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Nowy rok 2021 to rok nadziei. Jeszcze chyba nigdy dotąd ta nadzieja nie była tak dobrze
określona i wspólna dla mieszkańców całego globu. I nigdy nie była tak prosta w założeniu:

powrót do zwykłego życia. Powrót do szkoły, do biura, do spotkań rodzinnych, do bezpiecznych
podróży... I nigdy jeszcze nie była chyba tak trudna do zrealizowania. Choć na początku wydawało
się, że wszystko idzie ku dobremu, bo wynaleziono i dopuszczono do obrotu szczepionkę, to teraz już
wiemy, że to ogromne przedsięwzięcie, jakim jest zaszczepienie jak największej części populacji,
będzie bardzo trudne do zrealizowania. Prognozy mówią, że zaszczepienie większości Polaków może
trwać nawet kilka lat. A czy szczepionka podana grupie „0” będzie wtedy jeszcze pełniła swoją rolę?
Wiele jest pytań i wątpliwości związanych z tą pandemią. Na pewno wiemy jedno: jedynie
współodpowiedzialność całego społeczeństwa w jej zwalczaniu dobrze rokuje na przyszłość. Dlatego
szczególnie bolesne jest podnoszenie wątpliwości w istnienie wirusa SARS-CoV-2 czy 
w ciężkość przebiegu COVID-19 przez niektórych lekarzy. Niestety, są takie osoby. Izby Lekarskie
powinny ze szczególną uwagą przyglądać się pod tym kątem mediom społecznościowym i aktywności
swoich członków.

Dopóki jednak pandemia nie odpuszcza, zachęcamy Państwa do udziału w konferencjach on-line 
i czytania „Świata Medycyny i Farmacji” jako jednego z najbardziej aktualnych źródeł wiedzy. W tym
numerze znajdziecie Państwo artykuły na temat leczenia infekcji bakteryjnych, ospy wietrznej,
schorzeń o podłożu autoimmunologicznym, jak łuszczyca, czy atopowym zapaleniu skóry. Zachęcam
również do lektury artykułów dotyczących problemów kardiologicznych, gastrologicznych czy
onkologicznych oraz wszystkich pozostałych. Uczestnikom konferencji i zjazdów, na których „Świat
Medycyny i Farmacji” będzie dystrybuowany, życzę owocnych obrad i zapraszam do prenumeraty
miesięcznika.

Z poważaniem

redaktor naczelna

Sza now ni Pań stwo
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Na początek chcielibyśmy zapytać, jak zmieniła się sytuacja pacjentów chorych na cukrzycę w okresie
pandemii COVID-19?

Pandemia COVID-19 wprowadziła nas wszystkich, w tym naszych pacjentów z cukrzycą, w nową,
zmienioną rzeczywistość. Strach przed infekcją, niepewność jutra, stres, depresja i zasiedzenie w domu
niekorzystnie wpływają na glikemię. Pacjenci muszą odnaleźć się w nowym wymiarze wizyt u diabetologa,
które niejednokrotnie są wizytami z wykorzystaniem narzędzi telemedycyny. U wielu chorych e-wizyta
może być alternatywnym, dobrym rozwiązaniem w opiece diabetologicznej, ale nie u wszystkich. Wizyta
pierwszorazowa czy wizyta w poradni z powodu ZSC (zespołu stopy cukrzycowej) powinna być wizytą
tradycyjną. Obawy pacjentów i strach przed COVID-19 niejednokrotnie opóźniają wizytę u lekarza, co
może mieć niebezpieczne następstwa. Z powodu przemianowania niektórych oddziałów diabetologicznych
w tzw. oddziały covidowe chorzy na cukrzycę odczuwają tę odmienność. W efekcie opóźniona
hospitalizacja z powodu dekompensacji cukrzycy częściej związana jest z wystąpieniem ostrego stanu
hiperglikemicznego.

Czy obserwuje Pani utrudnienia w dostępie do opieki medycznej tej grupy chorych i jak wpływają one
na stan zdrowia pacjentów?

Niestety tak. Obserwacja kliniczna z okresu pandemii COVID-19 pozwala wnioskować, że chorzy z nowym
rozpoznaniem cukrzycy trafiają do szpitala w cięższym metabolicznie stanie, częściej w obrazie ciężkiej
cukrzycowej kwasicy ketonowej. Po pandemii przekonamy się, jak COVID-19 wpłynął na przewlekłe powikłania
cukrzycy – z racji utrudnień, niechęci pacjentów do ich diagnostyki w tym czasie, możemy spodziewać się
niekorzystnych zdarzeń. Z drugiej strony, większa mobilizacja pacjentów do kontroli glikemii i lepszej
samoopieki może przyczynić się do zmniejszenia ryzyka rozwoju i progresji przewlekłych powikłań cukrzycy.  

Czy zachorowalność na COVID-19 wśród chorych z cukrzycą jest większa niż w pozostałej populacji?
Czy cukrzyca jest czynnikiem złym rokowniczo?

Nie można wnioskować, że cukrzyca zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19, ale dysponujemy
dowodami, że cukrzyca zwiększa ryzyko cięższego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19. Dotyczy to
szczególnie chorych ze złą kontrolą glikemiczną.

Jaki jest wpływ COVID-19 na wyrównanie glikemii? Czy w okresie zachorowania należy modyfikować
terapię u chorych? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Rozmowa z prof. dr hab. n. med. Dorotą
Zozulińską-Ziółkiewicz, kierownikiem 
Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych 
i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu, prezesem Polskiego
Towarzystwa Diabetologicznego



COVID-19, szczególnie jego ciężki przebieg, pogarsza wyrównanie glikemii. Wynika to z samego przebiegu
choroby i burzliwej reakcji zapalnej, jak i stosowanej terapii sterydowej. Chorzy na cukrzycę typu 2
stosujący terapię nieinsulinową w trakcie choroby COVID-19 w wielu przypadkach będą wymagali
okresowego leczenia insuliną. Chorzy na cukrzycę leczeni insuliną powinni mieć zmodyfikowane
dawkowanie insuliny, gdyż infekcja z reguły zwiększa zapotrzebowanie na insulinę. Modyfikacja leczenia
przeciwhiperglikemicznego wynika nie tylko z glikemii w trakcie COVID-19, ale także związana jest 
z ciężkością COVID-19.

Czy każdy chory na COVID-19 powinien być leczony insulinoterapią, jak to się czasem dzieje 
np. w innych stanach ostrych? Kiedy decydować się na insulinoterapię? Jaki rodzaj insulinoterapii
wybrać?

Nie każdy chory na cukrzycę typu 2 z COVID-19 będzie wymagał okresowego leczenia insuliną. Lekki
przebieg COVID-19 u dobrze wyrównanego metabolicznie pacjenta z cukrzycą typu 2 z normoglikemią
uzyskiwaną dzięki prowadzeniu zdrowego stylu życia i zażywaniu metforminy nie wymaga modyfikacji
terapii. Ciężki przebieg COVID-19 i konieczność hospitalizacji pacjenta z cukrzycą typu 2 przy glikemiach
przekraczających 180-200 mg/dl jest wskazaniem do okresowego leczenia insuliną. W warunkach
szpitalnych dedykowaną metodą insulinoterapii jest model wielokrotnych wstrzyknięć podskórnych insuliny
(insulina o przedłużonym działaniu, tzw. baza, i przed posiłkami bolusy szybko działającej insuliny). 
U chorych z bardzo wysokimi glikemiami i w ostrym stanie hiperglikemicznym zalecane jest podawanie
insuliny we wlewie dożylnym. Insulinoterapia wymaga częstej kontroli glikemii, co u chorych z COVID-19 
w przypadku braku samodzielności nie jest łatwe i bezpieczne. Rozwiązaniem zwiększającym
bezpieczeństwo insulinoterapii bez narażania personelu medycznego na częsty kontakt z pacjentem jest
zastosowanie systemów ciągłego monitorowania glikemii. Analiza glikemii na odległość pozwala na
prowadzenie insulinoterapii w sposób bezpieczny i skuteczny.

Czy doustne leczenie przeciwcukrzycowe może być kontynuowane w czasie zakażenia COVID-19?
Jak długo można kontynuować takie leczenie?

Tak jak wspomniałam wcześniej, doustne leczenie przeciwhiperglikemiczne może być kontynuowane 
u osób z cukrzycą z lekkim przebiegiem COVID-19 i osiąganymi docelowymi wartościami glikemii, 
tj. 70-180 mg/dl. Dostępne wytyczne postępowania u chorych na cukrzycę z COVID-19 zalecają
odstawienie flozyn, pioglitazonu w przypadkach wymagających hospitalizacji, metforminy, gliptyn 
i pochodnych sulfonylomcznika w zależności od glikemii i stanu klinicznego.

Czy są znane odległe powikłania COVID-19 w zakresie nieprawidłowości gospodarki
węglowodanowej? Czy przechorowanie COVID-19 zwiększa szansę na zachorowanie na cukrzycę?

Dane publikacyjne, a także obserwacje własne wskazują, że COVID-19 może przyczynić się do wzrostu
zachorowań na cukrzycę typu 1. W czasie pandemii wielokrotnie rozpoznawana jest cukrzyca 
z równoczesną diagnozą COVID-19. Podkreślić należy także, że zamykanie w domach, zasiedzenie i brak
ruchu w przyszłości mogą skutkować zwiększonym ryzykiem otyłości i cukrzycy typu 2.

Dzię ku je my za roz mo wę.
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Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lok. 27, 01-909 Warszawa, tel.: (22) 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl. Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ostro-
bramska 95, 04-118 Warszawa, tel. +22 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl, www.aurovitas.pl.
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Zastosowanie aceponianu metyloprednizolonu
w leczeniu kontaktowego zapalenia skóry

Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy (mGKS) są jed ną z naj -
czę ściej sto so wa nych w der ma to we ne ro lo gii grup te ra peu -
ty ków, które cha rak te ry zu ją się m.in. dzia ła niem prze ciw za -
pal nym. W od nie sie niu do ace po nia nu me ty lo pre dni zo lo nu
udo ku men to wa no, na prze strze ni wie lu lat ob ser wa cji kli -
nicz nych, za rów no du żą sku tecz ność w od nie sie niu do dzia -
ła nia prze ciw za pal ne go, jak rów nież re la tyw nie nie wiel kie
ry zy ko roz wo ju dzia łań nie po żą da nych ty po wych dla tej gru -
py far ma ceu ty ków. Stąd też lek ten znaj du je sze ro kie za sto -
so wa nie w te ra pii wie lu der ma toz o podło żu za pal nym,
w tym po wszech nie wy stę pu ją ce go kon tak to we go za pa le nia
skóry. W za leż no ści od cha rak te ry sty ki kli nicz nej zmian
w obrę bie skóry i ich lo ka li za cji, moż li wy jest od po wie dni
do bór podło ża le ku (maść, krem, emul sja itd.).

Wstęp

Miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy (mGKS) na le żą do gru -
py pre pa ra tów naj czę ściej sto so wa nych w der ma to lo gicz nej
te ra pii miej sco wej. Obe cnie do stęp nych jest bar dzo wie le
sub stan cji o zróż ni co wa nej si le dzia ła nia te ra peu tycz ne go, co
zo sta ło uwzglę dnio ne w sto sow nych kla sy fi ka cjach mGKS.
Z uwa gi na skut ki ubocz ne mGKS, do których za li cza my

m.in. trą dzik po ste ry do wy, zmia ny za ni ko we, roz stę py, te le -
an giek ta zje, prze bar wie nia, odbar wie nia skóry itd., na le ży
sto so wać wspo mnia ne pre pa ra ty przez moż li wie naj krót szy
czas i nie czę ściej niż dwa ra zy dzien nie (prak tycz nie apli ka -
cja le ku raz dzien nie za le ca na jest naj czę ściej). Nie za le ca się
z ko lei sto so wa nia mGKS w obrę bie skóry twa rzy, na rzą -
dów płcio wych oraz fał dów skór nych. Jed nak w prak ty ce kli -
nicz nej nie jed no krot nie stan der ma to lo gicz ny ob ser wo wa ny
u pa cjen ta wy ma ga za sto so wa nia mGKS rów nież w obrę bie
wspo mnia nych po wy żej oko lic cia ła. W tych przy pad kach
na le ży sto so wać mGKS o sła bej lub umiar ko wa nej si le dzia -
ła nia przez krót ki, a wręcz moż li wie jak naj krót szy okres cza -
su. Sub stan cją, która na pod sta wie wie lo let nich ba dań oraz
ob ser wa cji kli nicz nych[1] ma re la tyw nie ko rzy st ny pro fil bez -
pie czeń stwa, jest ace po nian me ty lo pre dni zo lo nu (MPA). 

Spo so bem na unik nię cie lub przy naj mniej zre du ko wa nie
moż li wo ści roz wo ju dzia łań nie po żą da nych zwią za nych ze
sto so wa niem mGKS jest tzw. wcze sna in ter wen cja, ce lem
której jest jak naj wcze śniej sze za sto so wa nie mGKS, co mo -
że za po bie gać roz wo jo wi ostro za pal nych zmian skór nych.
W tych przy pad kach mo że być wy ko rzy sta ny MPA, który
mi mo za li cze nia do mGKS o du żej si le dzia ła nia, odzna cza się
wy so kim pro fi lem bez pie czeń stwa. Z kli nicz ne go punk tu wi -
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Use of methylprednisolone aceponate in contact dermatitis
Summary

Topical glucocorticosteroids are one of the most widely used anti-inflammatory drugs in dermatology. Methylprednisolone aceponate,

according to the results of long-term observational studies, seems to be highly effective in terms of the anti-inflammatory properties, with 

a relatively low risk of developing side effects, which are considered to be typical for this group of medications. It is generally prescribed in the

treatment of various inflammatory dermatoses, including contact dermatitis, which is being often diagnosed in our daily practice. Depending

on the characteristics of skin lesions, as well as their localization, it is necessary to select the most appropriate formulation of the medication

(i.e. ointment, cream, emulsion etc.).

Keywords: contact dermatitis, methylprednisolone aceponate, treatment
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dze nia w przy pad ku po ja wie nia się są czą cych nadże rek (sku -
tek pę ka ją cych drob nych pę che rzy ków, pę che rzy lub roz -
dra pa nia swę dzą cych gru dek) pe ne tra cja le ku bę dzie oczy -
wi ście zde cy do wa nie więk sza, a za tem wzro śnie też ry zy ko
wy stą pie nia dzia łań nie po żą da nych. Waż ny jest rów nież
spo sób wy co fy wa nia się z le cze nia pro wa dzo ne go przy za -
sto so wa niu mGKS. Jak do tych czas nie opra co wa no wy tycz -
nych szcze góło wo okre śla ją cych wy stan da ry zo wa ną pro ce -
du rę koń cze nia te ra pii le ka mi na le żą cy mi do tej gru py far ma -
ceu ty ków. Naj czę ściej pro po nu je się jed nak stop nio we
zmniej sze nie czę sto ści sto so wa nia mGKS lub sto so wa nie le ków
o zmniej szo nej si le ich dzia ła nia ce lem unik nię cia tzw. efek tu
z odbi cia. Moż li wa jest rów nież tzw. te ra pia pod trzy mu ją ca
po le ga ją ca na sto so wa niu mGKS dwa ra zy w ty go dniu, a na -
stęp nie tyl ko w so bo tę i nie dzie lę (tzw. le cze nie we e ken do -
we). Po zwa la to przy naj mniej w pew nym stop niu na kon tro -
lę sta bil ne go sta nu der ma to lo gicz ne go oraz unik nię cie po -
waż nych za o strzeń pro ce su za pal ne go skóry[2].

Ace po nian me ty lo pre dni zo lo nu (MPA) to mGKS o sil -
nym dzia ła niu. Prze zna czo ny jest do sto so wa nia miej sco we -
go w ce lu zła go dze nia sta nu za pal ne go skóry o roz ma i tym
podło żu. Cha rak te ry zu je się dzia ła niem prze ciw świą do -
wym, prze ciw za pal nym i ob kur cza ją cym na czy nia krwio no -
śne. Sub stan cja czyn na wchła nia się przez skórę, a jej stę że -
nie w war stwie ro go wej na skór ka oraz w skórze wła ści wej
stop nio wo zmniej sza się, po cząw szy od warstw ze wnę trz -
nych, do warstw we wnę trz nych wspo mnia nych struk tur. Jej
me ta bo lit zde cy do wa nie sil niej wią że się z re cep to rem kor -
ty ko ste ro i do wym, co do wo dzi bio ak ty wa cji le ku w skórze[3].
MPA skła da się z czą stecz ki pre dni zo lo nu z wpro wa dzo ną
gru pą me ty lo wą w po zy cji C6, co po wo du je zwięk sze nie
ak tyw no ści we wnątrz ko mór ko wej le ku. Podwój na estry fi ka -
cja w po zy cji C17 i C21 po pra wia li po fil ność czą stecz ki i po -
wo du je sku tecz niej szą jej pe ne tra cję po przez war stwę ro go -
wą. Wy so ka li po fil ność le ku po wo du je zwięk sze nie stę że nia
czą stecz ki MPA w skórze przy nie o sią ga niu zwięk szo ne go
stę że nia w su ro wi cy, w związ ku z czym ry zy ko ogól no u stro -
jo wych dzia łań nie po żą da nych jest zre du ko wa ne[3]. Bu do wa
nie ha lo gen ko wa MPA rów nież wpły wa na wy so ką li po fil ność
i mniej sze ry zy ko po wi kłań ogól no u stro jo wych. Po prze nik -
nię ciu do krą że nia ogól ne go sub stan cja jest szyb ko in ak ty -
wo wa na w wy ni ku sprzę ga nia z kwa sem glu ku ro no wym.
Me ta bo li ty wy da la ne są głów nie przez ner ki. Czas pół tr wa -
nia we krwi wy no si oko ło 16 h.  MPA, dzię ki spe cy ficz nej
bu do wie, jest le kiem wy so ce sku tecz nym i bez piecz nym.
Mi mo za li cze nia do gru py sil nych mGKS, sub stan cja jest sto -
so wa na u dzie ci. Na pod sta wie wła snych ob ser wa cji, dzia ła -
nia nie po żą da ne prak tycz nie nie wy stę pu ją. 

MPA jest za re je stro wa ny w Pol sce do sto so wa nia u dzie ci,
które ukoń czy ły 2 rok ży cia, jed nak ba da nia wska zu ją na bez -
pie czeń stwo MPA tak że u młod szych dzie ci (już od 3 m.ż.)[4].

Za le ca ne daw ko wa nie MPA jest ta kie sa mo w przy pad -
ku dzie ci, jak i osób do ro słych, czy li raz dzien nie. Jed nak na -
le ży pa mię tać, że każ do ra zo wo czę stość sto so wa nia pre pa -
ra tu, jak rów nież czas le cze nia, na le ży do sto so wać in dy wi -
du al nie do sta nu kli nicz ne go kon kret ne go pa cjen ta[4].

Kon tak to we za pa le nie skóry

Kon tak to we za pa le nie skóry (KZS) jest czę stą der ma to zą
mo gą cą wy stą pić prak tycz nie w każ dym wie ku. Scho rze nie to
jest za zwy czaj wy wo ła ne eks po zy cją skóry pa cjen ta na sub -
stan cje o dzia ła niu to ksycz nym. Me cha nizm po wsta wa nia za -
pal nych zmian skór nych mo że odby wać się bez po bu dza nia
od po wie dzi ze stro ny lim fo cy tów T (sub stan cje draż nią ce) lub
przez ma ło czą stecz ko we związ ki che micz ne, które mo dy fi ku -
ją biał ka oraz po bu dza ją wro dzo ną i na by tą od po wiedź im mu -
no lo gicz ną (aler ge ny kon tak to we). A za tem kon tak to we za pa -
le nie skóry mo że mieć cha rak ter to ksycz ny lub aler gicz ny.

Uwa ża się, że prak tycz nie każ da oso ba w mniej szym lub
więk szym stop niu do świad czy ła w swo im ży ciu wy stą pie nia
zmian o cha rak te rze kon tak to we go za pa le nia skóry. Na to -
miast wy stę po wa nie aler gicz ne go kon tak to we go za pa le nia
skóry (AKZS) obejmuje oko ło 15-20% po pu la cji i do ty czy
przy pad ków, kie dy stwier dza się uczu le nie na co naj mniej
jed ną sub stan cją che micz ną, naj czę ściej ni kiel, do dat ki za pa -
cho we i kon ser wan ty. Bar dzo istot ną kwe stię sta no wi za wo -
do we kon tak to we za pa le nie skóry. Jest to naj czę st sza cho -
ro ba skóry zwią za na z pra cą i wią że się ze znacz ny mi ko szta -
mi (dia gno sty ka, zmia na miej sca pra cy, prze kwa li fi ko wa nie
za wo do we, od szko do wa nia itd.). Do zna nych czyn ni ków
ry zy ka na le żą płeć (czę ściej u ko biet), wiek (z czę st szym po -
cząt kiem w mło dym wie ku), eks po zy cja w miej scu pra cy
oraz w nie których przy pad kach pre dy spo zy cje ge ne tycz ne[4]. 

KZS z podraż nie nia mo gą wy stą pić u każ dej oso by ma -
ją cej kon takt z sub stan cją draż nią cą. W przy pad ku AKZS
zmia ny wy stę pu ją u osób, u których do szło już wcze śniej do
uczu le nia. Ge ne ral nie KZS (za rów no w po sta ci z podraż nie -
nia, jak też aler gicz nej) ma prze bieg ostry lub prze wle kły.
Cha rak te ry stycz ne dla ostre go wy pry sku są roz wi ja ją ce się
w obrę bie skóry ob ję tej pro ce sem cho ro bo wym grud ki
i pę che rzy ki, nie jed no krot nie zle wa ją ce się w więk sze ogni -
ska ru mie nio wo-wy się ko we, o nie re gu lar nych za ry sach, za -
zwy czaj nie o stro od gra ni czo ne od ota cza ją cej zdro wej
skóry. Czę stym po wi kła niem KZS jest wtór ne za ka że nie
ma ni fe stu ją ce się obe cno ścią wy dzie li ny za pal nej, za sy cha ją -
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cej w mio do wo żół te stru py (im pe ti gi ni za cja). W po sta ci
prze wle kłej, po ustą pie niu ostre go sta nu za pal ne go, prze wa -
ża umiar ko wa ny ru mień, złu szcza nie, po gru bie nie skóry
oraz nadmier ne ro go wa ce nie na skór ka. Czę sto ob ser wu je -
my rów nież li che ni fi ka cję, czy li stan wy stę pu ją cy w przy pad -
kach o prze wle kłym prze bie gu KZS. Cha rak te ry sty ka li che -
ni fi ka cji obej mu je po gru bie nie i wzmo żo ne po let ko wa nie
na skór ka, przy po mi na ją ce skórę oglą da ną przez szkło po -
więk sza ją ce. Ob ja wem podmio to wym po da wa nym przez
pa cjen tów jest za zwy czaj upo rczy wy świąd skóry. 

