roku przypada tyle samo dyżurów nocnych. 
W moich oczach jest to system bardzo rozsądny, bo nawet  
w mniejszych miejscowościach jest zapewniony całodobowy 
dostęp do leku.

JB: Czy niemiecki rynek apteczny podzielony jest również na 
apteki sieciowe i indywidualne?

AS: Na niemieckim rynku aptecznym obowiązują dwie decy-
dujące zasady, które regulują ten rynek. Pierwsza z nich to 
zakaz posiadania apteki przez osoby trzecie, tzn. podmiotem 
prowadzącym aptekę może być wyłącznie farmaceuta. 

Druga z nich mówi o tym, że farmaceuta oprócz swojej głów-
nej apteki może prowadzić maksymalnie trzy apteki filialne, 
przy czym muszą być one zlokalizowane w bliskiej odległości 
od siebie. Dodatkowo apteki mogą tworzyć tzw. spółki zaku-
powe. Oznacza to, że kilka aptek (od kilku właścicieli) może 
wspólnie kupować leki bezpośrednio od producenta i w ra-
mach spółki dzielić i sprzedawać towar między siebie. 

JB: A jak w ogóle wyglądają niemieckie apteki? 

AS: Zgodnie z obowiązującym prawem każda apteka otwar-
ta musi mieć wydzielone pomieszczenia: część ekspedycyjną, 
część recepturową, magazyn oraz śluzę, w której zostawiany 
jest dostarczany towar. Dodatkowo w każdej aptece musi być 
wyznaczone miejsce lub osobne pomieszczenie, w którym 
możliwe jest przeprowadzenie dyskretnej rozmowy z pacjen-
tem. Bardzo wiele aptek wyposażonych jest w automaty do 
dystrybucji leków. Jest to dla nas duże ułatwienie, ponieważ 
czas spędzony na szukaniu leków w odpowiedniej szufladzie 
możemy poświęcić naszym pacjentom na rozmowę i poradę. 

JB: Takie automaty to z pewnością dobre rozwiązanie i po-
moc dla aptekarzy. A jakie jest wyposażenie niemieckich ap-
tek?

AS: Wyposażenie każdej apteki w leki jest oczywiście od ap-
teki do apteki bardzo różne. Moja apteka stara się, aby więk-
szość leków była dostępna dla pacjentów od razu. Znajdą się 
tutaj również leki dostępne bez recepty, produkty medyczne, 
suplementy diety, leki roślinne, leki homeopatyczne, czy róż-
norodne materiały opatrunkowe. 

JB: Czy w niemieckich aptekach pracują wyłącznie absolwen-
ci studiów farmaceutycznych?

AS: Nie, oprócz farmaceuty pracują również technicy farma-
ceutyczni oraz tzw. Pharmazeutisch-kaufmännische Angestell-
te co w wolnym tłumaczeniu można rozumieć jako technicy 
handlowi w dziedzinie farmacji. Obowiązki techników farma-
ceutycznych nie różnią się dużo od obowiązków polskich tech-
ników. Obsługują oni pacjentów, sporządzają leki recepturo-
we, kontrolują zamówione leki, czy udzielają telefonicznych 
porad pacjentom. Wspomniani już wcześniej technicy handlo-
wi zajmują się, jak już sama nazwa wskazuje, zamówieniami  
i dostawą. Prowadzą też rozmowy z przedstawicielami handlo-
wymi oraz negocjują warunki zamówień. Do ich zadań należy 
również kontrola magazynów oraz prawidłowe zwroty leków.
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Jest to bardzo ciekawe i pomocne, ponieważ w ten sposób 
jest o wiele łatwiej nadążać za zmianami prawnymi, czy no-
wymi ustawami, które wchodzą w życie. Dodatkowo tą samą 
drogą dowiadujemy się o wycofaniu danych partii leków  
z obrotu, czy zmianach w dopuszczeniu leków (np. ze wzglę-
du na zmianę profilu działań niepożądanych). Kolejnym waż-
nym zadaniem tego Stowarzyszenia jest zbieranie zgłoszeń  
o działaniach niepożądanych leków. Ciekawe jest, że właśnie 
niedawno wyszło rozporządzenie, które ustala pierwsze pięć 
płatnych usług, jakie apteka/farmaceuci mogą świadczyć  
w ramach opieki farmaceutycznej. Do nich należy: ocena ry-
zyka wysokiego ciśnienia krwi, instrukcje dotyczące prawidło-
wego stosowania leków i techniki inhalacji, analiza lekowa 
przy politerapii, opieka farmaceutyczna przy doustnej terapii 
przeciwnowotworowej oraz opieka farmaceutyczna nad pa-
cjentami po przeszczepieniu narządów.

JB: Czy praca w Pani aptece ogranicza się wyłącznie do bez-
pośrednich kontaktów z pacjentami czy może współpracu-
jecie również z różnego rodzaju domami opieki? Jak to wy-
gląda?

