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Aktualności

W Polsce wystartowała produkcja 
nowego leku na COVID-19 
WHO, a także Ministerstwo Zdrowia w Pol-
sce, wydało w trakcie trwania pandemii 
wirusa SARS-CoV-2 pozytywną rekomen-
dację na stosowanie osocza ozdrowieńców 
w leczeniu COVID-19. 

We wtorek, 18 sierpnia 2020 r., wystartowała 
produkcja pierwszego leku na COVID-19 wy-
twarzanego z osocza ozdrowieńców, które 
zawiera specyficzne przeciwciała przeciwko 
SARS-CoV-2. Cały proces produkcyjny ma 
potrwać ok. 1,5 miesiąca. Rozpoczęcie ba-
dań klinicznych powinno rozpocząć się pod 
koniec października 2020 r. Jeśli lek okaże 
się wystarczająco skuteczny i przejdzie pro-
ces rejestracyjny to w pierwszej kolejności 
zostanie rozdysponowany na terenie Polski. 
Przy produkcji pierwszej serii leku wyko-
rzystano ok. 150 l osocza ozdrowieńców, 
z czego 100 l pochodzi od polskich górników. 
Co ciekawe, Polska jest jedynym krajem 
w Europie Środkowo-Wschodniej posiadają-
cym odpowiedni sprzęt i warunki do zajęcia 
się produkcją takiego leku. UE przeznaczyła 
do tej pory 50 milionów euro na zbieranie 
i przechowywanie osocza z przeciwciałami, 
jednak jak tłumaczą eksperci taka kwota jest 
w zupełności niewystarczająca.[1]

Refundowane szczepienia przeciwko 
grypie także dla farmaceutów i tech-
ników 
Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński za 
pośrednictwem Twittera ogłosił wczoraj de-
cyzję o możliwości skorzystania w tym roku 
z bezpłatnych szczepień przeciwko grypie 
dla farmaceutów i techników pracujących 
w aptekach. W środę 12. sierpnia, Główny 
Inspektorat Sanitarny wydał rekomendację 
dotyczącą szczepień przeciwko grypie: „(…) 
jesień 2020 może być tym czasem, kiedy, 
jako kraj, będziemy musieli się zmierzyć z II 
falą epidemii COVID-19. O tej porze roku 
odnotowywana jest również zwiększona licz-
ba zakażeń i zachorowań na grypę. Czasowe 
nałożenie się zakażeń i zachorowań na ww. 
jednostki chorobowe, będzie stanowiło 
istotne wyzwanie dla ochrony zdrowia.” 
[1] W rozmowie w TVN24, Minister Zdrowia 

Łukasz Szumowski podkreślał rolę szcze-
pienia przeciwko grypie w czasie pandemii 
– „Będziemy apelowali, żeby ludzie się wy-
szczepili w większej ilości”. Pytany, czy poza 
medykami będą refundowane szczepienia 
dla większej grupy obywateli, odpowiedział, 
że “dla osób starszych i narażonych, czyli 
rozszerzamy grupę refundacyjną”.[2]

Adam Niedzielski nowym Ministrem 
Zdrowia 
Ministerstwem Zdrowia pokieruje Adam 
Niedzielski, od października 2019 r. pełnią-
cy funkcję Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. Adam Niedzielski z wykształcenia 
jest doktorem nauk ekonomicznych. Specja-
lizuje się w finansach i zarządzaniu strate-
gicznym, a doświadczenie w latach 2002 
– 2013 zdobywał pełniąc funkcję doradcy 
ekonomicznego w Najwyższej Izbie Kon-
troli, a następnie dyrektora Departamentu 
Finansów Zakładu i Departamentu Kontro-
lingu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 
(ZUS). W swojej pracy zajmował się głównie 
prowadzeniem analiz i kontroli finansowych, 
a także nadzorował projekty finansowane ze 
środków UE.  
W 2013 r. został dyrektorem Departamentu 
Strategii i Regulacji w Ministerstwie Sprawie-
dliwości, a od lutego 2016 r. pełnił funkcję 
radcy prezesa w ZUS. Do jego obowiązków 
należało prowadzenie analiz ekonomicz-
nych systemu ubezpieczeń społecznych 
oraz analiz systemu zarządzania zakładem. 
W listopadzie 2016 r. pełnił funkcję dyrektora 
generalnego w Ministerstwie Finansów, do 
października 2019 r., kiedy to został powoła-
ny przez Łukasza Szumowskiego do zajęcia 
stanowiska Prezesa NFZ.[1]

