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Aktualności

Jaki wpływ ma stosowanie antykoncepcji 
na ryzyko wystąpienia trądziku?
Trądzik nie tylko dotyka nastolatków, ale 
może także utrzymywać się w wieku doro-
słym. Przyczyn trądziku jest wiele, jednak 
ważną rolę odgrywają hormony. Biorąc 
pod uwagę to, że antykoncepcja wpływa na 
różne hormonalne szlaki sygnałowe, może 
również mieć wpływ na częstość i nasilenie 
występowania trądziku u kobiet. 

W czerwcu 2020 r. opublikowano wyniki ba-
dania kohortowego, w którym wzięły udział 
kobiety w wieku od 12 do 40 lat, zażywające 
środki antykoncepcyjne od co najmniej roku. 
Kobiety stosowały antykoncepcję doustną 
złożoną, jednoskładnikową (zawierającą 
wyłącznie pochodne progesteronu), iniekcje 
DMPA  – domięśniowe wstrzyknięcia octanu 
medroksyprogesteronu, implant podskórny 
uwalniający etonogestrel, wkładkę we-
wnątrzmaciczną uwalniającą lewonorgestrel 
lub niehormonalną zawierającą miedź. 

Oceniono związek między stosowaną meto-
dą antykoncepcyjną a wystąpieniem bądź 
nasileniem trądziku. Trądzik wystąpił u 2% 
– 8% pacjentek, przy czym wyższe wskaźniki 
odnotowano u kobiet młodszych. Badacze 
wykazali, że uczestniczki badania stosujące 
wkładki wewnątrzmaciczne miedziane bądź 
z lewonorgestrelem były bardziej narażone 
na wystąpienie lub pogorszenie się trądziku, 
niż kobiety stosujące złożoną doustną anty-
koncepcję. Stosowanie implantu z etonoge-
strelem bądź wstrzyknięć DMPA wiązało się 
z mniejszym ryzykiem wystąpienia trądziku. 
Badacze podkreślają, że pomimo wykazania 
pewnych różnic w występowaniu trądziku 
u kobiet stosujących różne metody antykon-
cepcji, ogólne ryzyko nie jest wysokie.[1]

Wyniki badań są zgodne z poprzednimi RCT, 
w których wykazano, że trądzik zgłaszały 
częściej kobiety używające wkładki we-
wnątrzmacznicznej z lewonorgestrelem niż 
stosujące złożoną doustną antykoncepcję.[2]

Niedoczynność tarczycy może być zwią-
zana z mniejszym ryzykiem rozwoju raka 
piersi
Związek po między chorobami tarczycy a ry-
zykiem zachorowania na nowotwór piersi 
wciąż nie jest jasny, ze względu na małe 
grupy kontrolne w poprzednich badaniach 
i niespójne wnioski. Według badaczy, jedna 
na 8 kobiet w ciągu swojego życia zachoruje 
na raka piersi. Czyni go to najczęściej dia-
gnozowanym nowotworem wśród kobiet.[1] 
Uważa się, że estrogeny odgrywają kluczową 
rolę w rozwoju raka piersi.[2] Stwierdzono, 
że podwyższony poziom hormonów tarczycy 
wywiera działanie estrogenopodobne na ko-
mórki raka piersi i przez wiązanie z recepto-
rem estrogenowym może promować rozwój 
nowotworu.[3][4][5][6]

Przeprowadzono badanie kohortowe 
prospektywne, w którym wzięły udział 
kobiety po menopauzie w wieku od 50 do 
79 lat. Celem badania było ustalenie, czy 
nadczynność bądź niedoczynność tarczy-
cy jest związana z zachorowalnością na 
nowotwór piersi. Próbowano także ustalić, 
czy hormonalna terapia zastępcza wpływa 
na to ryzyko. 