AS: W aptece współpracujemy również z mobilnymi punkta-
mi opieki oraz domami starców, co powoduje, że nie zawsze 
mamy bezpośredni kontakt z pacjentem. Odbywa się to mniej 
więcej tak, że opiekunowie poszczególnych pacjentów zama-
wiają receptę u lekarza rodzinnego, my taką receptę dosta-
jemy faksem i ją realizujemy. Na koniec lek jest dostarczony 
do punku opieki, czy domu starców, skąd trafia do pacjenta. 
Oczywiście brak kontaktu z pacjentem nie oznacza, że nie pro-
wadzona jest żadna dodatkowa kontrola. Jak już wspomnia-
łam, każdy z takich pacjentów posiada u nas kartę pacjenta, 
dzięki czemu możemy dodatkowo sprawdzić, czy został wy-
pisany prawidłowy lek, czy odpowiednia dawka. W wypadku 
jakichkolwiek niezgodności, czy interakcji, konsultujemy to 
zawsze z lekarzem prowadzącym. 

JB: Pani apteka posiada recepturę, prawda? Proszę powie-
dzieć, jak jest ona urządzona?
 
AS: Prawnie, każda niemiecka apteka musi być wyposażona 
w recepturę. Jest to zawsze osobne pomieszczenie, zamyka-
ne na klucz, w którym wydzielona jest część laboratoryjna  
i recepturowa. W części laboratoryjnej musi znajdować się 
wyciąg ze względu na prowadzenie reakcji identyfikacyjnych 
poszczególnych substancji. Apteki, w których wykonuje się 
dużo leków recepturowych, wyposażone są również w urzą-
dzenia ułatwiające w znacznym stopniu pracę. 

JB: A jaka jest rola farmaceuty w opiece zdrowotnej w Niem-
czech? Z jakimi problemami pacjenci trafiają do apteki naj-
częściej zanim pójdą do lekarza?

AS: Najczęściej przychodzą do nas pacjenci, którzy potrzebu-
ją naszej specjalistycznej porady z zakresu różnych schorzeń, 
które można leczyć w ramach tzw. samoleczenia, bez konsul-
tacji lekarskiej. Mam na myśli np. przeziębienie, różnego ro-
dzaju bóle czy grzybicę paznokci. Dodatkowo bardzo często 
przychodzą do nas pacjenci, którym został przepisany nowy 
lek, z prośbą o analizę z uwzględnieniem leków przepisanych 
przez innych lekarzy.

JB: Czy w niemieckich aptekach funkcjonuje sformalizowana 
opieka farmaceutyczna? 

AS: Niestety opieka farmaceutyczna w Niemczech, tak samo 
jak w Polsce, nie jest jeszcze do końca sformalizowana. My 
jako personel apteki staramy się – na ile to możliwe – zapew-
nić naszym pacjentom jak najlepszą opiekę i doradztwo. Jest 
to o tyle łatwiejsze, że tutaj apteki mają możliwość zakładania 
karty pacjenta. To umożliwia często chociażby kontrolę inte-
rakcji międzylekowych, czy eliminację podwójnej terapii, np. 
przeciwbólowej u różnych specjalistów. 

JB: Czy niemieccy farmaceuci mają swój samorząd zawodo-
wy? Jak ocenia Pani jego skuteczność? Czy ma wpływ na ap-
tekarską codzienność?

AS: Samorząd zawodowy oczywiście mamy i przynależność do 
niego jest obowiązkowa – a więc również istnieją składki sa-
morządowe. Samorząd zawodowy zajmuje się przede wszyst-
kim stroną prawną prawidłowego funkcjonowania apteki, np. 
wystawianiem prawa wykonywania zawodu, czy zmianami  
w prawie farmaceutycznym. Izba jest również odpowiedzialna 
za organizację szkoleń oraz daje możliwość ukończenia specja-
lizacji zawodowej. 

JB: Czy istnieją jeszcze inne organizacje zawodowe? 

AS: Dodatkowo bardzo sprawnie funkcjonuje Stowarzyszenie 
Farmaceutów Niemieckich (Die ABDA – Bundesvereinigung 
Deutscher Apothekerverbände e. V.) i to właśnie ono ma,  
z mojej perspektywy, duże znaczenie dla naszej codziennej 
pracy. Jeśli wchodzą w życie jakieś nowe ustawy, czy zmiany 
prawne zostajemy o tym elektronicznie poinformowani. 
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Do tych urządzeń należą m.in. systemy mieszające do maści 
TOPITEC, czy urządzenie NRF (analizator w bliskiej podczer-
wieni) do szybkiej identyfikacji substancji wyjściowych. Każda 
apteka musi mieć również wydzielony kąt do przygotowywa-
nia mieszanek leczniczych.

JB: Jak dużo leków wykonuje się w ciągu dnia?