Biotyna w dużych dawkach może 
maskować problemy z sercem 
Biotyna, czyli witamina B7, jest niezbędnym 
składnikiem odżywczym, często wystę-
pującym w multiwitaminach, witaminach 
prenatalnych i suplementach diety sprzeda-
wanych na poprawę wzrostu włosów, skóry 
i paznokci. Choć niższe dawki mogą być jak 
najbardziej przyjmowane bez problemu, 

to w przypadku większych dawek rodzą się 
pewne wątpliwości. Okazuje się, że wysokie 
dawki biotyny mogą powodować fałszywie 
niskie wyniki w badaniu krwi mierzącym 
białkową troponinę. To badanie zleca się 
podczas diagnozowania zawału serca.  
Biotyna jest powszechnie stosowana 
w postaci biotynylowanych przeciwciał 
bądź analogów, jako składnik testów 
immunologicznych. Te testy wykorzystują 
silne i specyficzne wiązanie między biotyną 
a streptawidyną, aby wzmocnić czułość 
testu podczas wykrywania niskich pozio-
mów analitów. Nadmiar biotyny w próbce 
krwi może konkurować z biotynylowanymi 
składnikami w teście, potencjalnie fałszywie 
zaniżając wyniki.[1]

W 2017 r. FDA wydało ostrzeżenie dotyczą-
ce bezpieczeństwa związane z tą sprawą. 
Dzienne zalecane spożycie biotyny wynosi 
0,03 mg i według FDA ta ilość nie powinna 
powodować zakłóceń w testach laborato-
ryjnych. Wiele promowanych suplementów 
diety zawiera poziom biotyny do 650 razy 
większy niż zalecane dzienne spożycie.
[2]  Duża dawka biotyny została zdefinio-
wana jako 1 mg dziennie lub więcej, czyli 
wielokrotnie więcej niż zalecane 0,03 mg 
dziennie. W badaniu stwierdzono, że kobiety 
dużo częściej stosowały suplementy. Wśród 
kobiet w wieku ponad 60 lat ponad 7% przyj-
mowało co najmniej 1 mg dziennie, podczas 
gdy kolejne 2% stosowało dawki 5 mg lub 
więcej.

Eksperci podkreślają, że jest to niepokojące, 
ponieważ osoby starsze są bardziej narażo-
ne na zawał serca, szczególnie jeśli mają też 
podwyższone ciśnienie krwi lub chorują na 
cukrzycę. Według autorów badania, osoby 
z czynnikami ryzyka zawału serca powinny 
unikać dużych dawek biotyny.[3] 

Adam Niedzielski nowym Ministrem Zdrowia. Biomed rozpoczął 
produkcję leku na COVID-19. Refundowane szczepienia dla farma-
ceutów i techników.

Czytaj całość na ww.opieka.farm🌐

autorzy:  mgr farm. Anna Świder
mgr farm. Michał Dąbrowski
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Niniejsza opinia przedstawia wyłącznie stanowisko/ocenę jej autora 
i nie może być, przez domniemanie lub w jakikolwiek inny sposób, 
utożsamiania ze stanowiskiem jakiejkolwiek innej osoby fizycznej  
i/lub prawnej.

Proszę państwa mamy „sukces”! Magazyn Aptekarski, w ramach 
akcji #nocNIEwaptece, bo jak wiadomo, nie wszystkim podobają 
się dyżury nocne na aktualnych zasadach, wystosował do Minister-
stwa Zdrowia list zawierający postulaty farmaceutów wynikające 
z ankiet przeprowadzonych w środowisku. I oto stał się wątpliwej 
jakości cud. Ministerstwo zmieni zasady organizacji i finansowa-
nia nocek, wprowadzi zmiany, na które od dwóch dekad czekają 
farmaceuci.