Wykazano, że nadczynność tarczycy może 
wykazywać niewielki wzrost ryzyka zacho-
rowania na nowotwór piersi, jednak wyniki 
nie były istotne statystycznie. Co ciekawe, 
w przypadku niedoczynności tarczycy 
wykazano zmniejszone ryzyko zachorowania 
na raka piersi. Najbardziej było to widoczne 
wśród pacjentek, które zażywały lewotyrok-
synę (syntetyczny hormon tarczycy) oraz 

nigdy nie stosowały hormonalnej terapii 
zastępczej.[7]

Czy Polacy zaszczepiliby się przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2? – wyniki ankiety
Przeprowadzono ankietę, której celem było 
zbadanie, czy Polacy zaszczepiliby się prze-
ciwko wirusowi SARS-CoV-2, gdyby szcze-
pionka była dostępna. W badaniu wzięło 
udział 1066 osób. 

Według badaczy, 28% dorosłych osób 
w Polsce nie zaszczepiłoby się przeciwko 
SARS-CoV2, gdyby szczepionka stała się 
dostępna. Na uwagę zasługuje fakt, że 51% 
z osób niechętnych stwierdziło, że ich zdanie 
nie zmieniłoby się w żadnym z możliwych 
wypadków – gdyby przedstawiono im na-
ukowe dowody na bezpieczeństwo szcze-
pionki, zostałaby ona zarekomendowana 
przez ekspertów – lekarzy, bądź lekarza 
rodzinnego, gdyby ktoś inny z rodziny się 
zaszczepił, gdyby groziłaby im wysoka kara 
finansowa lub gdyby szczepionka była tania 
bądź nawet darmowa. Osób, które zdecydo-
wałyby się na szczepienie było 37%, a 34% 
Polaków dalej się waha. Największy procent 
(43%) chętnych do przystąpienia do szcze-
pień odnotowano wśród najmłodszych 
osób, w wieku 18 – 24 lat. 

Po porównaniu wyników z danymi do-
stępnymi w innych krajach stwierdzono, 
że wahania nad szczepieniami przeciwko 
SARS-CoV-2 nie są bezpośrednio związane 
z poziomem zaufania do ogólnego bezpie-
czeństwa szczepień. Co ciekawe, nawet 
w krajach poważnie dotkniętych pandemią 
zaobserwowano wysoki odsetek badanych, 
którzy wahają się nad skorzystaniem z po-
tencjalnej szczepionki. Tylko 49% respon-
dentów w Stanach Zjednoczonych zgłosiło 
chęć skorzystania ze szczepionki, jeśli będzie 
dostępna.[1][2]

mgr farm. Anna Świder

Antykoncepcja a trądzik. Niedoczynność tarczycy 
a rak piersi. Szczepionka przeciwko SARS-CoV-2.

Czytaj całość na ww.opieka.farm🌐
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Trzeciego dnia konferencji pt. Apteczne tabu: choroby intymne 
kobiet i mężczyzn organizowanym przez 3PG, gościliśmy mgr 
Antoninę Dębogórską – seksuologa i psychologa. W ostatnim dniu 
skupiono się na zaburzeniach popędu, erekcji i ejakulacji. Poru-
szono takie tematy jak:

• problemy seksualne, z którymi mogą zgłosić się do nas 
pacjenci,

• różnice pomiędzy lekarzem seksuologiem, a psychoseksuolo-
giem,

• przeprowadzanie rozmowy z pacjentami z zaburzeniami 
seksualnymi,

• stosowanie prezerwatyw z anestetykami,
• najczęstsze powody zaburzeń seksualnych,
• terapia u psychoseksuologa, 
• wpływ stosunku przerywanego na dysfunkcje seksualne, 
• alkohol a odczuwanie pożądania, 
• masaż w trudnościach z osiąganiem erekcji.

Mężczyźni mogą się zgłosić do nas z problemami takimi jak: 
przedwczesny wytrysk, zaburzenia erekcji, obniżone pożądanie 
seksualne, opóźniony wytrysk, priapizm (uporczywa ciągłość 
erekcji) lub dyspareunia (ból). 