AS: W mojej aptece wykonujemy około 4-5 leków receptu-
rowych dziennie. Czasami zdarza się, że jest ich w tygodniu 
trochę mniej, czy trochę więcej. To w dużym stopniu zależy od 
lokalizacji apteki. Nasza apteka filialna mieści się niedaleko 
od przychodni dermatologa. W tej aptece wykonuje się 8-9 
recept dziennie. 

JB: Jakie konkretnie leki recepturowe wykonuje się najczę-
ściej w Niemczech?

AS: Do tych najczęściej wykonywanych receptur należą oczy-
wiście postaci półstałe, czyli np. maści. Często wykonujemy też 
postaci płynne, takie jaki roztwory czy zawiesiny. Regularnie 
wykonujemy też receptury pediatryczne. Naprzeciwko swoją 
przychodnię ma lekarz pediatra, dlatego też, jeśli jakiś maluch 
znajduje się w specjalistycznym leczeniu, np. z powodu choro-
by serca, to wykonujemy odpowiednie postaci leków w mniej-
szych dawkach. Co ciekawe i z czym w ogóle nie spotkałam się 
w Polsce ani w aptece, ani na studiach, to postać leku jaką są 
dezodoranty z aluminium, w postaci roll-on. Myślę, że bardzo 
interesujące jest również to, że w niemieckich aptekach wyko-
nywanych jest bardzo dużo receptur z „medycznymi konopia-
mi”. Są to np. roztwory dronabinolu, kapsułki z dronabinolem, 
czy wysuszone kwiaty konopi podzielone na porcje.

JB: Czy stosowanie produktów leczniczych pochodzących od 
konopi jest w Niemczech związane z jakimiś kontrowersja-
mi? Jaki mają do nich stosunek farmaceuci, a jaki pacjenci? 

AS: Jest to temat dość kontrowersyjny, tym bardziej, że coraz 
częściej i głośniej mówi się o legalizacji konopi w Niemczech. 
Dodatkowo, część źródeł podaje, że ewentualnie taka sprze-
daż miałaby się również częściowo odbywać poprzez apteki. 
Leki recepturowe z medycznych konopi z zawartością THC nie 
zdarzają się jeszcze tak często, ponieważ w tych przypadkach 
lekarz prowadzący musi dla każdego pacjenta najpierw dostać 
zgodę od kasy chorych na pokrycie kosztów leczenia. Inaczej 
wygląda to, jeśli chodzi o produkty z dronabinolem. Tutaj za-
interesowanie jest bardzo duże, szczególnie jeśli chodzi o kro-
ple z 10% roztworem dronabinolu. 

Myślę, że jest to teraz taki trend, ponieważ bardzo często te 
produkty są przedstawiane jako Wundermittel, czyli produkty 
„Dobre na wszystko”. 

JB: Czy w Niemczech zdarzają się braki określonego surowca 
na rynku? W Polsce są one niestety częste, przez co nie moż-
na wykonywać wielu sprawdzonych leków recepturowych.

AS: Niestety tak. Przy wykonywaniu standardowych leków re-
cepturowych ten problem jest raczej mały, ale czasem, przy 
rzadkich recepturach, pojawiają się trudności z dostaniem 
niektórych pojedynczych substancji.

JB: W wybranych niemieckich aptekach, poza klasyczną re-
cepturą, o której właśnie rozmawiamy, wykonuje się leki cy-
totoksyczne. To zaskakujące, bowiem w Polsce to domena 
aptek szpitalnych. Jak wygląda wykonywanie takich leków w 
aptece otwartej? Jakie wymagania musi spełnić apteka, aby 
można było takie leki robić?

AS: Cytotoksyczne leki recepturowe mogą być wytwarzane  
w aptekach otwartych. W tym przypadku apteka musi po-
siadać odpowiednie laboratorium z odpowiednimi klasami 
czystości, śluzę oraz wyszkolony w tej dziedzinie personel 
– farmaceutów lub techników. W aptece, w której pracuję, 
wytwarzane są leki cytotoksyczne na zamówienie w aptece 
szpitalnej. My jako apteka dostajemy z oddziału onkologicz-
nego zlecenie na terapię dla wszystkich pacjentów z danego 
dnia. Takie zlecenie jest przekazywane do apteki szpitalnej  
i przygotowywane dzień wcześniej lub dopiero w danym dniu 
w zależności od czasu ważności i trwałości leku. Z rana gotowe 
leki dostarczane są na oddział i tam odbywa się dodatkowa 
kontrola wszystkich zleceń. Za tę ostateczną kontrolę jeste-
śmy odpowiedzialni my, farmaceuci. Dlatego też codziennie 
zespół dwóch osób (farmaceuta i technik) jedzie do szpitala 
i kontroluje, czy dla danego pacjenta został wykonany prawi-
dłowy lek w odpowiedniej dawce. 