Ale nie jestem do końca przekonany czy owi farmaceuci czekają 
np. na zmianę godzin otwarcia apteki. Z powyżej wspomnianych 
ankiet między innymi wynika, że pomiędzy godziną 24 a godziną 
6 rano nie obserwuje się sprzedaży leków kategorii Rx. Największa 
sprzedaż leków na receptę, jak i OTC, przypada więc na wczesne 
godziny poranne i do północy. Co należy więc zrobić według 
Magazynu Aptekarskiego? Wydłużyć godziny otwarcia aptek! 
Tak, kochani. Komuś się roi, iż będziemy kiblować w aptekach 
24 h w nowym czterozmianowym systemie. Ot, nowy utopijny 
socjalizm jak w czasie rewolucji przemysłowej na terenie Wielkiej 
Brytanii. Ówczesny walijski reformator Robert Owen byłby dumny.

Pracowałem w aptekach całodobowych circa siedem lat. Do 
momentu kiedy powiedziałem sobie dość. Wyżej wspomniane 
wczesne godziny poranne oznaczają 5 rano co najmniej, kiedy do 
pracy fizycznej idą wszelkie niewykształcone (jeszcze) masy jako 
i ja szedłem (przetwórstwo owocowe) w wieku 19 lat, ale lajtowo 
ziomek, nie jest przecież tak źle. Wstaniesz o 4, otworzysz o 5, 
skończysz o 13. Cały wolny dzień przed tobą. Gorzej ma ten, co 
siedzi do 24, ale w sumie spoko, i na ciebie przyjdzie czas. Swoje 

będziesz musiał odrobić, a nie daj Boże, ktoś wpadnie na pomysł, 
aby dyżur nocny trwał do 2 rano. Oczyma wyobraźni widzę, rzesze 
zadowolonych magistrów farmacji przyklaskujących nowym 
zasadom organizacji i finansowania dyżurów nocnych, bo przecież 
technicy nie dyżurują na magisterskich hasłach, nie?

Dodatkowy hajs? No co ty ziomek? Wszystko wliczone w etat 
skoro zmieniamy godziny otwarcia aptek. Uważam, iż obecnie 
nie ma powodu do narzekania. Kilka godzin oglądania seriali, 
retaks recept i szybkie spanko w zamkniętej aptece za 250 złotych 
(aktualne stawki, w dobie niechęci do pracy w aptece jak i w obli-
czu braków kadrowych, na pewno się różnią, ja podaję tę sprzed 
sześciu lat) jest do zniesienia. Problem finansowania i ewentual-
nych strat poniesionych z tytułu nieopłacalnych (powiedzmy sobie 
jasno – dyżury nocne w aptekach z reguły są nieopłacalne) jest 
problemem tylko i wyłącznie pracodawcy, nie osoby dyżurującej.

Osobiście jestem za likwidacją dyżurów nocnych w obecnej formie 
jak i za likwidacją dyżurów nocnych w aptekach w ogóle. Wystar-
czy, że całodobowo otwarta byłaby jedna placówka na circa 40 
tysięcy mieszkańców, a najlepiej jakby to świadczeniodawca spra-
wujący opiekę nocną i świąteczną zapewniał pacjentom dostęp 
do niezbędnych leków, a jeżeli nie to sztywne kwoty za każdą, bez 
wyjątku transakcję w porze nocnej, niedziele, święta. Specjalne 
opodatkowanie leków Rx przepisanych przez lekarza dyżurującego 
rozliczane przez NFZ, opłaty kompensacyjne za pełnienie dyżurów 
oraz wyznaczanie aptek dyżurujących przez Okręgowe Izby Apte-
karskie, a nie widzi mi się starostwa.

Mam jednak nieodparte wrażenie, iż aptekarze, jak i właściciele 
aptek, od dwóch dekad czekają na konkretne pieniądze z NFZ za 
dyżury nocne, a nie kombinowanie z wydłużaniem godzin otwar-
cia aptek czy zmianę kompetencji wojewody do fakultatywnego 
ustalania planu dyżurów.

autor: mgr farm. Michał Grocholski

20 lat w oparach absurdu 

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

Numer decyzji Nazwa produktu 
leczniczego Data decyzji Podmiot odpowie-

dzialny Rodzaj decyzji Uzasadnienie

BRAK KOMUNIKATÓW

- Reklama -
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Prawo i realizacja recept

Kiedy można odmówić wydania produktu 
leczniczego?