Kobiety natomiast zwykle zgłaszają się z problemami takimi 
jak: obniżone pożądanie seksualne, suchość pochwy, pochwica 
(bardzo mocne spięcie mięśni pochwy), dyspareunia (ból) lub 
zaburzenia orgazmu.

Seksuolog może być lekarzem medycyny bądź psychologiem. 
Psycholog nie ma uprawnień do wypisywania recept ani zwolnień 
pacjentom, natomiast lekarz seksuolog nie będzie raczej stoso-
wał metod psychoterapeutycznych. Seksuologia to dziedzina 
interdyscyplinarna, na styku dwóch nauk – medycyny i psycho-
logii. W przypadku kobiet większość zaburzeń seksualnych jest 
leczona u psychoseksuologa (szczególnie w przypadku obniżenia 
pożądania). Warto jednak zalecić pacjentce zawsze na początku 
konsultację lekarską, w celu wykonania badań podstawowych, np. 
hormonalnych. 

Jeśli pacjent zgłosi się z priapizmem (przetrwały wzwód), bardzo 
ważne jest szybkie postępowanie. Erekcja u mężczyzn może trwać 

bezpiecznie do ok. 2 h, po tym czasie istnieje ryzyko uszkodzenia 
ciał gąbczastych w penisie. Można zalecić chodzenie po schodach, 
aby doprowadzić do jak najszybszego odpłynięcia krwi z prącia. 

Pacjentów z zaburzeniami seksualnymi należy przede wszyst-
kim zapewnić, że jest to całkowicie normalne, a także zapytać 
o występowanie porannych erekcji, czy pacjent budzi się wyspa-
ny, a także czy jakaś sytuacja mogła na to wpłynąć (np. czy ma 
nową partnerkę). Jeśli problem wystąpił nagle, zwykle przyczyna 
jest psychogenna, a gdy postępuje stopniowo – możliwe, że jest 
to problem bardziej endogenny. Rozmawiając z pacjentami na 
temat zaburzeń seksualnych powinniśmy unikać słów takich jak: 
„choroba”, „impotencja”, „dysfunkcja” czy „oziębłość”. Sildenafil 
może być skuteczny w zaburzeniu erekcji w obydwu przypad-
kach, zarówno gdy problem jest psychogenny, jak i endogenny. 
Podniecenie seksualne jest warunkiem koniecznym do zadziałania 
sildenafilu. Nie ma takiego leku, który byłby skuteczny w obniżo-
nym pożądaniu – pacjentów warto skierować do psychoseksuolo-
ga. Istnieją przekonujące dowody naukowe na to, że ashwaganda 
obniża poziom kortyzolu i również może pomóc w przypadku dłu-
gotrwałego stresu powodującego dysfunkcje seksualne. Zalecana 
jest dawka 240 – 600 mg dziennie.[1][2][3] 

Przyczynami zaburzeń seksualnych są najczęściej brak edukacji 
seksualnej, promowane mity dotyczące seksualności – stereoty-
py dotyczące ról płciowych, mit spontaniczności i reakcji seksu-
alnych widoczne w pornografii, a także stres. Pojawiło się pytanie 
o to, czy stosunek przerywany wpływa na dysfunkcje seksualne. 
Może wpływać, gdyż u osób powstrzymujących się od ejakulacji 
może dojść do podwyższonego poziomu lęku. Kolejne pytanie 
dotyczyło wpływu alkoholu na pożądanie. Czerwone wino może 
wpływać na ukrwienie narządów płciowych. Co więcej, alkohol 
obniża poziom lęku. Jeśli po alkoholu pacjenci odczuwają większy 
popęd seksualny, to może to oznaczać, że problem w osiągnięciu 
odpowiedniego poziomu pożądania może stać lęk. Masaż może 
pomóc w trudnościach z erekcją. Jednak powinien to być masaż 
u profesjonalisty – fizjoterapeuty, a nie relaksacyjny.

Relacja z poprzednich dni konferencji jest dostępna w 7 i 8 nume-
rze Gońca Aptecznego oraz na portalu opieka.farm.  