Dia gno sty ka KZS po le ga głów nie na szcze góło wo prze -
pro wa dzo nym ba da niu podmio to wym i przedmio to wym.
Ce lem po twier dze nia lub wy klu cze nia tła aler gicz ne go prze -
pro wa dza ne są na skór ko we te sty płat ko we (NTP). Czu łość
i swo i stość tej me to dy okre śla się na 70-80%. Ist nie ją wy -
stan da ry zo wa ne ze sta wy aler ge nów kon tak to wych sto so -
wa nych w te go ty pu te stach (stan dar do we i za wo do we, sto -
ma to lo gicz ne, orto pe dycz ne i wie le in nych, mniej ty po -
wych). Uzu peł nie niem ich mo gą być próby otwar te, czy li
po wta rzal ne apli ka cje ba da nej sub stan cji w ob sza rze skóry
wy bra nej do prze pro wa dze nia te stu (re pe a ted open ap pli -
ca tion test, RO AT). Isto ta te stu płat ko we go po le ga na wy -
wo ła niu w miej scu apli ka cji aler ge nu ogni ska wy pry sku
(zmia na ru mie nio wo-obrzę ko wa, w obrę bie której po wsta -
ją grud ki zmie nia ją ce się stop nio wo w pę che rzy ki wy peł nio -
ne tre ścią su ro wi czą). Z wy bo ru miej scem na kła da nia te -
stów jest skóra ple ców (oko li ca mię dzy ło pat ko wa). W przy -
pad kach szcze gól nych, np. z po wo du roz le głych ta tu a ży,
zna mion, blizn lub sta nu ery tro der mii, aler ge ny moż na apli -
ko wać w obrę bie skóry ra mion lub ud. Dia gno sty kę na le ży

roz po cząć od za ło że nia pa ne lu słu żą ce go do ba dań prze sie -
wo wych (tzw. Eu ro pej ska Se ria Pod sta wo wa – se ria aler ge -
nów kon tak to wych stan dar do wych, z który mi sty ka my się
wszy scy). W za leż no ści od in for ma cji uzy ska nych pod czas
ba da nia podmio to we go ze staw pod sta wo wy mo że my po -
sze rzyć o aler ge ny o więk szej swo i sto ści (np. ze staw sto ma -
to lo gicz no-orto pe dycz ny). Płyt ki te sto we za wie ra ją ce hap te -
ny na kła da się na nie zmie nio ną cho ro bo wo skórę na okres
48 go dzin. Po tym cza sie usu wa się je, a miej sca przy le ga nia
po szcze gól nych sub stan cji do kła dnie za zna cza. Pierw sze go
od czy tu do ko nu je się pół go dzi ny po usu nię ciu te stów (ustą -
pie nie podraż nie nia po od kle je niu pły tek), a na stęp ne go po
ko lej nych 48 go dzi nach (72 go dzi ny od na ło że nia te stów,
w nie których przy pad kach po 96 go dzi nach). W przy pad ku
podej rze nia uczu le nia na miej sco we mGKS za le ca się do dat -
ko wy od czyt po 7 dniach. NTP nie ma ją ogra ni czeń wie ko -
wych. Nie wy ma ga się rów nież od sta wie nia le ków prze ciw -
hi sta mi no wych przed wy ko na niem ba da nia. Od stęp po mię -
dzy za koń cze niem po bie ra nia gli ko kor ty ko ste ro i dów
sy ste mo wych a wy ko na niem NTP po wi nien wy no sić 1 mie -
siąc. W przy pad ku sto so wa nia mGKS le cze nie na le ży za koń -
czyć ty dzień przed wy ko na niem NTP. W przy pad ku miej -
sco wych in hi bi to rów kal cy neu ry ny (pi me kro li mus, ta kro li -
mus) okres ten po wi nien wy no sić 2 ty go dnie. Z uwa gi na
dzia ła nie im mu no su pre syj ne UV nie na le ży eks po no wać
skóry na pro mie nio wa nie sło necz ne przez okres 6 ty go dni
przed wy ko na niem NTP. Te stów nie na le ży wy ko ny wać
u ko biet w cią ży i kar mią cych. Nie wy ko nu je się ba da nia
u pa cjen tów bę dą cych w trak cie le cze nia im mu no su pre syj -
ne go, ra dio te ra pii, czyn nej cho ro by no wo two ro wej lub

Ryc. 1. Silnie dodatni odczyn w naskórkowych testach p³atkowych



cier pią cych na de fek ty im mu no lo gicz ne. W wy bra nych przy -
pad kach wy ko na nie NTP jest moż li we w trak cie le cze nia
(przy kła do wo cy klo spo ry ną, je śli jej po da wa nie jest bez -
wzglę dnie ko niecz ne), jed nak z wy ra źnym za zna cze niem, że
wy nik mo że nie być w peł ni wia ry god ny w związ ku z po bie -
ra ny mi le ka mi im mu no su pre syj ny mi. Prze ciw wska za niem
jest rów nież ostra fa za cho ro by za pal nej skóry.

Przy od czy ty wa niu przyj mu je się na stę pu ją cą ska lę oce -
ny uzy ska nych wy ni ków:
– ujem ny (brak zmian w miej scu przy ło że nia aler ge nu)
+? od czyn wąt pli wy (tyl ko sła bo na si lo ny ru mień)
+ sła bo do dat ni (ru mień i obrzęk)
++ do dat ni (ru mień, obrzęk, grud ki i/lub pę che rzy ki)
+++ sil nie do dat ni (ru mień, obrzęk, grud ki, pę che rzy ki

roz prze strze nia ją ce się po za miej sce przy le ga nia
aler ge nu)

IR od czyn z podraż nie nia (ru mień bez obrzę ku, du że
pę che rze, wy bro czy ny)

Po za koń cze niu dia gno sty ki pa cjent po wi nien otrzy mać
pi sem ną in for ma cję na te mat uczu la ją cych sub stan cji oraz
wy szcze gól nie nie źródeł ich po ten cjal ne go wy stę po wa nia[5].

Le cze nie KZS po le ga głów nie na iden ty fi ka cji i eli mi na cji
szko dli wych sub stan cji z oto cze nia pa cjen ta. Cho ry po wi -
nien ro zu mieć isto tę cho ro by. Po wi nien być świa do my, że
jest to cho ro ba prze wle kła i na wro ty zmian są moż li we i wy -
ma ga ją na tych mia sto wej in ter wen cji te ra peu tycz nej. 

Waż ną ro lę od gry wa pra wi dło wa pie lę gna cja skóry,
a więc sto so wa nie emo lien tów i kre mów ba rie ro wych kil ka
ra zy dzien nie. Nie jed no krot nie sto so wa nie wy łącz nie der -
mo ko sme ty ków za po bie ga czę stym na wro tom i eli mi nu je
ko niecz ność sto so wa nia le ków. 

Pod sta wą le cze nia KZS jest sto so wa nie mGKS. Do bie ra -
my po stać le ku i si łę dzia ła nia z uwzglę dnie niem cha rak te ru
zmian skór nych, ich lo ka li za cji, roz le gło ści, a tak że wie ku pa -
cjen ta. Wy god nym roz wią za niem są pre pa ra ty, które wy stę -
pu ją w róż nych po sta ciach (krem, maść oraz emul sja). Przy -
kła dem mo że być MPA. W przy pad ku lo ka li za cji zmian skór -
nych w obrę bie skóry twa rzy, szyi czy w obrę bie fał dów
skór nych (w miej scach, gdzie skóra jest zde cy do wa nie cień -
sza) ma my moż li wość za sto so wa nia miej sco wych in hi bi to -
rów kal cy neu ry ny (ta kro li mus i pi me kro li mus), które nie są
obar czo ne ry zy kiem wy wo ły wa nia dzia łań nie po żą da nych
ty po wych dla mGKS, przy kła do wo ta kich jak atro fia skóry
czy roz sze rze nie na czyń krwio no śnych. Jed nak że do stęp ne
są też wy ni ki ba dań mówią ce o sku tecz no ści i bez pie czeń -
stwie MPA w przy pad ku sto so wa nia le ku rów nież w obrę -
bie skóry twa rzy. W ba da niu tym nie ob ser wo wa no wy stą -

pie nia za pa le nia oko ło u st ne go skóry, atro fii oraz in nych
wspo mnia nych już dzia łań nie po żą da nych mGKS[6]. W cięż -
kich przy pad kach KZS, zwła szcza AKZS z czę sty mi na wro ta -
mi zmian, za cho dzi ko niecz ność za sto so wa nia ogól nych le -
ków im mu no su pre syj nych. Uni ka się prze wle kłe go sto so -
wa nia gli ko kor ty ko ste ro i dów ogól nych z uwa gi na do brze
nam zna ne moż li we dzia ła nia nie po żą da ne. Ta gru pa le ków
za le ca na jest ja ko tzw. le cze nie in ter wen cyj ne, w ostrej fa zie
scho rze nia (po da wa nie le ków ogól nie ogra ni cza się do kil ku
dni). Przy ko niecz no ści prze wle kłe go le cze nia im mu no su -
pre syj ne go za le ca się włą cze nie przede wszy st kim cy klo spo -
ry ny A. In ne opcje le cze nia obej mu ją za sto so wa nie przy kła -
do wo me to tre ksa tu oraz aza tio pry ny. Le cze niem uzu peł nia -
ją cym są le ki prze ciw hi sta mi no we. W przy pad ku wtór ne go
nad ka że nia ko niecz ne jest też do da nie le ków prze ciw drob -
no u stro jo wych[7].

Ace po nian me ty lo pre dni zo lo nu jest sku tecz ną opcją le -
cze nia wie lu der ma toz za pal nych o zróż ni co wa nym tle etio -
pa to ge ne tycz nym. Cha rak te ry zu je się du żą sku tecz no ścią
i wy so kim pro fi lem bez pie czeń stwa. Dzię ki wy stę po wa niu
w kil ku for mu la cjach ga le nicz nych (maść, krem lub emul sja)
moż li wy jest od po wie dni do bór sto sow nej po sta ci le ku,
w za leż no ści od cha rak te ry sty ki, lo ka li za cji czy też przy kła do -
wo roz le gło ści zmian skór nych. MPA zna lazł bar dzo sze ro -
kie za sto so wa nie m.in. w le cze niu pa cjen tów pre zen tu ją -
cych ob ja wy róż nych odmian KZS.
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Łuszczyca w dobie pandemii COVID-19.
Ocena dostępnych metod leczenia 

ze szczególnym uwzględnieniem preparatu
acytretyny
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Psoriasis in the COVID-19 pandemic. Assessment of available treatment methods, with particular emphasis
on acitretin
Summary

In January 2020, it was announced that the symptoms of the Coronavirus disease 2019 (COVID-19) were caused by the new severe acute

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV-2). Due to very rapid spread of the virus, the World Health Organization (WHO) announced on

March 11, 2020 state of pandemic. Psoriasis is a chronic inflammatory disease in which the pathogenesis of autoimmune processes related

to the excessive activity of T lymphocytes producing pro-inflammatory cytokines. In the treatment of mild psoriasis lesions, topical medications

are primarily used, while in the treatment of patients with moderate and severe psoriasis, the following are administrated: phototherapy,

photochemotherapy, classic anti-psoriasis drugs (methotrexate, cyclosporin A, acitretin), biological drugs and the new low-molecular weight

agents (apremilast, dimethyl fumarate). Acitretin is an oral retinoid, vitamin-A derivative. Its mechanism of action is based on the

differentiation and proliferation of the epidermis, has anti-inflammatory and immunomodulatory effects. There is currently no evidence that

the use of acitretin is safe in patients diagnosed with COVID-19, however, it seems that this medication should be preferred in the treatment

of psoriasis in the SARS-CoV-2 pandemic because, unlike methotrexate and cyclosporin A, it has no immunosuppressive effect. Currently in

Poland, also the biological drugs are used to treat patients with moderate to severe plaque psoriasis and aggressive psoriatic arthritis. In the

time of the COVID-19 pandemic, some patients and doctors may have doubts about the continuation and inclusion of drugs from this group

in psoriasis therapy, due to the increased risk of upper respiratory tract infections during biological treatment. Data available in the literature

suggest that treatment of psoriasis and psoriatic arthritis does not significantly increase the risk of SARS-CoV-2 infection and more severe

course of COVID-19. The largest dermatological societies do not recommend discontinuation of biological drug therapy among patients without

symptoms of infection and without a positive test for SARS-CoV-2 infection. Some of them also do not recommend discontinuation or dose

modification of drugs among patients during therapy with immunomodulating preparations, such as acitretin. However, treatment should be

stopped immediately if SARS-CoV-2 infection is suspected or confirmed. Despite the recommendations of dermatological societies and reports

from an increasing number of scientific studies, there are currently no conclusive data on the risk of SARS-CoV-2 infection and the course of

COVID-19 among patients with psoriasis during therapy with immunosuppressants or immunomodulators.

Keywords: COVID-19, acitretin, biological drugs, psoriasis
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W stycz niu 2020 ro ku ogło szo no, że ob ja wy CO VID-19
wy wo łu je no wy ko ro na wi rus SARS-CoV-2. Ze wzglę du na
bar dzo szyb kie roz prze strze nia nie się wi ru sa na ca łym glo bie
Świa to wa Orga ni za cja Zdro wia (WHO) ogło si ła 11 mar ca
2020 r. stan pan de mii. Łu szczy ca jest prze wle kłą cho ro bą za -
pal ną, w której pa to ge ne zie od gry wa ją ro lę pro ce sy au to im -
mu no lo gicz ne zwią za ne z nadmier ną ak tyw no ścią lim fo cy -
tów T pro du ku ją cych cy to ki ny pro za pal ne. W le cze niu zmian
łu szczy co wych o nie wiel kim na si le niu za sto so wa nie znaj du ją
przede wszy st kim le ki miej sco we, na to miast w te ra pii pa cjen -
tów z umiar ko wa ną i cięż ką po sta cią łu szczy cy sto so wa ne są:
fo to te ra pia, fo to che mo te ra pia, kla sycz ne le ki prze ciw łu szczy -
co we (me to tre ksat, cy klo spo ry na A, acy tre ty na), le ki bio lo -
gicz ne oraz no we sub stan cje drob no czą stecz ko we (apre mi -
last, ester di me ty lo wy kwa su fu ma ro we go). Acy tre ty na jest
do u st nym re ti no i dem, po chod ną wi ta mi ny A. Me cha nizm jej
dzia ła nia opar ty jest na róż ni co wa niu i pro li fe ra cji na skór ka,
ma dzia ła nie prze ciw za pal ne i im mu no mo du lu ją ce. Nie ma
obe cnie do wo dów, że sto so wa nie acy tre ty ny jest bez piecz -
ne wśród pa cjen tów z in fek cją CO VID-19, jed nak że wy da je
się, że pre pa rat ten po wi nien być pre fe ro wa ny pod czas le -
cze nia łu szczy cy w pan de mii, gdyż w prze ci wień stwie do
me to tre ksa tu i cy klo spo ry ny A nie ma on dzia ła nia im mu no -
su pre syj ne go. W le cze niu pa cjen tów z umiar ko wa ną i cięż ką
po sta cią łu szczy cy plac ko wa tej oraz łu szczy co wym za pa le -
niem sta wów o prze bie gu agre syw nym u czę ści cho rych sto -
su je się le ki bio lo gicz ne. W do bie pan de mii CO VID-19 część
pa cjen tów i le ka rzy mo że mieć wąt pli wo ści zwią za ne z kon -
ty nu a cją oraz włą cze niem do te ra pii łu szczy cy le ków bio lo -
gicz nych ze wzglę du na wzrost ry zy ka wy stą pie nia in fek cji
gór nych dróg od de cho wych w trak cie te ra pii. Da ne do stęp -
ne w li te ra tu rze su ge ru ją, że le cze nie łu szczy cy oraz łu szczy -
co we go za pa le nia sta wów le ka mi sto so wa ny mi ogól nie nie
zwięk sza istot nie ry zy ka za ka że nia SARS-CoV-2 oraz cięż sze -
go prze bie gu CO VID-19. Naj więk sze to wa rzy stwa der ma -
to lo gicz ne nie za le ca ją prze ry wa nia te ra pii le ka mi bio lo gicz ny -
mi pa cjen tom bez ob ja wów in fek cji oraz bez po zy tyw ne go
wy ni ku ba da nia w kie run ku za ka że nia SARS-CoV-2. Część
z nich nie za le ca rów nież prze ry wa nia ani mo dy fi ka cji daw ki
le ków im mu no mo du lu ją cych, ta kich jak mię dzy in ny mi acy -
tre ty na. Jed nak że ku ra cję na le ży na tych miast prze rwać
w mo men cie podej rze nia za ka że nia SARS-CoV-2 bądź po -
twier dzo ne go CO VID-19. Po mi mo re ko men da cji i za le ceń
to wa rzystw der ma to lo gicz nych oraz do nie sień z co raz licz niej -
szych ba dań na u ko wych, nie ma obe cnie jed no znacz nych da -
nych do ty czą cych ry zy ka za ka że nia SARS-CoV-2 oraz prze bie -
gu CO VID-19 wśród pa cjen tów z łu szczy cą w trak cie te ra pii
le ka mi im mu no su pre syj ny mi bądź im mu no mo du lu ją cy mi.

Wstęp

W gru dniu 2019 ro ku w Chi nach zdia gno zo wa no kil ka
przy pad ków za pa le nia płuc o nie zna nej etio lo gii. W stycz niu
2020 ro ku ogło szo no, że ob ja wy cho ro by (co ro na vi rus
disease 2019; CO VID-19) wy wo łu je no wy ko ro na wi rus ze -
spo łu cięż kiej ostrej nie wy dol no ści od de cho wej (SARS-
-CoV-2)[1,2]. Ze wzglę du na bar dzo szyb kie roz prze strze nia -
nie się wi ru sa na ca łym świe cie Świa to wa Orga ni za cja Zdro -
wia (WHO) ogło si ła 11 mar ca 2020 r. stan pan de mii. 
Do chwi li obe cnej za ka żo nych zo sta ło 71 051 805 osób, 
a 1 608 648 zmar ło w wy ni ku ob ja wów cho ro by (stan na 
14 gru dnia 2020 r.)[3]. Za ka że nie SARS-CoV-2 jest czę ściej
roz po zna wa ne u męż czyzn i do ty ka głów nie osoby po 40. ro -
ku ży cia[4,5]. Głów ną dro gą za ka że nia są gór ne dro gi od de -
cho we. Po okre sie in ku ba cji trwa ją cym 2-14 dni u pa cjen ta
po ja wia ją się pierw sze ob ja wy cho ro by[6]. Naj czę st sze z nich
to: go rącz ka, złe sa mo po czu cie/zmę cze nie, ka szel, ucisk
w klat ce pier sio wej, du szność. Cza sa mi ob ja wy obej mu ją za -
bu rze nia wę chu i/lub sma ku, ob ja wy żo łąd ko wo-je li to we (bóle
brzu cha, nud no ści, wy mio ty, bie gun ka) lub zmia ny skór ne[4,5,7,8].

We dług da nych WHO[9,10] oko ło 80% pa cjen tów z po -
twier dzo nym za ka że niem SARS-CoV-2 nie wy ma ga opie ki
szpi tal nej z po wo du ła god ne go lub bez o bja wo we go prze -
bie gu cho ro by. Ta ki prze bieg za ka że nia naj czę ściej wy stę pu -
je u dzie ci i mło dych do ro słych, którzy wy ma ga ją izo la cji od
re szty spo łe czeń stwa[4,11,12].

Łu szczy ca jest prze wle kłą cho ro bą za pal ną, w pa to ge ne -
zie której ro lę od gry wa ją pro ce sy au to im mu no lo gicz ne
zwią za ne z nadmier ną ak tyw no ścią lim fo cy tów T pro du ku ją -
cych cy to ki ny pro za pal ne, ta kie jak czyn nik mar twi cy no wo -
two ru � (TNF-�), in ter leu ki ny 17 (IL-17) oraz IL-23[13,14].

W le cze niu zmian łu szczy co wych o nie wiel kim na si le niu
za sto so wa nie znaj du ją przede wszy st kim le ki sto so wa ne
miej sco wo, ta kie jak po chod ne wi ta mi ny D3, pre pa ra ty gli -
ko kor ty ko ste ro i do we, re ti no i dy, in hi bi to ry kal cy neu ry ny czy
rza dziej cy gno li na oraz dzieg cie[15,16]. 

W te ra pii pa cjen tów z umiar ko wa ną i cięż ką po sta cią łu -
szczy cy sto so wa ne są me to dy fo to te ra pii, fo to che mo te ra pii,
kla sycz ne le ki prze ciw łu szczy co we (me to tre ksat, cy klo spo -
ry na A, acy tre ty na), le ki bio lo gicz ne oraz no we sub stan cje
drob no czą stecz ko we (apre mi last, ester di me ty lo wy kwa su
fu ma ro we go)[16].

Acy tre ty na

Do u st ny re ti no id, acy tre ty na, jest po chod ną wi ta mi ny A,
a jej ak tyw ny me ta bo lit, etre ty nat, był sto so wa ny w le cze niu
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łu szczy cy we wcze snych la tach 80. XX wie ku. Acy tre ty na
zo sta ła do pu szczo na do te ra pii łu szczy cy przez Agen cję
Żyw no ści i Le ków (Fo od and Drug Ad mi ni stra tion, FDA)
w 1997 ro ku. Me cha nizm dzia ła nia re ti no i dów nie jest do
koń ca po zna ny. Wpły wa ją one na róż ni co wa nie i pro li fe ra -
cję na skór ka, a tak że ma ją dzia ła nie prze ciw za pal ne i im mu -
no mo du lu ją ce[17]. Nie wy ka zu jąc dzia ła nia im mu no su pre syj -
ne go, acy tre ty na oka za ła się sku tecz ną i bez piecz ną me to dą
le cze nia łu szczy cy wśród pa cjen tów za ka żo nych wi ru sem
HIV[18]. Acy tre ty na wy ka zu je du żą sku tecz ność w le cze niu
cięż kich po sta ci łu szczy cy, ta kich jak łu szczy ca ery tro der -
micz na[19], łu szczy ca kro st ko wa dło ni i pode szew czy uo gól -
nio na łu szczy ca kro st ko wa[20,21].

Daw ko wa nie

W le cze niu łu szczy cy acy tre ty nę sto su je się w daw kach
od 10 do 50 mg na do bę[22]. Lek mo że być tak że sto so wa ny
u dzie ci (nie za le ca się prze kra cza nia daw ki 0,5 mg/kg
m.c./do bę). Le cze nie jest z re gu ły do brze to le ro wa ne, do
dzia łań nie po żą da nych na le żą naj czę ściej bóle gło wy i su -
chość skóry. Dłu go trwa łe sto so wa nie le ku u dzie ci nie jest
wska za ne, jed nak przy ko niecz no ści dłu giej te ra pii po win no
się mo ni to ro wać roz wój ko ść ca[16,23]. Peł ny efekt te ra peu -
tycz ny acy tre ty ny wi docz ny jest z re gu ły po 3-6 mie sią cach
od wdro że nia le cze nia[24].

Dzia ła nia nie po żą da ne

Wszy st kie re ti no i dy na le żą do le ków te ra to gen nych i nie
mo gą być sto so wa ne u ko biet w cią ży. Pa cjent ki de cy du ją ce
się na te ra pię pre pa ra tem acy tre ty ny mu szą sto so wać sku -
tecz ną an ty kon cep cję w trak cie przyj mo wa nia le ku oraz
przez 3 la ta po za koń cze niu ku ra cji (ze wzglę du na dłu go -
trwa łe ma ga zy no wa nie me ta bo li tów acy tre ty ny w tkan ce
tłu szczo wej). Nie wy ka za no dzia łań nie po żą da nych do ty czą -
cych po czę cia dziec ka przez męż czyzn w trak cie le cze nia
acy tre ty ną. Pa cjen ci przyj mu ją cy re ti no i dy nie mo gą być
daw ca mi krwi[16,17].

Acy tre ty na mo że wy ka zy wać tak że dzia ła nie he pa to to -
ksycz ne, zwy kle do ty czą ce pa cjen tów nadu ży wa ją cych al ko -
ho lu, sto su ją cych jed no cze śnie in ne le ki uszka dza ją ce ko -
mór ki wą tro bo we, a tak że za ży wa ją cych do dat ko wo wi ta -
mi nę A lub ka ro te no i dy, mię dzy in ny mi te za war te
w wa rzy wach[16].