W tym opracowaniu przedstawiam sytuacje, w których farmaceuta 
lub technik farmaceutyczny może odmówić wydania produktu 
leczniczego. Może to nastąpić w momencie, gdy:

• recepta zawiera nieprawidłowe dane,
• wydanie produktu leczniczego może zagrażać życiu lub zdro-

wiu pacjenta,
• istnieje uzasadnione podejrzenie, że produkt leczniczy może 

być zastosowany w celu pozamedycznym,
• pojawi się uzasadnione podejrzenie co do autentyczności 

recepty lub zapotrzebowania,
• zachodzi konieczność dokonania zmian składu leku recep-

turowego w recepcie, do których farmaceuta albo technik 
farmaceutyczny nie posiada uprawnień i nie ma możliwości 
porozumienia się z osobą uprawnioną do wystawiania recept,

• od dnia sporządzenia produktu leczniczego upłynęło co naj-
mniej 6 dni – w przypadku leku recepturowego sporządzonego 
na podstawie recepty lub etykiety aptecznej,

• osoba, która przedstawiła receptę do realizacji, nie ukończyła 
13. roku życia,

• zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla 
której została wystawiona recepta,

• produkt leczniczy, ŚSSPŻ lub wyrób medyczny został przepisa-
ny na recepcie, której unikalny numer identyfikujący receptę 
został najpóźniej na dzień przed wypisaniem recepty zabloko-
wany i zamieszczony w prowadzonej przez NFZ ogólnopolskiej 
bazie numerów recept zablokowanych.

• sprzedaż dotyczy produktów leczniczych zakończonych 
wystawieniem faktury dla podmiotów prowadzących sprzedaż 
produktów leczniczych,

• sprzedaż dotyczy większej ilości i może to być traktowane jako 
sprzedaż hurtowa,

• ilość wydanych produktów zawierających substancje psy-
choaktywne jest większa niż określona przepisami,

• pojawiły się wątpliwości co do wieku osoby, której wydaje się 
produkt leczniczy – w przypadku zakupu produktu lecznicze-
go, którego wydanie jest ograniczone wiekiem, farmaceuta 
i technik farmaceutyczny są uprawnieni do żądania okazania 
dokumentu stwierdzającego wiek osoby. W przypadku nie-
przedstawienia takiego dokumentu produktu leczniczego nie 
wydaje się.

 autor: mgr farm. Małgorzata Łęt

- Reklama -
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Notatki z Zeszytu Aptecznego

Tryptany w leczeniu migreny

- Reklama -

Tryptany są agonistami receptorów serotoninowych (5-HT) o wy-
sokim powinowactwie do receptorów 5-HT1B i 5-HT1D. Łagodzenie 
dolegliwości migrenowych przez leki tej grupy jest wynikiem induk-
cji skurczu naczyń czaszkowych oraz hamowania działania nerwu 
trójdzielnego, uważa się również, że leki te wykazują zdolność do 
przyłączania się do presynaptycznych receptorów 5-HT1D w obrębie 
rdzenia kręgowego, co ma blokować uwalnianie neuroprzekaźni-
ków aktywujących dalsze neurony drogi bólowej. Tryptany mogą 
też ułatwiać działanie układów hamujących ból. 

Dostępne w Polsce leki tej grupy i ich dawki zalecane w doraźnym 
leczeniu migreny to:

  sumatryptan w dawce 50-100 mg doustnie (Imigran, Sumami-
gren, Sumigra), a także: 20 mg w aerozolu donosowym, 6 mg 
podskórnie lub 25 mg w postaci czopków doodbytniczych 
(Imigran),

  ryzatryptan (Maxalt RPD 10) w dawce 10 mg w postaci liofili-
zatu rozpuszczającego się w jamie ustnej, w Polsce dostępny 
również w formie tabletek w dawkach 5 i 10 mg (Maxalt),

  zolmitryptan (Zolmiles, Zomig) w dawce 2,5 – 5 mg, dostępny 
w postaci tabletek powlekanych i ulegających rozpadowi w ja-
mie ustnej,

  eletryptan (Relpax) dostępny w postaci tabletek w dawkach 20 
i 40 mg, zalecany do stosowania w dawce 40-80 mg.