Zaburzenia popędu, erekcji i ejakulacji bez tajemnic – 
relacja z konferencji (dzień 3)

autor: mgr farm. Anna Świder

- Reklama -
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Komunikaty GIF
Wycofania, wstrzymania i ponownego dopuszczenia do obrotu pro-
duktów leczniczych.

Numer decyzji Nazwa produk-
tu leczniczego Data decyzji Podmiot odpowie-

dzialny Rodzaj decyzji Uzasadnienie

BRAK KOMUNIKATÓW GIF

- Reklama -
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Prawo i realizacja recept

Recepty na insuliny – przykłady wyliczeń

 autor: mgr farm. Małgorzata Łęt

W tym artykule zostały omówione przykłady wyliczeń w przypadku 
recept wystawionych na insulinę. Przy wyliczaniu ile opakowań insu-
liny możemy wydać pacjentowi, oprócz matematycznych wyliczeń, 
musimy wziąć pod uwagę również trwałość ampułki po otwarciu, 
a także możliwość dzielenia opakowań insuliny. 
 
Przy wydawaniu pojedynczych ampułek należy pamiętać, że 
powinny być one wydane w opakowaniu własnym apteki z pełnym 
opisem oraz ulotką (o ile nie znajduje się ona w drugim wydawanym 
opakowaniu). Należy też poinformować pacjenta o temperaturze 
przechowywania zapasu oraz aktualnie używanych ampułek.

Przykład nr 1
Rp.  
Ins. Lantus Solostar  
2 op. 2 x 20 j.m.

Dziennie pacjent zużywa 40 j.m., co oznacza, że jedna ampułka, 
która zawiera 300 j.m. starczy mu na 7,5 dnia. Zostanie więc zużyta 
w całości, bez strat spowodowanych koniecznością wyrzucenia nie-
zużytej porcji po 4 tygodniach od otwarcia. W takiej sytuacji wystar-
czy tylko przeliczyć czy można wydać pacjentowi 2 op x 5 wkładów, 
czyli 2 x 5 x 300 j.m. = 3 000 j.m. Jeżeli pacjent zużywa dziennie 40 
j.m., to zapisaną ilość zużyje w ciągu 75 dni.

Przykład nr 2
Rp.  
Ins. Novomix 30  
Penfill 3 op. 5-0-5 j.m. 
 

Przy takim dawkowaniu pacjent nie zużyje całego wkładu przed 
upływem terminu ważności (4 tygodnie)od otwarcia (300 j.m./10 
j.m.=30 dni). Po 4 tygodniach pozostałą we wkładzie insulinę 
będzie musiał wyrzucić. Tak więc w tej sytuacji prócz matematycz-
nych wyliczeń należy jeszcze mieć na uwadze trwałość insuliny od 
pierwszego otwarcia opakowania. Skoro jeden wkład pacjent zu-
żywa w ciągu 28 dni, to jednorazowo można mu wydać nie więcej 
niż 6 wkładów (na 180 dni potrzebuje niecałe 6,5 wkładu). Łącznie, 
na tak wypisaną e-receptę, można wydać 12 wkładów.

Przykład nr 3
Rp.  
Ins. NovoRapid Penfill 3 
 op. 3 x 1 10j., 10j., 5j.

Powyższe dawkowanie daje możliwość wyliczenia potrzebnej 
pacjentowi ilości dzięki temu, że początkowy zapis 3 x 1 lekarz 
uzupełnił potrzebnymi do wyliczeń jednostkami w poszczególnych 
podaniach. Dziennie pacjent zużywa 25 j.m., czyli jeden wkład 
zawierający 300 j.m. starcza mu na 12 dni. Nie ma więc potrze-
by wyrzucania niezużytej insuliny.  Wystarczy więc zastosować 
matematyczne wyliczenia. Zapisana na recepcie ilość to 3 op x 5 
wkładów x 300 j.m.= 4 500 j.m. Skoro pacjent zużywa dziennie 25 
j.m., to 4 500 j.m. wystarczy mu na 180 dni, co oznacza, że można 
wydać całą przepisaną ilość.