JB: Wspominała Pani w korespondencji poprzedzającej wy-
wiad, że w aptekach wykorzystywane są spektrofotometry! 
Znam co najmniej tuzin farmaceutów, którzy z takiego miej-
sca nie wyszliby nawet na noc do domu! Proszę powiedzieć 
coś więcej na ten temat. W jakim celu używa się takich apa-
ratów analitycznych? Czy wymagane jest specjalne przeszko-
lenie?
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AS: Zgadza się! My również w zespole jesteśmy ogrom-
nie szczęśliwi, że posiadamy spektrofotometr, ponieważ  
w ogromnym stopniu ułatwia nam to pracę. Spektrofotometr 
używany jest do identyfikacji substancji i podłoży używanych 
w recepturze. Według prawa niemieckiego wszystko, co uży-
wane jest w recepturze, polega dodatkowej kontroli. Począw-
szy od opakowań, które podlegają wizualnej identyfikacji, po 
wszystkie leki i substancje pomocnicze. Aby móc korzystać ze 
spektrofotometru potrzebne jest specjalistyczne szkolenie. 
Odbywa się ono bezpośrednio w aptece i upoważnia do prze-
prowadzania analiz.

JB: Domyślam się, że spektrofotometr to wydatek rzędu co 
najmniej kilku tysięcy Euro, prawda? Czy bez niego zatem 
apteka nie może wykonywać leków recepturowych?

AS: W aptekach nie wyposażonych w spektrofotometr wyko-
nywane są charakterystyczne reakcje chemiczne z reagenta-
mi. Do potwierdzenia substancji potrzebne są zawsze przynaj-
mniej dwie reakcje. Zapewne mogą Państwo sobie wyobrazić, 
jaki jest to duży nakład pracy. I oczywiście również duże kosz-
ty, ponieważ reagenty też nie należą do tanich. 

JB: Czy konieczność wykonania takiej aptecznej kontroli 
oznacza, że surowce farmaceutyczne nie są badane na zgod-
ność z wymogami farmakopealnymi przez producentów? 

AS: Substancje wyjściowe do receptury zamawiane w hur-
towni są standaryzowane i zanim trafią do obrotu podlegają 
kontroli zwalniającej do obrotu, tak jak jest to w każdej innej 
firmie farmaceutycznej. Mimo wszystko taka dodatkowa kon-
trola musi się odbyć i musi zostać udokumentowana. 

JB: Wszystko to wygląda na bardzo profesjonalnie zorganizo-
wany system wytwarzania leków recepturowych. Ich pozycja 
w lecznictwie musi być bardzo mocna! A jak jest z kontrolą 
sporządzonych już leków? W Polsce jest ona wyrywkowa, 
przy okazji wizyt inspektora farmaceutycznego... 

AS: Przy wytwarzaniu każdego leku recepturowego sporządza-
ny jest protokół. Na sam koniec następuje kontrola farmaceu-
ty, czy lek został sporządzony prawidłowo. Protokoły są prze-
chowywane do wglądu w przypadku kontroli z inspektoratu 
farmaceutycznego. Co ciekawe w naszym farmaceutycznym 
świecie bardzo popularny jest tzw. Ringversuch. Polega to na 
tym, że są udostępniane terminy dla różnych postaci leku, 
podczas których farmaceuci czy technicy mogą się sprawdzić 
w laboratorium. 

Po zgłoszeniu się, w ciągu najbliższych dni trafia do apteki 
recepta z rozpisanym lekiem recepturowym. Personel apteki 
oczywiście nie wie, który z leków recepturowych będzie osta-
tecznie tym, który trafi do kontroli. Do apteki trafia recepta 
i zostaje wykonany lek recepturowy na zamówienie. Następ-
nie lek zostaje odebrany i tu tutaj następuje ta różnica, że lek 
nie będzie wykorzystany przez konkretnego pacjenta, a trafia 
do laboratorium, gdzie podlega dokładnej analizie. 

JB: To naprawdę bardzo interesujące! Ale proszę wyjaśnić 
nam jaki jest mechanizm tego rodzaju „kontroli”? 

AS: Apteki zgłaszają się do takiej próby dobrowolnie, mimo iż 
jest to płatne. Po upływie jakiegoś czasu przychodzi do apte-
ki szczegółowy protokół dla każdej apteki oraz ogólne zesta-
wienie, jak dana próba wypadła w innych aptekach. Razem  
z ostatecznym zestawieniem wyszczególnione zostają również 
etapy czy czynności, na które należy zwrócić uwagę, aby jesz-
cze bardziej zagwarantować lepszą jakość wytwarzania leku 
recepturowego.

JB: Takiej receptury można tylko pozazdrościć! Przejdźmy 
jednak dalej. W Niemczech działają największe firmy zielar-
skie Europy, dzięki którym w jakości leku ziołowego możemy 
stosować m.in. adaptogeny czy olejki eteryczne do użytku 
wewnętrznego. A jak to wszystko wygląda z perspektywy 
farmaceuty pracującego w aptece? Czy pacjenci sami proszą 
o leki ziołowe, czy to aptekarze im je polecają?