In ne dzia ła nia nie po żą da ne acy tre ty ny są mi ni ma li zo wa -
ne po przez od po wie dnie daw ko wa nie, mo ni to ro wa nie
i do bór pa cjen tów[25]. Po za dzia ła niem te ra to gen nym i he pa -

to to ksycz nym, do naj waż niej szych dzia łań nie po żą da nych
le ku na le żą: su cho ść oka oraz błon ślu zo wych, krwa wie nia
z no sa, za pa le nie czer wie ni war go wej, łam li wość pa znok -
ci[17]. Wy pa da nie wło sów wy stę pu je czę ściej u ko biet, zwła -
szcza sto su ją cych daw ki prze kra cza ją ce 17,5 mg dzien nie.
Rza dziej wy stę pu ją cym dzia ła niem nie po żą da nym jest ro-
der ma ti tis, który ob ja wia się na si lo nym ru mie niem, złu szcza -
niem, su cho ścią, pie cze niem i świą dem skóry[26]. Efek tem dłu -
go trwa łe go le cze nia acy tre ty ną mo gą być ziar ni nia ki ro po -
twór cze, szcze gól nie w oko li cach oko ło pa znok cio wych[17,27].

Hi per li pi de mia wy stę pu je u 25%-50% pa cjen tów i jest
naj czę ściej ob ser wo wa nym od chy le niem w ba da niach la bo -
ra to ryj nych zwią za nym ze sto so wa niem acy tre ty ny[28]. Ry zy -
ko hi per tri gli ce ry de mii wy wo ła nej przez re ti no i dy jest wy ż -
sze u pa cjen tów z oty ło ścią, cu krzy cą lub nadmier nie spo ży -
wa ją cych al ko hol[28]. U dzie ci na le ży pa mię tać o ry zy ku
przed wcze sne go za ra sta nia na sad ko ści dłu gich i zwią za ną
z tym ko niecz no ścią mo ni to ro wa nia wzro stu i sta nu ko ść ca[16,23].

Le cze nie łu szczy cy w do bie pan de mii CO VID-19

Ana li zu jąc wy ni ki ba dań, wy da je się, że czę stość za ka żeń
SARS-CoV-2 oraz prze bieg CO VID-19 wśród pa cjen tów
z łu szczy cą są zbli żo ne do po pu la cji ogól nej[29-33], jed nak że
ist nie je kil ka do nie sień na u ko wych za prze cza ją cych te mu
twier dze niu. Mię dzy in ny mi ba da nie prze pro wa dzo ne
w Wiel kiej Bry ta nii z udzia łem po nad 17 mi lio nów pa cjen -
tów wy ka za ło ma łe, ale sta ty stycz nie istot ne zwięk szo ne ry -
zy ko zgo nu z po wo du CO VID-19 u osób z łu szczy cą, reu -
ma to i dal nym za pa le niem sta wów lub tocz niem ru mie nio wa -
tym ukła do wym[34].

Co wię cej, cięż ki prze bieg CO VID-19 jest zwią za ny
z czyn ni ka mi ry zy ka, ta ki mi jak wiek po nad 60 lat, wy stę po -
wa nie cho ro by nie do krwien nej ser ca, cho rób płuc, ne rek,
cu krzy cy, nad ci śnie nia tęt ni cze go krwi, epi zo dów za krze po -
wo-za to ro wych. Czyn ni ki te są czę ściej ob ser wo wa ne
wśród pa cjen tów z łu szczy cą niż w po pu la cji ogól nej[8,35-40].

Da ne do stęp ne w li te ra tu rze su ge ru ją, że le cze nie łu -
szczy cy oraz łu szczy co we go za pa le nia sta wów nie zwięk sza
istot nie ry zy ka za ka że nia SARS-CoV-2 oraz cięż sze go prze -
bie gu CO VID-19[41-57].

Acy tre ty na

Re ti no id dzia ła ją cy ogól nie, dzia ła prze ciw za pal nie i ha -
mu je róż ni co wa nie ko mórek. Jest za twier dzo ny przez
Agen cję Żyw no ści i Le ków (Fo od and Drug Ad mi ni stra tion,
FDA) do le cze nia łu szczy cy[58].



W ba da niu ko hor to wym Do mma sch i wsp. stwier dzi li, że
pa cjen ci z łu szczy cą le cze ni pre pa ra ta mi acy tre ty ny nie wy ka -
zy wa li zwięk szo ne go ry zy ka in fek cji dróg od de cho wych[59].

Jak do tąd nie udo wo dnio no, że sto so wa nie acy tre ty ny jest
bez piecz ne wśród pa cjen tów z roz po zna nym CO VID-19,
jed nak że wy da je się, że pre pa rat ten po wi nien być pre fe ro -
wa ny pod czas le cze nia łu szczy cy w pan de mii, gdyż w prze -
ci wień stwie do me to tre ksa tu i cy klo spo ry ny A nie ma dzia ła -
nia im mu no su pre syj ne go[60].

Me to tre ksat i cy klo spo ry na A

Za rów no me to tre ksat, jak i cy klo spo ry na są zwią za ne ze
zwięk szo nym ry zy kiem in fek cji. Ogól na czę stość wy stę po -
wa nia za pa le nia płuc u pa cjen tów z łu szczy cą sto su ją cych
me to tre ksat wy no si 0,8%[61].

Cy klo spo ry na A tyl ko nie znacz nie zwięk sza ry zy ko in fek -
cji dróg od de cho wych, jed nak głów ne dzia ła nia nie po żą da -
ne cy klo spo ry ny A, ta kie jak nad ci śnie nie i za bu rze nia czyn -
no ści ne rek, mo gą sta no wić po waż ne ry zy ko dla pa cjen tów
za ka żo nych SARS-CoV-2[17]. Na le ży za u wa żyć, że pa cjen ci
z nad ci śnie niem tęt ni czym są bar dziej po dat ni na cięż ki prze -
bieg CO VID-19[62]. 

Wil de i wsp. stwier dzi li, że cy klo spo ry na sil nie ha mu je re -
pli ka cję ko ro na wi ru sów MERS i SARS in vi tro, na to miast jej
efekt in vi vo po zo sta je nadal nie zna ny[63]. Obie cu ją ce wy ni ki ba -
dań in vi tro do pro wa dzi ły nie których au to rów do spe ku la cji, że
cy klo spo ry na mo że być sku tecz ną for mą le cze nia SARS[64].

Le ki bio lo gicz ne

Obe cnie w Pol sce w le cze niu pa cjen tów z umiar ko wa -
ną i cięż ką po sta cią łu szczy cy plac ko wa tej oraz łu szczy co -
wym za pa le niem sta wów o prze bie gu agre syw nym sto so -
wa ne są le ki bio lo gicz ne z gru py in hi bi to rów: TNF-� (ada li -
mu mab, in fli ksy mab, eta ner cept, go li mu mab, cer to li zu mab
pe gol), IL-12/23 (uste ki nu mab), IL-23 (ri san ki zu mab, gu sel -
ku mab) oraz IL-17 (se ku ki nu mab, ikse ki zu mab)[65].

Mi mo że czę stość wy stę po wa nia in fek cji o cięż kim prze -
bie gu jest dość ni ska (0,8%-2,4%), te ra pia le ka mi bio lo gicz -
ny mi mo że zwięk szać ry zy ko wy stą pie nia in fek cji gór nych
dróg od de cho wych, co spra wia, że w do bie pan de mii
COVID-19 du ża część pa cjen tów i le ka rzy mo że mieć wąt -
pli wo ści zwią za ne z kon ty nu a cją oraz włą cze niem do te ra pii
łu szczy cy le ków z tej gru py[17,66].

Ebra hi mi A. i wsp. opu bli ko wa li wy ni ki ana li zy 8769 do -
nie sień me dycz nych, wy ka zu jąc, że wska źnik za ka żeń SARS-
-CoV-2 wśród pa cjen tów z łu szczy cą le czo nych le ka mi bio -

lo gicz ny mi wy niósł 0,296%, a od se tek ho spi ta li za cji 0,1%.
Wśród wszy st kich 10 509 pa cjen tów nie od no to wa no zgo -
nu z po wo du CO VID-19. Pod su mo wu jąc, pa cjen ci z łu -
szczy cą le cze ni le ka mi bio lo gicz ny mi nie by li bar dziej po dat -
ni na CO VID-19 i cięż ki kli nicz ny prze bieg cho ro by[48].

Gru pa pol skich le ka rzy z Kli ni ki Der ma to lo gii Cen tral ne -
go Szpi ta la Kli nicz ne go MSWiA w War sza wie przed sta wi ła
wy ni ki ba dań do ty czą cych czę sto ści za ka że nia SARS-CoV-2,
je go ob ja wów kli nicz nych oraz wpły wu CO VID-19 na prze -
bieg cho ro by pod sta wo wej u pa cjen tów o umiar ko wa nej
i cięż kiej po sta ci łu szczy cy plac ko wa tej i/lub z łu szczy co wym
za pa le niem sta wów o prze bie gu agre syw nym[67].

We dług au to rów pu bli ka cji te ra pia le ka mi bio lo gicz ny mi
wśród pa cjen tów z łu szczy cą nie wy da je się zna czą co zwięk -
szać ry zy ka cięż kiej po sta ci CO VID-19 ani wpły wać na prze -
bieg cho ro by pod sta wo wej[67]. Wy ni ki te go i podob nych ba -
dań mo gą za chę cać do kon ty nu o wa nia le cze nia bio lo gicz ne -
go wśród pa cjen tów z łu szczy cą po mi mo pan de mii
CO VID-19.

Za le ce nia

Naj więk sze to wa rzy stwa der ma to lo gicz ne opu bli ko wa ły
re ko men da cje do ty czą ce sto so wa nia le ków bio lo gicz nych
w le cze niu pa cjen tów z łu szczy cą. 

The Ame ri can Aca de my of Der ma to lo gy (AAD) nie za -
le ca prze ry wa nia te ra pii le ka mi bio lo gicz ny mi wśród pa cjen -
tów bez ob ja wów in fek cji oraz bez po zy tyw ne go wy ni ku ba -
da nia w kie run ku za ka że nia SARS-CoV-2[68].

Jed nak że wśród pa cjen tów z łu szczy cą czę ściej współ -
wy stę pu ją cho ro by prze wle kłe, zwięk sza ją ce ry zy ko cięż kie -
go prze bie gu CO VID-19 (mię dzy in ny mi cho ro by mię śnia
ser co we go, nad ci śnie nie tęt ni cze, cu krzy ca czy oty łość)[69],
dla te go le ka rze po win ni okre ślić sto su nek ko rzy ści do ry zy -
ka te ra pii in dy wi du al nie dla każ de go pa cjen ta.

We dług re ko men da cji AAD te ra pia u pa cjen tów, którzy
uzy ska li po zy tyw ny wy nik te stu w kie run ku za ka że nia SARS-
-CoV-2, po win na być wstrzy ma na do cza su wy zdro wie nia.

Wdra ża nie te ra pii bio lo gicz nej w cza sie pan de mii
COVID-19 po win no pod le gać in dy wi du al nej oce nie,
w której le karz we źmie pod uwa gę ko rzy ści oraz ry zy ko ta -
kiej me to dy le cze nia, szcze gól nie u pa cjen tów ob cią żo nych
czyn ni ka mi zwią za ny mi z cięż kim prze bie giem za ka że nia
SARS-CoV-2[68].

Wy mie nio ne po wy żej re ko men da cje są spój ne mię dzy in -
ny mi z za le ce nia mi The Eu ro pe an Aca de my of Der ma to lo gy
and Ve ne re o lo gy, The Ca na dian Der ma to lo gy As so cia tion,
The In ter na tio nal Le a gue of Der ma to lo gi cal So cie ties[70-72].
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We dług wy tycz nych Au stra lian Me di cal Der ma to lo gy
Gro up nie za le ca się prze ry wa nia ani mo dy fi ka cji daw ki
leków wśród pa cjen tów w trak cie te ra pii pre pa ra ta mi im mu -
no mo du lu ją cy mi, ta ki mi jak re ti no i dy (acy tre ty na, izo tre ty no -
i na, ali tre ty no i na), da pson, in hi bi to ry fo sfo die ste ra zy 4.
Jednakże ku ra cję na le ży na tych mia sto wo prze rwać w mo -
men cie podej rze nia za ka że nia SARS-CoV-2 bądź po twier -
dzo ne go CO VID-19[73].

Zgo dnie z wy tycz ny mi Eu ro pej skiej Li gi do Wal ki z Reu -
ma ty zmem (EU LAR)[74] w opar ciu o ak tu al ną wie dzę brak
jest pod staw do for mu ło wa nia ofi cjal nych wy tycz nych do ty -
czą cych zwięk szo ne go ry zy ka in fek cji CO VID-19 u pa cjen -
tów sto su ją cych le cze nie im mu no su pre syj ne, mię dzy in ny mi
pre pa ra ta mi me to tre ksa tu, gli ko kor ty ko ste ro i dów, le ka mi
bio lo gicz ny mi oraz in hi bi to ra mi ki naz ja nu so wych. Po nad to
we dług wy tycz nych EU LAR nie za le ca się prze ry wa nia le cze -
nia lub zmniej sza nia da wek le ków u pa cjen tów bez po twier -
dzo nej in fek cji CO VID-19, chy ba że le karz po sta no wi in a -
czej, bio rąc pod uwa gę do dat ko we czyn ni ki. Nie u za sa dnio ne
od sta wie nie lub zmniej sze nie daw ki le ku mo że skut ko wać
za o strze niem cho ro by i wy ni ka ją cy mi z te go po wi kła nia mi[74].

Gru pa ba da czy z du żych ame ry kań skich uni wer sy tec kich
ośrod ków der ma to lo gicz nych pod kie row nic twem Pri ce
K.N.[75] re ko men du je kon ty nu o wa nie te ra pii le ka mi bio lo -
gicz ny mi na wet przy wy stą pie niu ła god nych ob ja wów in fek -
cji SARS-CoV-2 oraz prze rwa nie le cze nia je dy nie w przy -
pad ku ich za o strze nia bądź wy stą pie nia go rącz ki. Jed nak że
au to rzy za le ca ją roz wa że nie prze rwa nia te ra pii in ny mi le ka mi
im mu no su pre syj ny mi, ta ki mi jak pre pa ra ty cy klo spo ry ny A,
me to tre ksa tu czy aza tio pry ny, w mo men cie po ja wie nia się
ja kich kol wiek ob ja wów in fek cji wi ru so wej[75].

Pod su mo wa nie

Po mi mo re ko men da cji i za le ceń to wa rzystw der ma to lo -
gicz nych oraz do nie sień z co raz licz niej szych ba dań na u ko -
wych, nie ma obe cnie jed no znacz nych da nych do ty czą cych
ry zy ka za ka że nia SARS-CoV-2 oraz prze bie gu CO VID-19
wśród pa cjen tów z łu szczy cą w trak cie te ra pii le ka mi im mu -
no su pre syj ny mi bądź im mu no mo du lu ją cy mi. 
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Dupilumab 
w leczeniu atopowego zapalenia skóry

Du pi lu mab jest w peł ni ludz kim prze ciw cia łem mo no -
klo nal nym kla sy IgG4 skie ro wa nym prze ciw ko pod jed no st ce
� re cep to ra dla in ter leu ki ny 4 (IL-4). Wią za nie du pi lu ma bu
z re cep to ra mi IL-4 ha mu je ich ak ty wa cję przez IL-4 i IL-13,
blo ku jąc w ten spo sób szla ki sy gna ło we za an ga żo wa ne
w roz wój i pro gre sję re ak cji aler gicz nych. Naj czę st szy mi
dzia ła nia mi nie po żą da ny mi są re ak cje w miej scu po da nia
opi sy wa ne ja ko ru mień, ból, obrzęk czy świąd. Du pi lu mab
(Du pi xent) jest pierw szym i je dy nym le kiem bio lo gicz nym
za twier dzo nym do le cze nia nie kon tro lo wa ne go umiar ko wa -
ne go do cięż kie go ato po we go za pa le nia skóry u dzie ci od 
6 ro ku ży cia i u do ro słych w USA oraz w kra jach Unii Eu ro -
pej skiej. No wą moż li wo ścią te ra pii ato po we go za pa le nia
skóry, ja ką jest du pi lu mab, otwie ra dro gę dla pa cjen tów,
u których kon wen cjo nal ne le cze nie nie kon tro lo wa ło ob ja -
wów cho ro bo wych lub wią za ło się z dzia ła nia mi nie po żą da -
ny mi. Da ne kli nicz ne wska zu ją, że te ra pia du pi lu ma bem jest
do brze to le ro wa na, wią że się ze zna czą cą kli nicz nie i szyb ką
po pra wą ob ja wów ato po we go za pa le nia skóry, w tym re -
duk cją świą du, de pre sji, za bu rzeń snu i wpły wa na po pra wę
ja ko ści ży cia.

Wstęp

Do gro na do stęp nych w prak ty ce der ma to lo gicz nej le ków
bio lo gicz nych do łą czył du pi lu mab (Du pi xent) – prze ciw cia ło
mo no klo nal ne do sto so wa nia w le cze niu cho rób o podło żu
ato po wym. Dwie klu czo we cy to ki ny bę dą ce punk tem uchwy -
tu le ku, in ter leu ki na 4 i 13, od gry wa ją klu czo wą ro lę w in duk cji
i utrwa la niu nie pra wi dło wej od po wie dzi za pal nej ty pu 2 bę dą -
cej skła do wą pa to ge ne zy ato po we go za pa le nia skóry (AZS)[1].
Ame ry kań ska Agen cja Żyw no ści i Le ków, FDA (Fo od and Drug
Ad mi ni stra tion), w mar cu 2017 r. za twier dzi ła du pi lu mab do za -
sto so wa nia w te ra pii AZS w stop niu umiar ko wa nym i cięż kim.
W paź dzier ni ku te go sa me go ro ku Eu ro pej ska Agen cja Le ków,
EMA (Eu ro pe an Me di ci nes Agen cy), ze zwo li ła na do pu szcze nie
du pi lu ma bu do obro tu w Unii Eu ro pej skiej[2,3]. No wa te ra pia
otwie ra dro gę dla pa cjen tów, u których kon wen cjo nal ne le cze -
nie nie kon tro lo wa ło ob ja wów cho ro bo wych, a stan dar do we
dłu go trwa łe le cze nie ogól no u stro jo wy mi le ka mi im mu no su pre -
syj ny mi wią za ło się z sze re giem po ten cjal nych nie pra wi dło wo -
ści la bo ra to ryj nych czy to ksycz no ścią na rzą do wą. Dzię ki co raz
szer szej wie dzy na te mat pa to me cha ni zmów cho rób aler gicz -
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Dupilumab in the treatment of atopic dermatitis
Summary

Dupilumab is a fully human monoclonal IgG4 antibody directed against the alpha subunit of the interleukin 4 (IL-4) receptor. Binding of

dupilumab to IL-4 receptors inhibits their activation by IL-4 and IL-13, thereby blocking signaling pathways involved in the development and

progression of allergic reactions. The most common side effects are injection site reactions like as erythema, pain, swelling and itching.

Dupilumab (Dupixent) is the first and only biological drug approved for the treatment of uncontrolled moderate to severe atopic dermatitis in

children above 6 years of age and in adults in the US in the European Union. A new treatment option for atopic dermatitis, dupilumab, opens

the way for patients in whom conventional treatments did not control disease symptoms or were associated with side effects. Clinical data

indicate that dupilumab therapy is well tolerated and is associated with a clinically significant and rapid improvement in atopic dermatitis

symptoms, including reduction of pruritus, depression and sleep disorders, and improves the quality of life.

Keywords: dupilumab, atopic dermatitis, IL-4, IL-13
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PIERWSZA BIOLOGICZNA TERAPIA do  leczenia umiarkowanego do 

ciężkiego ATOPOWEGO ZAPALENIA SKÓRY u dorosłych i młodzieży  

w wieku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego1

OBJAWÓW CHOROBYMAT-PL-2000930-1.0-09/2020

Sanofi i Regeneron są partnerami 
w światowym programie rozwoju 
i komercjalizacji Dupixentu
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Udowodniona w badaniach klinicznych 
długotrwała remisja choroby 1,2.

objawów choroby 1,2.
KONTROLA

Szybka i trwała poprawa w zakresie:

 • rozległości i nasilenia zmian skórnych1,2

 • intensywności świądu1

 • parametrów jakości życia1,2

Długotrwała tolerancja leczenia bez potrzeby 
monitorowania toksyczności narządowej1