- Reklama -
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Notatki z Zeszytu Aptecznego

Mity na temat alternetywnej metody le-
czenia boreliozy wg ILADS wg ILADS 

W codziennej praktyce spotkasz się też z alternatywnymi meto-
dami leczenia, opierającymi się na wielomiesięcznych kuracjach 
antybiotykowych. Są to metody proponowane przez Międzynaro-
dowe Stowarzyszenie Boreliozy i Chorób Towarzyszących (Interna-
tional Lyme and Associated Diseases Society - ILADS). 

ILADS powstało w USA i zrzesza lekarzy, którzy nie zgadzają 
się z aktualnie obowiązującymi wytycznymi leczenia boreliozy 
z Lyme. Są oni zwolennikami dłuższej antybiotykoterapii (do ustą-
pienia objawów choroby). Zalecają również podawanie antybioty-
ków pacjentom z objawami boreliozy przewlekłej. 

Pomimo pozorów (nazwy, dużych zjazdów i międzynarodowego 
zasięgu), ILADS nie jest towarzystwem naukowym. Jest to bardziej 
ruch społeczny pacjentów i lekarzy. ILADS ma zwolenników wśród 
lekarzy wielu specjalizacji, choć praktycznie nigdy nie są to specja-
liści chorób zakaźnych.

ILADS utrzymuje, że krętki Borrelia są bardzo mało wrażliwe na 
leczenie, głównie za sprawą tworzenia „cyst” (których istnienia nie 
potwierdzono w wiarygodnych badaniach), na które ma działać 
długo podawany metronidazol lub tynidazol.

Stowarzyszenie utrzymuje też, że niektórzy pacjenci wymagają 
wieloletniego (!) leczenia wieloma antybiotykami, podawanymi 
łącznie lub naprzemiennie w indywidualnie tworzonych schema-
tach (Ryc. 28), a ostatnio dołącza też zalecania dietetyczne, zioła 
i suplementy diety (Ryc. 29). W opinii stowarzyszenia aktualnie 

zalecane testy ELISA oraz Western blot są niewystarczające do 
potwierdzenia infekcji, w miejsce których polecane są testy bez 
naukowej walidacji. 

Jedną z teorii ILADS jest istnienie międzynarodowego spisku 
dotyczącego zmowy milczenia wokół boreliozy, stworzonego przez 
towarzystwa ubezpieczeniowe, które nie chcą płacić za długotrwa-
łe leczenie osób z boreliozą. 

Wytyczne ILADS budzą wiele kontrowersji, przede wszystkim ze 
względu na wydłużanie okresu antybiotykoterapii oraz niepo-
trzebne jej zalecanie. Wiarygodne badania potwierdziły, że krętki 
Borrelia są wrażliwe na antybiotyki i terapia trwająca do 21 dni 
wystarcza, aby je wyeliminować.[22] Ponadto objawy boreliozy 
mogą utrzymywać się mimo braku obecności krętków w organi-
zmie, dlatego stosowanie antybiotyków do momentu ustąpienia 
objawów nie jest zasadne. Niepotrzebne wydłużanie antybiotyko-
terapii naraża pacjentów na działania niepożądane i przyczynia się 
do kształtowania oporności na antybiotyki.

W praktyce możesz spotkać pacjentów z receptami na wielomie-
sięczne terapie kilkoma antybiotykami na raz – jest to lecze-
nie zalecane przez ILDAS. Słuszność takiego postępowania nie 
znajduje obecnie poparcia we wiarygodnych badaniach i nie jest 
ono zalecane przez żadne oficjalne, uznane towarzystwa naukowe 
(m.in. IDSA ang. Infectious Diseases Society of America). Pacjenci 
często „wyłudzają” kolejne recepty na antybiotyki od różnych 
lekarzy, nie informując ich, że wcześniej byli leczeni tymi samymi 
antybiotykami przez długi czas.