Poinformuj pacjenta, że leczenie tryptanami jest najskuteczniej-
sze, jeśli zastosuje się je wcześnie, kiedy ból jest jeszcze łagodny.[16]

Według badań największą skuteczność spośród leków wymie-

nionych powyżej wykazuje eletryptan, a za nim kolejno zolmi-
tryptan, ryzatryptan i sumatryptan.[17]

Stosowanie krótko działającego sumatryptanu często wiąze się 
z nawrotami bólu wymagającymi podania kolejnej dawki. Dla 
pacjenta cenną informacją może być fakt, że kolejna dawka su-
matryptanu może być podana już po 2 h od dawki pierwszej (przy 
podaniu p.o). Należy jednak uważać, aby nie przekraczać dawki 
maksymalnej, czyli 300 mg na dobę.

Spośród dostępnych dróg podania najskuteczniejsze okazało się 
podanie podskórne 6 mg, następnie donosowe 20 mg, a najmniej 
skuteczne doustne podanie 100 mg sumatryptanu. Podanie pod-
skórne leku dawało jednak zdecydowanie więcej efektów ubocz-
nych niż inne sposoby, ze względu na to droga podania powinna 
być dostosowywana indywidualnie.[18]

Po wprowadzeniu tryptanów do obrotu obserwowano przypadki 
zespołu serotoninowego u pacjentów zażywających jednocześnie leki 
z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny 
(SSRI), jak również serotoniny i noradrenaliny (SNRI). Ze względu na 
to zaleca się obserwowanie pacjenta podczas stosowania takiego 
połączenia. Upewnij się, czy lekarz przepisujący lek z grupy tryptanów 
wiedział o zażywanym przez pacjenta SSRI lub SNRI.[19-21]

Częstym zdarzeniem niepożądanym (25% pacjentów przyjmują-
cych tryptany doustnie i 50% inną drogą) występującym podczas 
stosowania tryptanów jest tzw. zespół tryptanowy (in. doznania 
tryptanowe), obejmujący parestezje, uczucie gorąca i łagodne, 
przemijające uczucie gniecenia w gardle lub klatce piersiowej. 
Istotnym problemem są także nudności.
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Tran

Tran to olej otrzymywany z wątroby dorsza oraz innych ryb z ro-
dziny dorszowatych, w którego skład wchodzą kwasy z rodziny 
omega-3 (EPA i DHA) oraz witamina A i witamina D.

Tran  — Komu można polecać?
Pamiętaj, że tran jest stosunkowo mało wydajnym źródłem kwasów 
omega-3 oraz witaminy D, zwłaszcza biorąc pod uwagę dostępne 
obecnie na rynku preparaty zawierające te składniki (estry etylowe 
EPA i DHA, witamina D).

Tran warto polecać w profilaktyce niedoborów kwasów omega-3 
oraz jako dodatkowe źródło witaminy D, jednak niekoniecznie u pa-
cjentów, którym chcesz zaproponować efektywną terapię kwasami 
omega-3 (np. pacjentom z hipertrójglicerydemią).

Tran możesz więc polecić:
• dzieciom od 6. miesiąca życia – w profilaktyce niedoborów 

witaminy A i D oraz okresach obniżonej odporności,
• osobom dorosłym oraz seniorom w okresach obniżonej odpor-

ności,
• kobietom w okresie karmienia piersią.[1]

Tran  — Jak stosować?
Większość preparatów tranu dostępnych na rynku to suplemen-
ty diety i należy mieć na uwadze ograniczoną kontrolę jakości 
tych produktów. Zawartość kwasów omega-3 i witamin różni się 
w zależności od konkretnego preparatu. Rozpiętość dawek jest 
dosyć spora i w przeliczeniu na 1 kapsułkę lub 5 ml płynu mieści 
się w granicach:

• DHA od 30 mg do 600 mg,
• EPA od 30 mg do 800 mg,
• witaminy D od poniżej 1 μg (40 I.U.) do 10 μg (400 I.U.),
• witaminy A od 90 μg do 800 μg.