Dupixent 300 mg roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce Każda ampułko-strzykawka jednorazowego użytku zawiera 300 mg dupilumabu w 2 ml roztworu (150 mg/ml). Dupilumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym 
przeciwko receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), hamującym przekazywanie sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13, wytwarzanym w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO) metodą rekombinacji DNA. Roztwór do wstrzykiwań (wstrzyknięcie). Przezroczysty 
lub lekko opalizujący jałowy roztwór, bezbarwny do bladożółtego, niezawierający widocznych cząstek stałych, o pH około 5,9. Wskazania do stosowania: Atopowe zapalenie skóry: Produkt Dupixent jest wskazany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do 
ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego. Astma: Produkt Dupixent jest wskazany dla dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszej, jako uzupełniające leczenie podtrzymujące 
w przypadku ciężkiej astmy z zapaleniem typu 2, charakteryzującym się zwiększoną liczbą eozynofilów we krwi i (lub) zwiększonym stężeniem wydychanego tlenku azotu - FeNO, która jest niewystarczająco kontrolowana za pomocą wziewnych kortykosteroidów 
w dużych dawkach (ICS, ang. inhaled corticosteroids) oraz innego produktu leczniczego do leczenia podtrzymującego. Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (CRSwNP, ang. Chronic Rhinosinusitis with Nasal Polyposis): Produkt leczniczy 
Dupixent jest wskazany jako leczenie uzupełniające terapii donosowymi kortykosteroidami w leczeniu osób dorosłych z ciężkim CRSwNP, u których leczenie ogólnoustrojowymi kortykosteroidami i (lub) zabieg chirurgiczny nie zapewniają odpowiedniej kontroli 
choroby. Dawkowanie i sposób podawania: Leczenie powinno być podejmowane przez lekarzy z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu stanów, dla których wskazany jest dupilumab. Dawkowanie: Atopowe zapalenie skóry: Dorośli Zalecane dawkowanie 
dupilumabu u dorosłych pacjentów to dawka początkowa 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg), a następnie dawka 300 mg co dwa tygodnie, podawane we wstrzyknięciach podskórnych. Młodzież Zalecane dawkowanie dupilumabu u młodzieży w wieku od 12 
do 17 lat określono poniżej: masa ciała pacjenta poniżej 60 kg: dawka początkowa 400 mg (dwa wstrzyknięcia po 200 mg), kolejne dawki (co dwa tygodnie) 200 mg; masa ciała pacjenta 60 kg lub więcej: dawka początkowa 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg), 
kolejne dawki (co dwa tygodnie) 300 mg. Dupilumab można stosować z kortykosteroidami do podawania miejscowego lub bez nich. Można stosować miejscowo inhibitory kalcyneuryny, jednak ich stosowanie powinno być ograniczone wyłącznie do miejsc 
problematycznych, takich jak twarz, szyja, okolice wyprzeniowe i okolice narządów płciowych. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których nie wystąpi odpowiedź terapeutyczna po 16 tygodniach leczenia atopowego zapalenia skóry. Niektórzy 
pacjenci z początkową częściową odpowiedzią na leczenie mogą później wykazywać poprawę w miarę kontynuowania leczenia po upływie 16 tygodni. Jeśli konieczne będzie czasowe przerwanie leczenia dupilumabem, pacjentów można ponownie poddawać 
leczeniu. Astma: Zalecane dawkowanie dupilumabu u dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i starszej) to: w przypadku pacjentów z ciężką astmą, stosujących kortykosteroidy doustne, lub pacjentów z ciężką astmą i współistniejącym, umiarkowanym do ciężkiego 
atopowym zapaleniem skóry lub dorosłych z współistniejącym ciężkim przewlekłym zapaleniem nosa i zatok przynosowych z polipami nosa, dawka początkowa to 600 mg (dwa wstrzyknięcia po 300 mg), a następnie dawka 300 mg co dwa tygodnie podawane we 
wstrzyknięciach podskórnych. Dla wszystkich innych pacjentów, dawka początkowa to 400 mg (dwa wstrzyknięcia po 200  mg), a następnie 200 mg co dwa tygodnie podawane we wstrzyknięciu podskórnym. Pacjenci otrzymujący jednocześnie doustne 
kortykosteroidy mogą zredukować dawkę steroidu po wystąpieniu poprawy klinicznej w wyniku leczenia dupilumabem. Redukcja steroidu powinna być przeprowadzona stopniowo. Dupilumab jest przeznaczony do długotrwałego leczenia. Potrzeba kontynuowania 
terapii powinna być rozważana co najmniej raz w roku, na podstawie oceny lekarza dotyczącej poziomu kontroli astmy u pacjenta. Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa (CRSwNP): Zalecane dawkowanie dupilumabu u dorosłych pacjentów 
to dawka początkowa 300 mg, a następnie dawka 300 mg co dwa tygodnie. Dupilumab jest przeznaczony do długotrwałego leczenia. Należy rozważyć przerwanie leczenia u pacjentów, u których nie stwierdzono odpowiedzi po 24 tygodniach leczenia CRSwNP. 
U  niektórych pacjentów początkowa częściowa odpowiedź może ulec poprawie podczas dalszego leczenia trwającego dłużej niż 24 tygodnie. Pominięta dawka: W  przypadku pominięcia dawki należy ją podać jak najszybciej. Kolejne dawki należy podawać 
w zwykłych, zaplanowanych terminach. Szczególne grupy pacjentów: Pacjenci w podeszłym wieku (≥65 lat) Nie jest zalecane dostosowywanie dawek u pacjentów w podeszłym wieku. Zaburzenia czynności nerek Nie ma konieczności dostosowywania dawek u 
pacjentów z  łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek. Są dostępne jedynie bardzo ograniczone dane dotyczące pacjentów z  ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Zaburzenia czynności wątroby Nie ma dostępnych danych dotyczących 
pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Masa ciała Nie jest zalecane dostosowywanie dawek z uwzględnieniem masy ciała u pacjentów z astmą w wieku 12 lat i starszych lub u dorosłych z atopowym zapaleniem skóry lub z CRSwNP. W przypadku pacjentów 
w wieku od 12 do 17 lat z atopowym zapaleniem skóry, zalecane dawkowanie to 200 mg co dwa tygodnie (<60 kg) lub 300 mg co dwa tygodnie (≥60 kg). Dzieci i młodzież Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dupilumabu u dzieci z atopowym 
zapaleniem skóry w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dupilumabu u dzieci z ciężką astmą w wieku poniżej 12 lat. Dane nie są dostępne. CRSwNP zwykle nie występuje u dzieci. Nie określono 
bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności dupilumabu u dzieci z CRSwNP w wieku poniżej 18 lat. Dane nie są dostępne. Sposób podawania Podanie podskórne. Dupilumab jest podawany we wstrzyknięciu podskórnym w udo lub brzuch, z wyjątkiem okolicy 5 cm 
wokół pępka. Jeżeli lek będzie podawany przez inną osobę, wstrzyknięcie można również wykonywać w ramię. Początkową dawkę 600 mg należy podać w dwóch wstrzyknięciach produktu Dupixent po 300 mg wykonywanych kolejno w dwóch różnych miejscach. 
Zaleca się zmieniać za każdym razem miejsce wstrzyknięcia. Dupilumabu nie należy wstrzykiwać w okolicę skóry, która jest bolesna lub uszkodzona bądź też w której są obecne zasinienia lub blizny. Pacjent może wstrzykiwać sobie dupilumab samodzielnie lub może 
go wstrzykiwać opiekun pacjenta, jeśli lekarz uzna to za właściwe. Przed przystąpieniem do stosowania dupilumabu pacjenci i (lub) opiekunowie powinni zostać odpowiednio przeszkoleni w jego przygotowywaniu i podawaniu, zgodnie z punktem „Instrukcja użycia” 
w ulotce dla pacjenta. Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Dupilumabu nie należy stosować w leczeniu ostrych objawów 
astmy lub nagłych zaostrzeń. Dupilumabu nie należy stosować w leczeniu ostrego skurczu oskrzeli lub stanu astmatycznego. Nie należy nagle przerywać przyjmowania kortykosteroidów ogólnoustrojowych, miejscowych ani wziewnych po rozpoczęciu leczenia 
dupilumabem. Zmniejszenie dawki kortykosteroidów, jeśli konieczne, powinno zostać przeprowadzone stopniowo i pod bezpośrednim nadzorem lekarza. Zmniejszenie dawki kortykosteroidów może być związane z ogólnoustrojowymi objawami odstawienia i (lub) 
maskować stany uprzednio tłumione przez ogólnoustrojową terapię kortykosteroidami. Stosowanie kortykosteroidów ogólnoustrojowych może prowadzić do obniżenia wyników oznaczeń biomarkerów zapalenia typu 2. Należy to wziąć pod uwagę przy ustalaniu 
statusu zapalenia typu 2 u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy doustne. Identyfikowalność W celu poprawienia identyfikowalności biologicznych produktów leczniczych należy czytelnie zapisać nazwę i numer serii podawanego produktu. Reakcje 
nadwrażliwości Jeżeli wystąpi ogólnoustrojowa reakcja nadwrażliwości (natychmiastowa lub opóźniona), podawanie dupilumabu należy natychmiast przerwać i podjąć właściwe leczenie. Opisywano przypadki reakcji anafilaktycznej, obrzęku naczynioruchowego 
i choroby posurowiczej/reakcji podobnych do choroby posurowiczej. Reakcje anafilaktyczne i obrzęki naczynioruchowe występowały od kilku minut do siedmiu dni po wstrzyknięciu dupilumabu. Choroby eozynofilowe Podczas stosowania dupilumabu u dorosłych 
pacjentów, którzy uczestniczyli w programie rozwoju astmy, zgłaszano przypadki eozynofilowego zapalenia płuc i przypadki zapalenia naczyń, odpowiadającego eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem wielonaczyniowym (EGPA, ang. Eosinophilic 
Granulomatosis with Polyangiitis). Podczas stosowania dupilumabu i placebo u dorosłych pacjentów z współistniejącą astmą, którzy uczestniczyli w programie rozwoju CRSwNP, zgłaszano przypadki zapalenia naczyń odpowiadającemu EGPA. Lekarze powinni być 
wyczuleni na wysypkę pochodzenia naczyniowego, nasilenie objawów płucnych, powikłania kardiologiczne i (lub) neuropatię u swoich pacjentów z eozynofilią. Pacjenci leczeni z powodu astmy mogą wykazywać ciężką eozynofilię układową, niekiedy z cechami 
klinicznymi eozynofilowego zapalenia płuc lub zapalenia naczyń, odpowiadającego eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem wielonaczyniowym, które często są leczone ogólnoustrojową terapią kortykosteroidową. Przypadki te zwykle, ale nie zawsze, mogą 
być związane ze zmniejszeniem doustnej terapii kortykosteroidami. Zakażenie robakami pasożytniczymi Pacjentów ze stwierdzonymi zakażeniami robakami pasożytniczymi wykluczono z udziału w badaniach klinicznych. Dupilumab może wpływać na odpowiedź 
immunologiczną na zakażenia robakami pasożytniczymi poprzez hamowanie przekazywania sygnałów za pośrednictwem IL-4/IL-13. Pacjentów z istniejącymi wcześniej zakażeniami robakami pasożytniczymi należy poddać leczeniu przed rozpoczęciem stosowania 
dupilumabu. Jeżeli zakażenie pojawi się u pacjentów w trakcie leczenia dupilumabem i nie zareaguje na leczenie przeciwrobacze, stosowanie dupilumabu należy przerwać do chwili ustąpienia zakażenia. Zdarzenia związane z zapaleniem spojówek U pacjentów 
leczonych dupilumabem, u których rozwinie się zapalenie spojówek nieustępujące po standardowym leczeniu, należy wykonać badanie okulistyczne. Pacjenci z atopowym zapaleniem skóry lub CRSwNP ze współistniejącą astmą Pacjenci stosujący dupilumab z 
powodu atopowego zapalenia skóry o nasileniu umiarkowanym lub ciężkim, lub ciężkiego CRSwNP ze współistniejącą astmą nie powinni korygować ani zaprzestawać leczenia przeciwastmatycznego bez skonsultowania się z lekarzem. Pacjenci ze współistniejącą 
astmą powinni być poddani ścisłej obserwacji po odstawieniu dupilumabu. Szczepienia Żywe i żywe atenuowane szczepionki nie powinny być podawane jednocześnie z dupilumabem, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa klinicznego i skuteczności takiego 
postępowania. Oceniono odpowiedź immunologiczną na szczepionkę TdaP i polisacharydową szczepionkę przeciw meningokokom. Zaleca się, aby pacjenci byli informowani o aktualnych szczepionkach żywych i żywych atenuowanych, zgodnie z obowiązującymi 
wytycznymi dotyczącymi szczepień przed leczeniem dupilumabem. Zawartość sodu Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w każdej dawce 300 mg, to znaczy produkt uznaje się, za „wolny od sodu”. Działania niepożądane Atopowe 
zapalenie skóry Dorośli z atopowym zapaleniem skóry: Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, zapalenie spojówek, zapalenie powiek i opryszczka jamy ustnej.  W programie rozwoju 
atopowego zapalenia skóry opisywano bardzo rzadko przypadki choroby posurowiczej/reakcji podobnych do choroby posurowiczej. W badaniach, w których produkt stosowano w monoterapii, odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń 
niepożądanych, wyniósł 1,9% w grupie placebo, 1,9% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie i 1,5% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg 1x/tydzień. W badaniu z równoczesnym stosowaniem MKS odsetek pacjentów, którzy 
przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, wyniósł 7,6% w grupie placebo i MKS, 1,8% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie i MKS oraz 2,9% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg 1x/tydzień i MKS. Zestawienie 
działań niepożądanych Bezpieczeństwo stosowania dupilumabu oceniano w czterech randomizowanych, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowanych placebo badań i w jednym badaniu ustalającym optymalny zakres dawkowania u pacjentów 
z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. W ramach tych 5 badań 1689 pacjentów leczono dupilumabem podawanym w podskórnych wstrzyknięciach z równocześnie stosowanymi miejscowo kortykosteroidami (MKS) lub bez nich. Łącznie 305 
pacjentów było leczonych dupilumabem przez co najmniej 1 rok. Wymieniono działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych dotyczących atopowego zapalenia skóry i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawione według 
klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, w podziale na następujące kategorie: bardzo często (≥1/10); często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do <1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000). W 
obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: Zapalenie spojówek, opryszczka jamy ustnej. Zaburzenia krwi i układu chłonnego 
Często: Eozynofilia. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: Choroba posurowicza/reakcje podobne do choroby posurowiczej. Nieznana: Reakcja anafilaktyczna*, obrzęk naczynioruchowy*. Zaburzenia układu nerwowego Często: Ból głowy. Zaburzenia 
oka Często: Alergiczne zapalenie spojówek, świąd oka, zapalenie powiek. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: Ból stawów*. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: Odczyny w miejscu wstrzyknięcia. *Z raportów po 
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Młodzież z atopowym zapaleniem skóry: Bezpieczeństwo stosowania dupilumabu oceniano w badaniu (AD-1526) z udziałem 250 pacjentów w wieku od 12 do 17 lat z umiarkowanym do ciężkiego atopowym 
zapaleniem skóry. Profil bezpieczeństwa dupilumabu u tych pacjentów, obserwowany przez 16 tygodni, był podobny do profilu bezpieczeństwa w badaniu dorosłych z atopowym zapaleniem skóry. Długotrwałe bezpieczeństwo stosowania dupilumabu było 
oceniane w otwartym, rozszerzonym badaniu klinicznym (AD-1434) z udziałem pacjentów w wieku od 12 do 17 lat z umiarkowanym do ciężkiego atopowym zapaleniem skóry. Profil bezpieczeństwa dupilumabu u tych pacjentów, obserwowany przez 52 tygodnie, 
był podobny do profilu bezpieczeństwa w 16 tygodniu badania AD-1526. Długotrwały profil bezpieczeństwa dupilumabu obserwowany u  młodzieży był zgodny z  profilem bezpieczeństwa obserwowanym u dorosłych z  atopowym zapaleniem skóry. Astma 
Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszym działaniem niepożądanym był rumień w miejscu wstrzyknięcia. W programie rozwoju astmy bardzo rzadko zgłaszano reakcje anafilaktyczne. W badaniach DRI12544 i QUEST odsetek pacjentów, którzy przerwali 
leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, wyniósł 4,3% w grupie placebo, 3,2% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 200 mg co 2 tygodnie i 6,1% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie. Zestawienie działań niepożądanych Łącznie 
2888 pacjentów dorosłych i młodzieży z astmą umiarkowaną do ciężkiej, oceniano w trzech randomizowanych, kontrolowanych placebo, wieloośrodkowych badaniach trwających od 24 do 52 tygodni (DRI12544, QUEST, and VENTURE). Spośród nich 2678 pacjentów 
miało w przeszłości jedno lub więcej silnych zaostrzeń w roku poprzedzającym włączenie do badania, pomimo regularnego stosowania średnich do dużych dawek wziewnych kortykosteroidów wraz z dodatkowym regulatorem (dodatkowymi regulatorami) 
(DRI12544 and QUEST). W sumie 210 pacjentów z astmą zależną od doustnych kortykosteroidów otrzymujących duże dawki wziewnych kortykosteroidów oraz do dwóch dodatkowych regulatorów włączono do badania (VENTURE). Wymieniono działania 
niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych dotyczących astmy i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawione według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, w podziale na następujące kategorie: bardzo 
często (≥1/10); często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do <1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze 
zmniejszającym się nasileniem. Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: Reakcja anafilaktyczna. Nieznana: Obrzęk naczynioruchowy*. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: Ból stawów*. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu 
podania Bardzo często: Rumień w miejscu wstrzyknięcia. Często: Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia, świąd w miejscu wstrzyknięcia. *Z raportów po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu Przewlekłe zapalenie nosa i zatok 
przynosowych z polipami nosa (CRSwNP) Podsumowanie profilu bezpieczeństwa Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia i obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. W grupach pacjentów objętych analizą bezpieczeństwa, odsetek 
pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych, wynosił 2,0% w grupie otrzymującej dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie i 4,6% w grupie placebo. Zestawienie działań niepożądanych Łącznie 722 dorosłych pacjentów z CRSwNP oceniono 
w 2 randomizowanych, kontrolowanych placebo, wieloośrodkowych badaniach trwających od 24 do 52 tygodni (SINUS-24 i SINUS-52). Zbiór danych pacjentów objętych analizą bezpieczeństwa składał się z danych pochodzących z pierwszych 24 tygodni leczenia. 
Wymienione działania niepożądane obserwowane w badaniach klinicznych dotyczących CRSwNP i (lub) po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, przedstawiono według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania, w podziale na 
następujące kategorie: bardzo często (≥1/10); często (od ≥1/100 do <1/10); niezbyt często (od ≥1/1000 do <1/100); rzadko (od ≥1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000). W  obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy 
niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Często: Zapalenie spojówek. Zaburzenia obrazu krwi i układu chłonnego Często: Eozynofilia. Zaburzenia układu immunologicznego Nieznana: Reakcja 
anafilaktyczna*, obrzęk naczynioruchowy*. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Nieznana: Ból stawów*. Zaburzenia ogólne i stany zapalne w miejscu podania Często: Reakcja w miejscu wstrzyknięcia, obrzęk w miejscu wstrzyknięcia. *Z raportów po 
wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu. Opis wybranych działań niepożądanych we wskazaniach atopowego zapalenia skóry, astmy i CRSwNP Reakcje nadwrażliwości Opisywano przypadki reakcji anafilaktycznej, obrzęku naczynioruchowego i choroby 
posurowiczej i (lub) reakcji podobnych do choroby posurowiczej po podaniu dupilumabu. Zdarzenia związane z zapaleniem spojówek Zapalenie spojówek występowało częściej u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, którzy otrzymywali dupilumab. Większość 
pacjentów z zapaleniem spojówek powróciło do zdrowia lub powracało do zdrowia w trakcie okresu leczenia. Wśród pacjentów z astmą, częstość występowania zapalenia spojówek była mała i podobna w grupie przyjmującej dupilumab i placebo. Wśród pacjentów 
z CRSwNP, częstość występowania zapalenia spojówek była większa w grupie przyjmującej dupilumab niż placebo, chociaż była mniejsza niż obserwowana u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry. Wyprysk opryszczkowy Wyprysk opryszczkowy opisywano 
z częstością <1% w grupach otrzymujących dupilumab i <1% w grupie otrzymującej placebo w 16-tygodniowych badaniach dotyczących atopowego zapalenia skóry, oceniających monoterapię. W 52-tygodniowym badaniu dotyczącym atopowego zapalenia skóry, 
w  którym stosowano dupilumab i MKS, wyprysk opryszczkowy odnotowano z częstością 0,2% w  grupie otrzymującej dupilumab i  MKS oraz 1,9% w  grupie otrzymującej placebo i MKS. Eozynofilia U  pacjentów leczonych dupilumabem średnie początkowe 
zwiększenie liczby eozynofilów w stosunku do wartości wyjściowej było większe niż u pacjentów otrzymujących placebo. Liczba eozynofilów spadła do stanu zbliżonego do wartości wyjściowych podczas leczenia. Eozynofilię występującą w trakcie leczenia (≥5000 
komórek/mikrolitr) odnotowano u < 2% pacjentów leczonych dupilumabem oraz u < 0.5% pacjentów otrzymujących placebo. Zakażenia W 16-tygodniowych badaniach klinicznych oceniających monoterapię w atopowym zapaleniu skóry, ciężkie zakażenia 
odnotowano u 1,0% pacjentów otrzymujących placebo i 0,5% pacjentów otrzymujących dupilumab. W 52 tygodniowym badaniu CHRONOS dotyczącym atopowego zapalenia skóry, ciężkie zakażenia odnotowano u 0,6% pacjentów otrzymujących placebo i 0,2% 
pacjentów otrzymujących dupilumab. W grupie pacjentów otrzymujących dupilumab, objętych analizą bezpieczeństwa, nie zaobserwowano zwiększenia częstości występowania zakażeń w porównaniu do pacjentów otrzymujących placebo w badaniach klinicznych 
dotyczących CRSwNP. W 52-tygodniowym badaniu SINUS-52 ciężkie zakażenia zgłoszono u 1,3% pacjentów leczonych dupilumabem i 1,3% pacjentów otrzymujących placebo. Immunogenność Podobnie jak w przypadku wszystkich białek stosowanych w celach 
terapeutycznych, dupilumab może cechować się immunogennością. Reakcje na lek w postaci wytwarzania przeciwciał przeciwlekowych (ADA, ang. Anti-Drug Antibody) nie wiązały się na ogół z ekspozycją na dupilumab czy też z bezpieczeństwem lub skutecznością 
jego stosowania. U około 5% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, astmą lub CRSwNP, którzy otrzymywali dupilumab w dawce 300 mg co 2 tygodnie przez  52-tygodnie rozwinęły się przeciwciała przeciwlekowe (ADA) wobec dupilumabu; u około 2% pacjentów 
stwierdzono trwałe odpowiedzi przeciwciał i około 2% miało przeciwciała neutralizujące. U około 9% pacjentów z astmą, którzy otrzymywali dupilumab w dawce 200 mg co 2 tygodnie przez 52-tygodnie rozwinęły się przeciwciała przeciwlekowe wobec dupilumabu; 
u około 4% pacjentów stwierdzono trwałe odpowiedzi przeciwciał i około 4% miało przeciwciała neutralizujące. W schemacie dawkowania 300 mg i 200 mg co 2 tygodnie, około 4% pacjentów z atopowym zapaleniem skóry, astmą lub CRSwNP w grupie otrzymującej 
placebo w 52-tygodniowych badaniach było również pozytywnych pod względem obecności przeciwciał wobec dupilumabu; u około 2% pacjentów stwierdzono trwałe odpowiedzi przeciwciał i około 1% miało przeciwciała neutralizujące. U mniej niż 0,6% 
pacjentów stwierdzono wysokie miano ADA związane ze zmniejszoną ekspozycją na lek i ograniczoną skutecznością leczenia. Dodatkowo, u jednego pacjenta wystąpiła choroba posurowicza i u jednego wystąpiła reakcja podobna do choroby posurowiczej (<0,1%) 
z towarzyszącym wysokim mianem ADA. Dzieci i młodzież Profil bezpieczeństwa zaobserwowany w badaniach klinicznych u młodzieży w wieku od 12 do 17 lat z atopowym zapaleniem skóry był podobny do profilu bezpieczeństwa u dorosłych.  W 52-tygodniowym 
badaniu QUEST wzięło udział łącznie 107 uczestników z grupy młodzieży w wieku od 12 do 17 lat z astmą. Profil bezpieczeństwa był podobny do obserwowanego u dorosłych

 Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany. Umożliwi to szybkie zidentyfikowanie nowych informacji o bezpieczeństwie. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane 
za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: 
+ 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.
Opracowano na podstawie Charakterystyki Produktu Leczniczego z datą 06/2020.
Rpz – produkt leczniczy wydawany na receptę do zastrzeżonego stosowania.
Podmiot odpowiedzialny: sanofi-aventis groupe - 54, rue La Boétie - 75008 Paris - Francja.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu wydane przez Komisję Wspólnot Europejskich nr: EU/1/17/1229/001-008. Informacji w Polsce udziela: Sanofi-Aventis Sp. z.o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. (22) 2800000.



nych du pi lu mab jest pierw szym kro kiem w kie run ku le cze nia
przy czy no we go i in dy wi du a li za cji te ra pii.

Bu do wa i me cha nizm dzia ła nia

Du pi lu mab jest w peł ni ludz kim prze ciw cia łem mo no -
klo nal nym kla sy IgG4 skie ro wa nym prze ciw ko pod jed no st ce
� re cep to ra dla in ter leu ki ny 4 (IL-4). Wy twa rza ny jest w ko -
mór kach jaj ni ka cho mi ka chiń skie go (CHO) me to dą re kom -
bi na cji DNA. Du pi lu mab ha mu je prze ka zy wa nie sy gna łów
przez IL-4 po przez re cep tor ty pu I (IL-4R�/�c) oraz prze ka -
zy wa nie sy gna łów przez za rów no IL-4, jak i in ter leu ki nę 13
(IL-13) po przez re cep tor ty pu II (IL-4R�/IL-13R�)[4]. IL-4
i IL-13 są krót ki mi gli ko pro te i na mi, ko do wa ny mi przez są sie -
dnie ge ny. Cho ciaż ma ją wspól ne pod jed no st ki re cep to ra
i czą stecz ki sy gna ło we, te dwie cy to ki ny wy wo łu ją na kła da -
ją ce się, ale tak że uni kal ne od po wie dzi bio lo gicz ne[5]. Cy to -
ki ny te są pro du ko wa ne przez sze reg ko mórek ukła du im -
mu no lo gicz ne go, ta kie jak lim fo cy ty CD4+, ko mór ki tucz ne,
eo zy no fi le, lim fo cy ty NK, ba zo fi le czy ak ty wo wa ne wro dzo -
ne ko mór ki lim fo i dal ne ty pu 2 (iLC2). W kon tek ście ukła du
od por no ścio we go in du ku ją róż ni co wa nie na iw nych lim fo cy -
tów T CD4 w lim fo cy ty Th2, róż ni co wa nie ko mórek B i ko -
mórek pla zma tycz nych oraz pro duk cję prze ciw ciał IgE, al ter -
na tyw ną ak ty wa cję ma kro fa gów, eks pre sję MH CII[5,6]. W ast -
mie IL-4 od gry wa głów ną ro lę w pro li fe ra cji ko mórek TH2,
pro duk cji cy to kin i syn te zie IgE, a IL-13 od gry wa głów ną ro -
lę w wy twa rza niu ślu zu, nadre ak tyw no ści oskrze li i od kła da -
niu ko la ge nu. W AZS (ato po we za pa le nie skóry) cy to ki ny IL-4
i IL-13 przy czy nia ją się do utra ty funk cji przez ba rie rę na -
skór ko wą i ha mu ją pro duk cję pep ty dów prze ciw drob no u -
stro jo wych[7]. Blo ko wa ne re cep to ry są zlo ka li zo wa ne na
wszy st kich ko mór kach orga ni zmu, a eks pre sja ule ga zmia nie
pod czas cho ro by. Wią za nie du pi lu ma bu z re cep to ra mi IL-4
ha mu je ich ak ty wa cję przez IL-4 i IL-13, blo ku jąc w ten spo -
sób szla ki sy gna ło we za an ga żo wa ne w roz wój i pro gre sję
re ak cji aler gicz nych. Tę te zę po twier dza ją wy ni ki ba dań kli -
nicz nych, które wy ka zu ją zmniej sze nie w sto sun ku do sta nu
wyj ścio we go stę że nia bio mar ke rów od por no ści ty pu 2, ta -
kich jak che mo ki na re gu lo wa na przez gra si cę i ak ty wa cję
TARC/CCL17 (ang. thy mus and ac ti va tion-re gu la ted che -
mo ki ne), cał ko wi te stę że nie IgE w su ro wi cy i stę że nie IgE
swo i stych aler ge no wo w su ro wi cy[4].