- Reklama -
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Nadmierna potliwość – co polecić?  

Nadmierna potliwość jest spowodowana nadczynnością 
gruczołów potowych skóry. Może mieć charakter uogólnio-
ny lub dotyczyć wybranych miejsc koncentracji gruczołów 
na dłoniach, stopach, pachach, pachwinie czy głowie.

Najczęściej na nadmierną potliwość będą się skarżyć pa-
cjenci do 25. roku życia, u których zachodzą jeszcze zmiany 
hormonalne związane z dojrzewaniem czy kobiety w okresie 
menopauzalnym. Może to być również objaw choroby, np. 
nadczynności tarczycy czy cukrzycy. 

Konieczność skierowania do lekarza
Zazwyczaj pacjent zgłaszający nadmierną potliwość nie 
wymaga pilnej konsultacji dermatologa. Jeżeli jednak 
uogólnione pocenie pojawia się nagle i towarzyszą mu 
inne objawy, takie jak utrata masy ciała czy powiększenie 
węzłów chłonnych, pacjenta należy skierować do lekarza 
w celu wykonania dalszych badań. Wizytę u lekarza zaleć 
także, gdy pacjent informuje o jednostronnym poceniu – 
może to wskazywać na zaburzenia neurologiczne.

Preparaty podstawowe bez recepty stosowane 
w leczeniu nadmiernej potliwości
Leczenie nadmiernej potliwości jest dwutorowe – polega 
na ograniczeniu wydzielania potu oraz eliminacji flory bak-
teryjnej odpowiedzialnej za przykry zapach, a więc stosuje 
się preparaty zamykające gruczoły potowe oraz odkażające. 
Pacjentowi z nadmierną potliwością możesz w pierwszej ko-
lejności polecić preparaty zawierające sole glinu i cyrkonu, 
które będą zatykać ujścia gruczołów potowych. W aptece 
dostępne są preparaty o tym składzie, takie jak:

• Antidral płyn, który jako jedyny posiada status produk-
tu leczniczego,

• Medispirant roll-on,
• Oxedermil krem,
• Etiaxil roll-on.

Preparaty zawierające sole glinu wykazują skuteczność 
w ograniczaniu potliwości w okolicy pod pachami, nato-
miast mogą nie być aż tak pomocne w przypadku pocenia 
dłoni czy stóp. Ponadto, mogą wywoływać podrażnienia 
skóry. Poinformuj pacjenta, aby stosował preparat na suchą 
skórę i w przypadku okolicy pach zachował odstęp około 12 
h od depilacji, aby uniknąć podrażnień.[1][2][3]

Zaleć pacjentowi stosowanie tych preparatów na noc, na 
suchą skórę, a rano dokładne zmycie wodą. Początkowo 
powinno się je stosować codziennie, zmniejszając częstotli-
wość do kilku tygodniowo.

Pacjentowi z problemem nadmiernej potliwości możesz doradzić także 
dodatkowo stosowanie zasypek zawierających substancje ściągające 
i pochłaniające wilgoć, czyli talk i tlenek cynku oraz działające prze-
ciwzapalnie i odkażająco, takie jak kwas salicylowy, kwas borowy 
i taniny. Z dostępnych w aptece preparatów o takim składzie możesz 
polecić pacjentowi m.in.:

• Alantan zasypka,
• Antypot zasypka,
• Apipuder,
• Talk kosmetyczny,
• Tanno Hermal Lotio,
• Pedipur puder,
• Proftin-G zasypka,

Preparaty te stosuje się na czystą i osuszoną skórę. Jeżeli problem po-
tliwości dotyczy stóp, możesz doradzić pacjentowi, aby niewielką ilość 
zasypki wsypał do skarpet.