Sposób dawkowania różni się w zależności od konkretnego prepa-
ratu. Najczęściej zalecane dawki to:

• u dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia: 5 ml na dobę
• u dzieci od 6. miesiąca do 3. roku życia: 2,5 ml na dobę.

Z uwagi na niewielką zawartość witaminy D w tranie, u pacjentów, 
u których zalecana jest jej suplementacja, zaproponuj odrębny 
preparat zawierający tę witaminę. Poinformuj pacjenta, że tran 
najlepiej podawać wraz z posiłkami, aby zwiększyć efektywność 
terapii oraz uniknąć nieprzyjemnych działań niepożądanych (od-
bijanie, „rybi” posmak).

Tran  — Jak działa?
Tran działa wielokierunkowo, z uwagi na obecność różnych skład-
ników, a mianowicie:

• kwasy z rodziny omega-3 (EPA i DHA) – wpływają na obniżenie 
poziomu trójglicerydów we krwi[2] – efekt obserwowany jest 
przy długotrwałej kuracji ok. 3 g kwasów omega-3 na dobę, za-
wartość omega-3 w tranie waha się w granicach od 0,1 g do  1 g 

w przeliczeniu na pojedynczą dawkę, stąd u pacjentów z pod-
wyższonym poziomem trójglicerydów lepszym rozwiązaniem 
jest stosowanie preparatów tranu wzbogaconych o omega-3 
lub osobnych preparatów zawierających estry etylowe kwasów 
tłuszczowych,

• witamina A – odgrywa istotną rolę w procesie widzenia, jest 
niezbędna do wzrostu, rozwoju i czynności nabłonka skóry 
i błony śluzowej oraz tworzenia struktury kości,

• witamina D – reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową w or-
ganizmie, niestety ilość witaminy D3 w tranie jest zbyt niska, 
aby pokryć normy jej dziennego spożycia.[3]

Poinformuj pacjenta, że efekt działania tranu obserwowany jest 
przy regularnej, długotrwałej terapii.

Tran — Na co uważać?
Tran jest preparatem dobrze tolerowanym, jednak podczas jego 
stosowania mogą wystąpić nieprzyjemne zaburzenia ze strony 
układu pokarmowego (odbijanie, zgaga, „rybi” posmak). W celu 
ich uniknięcia tran należy przyjmować wraz z posiłkami, a dawkę 
dobową podzielić na 2-3 mniejsze porcje.

Nie zaleca się stosowania tranu kobietom w ciąży z uwagi na 
zawartość witaminy A, która w dużych dawkach może działać 
teratogennie.

Tran — Na jakie interakcje zwracać uwagę?
Kwasy omega-3, które są składnikiem tranu, stosowane w więk-
szych dawkach (4 g) mogą umiarkowanie wydłużać czas krwa-
wienia, o czym poinformuj pacjentów przyjmujących doustne 
środki przeciwzakrzepowe oraz tych, u których występuje duże 
ryzyko krwotoku (np. po zabiegach chirurgicznych).[4] Tran zawiera 
stosunkowo niedużo kwasów DHA i EPA i ryzyko interakcji jest 
znikome.

Tran — Dodatkowe informacje
Większość dostępnych na rynku preparatów tranu to suplementy 
diety, rejestrację jako lek OTC posiada obecnie jeden produkt – 
Tran Hasco. Tran dostępny jest w kapsułkach oraz w butelkach.