Dzia ła nia nie po żą da ne

Nie za leż nie od jed no st ki cho ro bo wej, w której za sto so -
wa no du pi lu mab, naj czę st szy mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi

są re ak cje w miej scu po da nia opi sy wa ne ja ko ru mień, ból,
obrzęk czy świąd. Zmia ny naj czę ściej by ły prze mi ja ją ce i sa -
mo o gra ni cza ją ce. Ce lem zmniej sze nia ry zy ka po ja wie nia się
od czy nów w miej scu in iek cji za le ca się zmie niać za każ dym
ra zem miej sce wstrzyk nię cia, a w przy pad ku daw ki wy sy ca -
ją cej po dać ko lej no lek w dwie róż ne oko li ce. Do wy bo ru
ma my kil ka oko lic cia ła: uda, brzuch – z wy jąt kiem oko li cy 
5 cm wo kół pęp ka – oraz ra mię w przy pad ku po da nia z po -
mo cą osób trze cich. Nie na le ży po da wać pre pa ra tu w oko -
li cę skóry, która jest bo le sna lub uszko dzo na, bądź też
w której są obe cne za si nie nia lub bli zny[4]. Za ob ser wo wa no
zwięk szo ną czę stość wstę po wa nia za pa le nia spo jówek u pa -
cjen tów przyj mu ją cych du pi lu mab, głów nie u cho rych z AZS
i w mniej szym stop niu u cho rych z CR SwNP w po rów na niu
do gru py otrzy mu ją cej pla ce bo[4]. Więk sze na si le nie wy pry -
sku ato po we go oraz wcze śniej szy wy wiad do ty czą cy za pa -
le nia spo jówek wią zał się ze zwięk szo ną czę sto ścią wy stę po -
wa nia za pa le nia spo jówek po włą cze niu le cze nia. Więk szość
pa cjen tów po wra ca ło do zdro wia w trak cie okre su le cze nia
po za sto so wa niu ku ra cji. Obe cnie nie ma usta lo ne go opty -
mal ne go podej ścia do za po bie ga nia i te ra pii za pa le nia spo -
jówek u pa cjen tów le czo nych du pi lu ma bem. W trak cie
trwa nia ba dań naj czę ściej sto so wa no oku li stycz ne pre pa ra ty
kor ty ko ste ro i dów, miej sco we an ty bio ty ki, le ki prze ciw hi sta -
mi no we i sta bi li za to ry ko mórek tucz nych. W ce lu unik nię cia
lub zmniej sze nia ry zy ka za ple nia spo jówek pa cjen tom przed
włą cze niem le cze nia oraz w trak cie te ra pii moż na za le cać
sto so wa nie sztucz nych łez[7]. U pa cjen tów le czo nych du pi lu -
ma bem z utrzy mu ją cym się za pa le niem spo jówek na le ży
wy ko nać kon sul ta cję i ba da nie oku li stycz ne.

Du pi lu mab mo że zmie niać od po wiedź im mu no lo gicz ną
na in fe sta cje pa so żyt ni cze w związ ku ha mo wa niem sy gna -
łów za po śre dnic twem IL-4 i IL-13. W przy pad ku wy kry cia
za ka że nia pa so żyt ni cze go na le ży włą czyć le cze nie przed za -
sto so wa niem du pi lu ma bu, a u osób w trak cie roz po czę tej
te ra pii w przy pad ku bra ku re ak cji na le cze nie na le ży prze -
rwać sto so wa nie du pi lu mabu do cza su ustą pie nia za ka że nia[4].

U czę ści pa cjen tów ob ser wo wa no prze mi ja ją cy wzrost
licz by eo zy no fi lów w po cząt ko wej fa zie le cze nia w ast mie
i ato po wym za pa le niu skóry[4,7,8]. W przy pad ku ato po we go
za pa le nia skóry opi sy wa no po je dyn cze przy pad ki cho ro by
po su ro wi czej i re ak cji podob nych do cho ro by po su ro wi czej.

Za sto so wa nie

Du pi lu mab (Du pi xent) jest pierw szym i je dy nym le kiem
bio lo gicz nym za twier dzo nym do le cze nia nie kon tro lo wa ne -
go umiar ko wa ne go do cięż kie go ato po we go za pa le nia skóry
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u osób w wie ku 6 lat i star szych w USA i w kra jach Unii Eu -
ro pej skiej. Du pi lu mab (Du pi xent) jest rów nież za twier dzo ny
w UE dla niektórych pa cjen tów z cięż ką ast mą i cięż kim
prze wle kłym za pa le niem bło ny ślu zo wej no sa i za tok z po li -
pa mi no sa (CR SwNP).

W czerw cu 2020 ro ku FDA za twier dzi ła du pi lu mab
(Du pi xent) ja ko pierw szy bio lo gicz ny lek dla dzie ci w wie ku
od 6 do 11 ro ku ży cia do le cze nia umiar ko wa ne go do cięż -
kie go AZS[9]. W paź dzier ni ku 2020 Ko mi tet ds. Pro duk tów
Lecz ni czych Sto so wa nych u Lu dzi (CHMP) Eu ro pej skiej
Agen cji Le ków wy dał po zy tyw ną opi nię do ty czą cą pre pa ra -

tu Du pi xent (du pi lu mab), za le ca jąc roz sze rze nie do pu szcze -
nia w Unii Eu ro pej skiej o dzie ci w wie ku od 6 do 11 lat
z cięż kim ato po wym za pa le niem skóry, które są kan dy da ta -
mi do te ra pii sy ste mo wej[10]. W Pol sce du pi lu mab (Du pi xent)
jest obe cnie (od li sto pa da 2020 r.) za re je stro wa ny do le cze -
nia umiar ko wa ne go do cięż kie go ato po we go za pa le nia
skóry u dzie ci w wie ku od 6 do 11 lat, które kwa li fi ku ją się
do le cze nia ogól ne go, u mło dzie ży w wie ku 12 lat i star szej
oraz u do ro słych, którzy kwa li fi ku ją się do  le cze nia ogól ne -
go. W trak cie le cze nia du pi lu ma bem moż na sto so wać le cze -
nie miej sco we GKS. Zgo dnie z naj now szy mi re ko men da cja -
mi dia gno stycz no-te ra peu tycz ny mi Pol skie go To wa rzy stwa
Der ma to lo gicz ne go do ty czą cymi le cze nia ogól ne go AZS
du pi lu mab mo że być za sto so wa ny ja ko lek dru gie go wy bo -
ru w cięż kiej po sta ci AZS po pierw szym nie po wo dze niu te -
ra pii ogól nej[11]. Po cząt ko wa daw ka u do ro słych du pi lu ma bu
wy no si 600 mg (2 wstrzyk nię cia pod skór ne po 300 mg), na -
stęp nie le cze nie kon ty nu o wa ne jest daw ką 300 mg co 2 ty -
go dnie. U mło dzie ży daw ko wa nie za leż ne jest od ma sy cia -
ła, przy ma sie cia ła po ni żej 60 kg daw ka po cząt ko wa wy no si
400 mg (2 wstrzyk nię cia pod skór ne po 200 mg), ko lej ne
daw ki 200 mg, przy ma sie cia ła po wy żej 60 kg daw ko wa nie
jak dla osób do ro słych. U dzie ci w wie ku od 6 do 11 lat
o ma sie cia ła 15 kg do po ni żej 60 kg daw ka po cząt ko wa wy -
no si 300 mg (jed no wstrzyk nię cie 300 mg) pierw sze go dnia,
a na stęp nie 300 mg pięt na ste go dnia, na to miast ko lej ne
daw ki 300 mg co 4 ty go dnie (za czy na jąc 4 ty go dnie po
dawce z pięt na ste go dnia. U dzie ci w wie ku od 6 do 11 lat
o ma sie cia ła prze kra cza ją cej 60 kg daw ka po cząt ko wa wy -
no si 600 mg (dwa wstrzyk nię cia po 300 mg), ko lej ne daw ki
300 mg co dwa ty go dnie[4].

Bez pie czeń stwo te ra pii

Jak wy ka za ły ba da nia III fa zy u dzie ci w wie ku od 6 do 11
ro ku ży cia z cięż kim ato po wym za pa le niem skóry nie do sta -
tecz nie kon tro lo wa nym le cze niem miej sco wym, po 16 ty -
go dniach sto so wa nia du pi lu ma bu oraz miej sco wych gli ko -
kor ty ko ste ro i dów (mGKS) za ob ser wo wa no zna czą cą kli -
nicz nie i szyb ką po pra wę ob ja wów przedmio to wych
i podmio to wych AZS, w tym re duk cję świą du, de pre sji, za -
bu rzeń snu i po pra wę ja ko ści ży cia[12]. W ba da nej gru pie 351
dzie ci w wie ku 6-11 lat ogól na czę stość wy stę po wa nia dzia -
łań nie po żą da nych by ła niż sza w gru pie le czo nej du pi lu ma -
bem i mGKS niż w gru pie le czo nej pla ce bo i mGKS[12].

Wśród 351 ba da nych dzie ci re ak cje w miej scu wstrzyk -
nię cia i za pa le nie spo jówek by ły je dy ny mi dzia ła nia mi nie po -
żą da ny mi, które zna czą co czę ściej wy stę po wa ły w gru pie le -

Ryc. 1. Stan skóry przed w³¹czeniem leczenia dupilumabem

Ryc. 2. Po 2 tygodniach terapii (po otrzymaniu dawki pocz¹tkowej
600 mg, przed II dawk¹ 300 mg)



czo nej du pi lu ma bem oraz mGKS w po rów na niu do gru py
le czo nej pla ce bo i mGKS, więk szość przy pad ków mia ła na -
si le nie od ła god ne go do umiar ko wa ne go i ustą pi ła pod czas
ba da nia[12].

Ba da cze Ei chen field i wsp. prze pro wa dzi li kom ple kso wą
ana li zę da nych do ty czą cych dzia łań nie po żą da nych w aspek -
cie ry zy ka in fek cji w trak cie le cze nia du pi lu ma bem z sied miu
ran do mi zo wa nych, podwój nie za śle pio nych, kon tro lo wa nych
pla ce bo ba dań kli nicz nych (z lub bez jed no cze snego miej sco -
wego sto so wa nia kor ty ko ste ro i dów) u 1841 do ro słych le -
czo nym du pi lu ma bem z ato po wym za pa le nie skóry[13]. Wy -
ka za no, że le cze nie du pi lu ma bem nie zwięk sza ogól ne go ry -
zy ka za ka żeń i wią że się z niż szy mi od set ka mi po waż nych
lub cięż kich in fek cji w po rów na niu z pla ce bo[13]. Czę stość in -
fek cji wy wo ła nych wi ru sem her pes by ła nie co wy ższa u cho -
rych le czo nych du pi lu ma bem, przy czym kli nicz nie istot ne in -
fek cje opry szcz ko we o po waż nym prze bie gu, ta kie jak pół pa -
siec i wy prysk opry szcz ko wy (ecze ma her pe ti cum), by ły
niż sze w przy pad ku sto so wa nia du pi lu ma bu niż pla ce bo[13].

Jak wy ni ka z ba dań i do świad czeń wie lu ośrod ków, je dy -
nym dzia ła niem nie po żą da nym zwią za nym z du pi lu ma bem,
który bu dzi nie po kój, jest za pa le nie spo jówek, które na le ży
pod dać dal szej oce nie. Czę stość wy stę po wa nia te go dzia ła -
nia nie po żą da ne go na pod sta wie ba dań kli nicz nych oce nia
się na 5%-28%, w po rów na niu do pla ce bo 2%-11%[12,14,15].

Pod sta wo wy me cha nizm te go za ska ku ją co czę ste go
dzia ła nia nie po żą da ne go (które mo że spo wo do wać prze -
rwa nie le cze nia) po zo sta je nie u chwyt ny. Praw do po dob nie
za blo ko wa nie IL-4 i IL-13 mo że zwięk szać ak tyw ność okre -
ślo nych li gan dów (ta kich jak OX40) za an ga żo wa nych w ato -
po we za pa le nie ro gów ki i spo jówek, do dat ko wo re duk cja
cy to kin mo że sprzy jać na mna ża niu nu żeń ców (De modex),
a ha mo wa nie IL-13 mo że wpły wać na zmniej sze nie pro duk -
cji mu cy ny przez ko mór ki kub ko we spo jówek[14,16]. Pod
wzglę dem kli nicz nym za pa le nie spo jówek po ja wia ją ce się
w trak cie le cze nia du pi lu ma bem cha rak te ry zu je się prze wa -
ża ją cym za ję ciem spo jów ki, a zwła szcza prze krwie niem rąb -
ka ro gów ki[14]. Pod su mo wu jąc, da ne kli nicz ne wska zu ją, że
te ra pia du pi lu ma bem jest do brze to le ro wa na i po wszech ne
zda rze nia nie po żą da ne ma ją ła god ne na si le nie i są ła twe do
opa no wa nia. Da ne do ty czą ce dłu go ter mi no wej te ra pii (164
ty go dnie) do ty czą ce AZS i ast my na pod sta wie ba dań kli nicz -
nych [LI BER TY AD SO LO MA IN TA IN cli ni cal trial
(NCT01949311)] po twier dzi ły, że le cze nie du pi lu ma bem
jest bez piecz ne[17].

Zgo dnie z re ko men da cja mi Eu ro pe an Task For ce on
Ato pic Der ma ti tis (ET FAD) te ra pia du pi lu ma bem nie jest
uwa ża na za zwięk sza ją cą ry zy ko in fek cji wi ru so wych i dla te -

go mo że być pre fe ro wa na w po rów na niu z kon wen cjo nal -
ny mi ogól no u stro jo wy mi te ra pia mi im mu no su pre syj ny mi,
ta ki mi jak cy klo spo ry na, w cza sie pan de mii CO VID-19, przy
czym zwra ca się uwa gę na ogra ni czo ne da ne kli nicz ne[18].

Szcze pie nia

Pa cjen ci otrzy mu ją cy du pi lu mab mo gą być rów no cze -
śnie szcze pie ni szcze pion ka mi in ak ty wo wa ny mi lub nie za -
wie ra ją cy mi ży wych drob no u stro jów. Nie po win no się po -
da wać szcze pio nek ży wych i ży wych ate nu o wa nych, po nie -
waż nie usta la no bez pie czeń stwa i sku tecz no ści ta kie go
po stę po wa nia[4]. W mia rę moż li wo ści przed le cze niem na le -
ży wy ko nać wszy st kie szcze pie nia ochron ne.

Pod su mo wa nie

Ato po we za pa le nie skóry jest jed ną z naj pow szech niej -
szych cho rób skóry, do ty czy przede wszy st kim po pu la cji
dzie cię cej oraz w znacz nym stop niu do ro słych. Prze wle kły
prze bieg cho ro by, uciąż li wy świąd skóry oraz zmia ny skór ne
w okre sach za o strzeń cho ro by mo gą znacz nie ob ni żać ja -
kość ży cia cho rych i ich ro dzin. De pre sja, za bu rze nia lę ko -
we oraz za bu rze nia snu są czę sty mi cho ro ba mi współ i st nie -
ją cym[19]. No wa moż li wość te ra pii ato po we go za pa le nia
skóry, ja ką jest du pi lu mab, otwie ra dro gę dla pa cjen tów,
u których kon wen cjo nal ne le cze nie nie kon tro lo wa ło ob ja -
wów cho ro bo wych lub wią za ło się z dzia ła nia mi nie po żą da -
ny mi. Da ne kli nicz ne wska zu ją, że te ra pia du pi lu ma bem jest
do brze to le ro wa na, wią że się ze zna czą cą kli nicz nie i szyb ką
po pra wą ob ja wów AZS, w tym re duk cją świą du, de pre sji,
za bu rzeń snu i wpły wa na po pra wę ja ko ści ży cia.
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Związek zespołu rozrostu bakteryjnego 
jelita cienkiego (SIBO) z chorobami skóry 

ze szczególnym uwzględnieniem 
trądziku różowatego

W ostat nich la tach co raz czę ściej wska zu je się na zwią -
zek scho rzeń prze wo du po kar mo we go z choro ba mi skóry.
W ar ty ku le przed sta wio no sze ro ko opi sy wa ny pro blem roz -
ro stu bak te ryj ne go je li ta cien kie go (SI BO) i je go ko re la cje
z wy bra ny mi der ma to za mi. Scha rak te ry zo wa no naj czę st sze
przewle kłe der ma to zy oraz ich zwią zek z SI BO: trą dzik
różo wa ty, łu szczy ca, twar dzi na ukła do wa. 

Wstęp

W ostat nich la tach co raz czę ściej wska zu je się na współ -
wy stę po wa nie ob ja wów z prze wo du po karmo we go z okre -
ślo ny mi cho ro ba mi skóry. Od nie daw na ta kim sze ro ko roz -
pa try wa nym czyn ni kiem mo gą cym brać udział w pa to ge ne -
zie der ma toz za pal nych jest ze spół roz ro stu bak te ryj ne go
je li ta cien kie go (ang. small in te sti nal bac te rial over growth,
SIBO). W ni niej szej pra cy przed sta wio no ak tu al nie da ne do -
ty czą ce związ ku SI BO z róż ny mi cho ro ba mi skóry. 

SI BO

Jest to ze spół ob ja wów zwią za nych z nadmier nym roz -
ro stem mi kro bio ty ty po wej dla okręż ni cy w obrę bie je li ta
cien kie go. W je li cie cien kim zwięk sza się ilość oraz zmie nia
się pro fil drob no u stro jów, które fi zjo lo gicz nie nie wy stę pu ją
w tej lo ka li za cji. Wśród przy czyn wy wo łu ją cych SI BO moż -
na wy mie nić wie le czyn ni ków, ta kich jak wa dy ana to micz ne
je lit, cho ro by za pal ne je lit, za bu rze nia mo to ry ki, prze wle kłe
za pa le nie trzu st ki, bez kwa śność so ku żo łąd ko we go, dłu go -
trwa łe le cze nie in hi bi to ra mi po mpy pro to no wej, nie do bo ry
od por no ści, cu krzy ca, upo śle dza ją cych na tu ral ne me cha ni -
zmy obron ne prze wo du po kar mo we go przed nadmier ną
ko lo ni za cją dro no u stro ja mi. Głów ny mi ob ja wa mi zwią za ny -
mi z SI BO są bóle brzu cha, wzdę cia, bie gun ki, mdło ści, pu -
ste odbi ja nia, za bu rze nia wchła nia nia oraz nie do bo ry wi ta -
min A, D, E, B12 (nie do krwi stość me ga lo bla stycz na), utra ta
ma sy cia ła i nie do ży wie nie. Obe cnie re ko men do wa nym

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI 32 STYCZEŃ 2021

Small intestine bacterial overgrowth – SIBO and skin diseases, especially rosacea
Summary

In last decades the link connecting disorders’ of gastrointestinal tract and skin diseases is being highlighted more often. This papier presents

widely discussed clinical condition – small intestine bacterial overgrowth (SIBO) ant its correlation to some inflammatory skin diseases such as:

rosasea, psoriasis and systemic sclerosis. 
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zło tym stan dar dem dia gno zo wa nia SI BO jest lak tu lo zo wy
lub glu ko zo wy test od de cho wy. Le cze nie SI BO po le ga na
przy wróce niu wła ści we go skła du mi kro bio ty je li to wej i po -
pra wie szczel no ści ba rie ry je li to wej. Je szcze do nie daw na
w le cze niu SI BO sto so wa no ogól no u stro jo we pre pa ra ty
an ty bio ty ko we/che mio te ra peu ty ki, ta kie jak me tro ni da zol
czy te tra cy kli na. Obe cnie le kiem z wy bo ru w te ra pii SI BO
we dług wy tycz nych Pol skie go To wa rzy stwa Ga stro en te ro -
lo gii jest eu bio tyk ry fa ksy mi na, która oprócz bez po śre dnie -
go dzia ła nia prze ciw bak te ryj ne go rów nież po zy tyw nie mo -
du lu je mi kro bio tę je li to wą. Za le ca ną daw ką jest 1600 mg/d
(4 × 2 tabl. 200 mg) przez 14 dni[23]. Ry fa ksy mi na, wpły wa -
jąc na ko mu ni ka cję mię dzy bak te ryj ną, ogra ni cza przy le ga nie
bak te rii, ich in ter na li za cję i trans lo ka cję po za świa tło je li ta,
a dzię ki swo im wła ści wo ściom prze ciw za pal nym po przez
ak ty wa cję re cep to ra pre gna nu X (PXR) ha mu je za rów no
miej sco we, jak i ogól no u stro jo we pro ce sy za pal ne[24,25].
W ostat nich la tach po twier dzo no zwią zek SI BO z in ny mi
cho ro ba mi o cha rak te rze ukła do wym bądź od czy no wym.
Wy ka za no współ i st nie nie SI BO z ru mie niem gu zo wa tym, fi -
bro mial gią czy nie al ko ho lo wym stłu szcze niem wą tro by,
w których to cho ro bach pa to me cha nizm po zo sta je nadal
nie ja sny[1]. In ne ob ja wy SI BO, ta kie jak neu ro pa tia z nie do -
bo ru wi ta mi ny B12, oste o po ro za czy obrzę ki z utra ty biał ka,
są zwią za ne z nie do bo ra mi mi kro- i ma kro e le men tów.

Ro sa cea

Trą dzik różo wa ty (łac. ro sa cea) to prze wle kła cho ro ba
za pal na skóry wy stę pu ją ca głów nie u osób o ja snej kar na -
cji, ze zde cy do wa ną prze wa gą u ko biet. Wy róż nia się kil -
ka faz tej der ma to zy o róż nym stop niu na si le nia ob ja wów.
W stop niu I (tzw. pre-ro sa cea) u pa cjen tów po ja wia się
okre so wo napa do wy ru mień twa rzy zlo ka li zo wa ny zwy kle
na po licz kach, no sie, czo le i bro dzie. Z bie giem cza su
i z dal szym roz wo jem cho ro by ru mień ma ten den cję do
co raz dłuż sze go utrzy my wa nia się na twa rzy, aż do
powstania ru mie nia trwa łe go, do które go z cza sem do łą -
cza ją się licz ne te le an giek ta zje (fa za II, po stać ru mie nio wo-
te le an giek ta tycz na). Ko lej nym eta pem (fa za III, po stać
grud ko wo-kro st ko wa) jest po ja wie nie się wy kwi tów grud -
ko wych oraz grud ko wo-kro st ko wych i kro stek (naj czę ściej
ja ło wych al bo za wie ra ją cych fi zjo lo gicz ną flo rę bak te ryj ną
skóry). Fa za IV (po stać prze ro sto wa) cha rak te ry zu je się
wy stę po wa niem dość du żych, cheł bo czą cych gu zów za -
pal nych i zmian prze ro stowych do ty czą cych głów nie no sa
(rhi no phy ma), po stać ta zde cy do wa nie czę ściej wy stę pu je
u mężczyzn[2].