Preparaty dodatkowe stosowane w leczeniu nadmiernej 
potliwości
Wspomagająco pacjentowi z problemem nadmiernej poptliwości 
można polecić stosowanie szałwii lekarskiej w postaci ziół do zaparza-
nia. Brak jest wystarczających dowodów klinicznych na skuteczność, 
ale tradycyjnie przyjmuje się, że nalewka lub wyciąg z szałwii lekarskiej 
stosowane przez 2-4 tygodnie mogą hamować wydzielanie potu.[4]

Leczenie niefarmakologiczne nadmiernej potliwości
W przypadku pacjentów, u których stosowanie antyperspirantów czy 
zasypek nie przynosi oczekiwanych efektów, lekarz może rozważyć 
iniekcje z toksyny botulinowej. Toksyna botulinowa hamuje uwalnianie 
acetylocholiny, przez co ogranicza wydzielanie potu. Skuteczność tera-
pii toksyną botulinową potwierdza wieloośrodkowe badanie kliniczne, 
w którym ograniczenie potliwości stwierdzono aż u 98% pacjentów.[5]

Ponadto, w leczeniu nadpotliwości stóp, podolodzy stosują zabiegi 
jonoforezy wodnej. Jonoforeza to zabieg wykorzystujący prąd stały oraz 
substancje czynne, które podczas zabiegu ulegają rozpadowi na jony 
i są przy jego pomocy wtłaczane w głębsze warstwy skóry. Stymulowa-
ne są synaptyczne przejścia nerwów gruczołów potowych, dzięki czemu 
część z nich przestaje wydzielać pot.

Zalecenia niefarmakologiczne dla pacjentów z nadmierną 
potliwością
Pacjentowi zmagającemu się z problemem nadmiernej potliwości 
możesz przypomnieć o:

• unikaniu ostrych przypraw, alkoholu i kawy,
• redukcji napięcia i stresu,
• noszeniu luźnych ubrań z naturalnych włókien.

autor: mgr farm. Roksana Cimała 

Jakie preparaty zarekomendować pacjentowi z nadmierną 
potliwością?
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Wydrukuj i powieś na 
lodówce aptecznej!Ściąga Apteczna

Porównanie typów nadwrażliwości alergicznej 

Typ reakcji nadwrażliwości 
alergicznej

Czas wystąpienia objawów po
ekspozycji na alergen Przykłady Antygeny wywołujące reakcję

Typ I
natychmiastowy
(anafilaktyczny)

faza wczesna reakcji ma miejsce 
15-20 minut po kontakcie z aler-
genem, niekiedy występuje
też faza późna – około
6-12 godzin po ekspozycji

pokrzywka, nieżyt nosa,
skurcz oskrzeli i duszności, 
biegunka, obniżenie ciśnienia 
tętniczego

pełne (białkowe)

Typ II
cytotoksyczny

kilka minut lub godzin choroba hemolityczna
noworodków, polekowa
niedokrwistość hemolityczna,
reakcja poprzetoczeniowa

pełne (białkowe) oraz hapteny

Typ III
kompleksów immunologicz-
nych

3-10 godzin reakcja może mieć charakter
ogólny lub dotyczyć
konkretnego narządu

pełne (białkowe)

Typ IV
opóźniony (komórkowy)

24-72 godziny alergiczny wyprysk kontaktowy,
odczyn tuberkulinowy

głównie hapteny
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Sprawdź swoją wiedzę
Krzyżówka Apteczna #7

 Napisz do redakcji:
redakcja@goniecapteczny.pl

Poziomo:
3. ___ i podbiał.
5. Papierek w laboratorium.
7. Częstość akcji serca poniżej 60 uderzeń minutę.
8. stała postać leku recepturowego.
10. Naturalna statyna.

Pionowo:
1. Antybiotyk w boreliozie.
2. Należy do nich m.in. benzokaina.
4. Okręgowa, naczelna lub ekspedycyjna.
6. Owcze podłoże maściowe.
9. Test rysowania __ - do oceny zaburzeń pamięci.

- Po co przychodzi muzyk do apteki?  

- Po A-moll.