AS: Jedno i drugie. Wielu pacjentów pyta bezpośrednio o leki 
ziołowe, ale z drugiej strony my jako personel apteki również 
bardzo chętnie takie preparaty polecamy. Paleta dobrych pro-
duktów ziołowych jest bardzo duża. Są to produkty oczywiście 
standaryzowane oraz często z badaniami klinicznymi, czyli po-
twierdzoną skutecznością.

JB: A jak jest z homeopatią? Czy preparaty homeopatyczne 
są w Niemczech popularne? 

AS: W niemieckich apteka sprzedaje się bardzo dużo home-
opatii. Więc nawet jeśli ktoś osobiście nie jest fanem tego 
typu leczenia, podstawową wiedzę musi posiadać, aby móc 
pacjentowi odpowiednio doradzić, czy odpowiedzieć na jego 
pytania. Dużo pacjentów nawet nie do końca zna różnice mię-
dzy lekiem homeopatycznym a lekiem roślinnym, dlatego pra-
widłowa rozmowa z pacjentem jest bardzo ważna.
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JB: Czy sprzedawane są leki homeopatyczne wyłącznie goto-
we, czy sporządza się je także w aptekach?

AS: Najczęściej sprzedaje się gotowe leki homeopatyczne. 
Trzeba przyznać, że jest ich znacznie więcej niż na polskim 
rynku aptecznym. Oczywiście możliwość sporządzania rów-
nież leku homeopatycznego w aptece jest, jednak nie jest to 
zbyt często praktykowane. Istnieją natomiast apteki, które  
w pewnym sensie się w lekach homeopatycznych specjalizują  
i sporządzają również takie leki, czy mieszanki. 

JB: A jaki jest stosunek farmaceutów do homeopatii?  
W Polsce obecnie jest to zagadnienie mocno kontrowersyj-
ne, podczas gdy np. we Francji leki homeopatyczne do nie-
dawna były jeszcze refundowane, a nadal pozostają bardzo 
popularne i polecane są przez aptekarzy…

AS: Podobnie jest i w Niemczech. Są to leki, które również cie-
szą się dużą popularnością, tym bardziej, że tak jak już wspo-
mniałam, jest ich sporo na rynku aptecznym. Niektóre kasy 
chorych refundują również wybrane leki homeopatyczne, naj-
częściej jednak u dzieci. Zaskakujące było dla mnie, że zdarza-
ją się produkty, które dostępne są tylko na receptę, mimo iż są 
to leki homeopatyczne!

JB: A teraz wróćmy znowu do receptury, pozostając jednak 
przy temacie leku ziołowego. Słyszałam, że w niemieckich 
aptekach przyrządzane są mieszanki ziołowe. Czy ich skład 
określa lekarz, czy decyduje o nim farmaceuta?

AS: Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że najczę-
ściej są to gotowe mieszanki z farmakopei. Czasem zdarza się,  
że skład mieszanki zaleca homeopata czy naturopata.
 
JB: Czy tak wykonana mieszanka podlega jakiejś wewnętrz-
nej kontroli? 

AS: Tak jak już wspomniałam, wszystkie składniki wyjściowe 
używane w recepturze wymagają dodatkowej identyfikacji. To 
samo dzieje się, jeśli zamawiamy zioła do mieszanek. W tym 
przypadku dokonywana jest ocena wizualna oraz mikrosko-
powa na podstawie cech charakterystycznych danej rośliny 
leczniczej. Mieszanki sporządza się „na świeżo” lub na zamó-
wienie, nie robimy ich na zapas. I zawsze jest spisany z tego 
protokół, który na końcu kontroluje farmaceuta. 

JB: Wspomniała Pani o mieszankach zalecanych przez natu-
ropatów. Czy takie recepty są również refundowane?  

AS: Niektóre z tych leków są faktycznie przez niektóre kasy 
chorych refundowane. Najczęściej zdarza się to jednak  
w przypadku recept dla dzieci do 12 roku życia. Liczba tych 
refundowanych produktów jest niewielka.

JB: A proszę powiedzieć czy praca w niemieckiej aptece daje 
Pani satysfakcję i zawodowe spełnienie?

AS: Jak najbardziej, bardzo lubię swoją pracę! Dużo satysfakcji 
i zadowolenia dają mi wdzięczni za pomoc pacjenci. Lubię też 
ją za to, że daje mi możliwość rozwijania się w różnych dzie-
dzinach i stawia przede mną coraz to nowe wyzwania. Poza 
tym mam naprawdę fajny team, z którym nawet gorsze dni nie 
wydają się wcale takie złe. 

JB: Jakie najważniejsze różnice wskazałaby Pani pomiędzy 
aptekami polskimi i niemieckimi?