Pa to ge ne za po wsta wa nia zmian nadal po zo sta je nie ja sna –
pod uwa gę bra ne są czyn ni ki im mu no lo gicz ne, ge ne tycz ne
i in fek cyj ne. W ze spo le je li ta prze sią kli we go (ang. le a ky gut),
czę sto wy stę pu ją cym w SI BO, me ta bo li ty bak te ryj ne
przedo sta ją się do krwio bie gu ze świa tła je li ta, po bu dza jąc
układ im mu no lo gicz ny i uru cha mia jąc ka ska dę czyn ni ków
pro za pal nych. W roz wo ju trą dzi ku różo wa te go pod kre śla
się rów nież wpływ róż nych czyn ni ków śro do wi sko wych –
pa cjen ci czę sto zgła sza ją, że go rą ce na po je, pi kant ne przy -
pra wy, ko fe i na, al ko hol, pro mie nio wa nie sło necz ne i sil ny
wiatr wy wo łu ją po gor sze nie sta nu skóry.

Ostat nio co raz więk szą uwa gę zwra ca się na ro lę dys -
bio zy – ze spo łu roz ro stu bak te ryj ne go je li ta cien kie go
(SIBO) w pa to ge ne zie ro sa cea. Czę stość wy stę po wa nia
SIBO u pa cjen tów z trą dzi kiem różo wa tym osza co wa no na
46-66%[1-4]. Ba da nie prze pro wa dzo ne we Wło szech na gru -
pie 113 pa cjen tów z trą dzi kiem różo wa tym i na 60-oso bo -
wej gru pie kon trol nej wy ka za ło, że 52 pa cjen tów z ro sa cea
mia ło do dat ni wy nik lak tu lo zo we go te stu wy de cho we go po -
twier dza ją ce go obe cność SI BO (w po rów na niu do 3 osób
z gru py kon trol nej). Pa cjen ci na stęp nie przy dzie la ni by li
w spo sób lo so wy i za śle pio ny do gru py le cze nia ry fa ksy mi ną
(w daw ce 1200 mg/do bę; 32 z 52 osób) lub pla ce bo (20
z 52 osób) przez 10 dni. W wy ko na nym po now nie te ście
od de cho wym uzy ska no era dy ka cję po le cze niu ry fa ksy mi ną
1200 mg/do bę przez 14 dni u 28 z 32 pa cjen tów – u 71%
z nich stwier dzo no re mi sję trą dzi ku różo wa te go, a u 21%
z nich zna czą cą po pra wę. W gru pie otrzy mu ją cej pla ce bo
u 2 osób za ob ser wo wa no, a u po zo sta łych nie stwier dzo -
no zmia ny sta nu skóry[1]. Podob ne wy ni ki uzy ska no w in -
nym podwój nie za śle pio nym, kon tro lo wa nym pla ce bo
badaniu – po era dy ka cji SI BO ry fa ksy mi ną w daw ce
1200 mg/do bę przez 10 dni u 71% pa cjen tów (28 z 32)
stwier dzo no re mi sję ro sa cea, a u 75% z tych pa cjen tów re -
mi sja trą dzi ku różo wa te go trwa ła przez 9 mie się cy okre su
ob ser wa cji[3]. Wy tłu ma cze niem tak wy so kiej sku tecz no ści ry -
fa ksy mi ny w in duk cji re mi sji trą dzi ku różo wa te go mo gą być
z jed nej stro ny jej wła ści wo ści prze ciw za pal ne, a z dru giej
zmniej sze nie prze pu szczal no ści je li ta zwią za ne z era dy ka cją
SI BO i me ta bo li tów bak te ryj nych.

Co raz czę ściej tak że ob ser wu je się współ wy stę po wa nie
cho rób skóry z za bu rze nia mi w obrę bie mi kro bio ty je li to -
wej, dys bio zie oraz SI BO, wpro wa dzo no na wet re wo lu cyj -
ne po ję cie: oś je li ta-skóra (ang. gut-skin axis)[5]. Wy stę po wa -
nie SI BO i in nych za bu rzeń mi kro bio ty je li to wej ob ser wu je
się za rów no z bar dzo czę sto wy stę pu ją cy mi der ma to za mi,
jak i z tak zwa ny mi cho ro ba mi rzad ki mi. Der ma to zy zwią za -
ne z SI BO ma ją przede wszy st kim cha rak ter za pal ny, a część
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z nich au to im mu no lo gicz ny. War ta pod kre śle nia jest obe -
cność SI BO u pa cjen tów z łu szczy cą (ok. 2-3% po pu la cji,
czy li ok. 2-3 tys./100 tys.) czy twar dzi ną ukła do wą 
(ok. 25/100 tys.)[6]. Tak jak w przy pad ku trą dzi ku różo wa te -
go, SI BO mo że być do dat ko wym czyn ni kiem sprzy ja ją cym
roz wo jo wi cho ro by, gdyż wy wie ra istot ny wpływ na za o -
strze nie ob ja wów pod sta wo wej jed no st ki cho ro bo wej.
Obe cność w je li cie cien kim mi kro bio ty cha rak te ry stycz nej
dla okręż ni cy skut ku je zwięk sze niem stę że nia cy to kin pro za -
pal nych, przez co zwięk sza się ry zy ko wy stą pie nia zmian za -
pal nych skóry[7,8].

Łu szczy ca

Nie które ba da nia pod kre śla ją fakt wpły wu sku tecz nej te -
ra pii SI BO na zmniej sze nie na si le nia zmian w prze bie gu łu -
szczy cy[9-11]. Łu szczy ca jest ogól no u stro jo wą cho ro bą za pal -
ną, w której prze bie gu ob ser wu je się kil ka me cha ni zmów
pa to ge ne tycz nych. Cho ro ba ujaw nia się pod wpły wem róż -
nych czyn ni ków śro do wi sko wych u pa cjen tów z okre ślo ną
pre dy spo zy cją ge ne tycz ną[6]. Łu szczy ca cha rak te ry zu je się
wy stę po wa niem ru mie nia, na cie ku i łu ski w obrę bie za pal -
nych zmian skór nych. Cho ro ba do ty czyć mo że za rów no
owło sio nej skóry gło wy, skóry gład kiej, oko lic na rzą dów
płcio wych, pa znok ci czy sta wów[6]. Ba da nia ostat nich lat
wska zu ją, że za bu rze nia w obrę bie mi kro bio ty je li to wej u pa -
cjen tów z łu szczy cą są istot nym czyn ni kiem po gar sza ją cym
prze bieg cho ro by. Po twier dza to rów nież fakt zwięk szo nej
czę sto tli wo ści współ wy stę po wa nia łu szczy cy z nie swo i sty mi
za pa le nia mi je lit, jak np. cho ro bą Le śniow skie go-Croh na[6].

Dra go F. i wsp. w ba da niu 30 pa cjen tów z łu szczy cą wy -
ka za li re duk cję zmian ru mie nio wych u pa cjen tów z łu szczy -
cą SI BO+ (n=3), sto su jąc te ra pię ry fa ksy mi ną (1200 mg/dz
przez 12 dni) w po łą cze niu z hy dro li zo wa ną gu mą gu ar 
(5 g/dz)[12]. To po łą cze nie oka zu je się bar dziej sku tecz ne niż
mo no te ra pia ry fa ksy mi ną. Nie ste ty re duk cja wska źni ka PA SI
(ang. pso ria sis area and se ve ri ty in dex) nie by ła istot na sta ty -
stycz nie, a je dy nie nie in wa zyj na ko lo me trycz na me to da po -
mia ru na si le nia ru mie nia[12]. Da ne do ty czą ce czę sto ści wy stę -
po wa nia za bu rzeń mi kro bio mu je li to we go po zo sta ją roz -
bież ne z uwa gi na róż ne me to dy po mia ru. Obej mu ją one
za kres od ok. 10% do na wet 60% (z cze go 21% – SI BO)
pa cjen tów z łu szczy cą[9-12].

Twar dzi na ukła do wa

W ostat nich la tach wska zu je się tak że na współ wy stę po -
wa nie u pa cjen tów ob ja wów SI BO z twar dzi ną ukła do wą[13-17].

Twar dzi na ukła do wa jest au to im mu no lo gicz ną ukła do wą
cho ro bą tkan ki łącz nej cha rak te ry zu ją cą się włók nie niem
róż nych tka nek i na rzą dów[6]. Spo śród róż nych na rzą dów
za ję tych pro ce sem cho ro bo wym w prze bie gu twar dzi ny
ukła do wej war to pod kre ślić zmia ny do ty czą ce prze wo du
po kar mo we go[6]. W prze bie gu twar dzi ny ukła do wej mo że
do cho dzić do wy stę po wa nia za bu rzeń funk cji prze ły ku
(szcze gól nie w pod ty pie CREST, ang. cal ci no sis, Ra y naud’s
phe no me non, eso pha gus dys mo ti li ty, sc le ro dac ty ly, te le an -
giec ta sies)[6]. Nie mniej jed nak u du żej czę ści pa cjen tów ob -
ser wu je się rów nież in ne za bu rze nia zwią za ne z prze wo -
dem po kar mo wym, m.in. za pa le nie bło ny ślu zo wej żo łąd ka,
bie gun ki lub za par cia (za leż nie od na si le nia włók nie nia tka nek
i za bu rzeń wchła nia nia), jak rów nież SI BO, co mo że mieć
zwią zek z nadmier nym sto so wa niem in hi bi to rów po mpy
pro to no wej u pa cjen tów z SSc. 

Ba da nia wska zu ją wy stę po wa nie SI BO u pa cjen tów
z twar dzi ną ukła do wą z czę sto ścią ok. 38%-55%[15]. Wy tycz -
ne EU LAR i PTD su ge ru ją prze pro wa dze nie era dy ka cji, sto su -
jąc chi no lo ny, amo ksy cy li nę z kwa sem kla wu la no wym, me -
tro ni da zol czy do ksy cy kli nę[18]. Ba da nie Pa ro di A. i wsp. (n=34
pa cjen tów SI BO+) z za sto so wa niem ry fa ksy mi ny 800 mg/dz
sto so wa nej przez 10 dni wy ka za ło ujem ny wy nik te stu od de -
cho we go po mie sią cu od wdro że nia te ra pii u 73,3% pa cjen -
tów i re duk cję bądź ustą pie nie ob ja wów z za kre su prze wo du
po kar mo we go u 72,7% pa cjen tów[17].

In ne cho ro by skóry

Po mi mo że obe cnie nie ma ba dań do ty czą cych wy stę -
po wa nia bądź sku tecz no ści te ra pii SI BO w prze bie gu in nych
cho rób skóry, war to nadmie nić, że róż ne za bu rze nia mi kro -
bio mu je li to we go ob ser wu je się mię dzy in ny mi w przy pad -
ku ato po we go za pa le nia skóry, po krzyw ki, trą dzi ku zwy kłe -
go, a na wet trą dzi ku od wróco ne go (łac. hi dra de ni stis sup pu -
ra ti va) czy ły sie nia plac ko wa te go[19-22]. Moż li we, że wraz
z ro sną cym za in te re so wa niem osią je li to-skóra w przy szło ści
oka że się, że gru pa cho rób skóry zwią za na z za bu rze nia mi
mikrobioty je li to wej ule gnie istot ne mu po więk sze niu.

Pod su mo wa nie

Z przy to czo nych po wy żej przy kła dów moż na wy cią gnąć
wnio ski, że mi kro bio ta je li to wa ma wpływ na kon dy cję skóry
i ca łe go orga ni zmu. Po nad to war to pod kre ślić, że mi kro bio -
ta róż nych czę ści orga ni zmu po zo sta je ze so bą nie roz er wal -
nie po łą czo na (prze wód po kar mo wy, skóra, układ od de -
cho wy czy mi kro bio ta w obrę bie po chwy). Bio rąc pod uwa -



gę wpływ pro za pal ny, po wo do wa ny przez nie pra wi dło wą
mi kro bio tę w obrę bie m.in. je lit, ko niecz ne jest uwzglę dnia -
nie w ba da niu pa cjen ta róż nych ob ja wów wska zu ją cych na
za bu rze nia z nią zwią za ne, jak np. ob ja wy SI BO[8]. W nie -
których przy pad kach pra wi dło we roz po zna nie SI BO i wdro -
że nie sku tecz nej te ra pii eu bio ty kiem ry fa ksy mi ną mo że do -
pro wa dzić do zła go dze nia ob ja wów skór nych, a nie kie dy
na wet do ich ustą pie nia.
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Emolienty w atopowym zapaleniu skóry

Głów nym ele men tem w etio pa to ge ne zie ato po we go
za pa le nia skóry (AZS) jest za bu rze nie funk cjo no wa nia ba rie -
ry skór no-na skór ko wej, dla te go też wła ści wa pie lę gna cja
i pro fi lak ty ka ma ją tak istot ny wpływ na prze bieg cho ro by.
Za bie gi pie lę gna cyj ne, w tym sto so wa nie emo lien tów,
umoż li wia ją od two rze nie pra wi dło we go funk cjo no wa nia tej
ba rie ry. Te ra pia emo lien to wa jest obe cnie pod sta wą te ra pii
w AZS, za rów no w fa zie za o strze nia zmian skór nych wraz
z miej sco wy mi pre pa ra ta mi prze ciw za pal ny mi, jak rów nież
w fa zie re mi sji, po zwa la jąc na dłuż sze okre sy bez za o strzeń
cho ro by oraz bez ko niecz no ści sto so wa nia miej sco wych gli -
ko kor ty ko ste ro i dów (GKS) czy in hi bi to rów kal cy neu ry ny.

Ato po we za pa le nie skóry (AZS)

Ato po we za pa le nie skóry (AZS), in a czej wy prysk ato po -
wy, na le ży do gru py der ma toz za pal nych o prze wle kłym, na -
wro to wym prze bie gu, z to wa rzy szą cym świą dem i cha rak te -
ry stycz ny mi zmia na mi skór ny mi. W ostat nim cza sie ob ser wu -
je my wzrost licz by za cho ro wań, zwła szcza wśród
spo łe czeństw wy so ko roz wi nię tych i w re jo nach miej skich.
Cho ro ba mo że do ty czyć za rów no nie mow ląt, dzie ci, mło -
dzie ży, jak i osób do ro słych. Częstość wy stępo wa nia ato po -

we go za pa le nia skóry w po pu la cji sza cu je się na 2-5%, w tym
oko ło 10-20% do ty czy dzie ci, a 1,6-10,2% osób do ro słych.
Do re mi sji do cho dzi prze waż nie w pierw szych la tach ży cia,
jed nak u 1/3 pa cjen tów ob ja wy utrzy mu ją się rów nież w wie -
ku do ro słym. Prze bieg cho ro by u tej gru py pa cjen tów jest za -
zwy czaj umiar ko wa ny do cięż kie go – czę sto wy stę pu je opor -
ność na sto so wa ne le cze nie, a w ba da niach la bo ra to ryj nych
po ziom IgE cał ko wi te go utrzy mu je się na wy so kim po zio mie.

W etio pa to ge ne zie cho ro by udział ma ją za rów no czyn -
ni ki ge ne tycz ne, śro do wi sko we, im mu no lo gicz ne, jak
i uszko dze nie ba rie ry na skór ko wej. Pra wie po ło wa pa cjen -
tów z AZS ma mu ta cje w bu do wie ge nu dla fi la gry ny, cze go
wy ni kiem jest nie pra wi dło we funk cjo no wa nie ca łej ba rie ry
skór no-na skór ko wej. Ten sam de fekt ge ne tycz ny wa run ku -
je rów nież wy stę po wa nie in nych cho rób aler gicz nych. Pod
po ję ciem ato pii oprócz ato po we go za pa le nia skóry znaj du je
się rów nież ast ma oskrze lo wa oraz aler gicz ny nie żyt błon
ślu zo wych no sa i spo jówek. Cho ro by te mo gą współ i st nieć
lub wy stę po wać osob no, dla przy kła du aler gicz ny nie żyt no -
sa oraz ast ma oskrze lo wa wy stę pu ją u oko ło 1/3 pa cjen tów
z ato po wym za pa le niem skóry.

Ist nie je wie le czyn ni ków za o strza ją cych ob ja wy skór ne
w ato po wym za pa le niu skóry. Moż na je podzie lić na czyn ni -
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Emollients in atopic dermatitis
Summary

The main element in the etiopathogenesis of atopic dermatitis (AD) is the dysfunction of the skin-epidermal barrier, which is why proper care

and prevention have such a significant impact on the course of the disease. Beauty treatments, including the use of emollients, allow the

proper functioning of this barrier to be restored. Emollient therapy is currently the basis of treatment in AD, both in the exacerbation of skin

lesions with local anti-inflammatory preparations, as well as in the remission phase, allowing for longer periods without exacerbation of the

disease and without the need to use topical glicocorticosteroids (TCS) or calcineurin inhibitors.

Keywords: AD, emollients, inflammation, atopic

Słowa kluczowe: AZS, emolienty, zapalenie, atopia
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ki śro do wi sko we, ta kie jak in fek cje, czyn ni ki me cha nicz ne, fi -
zycz ne (mię dzy in ny mi zmia ny tem pe ra tu ry i wil got no ści
oto cze nia, sztucz ne ogrze wa nie, cie płe i su che po wie trze,
wiatr i mróz), che micz ne (wśród nich naj czę ściej środ ki co -
dzien ne go użyt ku sto so wa ne do pra nia, my cia, pie lę gna cji)
oraz aler ge ny po wie trz no po chod ne. Aler gia po kar mo wa
wy stę pu je u oko ło 20-40% naj młod szych dzie ci z wy pry -
skiem ato po wym i do ty czy głów nie mle ka kro wie go, jaj, ryb,
orze szków ziem nych, soi i psze ni cy. U star szych dzie ci i do -
ro słych prze bieg cho ro by czę ściej na si la ją aler ge ny po wie -
trz no po chod ne, ta kie jak roz to cze ku rzu do mo we go, sierść
zwie rząt, ple śnie i pył ki ro ślin.

Obraz kli nicz ny AZS, za rów no u dzie ci, jak i do ro słych,
po sia da wie le cech wspól nych, ta kich jak świąd, na wro to wy
cha rak ter, nadmier na su chość skóry oraz zmia ny wy pry sko -
we z po gru bie niem na skór ka i li che ni za cją. Prze bieg cho ro -
by oraz lo ka li za cja zmian skór nych za le żą w du żej mie rze od
wie ku. W okre sie nie mow lę cym do mi nu je za ję cie bocz nych
po wierzch ni po licz ków, owło sio nej skóry gło wy oraz oko lic
zgię cio wych koń czyn gór nych i dol nych, a u dzie ci star szych
za ję te są głów nie po wierzch nie zgię cio we koń czyn oraz
grzbie to we rąk i stóp. U osób do ro słych cha rak te ry stycz ne
jest wy stę po wa nie zmian na po wie kach, w oko li cy oko ło u st -
nej, w obrę bie szyi i gór nej czę ści klat ki pier sio wej, nie kie dy
w do łach łok cio wych i ko la no wych oraz na dło niach i sto pach.

Do mi nu ją cym ob ja wem w ato po wym za pa le niu skóry
jest świąd, po cząt ko wo wy wo ła ny su cho ścią skóry, na stęp nie
dra pa niem. Dra pa nie po wo du je uwal nia nie cy to kin, ki nin,
pro te az oraz neu ro pep ty daz, które na si la ją pro ces za pal ny.

Nie wiel kie zmia ny pod po sta cią otarć, uką szeń, za dra -
pań czę sto są wy star cza ją ce do ak ty wa cji cy to kin na skór ko -
wych, co mo że wy wo łać ob ja wy kli nicz ne w do tych czas po -
zor nie pra wi dło wej skórze. Przy bra ku od po wie dnie go po -
stę po wa nia do cho dzi do dal sze go po gor sze nia sta nu skóry
i po ja wia nia się zmian o cha rak te rze ognisk ru mie nio wo-
-grud ko wych z kom po nen tą wy się ko wą, z obe cno ścią
nadże rek oraz stru pów. Czę sto do cho dzi do ma ce ra cji na -
skór ka oraz istot ne go za bu rze nia struk tu ry i funk cji ochron -
nej skóry ja ko na tu ral nej ba rie ry. W kon se kwen cji po wsta -
łych uszko dzeń nie jed no krot nie do cho dzi do nad ka żeń bak -
te ryj nych i grzy bi czych.

Nie mow lę ta, bę dą ce w gru pie wy so kie go ry zy ka roz wi -
nię cia aler gii, po win ny być ob ję te pro fi lak ty ką pier wot ną
przed wy stą pie niem pierw szych ob ja wów ato po we go za pa -
le nia skóry, nie później niż do 6 mie sią ca ży cia. Za li cza ją się
do niej kar mie nie pier sią do 6 mie sią ca ży cia, za kaz pa le nia
ty to niu przez mat kę w okre sie cią ży, wy e li mi no wa nie aler -
ge nów po wie trz nopo chod nych, sto so wa nie pro bio ty ków

i wi ta mi ny D3. Na to miast wszy st kie dzia ła nia w ce lu za po -
bie ga nia za o strzeniom cho ro by skła da ją się na pro fi lak ty kę
wtór ną, jest to przede wszy st kim pra wi dło wa pie lę gna cja
skóry, czy li re gu lar ne sto so wa nie emo lien tów. Waż ne jest
rów nież uni ka nie szko dli wych aler ge nów oraz czyn ni ków
draż nią cych, które za o strza ją zmia ny skór ne. 

Ro la emo lien tów w AZS

Zgo dnie z naj now szy mi re ko men da cja mi eu ro pej ski mi
emo lien ty sta no wią te ra pię pod sta wo wą w le cze niu AZS.
Wła ści wie do bra ne do skóry, wa run ków at mo sfe rycz nych,
co dzien nej ak tyw no ści fi zycz nej, ła go dzą świąd i stan za pal -
ny. Ce ra mi dy, cho le ste rol i wol ne kwa sy tłu szczo we za war -
te w obe cnie sto so wa nych pre pa ra tach uzu peł nia ją li pi dy
mię dzy ko mór ko we i re ge ne ru ją płaszcz hy dro li pi do wy. 

Obe cnie uwa ża się, że w ce lu przy wróce nia po praw nej
ba rie ry na skór ko wej na le ży sto so wać pre pa ra ty za wie ra ją ce
hu mek tan ty. Za li cza się do nich m.in. mocz nik, kwas mle ko -
wy, gli ce rol oraz li pi dy (np. kwas li no le no wy, pa ra fi nę, cho -
le ste rol oraz ce ra mi dy). Nie jest obe cnie do stęp ny pre pa rat
skła da ją cy się ze wszy st kich wy mie nio nych sub stan cji. W ce -
lu uzy ska nia szyb kiej po pra wy oraz utrzy ma nia re mi sji AZS
ko niecz na jest co dzien na kil ka krot na apli ka cja emo lien tów
za wie ra ją cych łącz nie mocz nik oraz bra ku ją ce li pi dy na skór -
ko we. U dzie ci po win ny być apli ko wa ne pre pa ra ty z mniej -
szym stę że niem mocz ni ka niż u osób do ro słych. W przy -
pad ku nie mow ląt mocz nik mo że po wo do wać podraż nie nie
i za bu rze nia czyn no ści ne rek, w związ ku z czym nie na le ży
go sto so wać w tej gru pie wie ko wej.