Przegląd Cochrane z 2018 roku na temat spożywania kwasów 
omega-3 w chorobach sercowo-naczyniowych nie potwierdza 
wpływu zwiększonego spożycia EPA i DHA na zmniejszenie ryzyka 
chorób serca, udaru mózgu lub zgonu z ich powodu. Przegląd 
potwierdza natomiast wpływ EPA i DHA na obniżenie poziomu 
trójglicerydów we krwi (w zależności od dawki odnotowano obni-
żenie poziomu TG do maksymalnie 15%), a także niewielki wpływ 
EPA i DHA na podwyższenie poziomu cholesterolu zarówno HDL, 
jak i LDL.[5]

Badania wskazują korzystny efekt dodatkowej suplementacji 
EPA (ok. 2 g dziennie) u osób z poważną depresją.[6][7] Podawanie 
tranu w powyższych przykładkach byłoby niestety nieefektywne, 

Komu polecić, jak stosować, na co uważać?
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lepszym rozwiązaniem jest suplementacja estrów etylowych 
kwasów omega-3.

Nienasycone kwasy tłuszczowe są podatne na utlenianie, na 
skutek którego mogą powstawać bardzo niekorzystne dla zdro-
wia nadtlenki. Bardzo istotna jest więc kontrola jakości tranu, 
zwłaszcza pod względem stopnia jego utlenienia. Wyraźny rybi 
zapach tranu może świadczyć o utlenieniu znacznej części kwa-

- Reklama -

sów omega, a tym samym o niskiej jakości produktu.

W 2016 roku Instytut Jakości Jagiellońskiego Centrum Innowacji 
przeprowadził badanie wybranych preparatów tranu pod wzglę-
dem m.in. zawartości kwasów omega, witamin oraz zanieczysz-
czeń, a także świeżości produktów. Wszystkie badane produkty 
spełniały kryteria jakości i czystości, chociaż niektóre mieściły się 
w górnych granicach norm.

autor: mgr farm. Magdalena Golec
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Wydrukuj i powieś na 
lodówce aptecznej!Ściąga Apteczna

MW, Tmax, PB i współczynnik M/P

Współczynnik M/P 
Współczynnik M/P (ang. milk/plasma) to współczynnik podziału 
mleko/osocze. Jest to stosunek stężenia leku w mleku matki do stę-
żenia leku w osoczu matki. Jeśli współczynnik M/P jest większy niż 
1, sugeruje to, że substancja może przenikać do mleka w istotnym 
stężeniu. Jeśli współczynnik M/P jest mniejszy niż 1, to prawdo-
podobnie lek przenika do mleka w znikomym stężeniu i może być 
bezpiecznie stosowany.

MW 
Im wyższa masa cząsteczkowa (MW, ang. Molecular Weight), tym 
trudniej substancja przenika do mleka. Przyjmuje się, że ryzyko 
przejścia do mleka substancji o MW > 800 Da jest znikome. Przykła-
dami substancji, które mogą być uznane za bezpieczne w karmie-
niu piersią ze względu na swoją dużą masę, są wszystkie insuliny 
i heparyny. 
 

PB 
PB (ang. Protein Binding) to stopień wiązania się leku z białkami. 
Aby substancja lecznicza mogła przenikać do mleka, musi być 
w formie wolnej, niezwiązanej z białkami osocza. Dlatego im 
wyższa wartość PB, tym mniejsza szansa, że substancja lecznicza 
przenika do mleka w istotnym stężeniu.

Parametr Tmax 
Tmax to czas, po którym stężenie leku w osoczu jest najwyższe. 
Jeżeli to możliwe, lepiej unikać karmienia w tym czasie. Poniżej 
znajdziesz wartości Tmax dla wybranych substancji leczniczych.

Substancja lecznicza Tmax
paracetamol 10–60 min

ibuprofen 1–2 h

kwas acetylosalicylowy 1–2 h

ketoprofen 1,2 h

loratadyna 1,3 h

drotaweryna 8–10 h

amoksycylina 1,5 h

azytromycyna 48–68 h

tynidazol 2 h

acyklowir 1,5–2 h
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Sprawdź swoją wiedzę
Krzyżówka Apteczna #13

 Napisz do redakcji:
redakcja@goniecapteczny.pl

Poziomo:
2. w USA: acetaminofen.
3. Inaczej wielopostaciowość.
5. Jej prekursorem jest L-DOPA.
6. Standaryzuje się na nią wyciągi z kasztanowca.
7. Niezbędne ____ kwasy tłuszczowe.
8.  ____ sulfuratum rubrum
9. Witamina B3.
 