AS: Największa różnica, która ogromnie ułatwia pracę, to już 
wcześniej wspomniany trzeci zawód apteczny – tzw. technik 
handlowy. Poza tym, że mają oni największą wiedzę co do 
zamówień i towaru, to ich praca pozwala nam skupić się na 
pacjencie, a nie na wprowadzaniu towaru. Wspomniana już 
wcześniej różnica to karty pacjentów w aptece oraz możliwość 
dostarczania leków do pacjentów bezpośrednio do domu.  
W przypadku schorowanych pacjentów jest to bardzo cenna 
różnica. Myślę, że warto zaznaczyć, że w przypadku dostar-
czania do pacjentów leków na receptę kasy chorych w pew-
nym stopniu pokrywają te koszty. Jest to dopłata w wysokości 
2,95€ do recepty. 

JB: A z perspektywy swoich doświadczeń jaką formę działal-
ności niemieckich aptek uznałaby Pani za najbardziej niety-
pową, zaskakującą i na czym ona polega?

AS: W niemieckich aptekach prowadzone jest też wydawanie 
leków przy leczeniu uzależnień od narkotyków – terapia lewo-
metadonem lub buprenorfiną. Pacjent przychodzi wówczas 
codziennie do apteki i dostaje odpowiednią dawkę swojego 
leku. Taka procedura jest związana z dużą dokumentacją, po-
nieważ każda wydana dawka leku musi być oznaczona, skon-
trolowana i odpowiednio udokumentowana. Dodatkowo jest 
to dla nas duże zaangażowanie, ponieważ musimy zapew-
nić naszym pacjentom dostęp do leku również w weekendy  
i święta.
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W mojej poprzedniej aptece mieliśmy jednego pacjenta, który 
przychodził do nas już od kilku lat. W międzyczasie mógł już 
brać tygodniowy zapas leku ze sobą do domu, znalazł partner-
kę, dobrą pracę. Udało mu się wrócić do normalnego życia. 
Niestety zdarzali się również pacjenci, którzy przerywali lecze-
nie po kilku miesiącach i wracali do nas znów po jakim czasie. 

JB: Pracując w aptece można znakomicie poznać ludzi. Jacy 
są współcześni Niemcy? 

AS: Myślę, że współcześni Niemcy są przede wszystkim bardzo 
otwarci. Podczas moich czterech lat życia w Niemczech jako 
Polka nie spotkałam się z jakimiś przykrościami z ich strony. 
Oni bardzo doceniają, że uczę się ich języka i kultury. Czasem 
nawet wspólnie śmiejemy się z moim małych błędów języko-
wych. 

JB: Czy warto zatem jako farmaceuta wyemigrować do Nie-
miec?

AS: Na pytanie czy warto wyemigrować nie mam gotowej 
odpowiedzi. Jest to związane na pewno z dużym nakładem 
pracy. Poza tym emigrując zawsze zostawia się cząstkę siebie 
w swojej ojczyźnie. Rodzinę, przyjaciół, swoje stare kąty. Jako 
farmaceuta myślę jednak, że jest to ciekawe doświadczenie  
i daje dużo nowych perspektyw.

Bardzo dziękujemy Pani Adriannie za zaprezentowanie cha-
rakteru pracy w niemieckiej aptece, obowiązków i czynności, 
jakie spoczywają na farmaceucie. Życzymy, by praca w apte-
ce była miejscem realizacji pasji zawodowych i owocowała 
oczywiście… zadowolonymi pacjentami! 
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Wspólny apel Naczelnej Rady Aptekarskiej i Związku Praco-
dawców Hurtowni Farmaceutycznych

Prezesi Elżbieta Piotrowska-Rutkowska i Andrzej Stachnik  
w liście do prezesa PiS, Premiera i Ministra Zdrowia zaape-
lowali o przyśpieszenie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me-
dycznych. W liście czytamy między innymi: „[…] zmagamy się 
z poważnym i częstym problemem braku leków, określonym 
coraz częściej, jako kryzys lekowy. Jednocześnie, trudna sytu-
acja ekonomiczna, tego sektora sprawia, że stajemy przed ry-
zykiem ograniczenia dostaw niezbędnych leków dla blisko 40 
milionów polskich pacjentów”.

Stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej

Do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, pani Ewy Kra-
jewskiej skierowano pismo dotyczące prac legislacyjnych nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutycz-
ne oraz niektórych innych ustaw. Naczelna Rada Aptekarska 
w szczególności oponuje przeciwko obowiązkowi wnoszenia 
opłat rocznych przez podmioty posiadające zezwolenia na 
prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, apteki ogólnodo-
stępnej lub punktu aptecznego. Sprzeciwia sie także prze-
pisom nadającym inspekcji uprawnienia do weryfikowania  
i oceny wykonywania zawodu przez farmaceutę. "Propo-
nowane brzmienie przepisu będzie prowadziło do sytuacji,  
w której inspektor - farmaceuta będzie oceniał, weryfikował 
lub podważał prawidłowość wykonywania czynności zawo-
dowych oraz zakres lub poziom wiedzy innego farmaceuty - 
pracownika kontrolowanego podmiotu. Powyższe czynności 
pozostają w sprzeczności z regulacjami zawartymi w ustawie  
o zawodzie farmaceuty oraz zasadami określonymi w Kodek-
sie Aptekarza RP. Zawód farmaceuty jest samodzielnym zawo-
dem zaufania publicznego. 