W AZS pod kre śla się zna cze nie dwóch czyn ni ków de -
ter mi nu ją cych do bór opty mal nych pre pa ra tów: nie pra wi -
dło wy me ta bo lizm li pi dów na skór ko wych oraz nie do bór fi -
la gry ny. Me ta bo li ty fi la gry ny od po wia da ją za two rze nie kwa -
śne go pH skóry i są sub stra tem do syn te zy skła do wych
na tu ral ne go czyn ni ka na wil ża ją ce go. Do tej po ry nie uda ło
się usta lić przy czyn nie do bo ru li pi dów i czyn ni ka na wil ża ją -
ce go w na skór ku. Wza jem ne od dzia ły wa nie en zy mów
i pro duk tów po wsta ją cych na sku tek ich dzia ła nia utru dnia
oce nę przy czyn te go zja wi ska w AZS. 

Do bra nie naj lep sze go pre pa ra tu zaj mu je w wy pad ku
ma łych dzie ci du żo wię cej cza su niż u osób do ro słych. Wy -
ni ka to z fak tu, że to zwy kle pa cjen ci sa mo dziel nie wska zu ją,
na pod sta wie kil ku ty go dnio wych do świad czeń, ja kie pro duk -
ty przy czy nia ją się do naj szyb szej po pra wy sta nu skóry i ustą -
pie nia ob ja wów cho ro by.

Skóra ato po wa wy ma ga de li kat nej hi gie ny i oczy szcza nia.
Za le ca na jest krót ka, 5-mi nu to wa ką piel (w przy pad ku nie -
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mow ląt 3 ra zy na do bę, a u do ro słych 1-2 ra zy dzien nie)
w let niej wo dzie z do dat kiem olej ków zmięk cza ją cych wo -
dę. Ole i sta war stwa na wil ża rów nież skórę i za po bie ga
uciecz ce wo dy z na skór ka. Po de li kat nym osu sze niu wska za -
na jest apli ka cja emo lien tu na je szcze wil got ną skórę, jed nak
uni ka jąc tar cia na skór ka. Krót kie ką pie le w środ kach my ją -
cych o od po wie dnim pH (pH 5-6) oraz nie mal na tych mia sto -
wa apli ka cja emo lien tów tuż po osu sze niu skóry (od twa rza nie
uszko dzo nej ba rie ry skór no-na skór ko wej) wy da ją się klu czo -
we za rów no w okre sach za o strzeń, jak i re mi sji cho ro by.

Gli ko kor ty ko ste ro i dy w sko ja rze niu z emo lien ta mi sta -
no wią le cze nie pierw sze go rzu tu w AZS. Emo lien ty sto so -
wa ne w fa zie za o strzeń wspo ma ga ją le cze nie GKS, skra ca jąc
czas le cze nia oraz re du ku jąc po trzeb ną daw kę. 

Pod su mo wa nie

Emo lien ty po przez re duk cję wy twa rza nia me dia to rów
pro za pal nych dzia ła ją prze ciw za pal nie oraz prze ciw świą do -
wo. Po nad to przy wra ca ją ni skie pH skóry, co zmniej sza
moż li wość ko lo ni za cji skóry przez bak te rie i grzy by, za pew -
nia jąc pra wi dło we funk cjo no wa nie ba rie ry skór no-na skór ko -
wej. Ba rie ra ta peł ni funk cję ochron ną przed wnik nię ciem
i dzia ła niem aler ge nów oraz czyn ni ków za o strza ją cych AZS.
Te ra pia cho rych z ato po wym za pa le niem skóry wy ma ga za -
rów no in dy wi du al ne go do bo ru le cze nia, jak i wdro że nia
pra wi dło we go po stę po wa nia pie lę gna cyj ne go i pro fi lak tycz -
ne go. Edu ka cja ro dzi ców opie ku ją cych się dzieć mi z ato po -
wym za pa le niem skóry jest istot nym ele men tem te ra pii i po -
win na być po łą czo na ze sta ły mi wi zy ta mi w po ra dni der ma -
to lo gicz nej. Po zwa la to na wy pra co wa nie wspól ne go pla nu
dzia ła nia ro dzi ców i le ka rza oraz mo ni to ro wa nie prze bie gu
cho ro by, a tak że po pra wie nie sku tecz no ści le cze nia.
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Praktyka samoleczenia hepatoprotekcyjnego
pacjentów na przykładzie 
stosowania Essentiale – 

ocena skuteczności i zadowolenia z terapii

Nie sto so wa nie się do za le ceń te ra peu tycz nych przez
pa cjen ta sta no wi je den z głów nych pro ble mów kli nicz nych.
Ce lem prze pro wa dzo ne go ba da nia by ło opi sa nie prak ty ki
sa mo le cze nia pa cjen tów oraz oce na sku tecz no ści i za do wo -
le nia pa cjen tów z le cze nia he pa to pro tek cyj ne go na przy kła -
dzie Es sen tia le. Wy ni ki ba dań an kie to wych wska za ły na ko -
niecz ność edu ka cji zdro wot nej pa cjen tów w za kre sie pra wi -
dło we go sto so wa nia fo sfo li pi dów, za rów no przez oso by
sa mo dziel nie na by wa ją ce lek, jak i te przyj mu ją ce je ze wska -
zań le kar skich.

Wpro wa dze nie

Wraz z nadej ściem XXI wie ku przy ta cza ne czę sto jest
stwier dze nie, że to czas cho rób prze wle kłych, zwa nych
czę sto cy wi li za cyj ny mi. Pa cjen ci, którzy je szcze po nad pół
wie ku te mu cięż ko prze cho dzi li ostre sta ny za pal ne wą tro -
by, dziś ży ją w sto sun ko wo kom for to wych wa run kach,

m.in. dzię ki od po wie dniej dia gno sty ce, opie ce le kar skiej
oraz do stęp no ści wie lu le ków i su ple men tów die ty w ap te -
kach. Jed nak że ce lem uzy ska nia od po wie dnich efek tów te -
ra peu tycz nych ko niecz ne jest prze strze ga nie za le ceń przyj -
mo wa nia le ków. W przy pad ku pa cjen tów za sto so wa nie się
do za le ceń far ma ko te ra peu tycz nych mo że odby wać się na
za sa dach peł ne go pod po rządko wa nia tym za le ce niom
(com plian ce) i pew ne go za an gażo wa nia i ak cep ta cji spo so bu
le cze nia wy ni ka ją ce go ze współ pra cy pa cjen ta z le ka rzem
(ad he ren ce) lub też współ decy do wa nia o wy bo rze opcji te -
ra peu tycz nej (con cordan ce)[1-2]. 

Do ochro ny wą tro by przed szko dli wym wpły wem róż -
nych czyn ni ków ze wnę trz nych oso ba zgła sza ją ca się do ap -
te ki ma do wy bo ru wie le pre pa ra tów he pa to pro tek cyj nych
wy da wa nych bez re cep ty (over the co un ter, OTC), których
za da niem jest re ge ne ra cja tkan ki i ko mórek wą tro by. Wśród
tych pre pa ra tów jed ny mi z czę ściej wy bie ra nych są pre pa ra -
ty za wie ra ją ce fo sfo li pi dy, które wbu do wu jąc się w bło nę
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The practice of self-medication hepatoprotective treatment of patients on the example of the use of
Essentiale – estimation of the effectiveness and satisfaction with the therapy
Summary

Patient non-compliance is one of the major clinical problems. The main aim of the study was to describe the practice of self-medication

patients and the estimation of the effectiveness and satisfaction of patients with hepatoprotective treatment on the example of Essentiale.

The results of the questionnaire studies indicated the need for health education of patients in the field of the proper use of phospholipids, both

by people purchasing the drug themselves and those taking them for medical indications.

Keywords: patient nonadherence, hepatoprotective drugs, patient self-medication

Słowa kluczowe: nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych, leki hepatoprotekcyjne, samoleczenie pacjentów
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he pa to cy tów, nie tyl ko przy śpie sza ją pro ces re ge ne ra cji wą -
tro by, ale rów nież ha mu ją jej włók nie nie. Fo sfo li pi dy sto so -
wa ne są rów nież w le cze niu nie al ko ho lo wej stłu szcze nio wej
cho ro by wą tro by (no nal co ho lic fat ty li ver di se a se, NA FLD)[3].
Do czyn ni ków ry zy ka sprzy ja ją cych jej po wsta wa niu za li cza -
ne są oty łość (szcze gól nie oty łość trzew na), cu krzy ca ty pu 2,
ze spół me ta bo licz ny, in su li no o por ność oraz zwięk szo ne stę -
że nie li pi dów we krwi[4-5]. Po nad to zna czą cy wpływ na jej
po ja wia nie się wy wie ra die ta wy so ko tłu szczo wa, wy so ko -
wę glo wo da no wa oraz ma ła ak tyw ność fi zycz na. NA FLD
sta no wić mo że, zwła szcza w okre sie pan de mii, po waż ny
glo bal ny pro blem, który mo że do ty czyć oko ło 8 mln lu dzi
w Pol sce speł nia ją cych kry te ria ze spo łu me ta bo licz ne go. Co
wię cej, więk szość przy pad ków stłu szcze nia wą tro by prze -
bie ga bez o bja wo wo lub z nie spre cy zo wa ny mi ob ja wa mi 
(tj. za bu rze nia funk cjo no wa nia prze wo du po kar mo we go,
ogól ne osła bie nie). Nie którzy z pa cjen tów łą czą ból wą tro -
by i uczu cie uci sku w pra wym nadbrzu szu z na si le niem ob -
ja wów cho ro bo wych i trud no im nie kie dy wy tłu ma czyć, że
cho ro ba mo że ule gać roz wo jo wi w przy pad ku bra ku od czu -
wa nia bólu. Nie wła ści wy spo sób daw ko wa nia le ku lub za -
prze sta nie je go przyj mo wa nia ob ja wiać się mo że bra kiem
po żą da ne go efek tu te ra peu tycz ne go. NA FLD nie od po wie -
dnio le czo ne mo że pro wa dzić do nie al ko ho lo we go stłu -
szcze nio we go za pa le nia wą tro by (NASH), które cha rak te ry -
zu je się re ak cją za pal no-mar twi czą i uszko dze niem ko mórek
wą tro bo wych (co sta no wi podło że dla włók nie nia wą tro by).
Do ty czy to ok. 10-15% cho rych z NA FLD. NASH jest cho -
ro bą uta jo ną, która przy bra ku le cze nia czyn ni ków ry zy ka
me ta bo licz ne go pro wa dzi do mar sko ści i ra ka pier wot ne go
wą tro by. Ujaw nia się ona naj czę ściej w przy pad ku in fek cji
bak te ryj nej, na wet drob ne go za bie gu chi rur gicz ne go lub
dzia łań nie po żą da nych in nych przyj mo wa nych le ków. War -
to za zna czyć, że na wet u oko ło 1% do ro słych mie szkań ców
Eu ro py roz wi ja się mar skość wą tro by na podło żu NASH,
a w nie których przy pad kach mo że wy ma gać na wet le cze nia
trans plan ta cyj ne go[6-9].

Ma te riał i me to dy

Me to dę ba daw czą sta no wił wy wiad an kie to wy z oso ba -
mi (n=400), które sto so wa ły lek Es sen tia le co naj mniej od
mie sią ca. Pa cjen ci od po wia da li na py ta nia kwe stio na riu sza,
przy uży ciu które go ze bra no de kla ra cje do ty czą ce po wo -
dów za sto so wa nia le ku, oce ny na si le nia ob ja wów przed za -
sto so wa niem le ku, oce ny za do wo le nia z ła go dze nia ob ja -
wów po 1 mie sią cu i po 3 mie sią cach sto so wa nia le ku. Pod -
czas ba da nia nie by ły pro wa dzo ne do dat ko we in ter wen cje

dia gno stycz ne lub te ra peu tycz ne, nie by ły re a li zo wa ne do -
dat ko we kon sul ta cje spe cja li stycz ne ani wi zy ty u le ka rzy. Ba -
da nie zo sta ło prze pro wa dzo ne me to dą wy wia dów te le fo -
nicz nych przy uży ciu tech ni ki Com pu ter As si sted Te le pho ne
In te rview (CA TI). Fir ma PEX Phar ma Se qu en ce skon tak to -
wa ła się z pa cjen ta mi sto su ją cy mi lek Es sen tia le i prze pro wa -
dzi ła z ni mi wy wia dy te le fo nicz ne. Da ne do ty czą ce re spon -
den tów by ły zbie ra ne od wrze śnia 2019 do lu te go 2020 r.
z za cho wa niem ano ni mo wo ści, bez moż li wo ści zi den ty fi ko -
wa nia kon kret nych osób. Re spon dent w ap te ce pod pi sy wał
zgo dę na prze pro wa dze nie ba da nia oraz prze twa rza nie da -
nych oso bo wych. Re a li za cja pro jek tu by ła ob ję ta pro ce du rą
mo ni to ro wa nia i zgła sza nia in for ma cji o bez pie czeń stwie sto -
so wa nia le ku Es sen tia le Forte, Essentiale Max, Essentiale Vital.

Wy wiad an kie to wy obej mo wał sze ro ki przedział wie ko -
wy (naj wię cej osób po mię dzy 30 i 70 ro kiem ży cia), ze zróż -
ni co wa ną ma są cia ła i róż nym stop niem oty ło ści (śre dnie wy -
li czo ne BMI 26). Wśród an kie to wa nych ko bie ty sta no wi ły
59%, a męż czy źni 41%. Oso by o wy kształ ce niu wy ższym
lub śre dnim czę ściej wy ka zy wa ły sto so wa nie sa mo le cze nia
niż oso by o wy kształ ce niu niż szym, a zde cy do wa na więk -
szość (314 osób, śre dnia wie ku 47 lat) sa mo dziel nie wy bie -
ra ła Es sen tia le w po rów na niu z gru pą osób (86, śre dnia wie -
ku 54 la ta) na by wa ją cych lek w związ ku z dia gno zą le kar ską.

Próba ba daw cza pa cjen tów

Do bór pa cjen tów sto su ją cych lek Es sen tia le do udzia łu
w ba da niu był dwu stop nio wy. Pierw szy wy wiad prze pro wa -
dzo no z 400 użyt kow ni ka mi Es sen tia le, a dru gi z 96 użyt -
kow ni ka mi le ku. W pierw szym eta pie do ba da nia za pro szo -
no 97 far ma ceu tów z ap tek otwar tych umiej sco wio nych
w mia stach wo je wódz kich. Wy bra no ap te ki cha rak te ry zu ją -
ce się wy so ką licz bą pa cjen tów ku pu ją cych le ki z gru py ob -
ję tej ba da niem, umoż li wia ją cą re a li za cję ba da nia. W dru gim
eta pie każ dy far ma ceu ta ucze st ni czą cy w ba da niu in for mo -
wał o moż li wo ści wzię cia udzia łu w pro jek cie (wy wia dzie
an kie to wym) ko lej ne oso by ku pu ją ce w ap te ce je den
z trzech le ków he pa to pro tek cyj nych: Es sen tia le, He pa til lub
Sy li ma rol (wszy st kie za pro szo ne oso by by ły in for mo wa ne,
że ba da nie zo sta nie prze pro wa dzo ne tyl ko z czę ścią z nich).
Kry te ria włą cze nia re spon den tów do ba da nia obej mo wa ły
za kup do wol ne go pro duk tu Es sen tia le (nie za leż nie od po wo -
du sto so wa nia) w okre sie re a li za cji ba da nia, za kup le ku dla
sie bie, za kup le ku bez udzia łu re ko men da cji far ma ceu ty,
w wie ku >18 lat. Kry te rium wy klu cze nia w przy pad ku ko biet
by ła cią ża. Ba da nie opi sa ne w ar ty ku le by ło prze pro wa dzo ne
przez fir mę PEX Phar ma Se qu en ce na zle ce nie fir my Sa no fi.
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Pa cjen ci speł nia ją cy po wyż sze kry te ria by li za pra sza ni do
ba da nia zgo dnie z ko lej no ścią wi zyt w ap te ce. Pierw szy wy -
wiad an kie to wy pro wa dzo no po 1 mie sią cu od za ku pu le ku
lub od ra zu, je śli w mo men cie za ku pu lek był już sto so wa ny
przez pa cjen ta od mi ni mum 1 mie sią ca. Za kła da nym ce lem
pierw sze go eta pu ba da nia by ła oce na przez użyt kow ni ków
sku tecz no ści le ku Es sen tia le i sa ty sfak cji z le cze nia po 1 mie -
sią cu sto so wa nia le ku. Więk szość pa cjen tów sto so wa ła jed -
nak lek już po nad mie siąc w mo men cie za ku pu, zda rzy li się
też pa cjen ci, którzy za koń czy li te ra pię przed upły wem 
1 mie sią ca. Dru gi wy wiad pro wa dzo no z pa cjen ta mi, którzy
w pierw szym wy wia dzie sto so wa li lek Es sen tia le krócej niż 
3 mie sią ce i za de kla ro wa li dal sze sto so wa nie le ku. Ce lem
dru gie go eta pu by ło uzy ska nie in for ma cji na te mat oce ny
sku tecz no ści le ku Es sen tia le i sa ty sfak cji z le cze nia po 3 mie -
sią cach sto so wa nia le ku w opi nii użyt kow ni ków. Ze wzglę -
du na głów ny cel ba da nia, ja kim by ło opi sa nie prak ty ki sa mo -
le cze nia pa cjen tów, nie wy klu czo no z próby żad nych pa -
cjen tów po za oso ba mi, które nie sto so wa ły le ku lub
za de kla ro wa ły dys kon ty nu a cję je go sto so wa nia. 

Ana li za i wa że nie da nych

Więk szość wy ni ków przed sta wio no ja ko zmien ne ka te go -
rial ne (no mi nal ne lub po rząd ko we) przy uży ciu roz kła dów
pro cen to wych, pod czas gdy śre dnia aryt me tycz na, ja ko mia ra
ten den cji cen tral nej, zo sta ła wy ko rzy sta na do opi su zmien nych
cią głych. W przy pad ku zmien nych cią głych lub po rząd ko wych
za sto so wa no test Kru ska la-Wal li sa, test U Man na-Whit ne ya lub
Wil co xo na, aby oce nić istot ność sta ty stycz ną róż nic wy ni ków
uzy ska nych w pod gru pach lub róż ni ce mię dzy zmien ny mi
w ca łej gru pie. Zmien ne ka te go rial ne po rów na no za po mo cą
te stu chi-kwa drat. Przy okre śla niu istot no ści sta ty stycz nej przy -
ję to po ziom istot no ści p<0,05 (po ziom ufno ści 0,95).

Struk tu rę próby ze wzglę du na roz kład re gio nal ny sko ry -
go wa no, wy ko rzy stu jąc stan dar do wą pro ce du rę wa że nia

da nych. Ana li zę prze pro wa dzi ła fir ma PEX Phar ma Se qu en -
ce, obli cze nia wy ko ny wa no w pro gra mie SPSS 24.

Wy ni ki ba dań an kie to wych

Wy ni ki ba da nia wy ka za ły, że dia gno za le kar ska czę sto
jest źródłem wy bo ru le ku przez pa cjen ta w sa mo le cze niu
he pa to pro tek cyj nym. Nie mal co czwar ty użyt kow nik Es sen -
tia le (23%) przyj mu je go w związ ku ze scho rze niem zdia -
gno zo wa nym przez le ka rza. Je dy nie 8% pa cjen tów sto su ją -
cych Es sen tia le sa mo dziel nie ma peł ną świa do mość, że zdia -
gno zo wa no u nich stłu szcze nie wą tro by. An kie to wa ni,
którym le karz za le cił przyj mo wa nie Es sen tia le, po twier dzi li,
że przy czy ną je go przyj mo wa nia jest w 35% stłu szcze nie
wą tro by, ale aż 15% nie pa mię ta lub nie po tra fi ło wska zać
scho rze nia, z które go po wo du przyj mu je lek.

Naj czę ściej wy mie nia nym po wo dem sto so wa nia le ku
Es sen tia le w sa mo le cze niu jest ucisk w pra wym nadbrzu szu
(45% osób). U więk szo ści pa cjen tów, którzy nie wska za li
w ba da niu na żad ną z po da nych na za mknię tej li ście do le gli -
wo ści, w związ ku z który mi sto su je się lek, wy stę po wa ły
czyn ni ki ry zy ka cho rób wą tro by. 

Wy mie nia jąc te czyn ni ki, an kie to wa ni wska zy wa li na sto -
so wa nie nie pra wi dło wej die ty (44%), du że ilo ści in nych le -
ków prze pi sa nych przez le ka rza (24%), czę ste spo ży wa nie
al ko ho lu (9%) oraz in nych uży wek – ka wa, pa pie ro sy i na -
po je ener ge tycz ne (3%). Od po wia da jąc na to py ta nie, aż

Ryc. 1. Procent osób przyjmuj¹cych konkretne wielkoœci dobowych
dawek leku Essentiale (w dniu jego przyjmowania).
Pokazano % respondentów (n=400)

Ryc. 2. Porównanie wielkoœci dawkowania przez ankietowanych
dwóch preparatów Essentiale

Liczba kapsu³ek leku Essentiale Max i czêstoœæ przyjmowania
Pokazano % respondentów, n=38, tylko osoby stosuj¹ce Essentiale Max

Liczba kapsu³ek leku Essentiale Forte i czêstoœæ przyjmowania
Pokazano % respondentów, n=361, tylko osoby stosuj¹ce Essentiale Forte
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33% pa cjen tów nie wska za ło żad ne go z wy mie nio nych
czyn ni ków ry zy ka.

Bu du ją cy jest jed nak fakt, że oso by się ga ją ce po Es sen tia le
w związ ku z dia gno zą le kar ską sto so wa ły pre pa rat czę ściej
(88% co dzien nie) w po rów na niu z re spon den ta mi sa mo dziel -
nie wy bie ra ją cy mi ten lek he pa to pro tek cyj ny (77% co dzien -
nie). Jed nak z dru giej stro ny, tyl ko 5% an kie to wa nych sto so -
wa ło pra wi dło wą, za le ca ną w te ra pii fo sfo li pi da mi do bo wą
daw kę 1800 mg (Ryc. 1). War to za zna czyć, że apli ko wa ne do -
bo we daw ki nie róż ni ły się istot nie po mię dzy gru pa mi osób,
które sto so wa ły lek na scho rze nie zdia gno zo wa ne przez le ka -
rza, od gru py sa mo dziel nie na by wa ją cych pre pa rat, co wię cej,
róż nic te go ty pu nie za ob ser wo wa no rów nież w gru pach
osób, którym lek przy pierw szym za ku pie za re ko men do wał
le karz lub far ma ceu ta w po rów na niu do po zo sta łych.

Wśród an kie to wa nych więk szość osób (90%, 361 re -
spon den tów) sto su ją cych w sa mo le cze niu fo sfo li pi dy przyj -
mo wa ła pro dukt Es sen tia le For te, na to miast pro dukt Es sen -
tia le Max był wy bie ra ny przez nie ca łe 10% osób. Jed nak że
w re ko men do wa nej przez cha rak te ry sty kę pro duk tu lecz ni -
cze go (ChPL) daw ce do bo wej (1800 mg) pre pa rat był sto -
so wa ny przez 21% an kie to wa nych przyj mu ją cych Es sen tia -
le Max, na to miast je dy nie 2,7% osób sto su ją cych Es sen tia le
For te apli ko wa ło za le ca ną daw kę. Przy czyn ta kiej sy tu a cji
moż na do pa try wać się m.in. w za le ca nym w ChPL spo so bie
daw ko wa nia. Czę st sze daw ko wa nie le ku (3 ra zy dzien nie
po 2 ka psuł ki) czy też ko niecz ność apli ka cji pre pa ra tu do kła -
dnie we dług wska zań mo że być prze szko dą w je go pra wi -

dło wym przyj mo wa niu. Es sen tia le For te w daw ce 300 mg
za le ca ny jest w daw ko wa niu 3 ra zy dzien nie po 2 ka psuł ki,
na to miast Es sen tia le Max w daw ce 600 mg na le ży przyj mo -
wać 3 ra zy po 1 ka psuł ce. Po nad to ba da nia wska zu ją, że po -
nad 1/3 pa cjen tów (37%) za ży wa ją cych Es sen tia le For te
ogra ni cza ła się do 1 ka psuł ki, na to miast 34% osób sa mo le -
czą cych się za ży wa ła tyl ko dwie ka psuł ki na do bę (Ryc. 2).