Pionowo
1. Figura w czarny kolorze w ulotce leku podlegającego 
specjalnemu monitorowaniu.
2. Powstają z kwasu arachidonowego.
4. Dieta o udowodnionej skuteczności w nadciśnieniu 
tętniczym.

-Czym pływają NLPZety? 

-IbuPromem. 

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:

U chorych na cukrzycę dochodzi zaburzenia gospodarki wę-
glowodanowej, co powoduje podwyższony poziom glukozy 
we krwi. Niewłaściwa dieta lub przyjmowanie niektórych 
leków mogą sprawiać, że poziom cukru we krwi ulega znacz-
nym wahaniom. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich choruje 
na cukrzycę, bardzo ważne jest, abyś wiedział, jak może się 
objawiać zbyt niski lub zbyt wysoki poziom glukozy we krwi. 
Pamiętaj, że oba te stany mogą prowadzić do bardzo poważ-
nych konsekwencji zdrowotnych.

Hipoglikemia 
Hipoglikemia to zbyt niski poziom glukozy we krwi – poni-
żej 55 mg/dl. U osób chorych na cukrzycę za hipoglikemię 
uważa się spadek glikemii poniżej 70 mg/dl. Stan ten może 
być skutkiem niedostosowania dawki insuliny lub doustnego 
leku przeciwcukrzycowego do aktualnego poziomu cukru we 
krwi.

Hipoglikemię mogą też wywołać błędy w odżywianiu np. jeśli 
pominiesz jeden z posiłków, spożyjesz alkohol lub podej-
miesz zbyt intensywny wysiłek fizyczny. Pamiętaj, żeby mieć 
zawsze przy sobie słodką przekąskę, która w razie koniecz-
ności, po spożyciu szybko podniesie poziom cukru. Dobrym 
pomysłem jest też noszenie specjalnej opaski informującej 
innych o Twojej chorobie.

Objawy hipoglikemii to:
• uczucie senności i osłabienie, ból głowy,
• drżenie rąk,
• przyśpieszenie pracy serca,
• zimne poty,
• wilczy głód,
• zaburzenia pamięci.

Ponadto warto wiedzieć, że hipoglikemia może prowadzić 
również do wystąpienia kwasicy i śpiączki ketonowej – ostre-
go zespołu zaburzeń metabolicznych glukozy, gospodarki 
wodno-elektrolitowej oraz równowagi kwasowo-zasadowej, 
powstających w wyniku nagłego i znacznego niedoboru 
insuliny. Objawia się nadmiernym pragnieniem, suchością 
w jamie ustnej, zapachem acetonu z ust, nadmiernym od-
dawaniem moczu, sennością, a następnie zawrotami głowy, 
nudnościami i wymiotami.

Nieleczona kwasica prowadzi do śpiączki, która jest stanem 
zagrażającym życiu.

Hiperglikemia 
Hiperglikemia to stan zwiększonego poziomu cukru we krwi 
– powyżej 60-99 mg/dl (hiperglikemia poranna) lub 200 mg/
dl po posiłku. Może być skutkiem pominięcia dawki insuliny, 
zastosowania zbyt małej dawki lub zjedzenia zbyt dużego 
posiłku, a także infekcji czy stresu.

Objawy hiperglikemii to:
• nadmierne pragnienie,
• oddawanie dużych ilości moczu,
• suchość w ustach,
• senność i zmęczenie,
• problemy ze wzrokiem.

Hiperglikemia może prowadzić do wystąpienia tzw. zespołu 
hiperglikemiczno-hiperosmolalnego (ZHH), który charaktery-
zuje się podwyższonym stężeniem glukozy we krwi, odwod-
nieniem i niewydolnością nerek.

Objawia się zaburzeniami świadomości, przyśpieszonym 
i spłyconym oddechem, suchością skóry i błon śluzowych 
oraz obniżonym ciśnieniem krwi. Jest to stan zagrażający 
życiu.

Jakie są objawy hipoglikemii i hiperglikemii? 
[edukacja pacjenta]