PANORAMA SAMORZĄDU
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Każdy farmaceuta posiada prawo wykonywania zawodu, któ-
re powoduje, że ponosi indywidualną odpowiedzialność za 
wykonywane czynności zawodowe. Należy również wskazać, 
że sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawo-
du oraz sprawowanie sądownictwa w zakresie odpowiedzial-
ności zawodowej należy do właściwości samorządu zawodu 
farmaceuty, którą sprawują sądy aptekarskie oraz rzecznicy 
odpowiedzialności zawodowej. [...]"

Zgłoszono łącznie 13 różnych uwag z uzasadnieniem. Z cało-
ścią stanowiska NRA można zapoznać się na stronie www Na-
czelnej Izby Aptekarskiej.

Stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Samorządów Za-
wodów Zaufania Publicznego

Naczelna Izba Aptekarska opublikowała stanowisko związane 
z tragedią, jaka wydarzyła się 18 listopada 2022 roku. Chodzi 
o morderstwo Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym 
w Łukowie, pani Ewy Kochańskiej. "Jako członkowie Ogólno-
polskiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Pu-
blicznego nie godzimy się na jakiekolwiek próby deprecjono-
wania naszej roli w społeczeństwie, podżeganie do przemocy, 
przejawy hejtu w przestrzeni publicznej ani na jakiekolwiek 
formy fizycznej agresji kierowanej w naszym kierunku. Sta-
nowczo domagamy się także reakcji właściwych organów na 
akty przemocy pojawiające się w przestrzeni publicznej oraz 
podjęcia niezbędnych kroków celem zapewnienia nam bezpie-
czeństwa" – czytamy w stanowisku.
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Ukazał się Biuletyn OIA w Białymstoku nr 3/2022 - w nume-
rze informacje samorządowe, lokalne, sprawozdania oraz 
artykuły popularnonaukowe magistra farmacji Jarosława Ma-
teuszuka "Atypowe zapalenie płuc - problemy w diagnostyce  
i terapii", "Rdzeniowy zanik mięśni (SMA) - problemy terapeu-
tyczne", "Wypalenie zawodowe - na czym polega i jak sobie  
z nim radzić?".

DIA informuje o naborze na specjalizację z zakresu farmacji 
aptecznej, farmacji klinicznej, farmacji szpitalnej. Zaproszenie 
do składania wniosków kieruje Studium Kształcenia Podyplo-
mowego Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Termin składania 
wniosków do dn. 15 grudnia 2022 r.

Izba wrocławska zamieściła także komunikat dotyczący nowe-
go rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie podstawowych 
warunków prowadzenia apteki. Rozporządzenie weszło w ży-
cie z dniem 3 grudnia 2022 r. Niemniej w §16 ujęto przepis 
przejściowy, który stwierdza: „Przedsiębiorcy, samodzielne 
publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki budżetowe 
oraz podmioty lecznicze w formie jednostki wojskowej, prowa-
dzący w dniu wejścia w życie rozporządzenia apteki dostosują 
się do wymagań określonych w niniejszym rozporządzeniu w 
terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, a 
w przypadku obowiązków dotyczących stosowania urządzeń 
oraz wyposażenia, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3, w terminie 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”. Co do za-
sady zatem termin na dostosowanie się do wymogów ujętych 
w nowym rozporządzeniu wynosi 6 miesięcy od dnia wejścia 
w życie, tzn. upływa w dniu 3 maja 2023 r. Natomiast w odnie-
sieniu do obowiązku posiadania przez aptekę wyposażenia do 
całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności oraz 
poddawania go okresowym przeglądom, konserwacjom i kali-
bracjom, jest on odroczony w czasie do dnia 3 grudnia 2023 r.

GOIA udostępniła komunikat WIF w Gdańsku dotyczący kont 
w systemie ZORZ (Zgłoszenia Odmów Realizacji Zamówienia): 
"W związku z coraz większą ilością niekompletnych zgłoszeń 
dot. założenia konta w systemie ZORZ (Zgłoszenia Odmów Re-
alizacji Zamówienia) uprzejmie przypominamy, że na stronie 
internetowej GIF […] znajdują się kluczowe informacje związa-
ne z powyższymi procesami”. Najważniejsze informacje jakie 
powinna zawierać prośba o założenie konta dla apteki to iden-
tyfikator apteki, który można pobrać z ze strony rejestryme-
dyczne.ezdrowie.gov.pl oraz adres e-mail zgodny z podanym 
do rejestru aptek, na który wpłynie link aktywacyjny do konta.