Suchar apteczny
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Materiał dla pacjenta: 

Materiał edukacyjny. Pochodzi z portalu opieka.farm.
Nie zastępuje konsultacji lekarza lub farmaceuty. Nie stanowi reklamy żadnego produktu.
© 2020 opieka.farm sp. z o.o.

Pieczęć apteki:

Stosowanie niektórych grup leków wymaga przyjmowania do-
datkowo tzw. leków osłonowych. Chociaż ogólna nazwa może 
sugerować, że leki osłonowe zawsze są takie same, w rzeczywistości 
stosujemy różne leki w celu ochrony żołądka, jelit i wątroby. 

Osłona żołądka, czyli gastroprotekcja

Przy niektórych lekach przeciwbólowych i przeciwzapalnych wska-
zane jest stosowanie tzw. osłony na żołądek w celu zapobiegania 
wrzodom i zgadze. Leki te zmniejszają kwasowość soku żołąd-
kowego, zmniejszając szansę na wystąpienie podrażnienia błony 
śluzowej żołądka.Do najczęściej stosowanych leków z tej grupy 
należą omeprazol (Ortanol, Polprazol, Helicid Control) i pantopra-
zol (Gerdin, Panzol Pro). Stosowane w odpowiednich dawkach są 
skuteczne i dobrze tolerowane.

Gdy pojawia się konieczność zastosowania leku, pierwszą tabletkę 
należy zażyć od razu, a następną kolejnego dnia rano – na czczo, 
30-60 minut przed śniadaniem. Pamiętaj, że leki z tej grupy nie po-
winny być stosowane dłużej niż 14 dni bez konsultacji z lekarzem. 

Osłona jelit, czyli probiotyki przy antybiotykoterapii

Antybiotyki działają poprzez zwalczanie bakterii chorobotwórczych, 
jednak często niszczą one również naturalną florą bakteryjną jelit. 
W jelicie człowieka bytuje ponad 400 gatunków bakterii, głównie 
szczepy Lactobacillus oraz Bifidobacterium. Hamują one rozwój 
bakterii patogennych w jelicie, wpływają na funkcjonowanie układu 
odpornościowego, uczestniczą w prawidłowym trawieniu pokarmu. 
Ponadto biorą udział w tworzeniu witamin z grupy B oraz wchłania-
niu witaminy K. 

Zaburzenia flory jelitowej mogą objawiać się wystąpieniem biegun-
ki poantybiotykowej – w trakcie przyjmowania antybiotyku lub do 
kilku tygodni po jego zastosowaniu.

Na polskim rynku dostępnych jest kilka szczepów probiotycznych, 
które uzupełniają florę jelitową po każdym przyjęciu antybiotyku 
– preparaty stosowane jako osłona w tym wskazaniu to probioty-

ki. Wybierając probiotyk, zwróć uwagę, aby zawierał 3-członową 
nazwę szczepu wraz z jego numerem, np. Lactobacillus Ramnosus 
GG (ATCC 53103) oraz, aby preparat posiadał status leku lub był 
produkowany przez sprawdzoną firmę.

Osłona wątroby

Wątroba sama w sobie ma bardzo dużą zdolność regeneracji – na-
wet po uszkodzeniu spowodowanym niedokrwieniem, infekcją lub 
działaniem substancji toksycznych, jest w stanie sama się zrege-
nerować. Z tego powodu dodatkowe jej wspomaganie zazwyczaj 
nie jest konieczne. Pamiętaj jednak, że niektóre leki, nadużywanie 
alkoholu, długotrwała niewłaściwa dieta i tryb życia mogą osłabiać 
funkcje wątroby.

W takich sytuacjach możesz zastosować leki osłaniające wątrobę. 
Są to np. leki zawierające fosfolipidy (Essentiale forte), które mogą 
pobudzać odbudowę komórek wątroby, a także leki z sylimaryną 
(Sylimarol) działającą ochronnie na wątrobę. 

O co chodzi z tą “osłoną” żołądka, jelit i wątroby? 
[edukacja pacjenta]