ŚIA zachęca farmaceutów szpitalnych do wypełnienia ankie-
ty Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych 
(EAHP), którego jesteśmy członkiem za pośrednictwem Na-
czelnej Izby Aptekarskiej. Badanie ankietowe zatytułowa-
ne jest "Badanie zawodu farmaceuty szpitalnego w Europie  
- Ocena rozwoju farmacji szpitalnej".

Prezydium KOIA zaprasza członków izby do współpracy  
w zespole zajmującym się aktywnościami na platformach spo-
łecznościowych: "Jeżeli macie własne doświadczenia w social 
mediach np. prowadzenie bloga, fanpage, pisanie postów, 
tworzenie grafik, filmów, proponujemy wykorzystać te umie-
jętności w celu pokazania w sieci pracy farmaceutów, naszych 
wspólnych spraw, problemów". Zespół będzie tworzył zastęp-
ca Prezesa KORA, mgr farm. Adrian Głogowski.
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Izba krakowska zaprasza na Koncert Noworoczny Aptekarzy 
pt. „W dwie godziny dookoła świata”. Wydarzenie odbędzie 
się 8 stycznia 2023 r. (niedziela) o godz.18.00, w Teatrze im. 
J. Słowackiego w Krakowie. "W programie Noworocznej Gali 
usłyszą Państwo światowe przeboje muzyki rozrywkowej, któ-
re weszły do kanonu klasyki, między innymi z repertuaru ta-
kich gwiazd jak: Freddie Mercury, Mireille Mathieu, Vaya Con 
Dios, Tom Jones, Barbra Streisand i inni. Nie zabraknie pory-
wających utworów instrumentalnych w wykonaniu znakomi-
tej Orkiestry Obligato pod kierownictwem charyzmatycznego 
Jerzego Sobeńko. Brazylijska samba, tango argentyńskie, wę-
gierski czardasz, czeska polka, wiedeński walc, polskie przebo-
je i orientalne niespodzianki. Całość programu dopełnią barw-
ne opowieści i dużo dobrego humoru, który zapewni znany 
aktor, kabareciarz i piosenkarz Krzysztof Respondek”.

OIA w Warszawie zamieściła tekst rozporządzenie Ministra Fi-
nansów z 2.12.2022 r. w sprawie obniżonych stawek podatku 
od towarów i usług w roku 2023 wraz z komentarzem p. mec. 
Sylwestra Majewskiego – Radcy Prawnego OIA w Warszawie. 
Komentarz wyjaśnia, jakie - z punktu widzenia aptek - zna-
czenie mogą mieć przedstawione przepisy. Z całością analizy 
można zapoznać się na stronie warszawskiej OIA. Rozporzą-
dzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.



47

A. bizmutu azotan zasadowy ciężki (Bismuthi subnitras  
ponderosus)

B. bizmutu galusan zasadowy (Bismuthi subgallas)

C. bizmutu węglan zasadowy (Bismuthi subcarbonas)

D. bizmutu oksybenzoesan (Bismuthi oxybenzoas)

W recepturze aptecznej jako związek 
przeciwbakteryjny stosowany jest:

TEST WIEDZY

A. karboksypeptydazy

B. trypsyny

C. amylazy

D. lipazy trzustkowej 

Orlistat stosowany w leczeniu otyłości jest długo-
działającym inhibitorem m.in.:

0 2

A. kumaryn

B. alkaloidów

C. flawonoidów

D. śluzów

Kora chinowa jest badana głównie na obecność 
związków biologicznie czynnych z grupy:

0 3

A. ≥5%

B. ≥10%

C. ≥15%

D. ≥20%

Jedną z przyczyn rekomendacji zamiany preparatu 
zawierającego liraglutyd na inny jest brak spadku 
masy ciała w czasie trzech miesięcy kompleksowej 
terapii otyłości o:

0 7

A. 10%

B. 20%

C. 30%

D. 40%

Według szacunków Narodowego Funduszu Zdrowia 
procent ludzi otyłych w Polsce w roku 2028  
osiągnie wartość:

0 4

A. jądra łukowatego

B. jądra nadskrzyżowaniowego

C. jądra przykomorowego

D. jądra tylnego

Analogi glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1) sto-
sowane w leczeniu otyłości działają w podwzgórzu 
mózgu w rejonie:

0 5
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A. Nicolas Boileau

B. Pierre de Ronsard 

C. Robert Garnier 

D. Jean de La Fontaine

Poemat wychwalający właściwości zastosowanie 
lecznicze chininy pt. „Poeme sur le Quinquina” 
napisał:

0 6

0 1

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

A. chorobę Pompego

B. zespół Bardeta-Biedla 

C. chorobę Gauchera 

D. zespół Pradera-Williego

Setmelanotyd jest lekiem wskazanym tylko w lecze-
niu otyłości u pacjentów u których stwierdzono:

0 8
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