Uwzglę dnia jąc czas sto so wa nej te ra pii, oso by sto su ją ce
Es sen tia le w związ ku ze wska za niem le kar skim czę ściej
przyj mo wa ły pre pa rat przez okres po wy żej 3 mie się cy
w po rów na niu z oso ba mi sa mo dziel nie na by wa ją cy mi lek
w ap te ce. Na wet 16% osób się ga ją cych po lek z za le ceń le -
kar skich przyj mo wa ło go dłu żej niż rok, a tyl ko przez 7%
osób sa mo dziel nie wy bie ra ją cych lek był za ży wa ny w tak
dłu gim  cza sie. Naj czę ściej wy bie ra nym okre sem te ra pii pre -
pa ra ta mi Es sen tia le przez obie gru py pa cjen tów był okres od
3 do 6 mie się cy – z za mia rem dal szej kon ty nu a cji le cze nia
(Ryc. 3). Ana li zu jąc od po wie dzi wszy st kich re spon den tów,
war to zwrócić uwa gę na czas za prze sta nia te ra pii Es sen tia le,
który dla 8% re spon den tów wy no sił 3-6 mie się cy, dla 17%
po mię dzy 1 a 3 mie sią ce te ra pii, a 9% an kie to wa nych koń -
czy ła le cze nie przed upły wem mie sią ca. 

Za prze sta nie kon ty nu a cji te ra pii Es sen tia le (do ty czy ło to
146 osób, które w I lub w II wy wia dzie o tym po in for mo -
wa ły) naj czę ściej re spon den ci tłu ma czy li ustą pie niem ob ja -
wów lub bra kiem od czu wa nej po trze by dal sze go sto so wa -
nia (po nad 90%), na to miast tyl ko dla kil ku pro cent an kie to -
wa nych po wo dem za prze sta nia ku ra cji by ła ce na le ku.
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Ryc. 3. Czas leczenia lekiem Essentiale wyra¿any w % respondentów (n=400)



Nie licz ne oso by wska zy wa ły rów nież na ko niecz ność zmia ny
le ku lub po ja wia ją ce się ewen tu al ne dzia ła nia nie po żą da ne.

Oce na sa mo le cze nia przez pa cjen tów

Prze pro wa dzo ny son daż do star czył też do wo dów na
zmniej sze nie naj czę st sze go ob ja wu wą tro bo we go (uci sku
w pra wym nadbrzu szu) po 3 mie sią cach sto so wa nia le ku
Essentiale. Ta ką de kla ra cję (w od po wie dziach) zło ży li wszy scy
(n=111), którzy sto so wa li lek mi ni mum 3 mie sią ce. Na to miast
wśród osób, które sto so wa ły Es sen tia le mi ni mum 1 mie siąc
(n=146), 81% an kie to wa nych po twier dzi ło, że głów na przy -
czy na się gnię cia po lek ustą pi ła w stop niu moc nym (34%) lub
umiar ko wa nym (47%). Za ob ser wo wa ny przez oso by przyj -
mu ją ce Es sen tia le efekt zmniej sze nia naj bar dziej uciąż li we go
ob ja wu po 1 mie sią cu sto so wa nia Es sen tia le nie róż nił się w za -
leż no ści od za ży wa nej do bo wej daw ki le ku. 

Pod su mo wu jąc prze pro wa dzo ny son daż, an kie to wa ni
stwier dzi li, że ich do świad cze nie ze sto so wa niem Es sen tia le
jest do bre lub bar dzo do bre (100% re spon den tów), a 96%
pa cjen tów de kla ru je za do wo le nie na po zio mie do brym lub
bar dzo do brym z ła go dze nia ob ja wów, z po wo du których
się gnę li po lek. Prze pro wa dzo ne an kie ty do wio dły, że naj -
wyż sze oce ny za do wo le nia z efek tów le cze nia istot nie czę -
ściej wska zy wa li pa cjen ci sto su ją cy daw kę zgod ną z za le ce -
nia mi za war ty mi w ChPL (Ryc. 4).

Nie prze strze ga nie za le ceń te ra peu tycz nych przez 
pa cjen tów

Wy ni ki an kiet po twier dzi ły, że klu czem do suk ce su oce -
ny sa mo le cze nia pa cjen tów na przy kła dzie le ku Es sen tia le

jest pra wi dło we prze strze ga nie za le ceń przyj mo wa nia le -
ków, zgod nych z ChPL. Brak wła ści we go ich prze strze ga nia
przez pa cjen tów w ska li glo bal nej zo sta ł uzna ny przez Świa -
to wą Orga ni za cję Zdro wia za je den z pod sta wo wych czyn -
ni ków, które wy ka zu ją wpływ na nie za da wa la ją ce efek ty le -
cze nia bądź ich brak[2]. 

Przy czy ny nie prze strze ga nia za le ceń przez pa cjen tów
sto su ją cych te ra pię le ka mi he pa to pro tek cyj ny mi mo gą być
róż ne, naj czę ściej są jed nak za leż ne od sa mej oso by przyj -
mu ją cej le ki i sto sun ko wo szyb kie go (na wet po mie sią cu sto -
so wa nia) ustą pie nia ob ja wów cho ro bo wych (uci sku w pra -
wym nadbrzu szu). Wa run ki so cjal no-eko no micz ne, zmia na
za pi sa nych przez le ka rza le ków czy po ja wia ją ce się ewen tu -
al ne dzia ła nia nie po żą da ne sta no wią nie znacz ny pro cent
wśród przy czyn za prze sta nia ku ra cji. Nie kie dy to jed nak le -
karz ordy nu ją cy czy far ma ceu ta wy da ją cy lek po wi nien
zwrócić uwa gę na tryb ży cia i pra cy pa cjen ta. Oso by, które
du żo podróżu ją, są ak tyw ne za wo do wo, czę ściej ma ją pro -
ble my z re gu lar nym za ży wa niem le ków. Po za tym oso by sa -
mot ne, po zba wio ne wspar cia bli skich, wy ka zy wać mo gą
niż szy sto pień prze strze ga nia za le ceń. Podob nie pa cjen ci sła -
bo zor ga ni zo wa ni, z za bu rze nia mi pa mię ci, za bu rze nia mi
psy chicz ny mi, czę ściej po mi ja ją daw ki le ków niż cho rzy bar -
dziej zdy scy pli no wa ni[1]. 

Bar dzo waż ne są rów nież przy czy ny za leż ne od spe cy fi -
ki le ku i je go daw ko wa nia. Efek tyw ne le cze nie he pa to pro -
tek cyj ne czę sto mo że być zwią za ne z ko niecz no ścią przyj -
mo wa nia kil ku ka psu łek na do bę, co mo że w pew nym stop -
niu znie chę cić oso bę za ży wa ją cą lek do kon ty nu o wa nia
dłu go trwa łej te ra pii lub do prze strze ga nia za le ceń te ra peu -
tycz nych zwią za nych z pra wi dło wym daw ko wa niem. Zja wi -
sko wzro stu praw do po do bień stwa nie re gu lar ne go przyj mo -
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300 mg (n=129)

600 mg (n=147)

900 mg (n=94)

1200 mg (n=27)

1800 mg (n=19)

30%

5%

6%

7%

4%
1%

3%

65%

62%

72%

69%

56%
44%

30%

24%

24%

Ryc. 4. Zadowolenie ankietowanych z ³agodzenia objawów przez Essentiale ze wzglêdu na stosowan¹ dawkê. Przedstawiono % odpowiedzi
(n=418) udzielonych przez 400 respondentów
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wa nia le ków mo że na ra stać w przy pad ku, kie dy ko niecz ne
sta je się przyj mo wa nie kil ku róż nych pre pa ra tów. 

Wnio ski i pod su mo wa nie

Le cze nie NA FLD sta no wi w ostat nich la tach co raz więk -
szy pro blem nie tyl ko ze wzglę du na wzrost za cho ro wal no -
ści, ale rów nież z uwa gi na moż li we kon se kwen cje kli nicz ne.
Po pra wa prze strze ga nia za le ceń przez oso by przyj mu ją ce
pre pa ra ty he pa to pro tek cyj ne za le żeć mo że od za sto so wa -
nia upro szczo nych sche ma tów i spo so bów daw ko wa nia do -
u st nych po sta ci le ków oraz ła twe go spo so bu ich apli ka cji.
Pro sty sche mat le cze nia zde cy do wa nie uła twia pa cjen tom
re gu lar ne przyj mo wa nie le ków oraz mi ni ma li zu je ewen tu al -
ne ry zy ko opu szcza nia daw ki. Nie bez zna cze nia bę dzie
rów nież ro la edu ka cji pa cjen ta, róż nych form i spo so bów
przy po mnie nia o ko niecz no ści przy ję cia le ku oraz nadzo ru
nad roz po czę tą far ma ko te ra pią he pa to pro tek cyj ną. Stąd co -
raz wy ra źniej ob ser wo wa na jest ten den cja, w przy pad ku
cho rób prze wle kłych, do sto so wa nia le ków dłu go dzia ła ją -
cych, wie lo skła dni ko wych oraz moż li wej re duk cji licz by
przyj mo wa nych ta ble tek. Ko niecz ne jest rów nież zwróce nie
uwa gi na współ pra cę nie tyl ko le ka rza z pa cjen tem, ale rów -
nież far ma ceu ty z pa cjen tem. Far ma ceu ta, wy da jąc lek, po -
wi nien mieć świa do mość, że sta je się współ od po wie dzial ny
za bez pie czeń stwo i sku tecz ność pod ję tej przez pa cjen ta te -
ra pii. Do ty czy to za rów no sa mo le cze nia (i od po wie dnie go
przyj mo wa nia le ku za ku pio ne go sa mo dziel nie), jak rów nież
far ma ko te ra pii zle co nej przez le ka rza. O wie le ła twiej
nadzo ro wać pra wi dło we prze strze ga nie za le ceń daw ko wa -
nia, pro wa dząc opie kę far ma ceu tycz ną w ap te ce, tym bar -
dziej, że to far ma ceu ta jest naj ła twiej do stęp ną dla każ de go
pa cjen ta oso bą naj od po wie dniej przy go to wa ną do peł nie nia
funk cji do rad cy w za kre sie sto so wa nia każ de go le ku. Far ma -
ceu ta po wi nien in for mo wać o pra wi dło wym daw ko wa niu
le ku ku po wa ne go sa mo dziel nie przez pa cjen ta, co z pew no -
ścią przy czy ni się do po pra wy prze strze ga nia za le ceń te ra -
peu tycz nych. W ra mach wła ści wie pro wa dzo nej opie ki far -
ma ceu ta po wi nien przed sta wić pa cjen to wi moż li wość wy -
bo ru i róż ni cę mię dzy dwo ma wa rian ta mi: Es sen tia le For te –
3 ra zy po 2 ka psuł ki dzien nie al bo Es sen tia le Max – 3 ra zy po
jed nej ka psuł ce. Prze pro wa dzo ne ba da nia an kie to we po -
twier dzi ły fakt ko niecz no ści nadzo ru ze stro ny far ma ceu -
tów nad pa cjen ta mi podej mu ją cy mi le cze nie pre pa ra ta mi
he pa to pro tek cyj ny mi, zwła szcza Es sen tia le, oraz prze ko -
na nia ich do prze strze ga nia za le ceń te ra peu tycz nych w ce -
lu osią gnię cia peł ne go za do wo le nia z pod ję tej te ra pii. Przy -
to czo ne w ni niej szej pra cy wy ni ki do wio dły, że naj wyż sze

oce ny za do wo le nia z efek tów le cze nia istot nie czę ściej
wska zy wa li pa cjen ci sto su ją cy daw kę zgod ną z za le ce nia mi
za war ty mi w ChPL.
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Etorykoksyb – nowa bezpieczniejsza 
i skuteczniejsza alternatywa w terapii bólu 

w przebiegu chorób reumatycznych

Eto ry ko ksyb na le ży do gru py nie ste ro i do wych le ków
prze ciw za pal nych. Jest wy biór czym in hi bi to rem cyklo -
oksygenazy 2 (COX-2). W daw kach do 150 mg/do bę po -
wo du je za leż ne od daw ki ha mo wa nie COX-2, po zo sta jąc
bez wpły wu na COX-1. Nie ha mu je pro sta glan dyn w żo -
łąd ku i nie wpły wa na czyn ność pły tek krwi. Lek wy ka zu je
dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw bólo we i prze ciw go -
rącz ko we. Eto ry ko ksyb zna lazł za sto so wa nie w te ra pii
cho ro by zwy ro dnie nio wej sta wów, reu ma to i dal ne go za -
pa le nia sta wów, zesztywniającego za pa le nia sta wów krę -
go słu pa, bólu i ob ja wów sta nu za pal ne go sta wów w ostrej
fa zie dny mo cza no wej, a tak że w krót ko trwa łym le cze niu
bólu o umiar ko wa nym na si le niu po sto ma to lo gicz nych za -
bie gach chi rur gicz nych.

Wstęp

Nie ste ro i do we le ki prze ciw za pal ne (NLPZ) dzie li się
na 3 gru py – w za leż no ści od wpły wu dzia ła nia na cyklo -
oksygenazę 1 i 2.

Cy klo o ksy ge na za, no szą ca rów nież na zwę syn ta zy pro -
sta glan dy ny H, jest klu czo wym en zy mem re gu lu ją cym ka -
ska dę kwa su ara chi do no we go, w której po wsta ją pro sta -
glan dy ny, pro sta cy kli ny i trom bo ksa ny. U lu dzi wy róż nia się
dwie izo for my ho mo lo gicz ne w 60% w za kre sie se kwen cji
ami no kwa so wej: COX-1 i COX-2[1-3]. Pro dukt al ter na tyw -
ne go skła da nia pier wot ne go trans kryp tu ge nu COX-1 na -
zwa no COX-3. Ten ro dzaj biał ka zo stał od na le zio ny w ko -
rze mózgo wej, ser cu i mię śniach.
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Etoricoxib – a recently emergent safer and more effective alternative in the therapy of pain related to
rheumatoid disease
Summary

Etoricoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, a selective cyclooxygenase COX-2 inhibitor. Doses of up to 150 mg daily produce 

dose-dependent inhibition of COX-2 with no effect on COX-1. Etoricoxib does not inhibit gastric prostaglandins; neither does it affect platelet

function. It has shown anti-inflammatory, analgesic and antipyretic effects. Etoricoxib is used to treat osteoarthritis, rheumatoid arthritis,

ankylosing spondylitis and to relieve pain and inflammation in the acute phase of gout. It has also been effective in the short-term treatment

of moderate pain after dental surgery.

Keywords: etoricoxib, NSAIDs, pain, spondyloarthritis, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, gout, low back pain (LBP)

Słowa kluczowe: etorykoksyb, NLPZ, ból, spondyloartropatia, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów, dna

moczanowa, ból dolnego odcinka kręgosłupa
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❑ celekoksyb
❑ etorykoksyb

❑ diklofenak
❑ ibuprofen
❑ naproksen
❑ nabumeton

❑ kwas acetylosalicylowy
❑ indometacyna
❑ ketoprofen

❑ meloksykam 
❑ nimesulid

wybiórczo hamuj¹ce
COX-2, g³ównie koksyby

NLPZ 

III generacji 

hamuj¹ce jednakowo
COX-1 i COX-2

hamuj¹ce preferencyjnie
COX-1

NLPZ 

I generacji

ha mu j¹ ce przede wszy st -
kim COX-2 (w mniej szym

stop niu COX-1)

NLPZ 

II generacji 

Ta be la 1. Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)







Wśród 2 izo form cy klo o ksy ge na zy wy róż nia się obe cną
sta le w orga ni zmie COX-1 i wy zwa la ną w to ku pro ce su za -
pal ne go COX-2. Blo ko wa nie pierw szej mo że pro wa dzić do
wy stą pie nia ob ja wów nie po żą da nych ze stro ny ukła du po kar -
mo we go, ha mo wa nie dru giej ma istot ne zna cze nie kli nicz ne.

COX-1 pod le ga sta łej eks pre sji pra wie we wszy st kich
tkan kach, od po wia da jąc za utrzy ma nie ho me o sta zy po przez
cy to pro tek cję błon ślu zo wych, utrzy ma nie pra wi dło we go
prze pły wu ner ko we go oraz od dzia ły wa nie na agre ga cję
krwi nek płyt ko wych[1,4-6]. COX-2 jest izo for mą in du ko wa ną
wy twa rza ną pod wpły wem mi to ge nów i cy to kin pro za pal -
nych, ta kich jak in ter fe ro ny, czyn nik mar twi cy no wo two rów
(TNF-�), IL-1�, IL-2, epi der mal ny czyn nik wzro sto wy
(EGF), płyt ko wy czyn nik wzro sto wy (PDGF), trans for mu ją -
cy czyn nik wzro sto wy (TGF-�)[7] i ben zo pi re ny za war te
w dy mie ty to nio wym[8,9]. Po nad to gen ko du ją cy COX-2,
w prze ci wień stwie do ge nu ko du ją ce go COX-1, za wie ra
se kwen cję TA TA box umoż li wia ją cą przy łą cza nie wie lu
czyn ni ków trans kryp cyj nych, ta kich jak czyn nik ją dro wy ��
(NF-��) i/lub czyn nik ją dro wy dla eks pre sji in ter leu ki ny 
6 (NF-IL-6). Eks pre sję COX-2 ha mu ją na to miast gli ko kor ty -
ko ste ro i dy i in ter leu ki ny 4, 10 i 13[7-9].

COX-2 od gry wa ro lę w pa to fi zjo lo gii pro ce su za pal ne -
go, go rącz ki, bólu[4,10-12], cho ro by Al zhe i me ra[13-15] i no wo two -
rów[16-20]. W wa run kach fi zjo lo gicz nych eks pre sję te go biał ka
wy ka zu je się w ośrod ko wym ukła dzie ner wo wym, oku,
prze wo dzie po kar mo wym i śród błon ku na czyń[4,8,9]. Gen

COX-2 zlo ka li zo wa ny jest na chro mo so mie 1 (1q25.2-25.3)
i skła da się z 10 eks o nów. Ko du je on mR NA o wiel ko ści 4,5 kb.
Doj rza łe biał ko COX-2 po wsta ją ce w wy ni ku po st tran sla cyj -
nej mo dy fi ka cji (po le ga ją cej w głów nej mie rze na gli ko li za cji)
ma ma sę 75-80 kDa[8,9].

Charakterystyka farmakologiczna etorykoksybu

Eto ry ko ksyb na le ży do wy biór czych in hi bi to rów cyklo -
oksygenazy 2 (COX-2). W daw kach do 150 mg/do bę po -
wo du je za leż ne od daw ki ha mo wa nie COX-2, po zo sta jąc
bez wpły wu na COX-1. Nie ha mu je pro sta glan dyn w żo łąd -
ku i nie wpły wa na czyn ność pły tek krwi. Lek wy ka zu je dzia -
ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw bólo we i prze ciw go rącz ko we. 

Eto ry ko ksyb po po da niu do u st nym wchła nia się do brze –
cał ko wi ta do stęp ność bio lo gicz na wy no si 100%. Na le ży
pod kre ślić, że przy po da niu eto ry ko ksy bu na czczo w daw -
ce 120 mg/d tmax wy no si 1 go dzi nę, a po karm nie wpły wa
istot nie na wchła nia nie. Lek w 92% wią że się z biał ka mi oso -
cza, me ta bo li zo wa ny jest w wą tro bie z udzia łem cy to chro -
mu P450. Me ta bo li ty nie wy ka zu ją lub wy ka zu ją nie znacz ne
dzia ła nie ha mu ją ce COX-2, nie wpły wa ją na to miast na
COX-1. Wy da la nie na stę pu je głów nie z mo czem (70%)
i ka łem (20%)[21]. Nie jest ko niecz ne do sto so wa nie daw ki le -
ku u pa cjen tów w pode szłym wie ku[22]. W ba da niach u lu dzi
wy ka za no, że eto ry ko ksyb prze cho dzi do pły nu mózgo wo-
-rdze nio we go, ha mu je syn te zę pro sta glan dyn na po zio mie
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Ryc 1. Kaskada kwasu arachidonowego wed³ug[1]
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rdze nio wym i tym sa mym mo że ha mo wać hi per al ge zję
ośrod ko wą, co ma zna cze nie za rów no w bólu ostrym, jak
i prze wle kłym[23,24].

Każ dy lek z gru py ko ksy bów (ro fe ko ksyb, wal de ko ksyb,
ce le ko ksyb, eto ry ko ksyb, lu mi ra ko ksyb) ma róż ne pa ra me -
try far ma ko ki ne tycz ne i far ma ko dy na micz ne od po wia da ją ce
za róż ną ak tyw ność bio lo gicz ną, sku tecz ność kli nicz ną i pro -
fil bez pie czeń stwa. Istot ny wpływ na po wyż sze ma tak że bu -
do wa tej gru py le ków, np. eto ry ko ksyb za wie ra gru pę sul fo -
ny lo wą, a ce le ko ksyb i wal de ko ksyb sul fo na mi do wą od po -
wie dzial ną za wie le re ak cji aler gicz nych[25].

Bez pie czeń stwo eto ry ko ksy bu do ty czą ce je go wpły wu
na prze wód po kar mo wy ba da ne by ło w ran do mi zo wa nych
ba da niach kli nicz nych ED GE (7111 cho rych z cho ro bą zwy ro -
dnie nio wą le czo nych 90 mg eto ry ko ksy bu na do bę vs 150 mg
di klo fe na ku na do bę przez śre dnio 9,1 mie się cy), ED GE II
(4086 cho rych z RZS le czo nych 90 mg eto ry ko ksy bu na do -
bę vs 150 mg di klo fe na ku na do bę przez śre dnio 19,2 mie -
się cy) i ME DAL (17 804 cho rych z cho ro bą zwy ro dnie nio -
wą sta wów le czo nych 60 mg lub 90 mg eto ry ko ksy bu na
do bę vs 150 mg di klo fe na ku na do bę przez śre dnio 20,3
mie się cy i 5700 z RZS le czo nych 90 mg eto ry ko ksy bu na
do bę vs 150 mg di klo fe na ku/do bę przez śre dnio 20,3 mie -
się cy). W ba da niach tych po rów ny wa no eto ry ko ksyb z di -
klo fe na kiem. We wszy st kich tych ba da niach ob ser wo wa no
istot nie rzad sze prze ry wa nie te ra pii z po wo du dzia łań nie -
po żą da nych ze stro ny prze wo du po kar mo we go (np. dys pe -
psja, cho ro ba wrzo do wa, ból brzu cha) w gru pie cho rych le -
czo nych eto ry ko ksy bem w prze ci wień stwie do sto su ją cych
di klo fe nak[26]. In ne ba da nie oce nia ją ce czę stość en do sko po -
wo roz po zna wa nych wrzo dów żo łąd ka i dwu na st ni cy (wiel -
ko ści �3 mm) u pa cjen tów sto su ją cych przez 6-12 ty go dni
pla ce bo, eto ry ko ksyb 120 mg/do bę lub ibu pro fen 2,4 g/do -
bę wy ka za ło sta ty stycz nie istot ne mniej sze ry zy ko te go ty pu
po wi kłań u le czo nych eto ry ko ksy bem niż ibu pro fe nem[27].
W ba da niu ME DAL ob ser wo wa no tak że istot ną sta ty stycz -
nie mniej szą czę stość wy stę po wa nia he pa to to ksycz no ści
wśród cho rych le czo nych eto ry ko ksy bem vs di klo fe na kiem
(prze rwa nie te ra pii wy ka za no u 0,3% pa cjen tów le czo nych
eto ry ko ksy bem i 2,7% di klo fe na kiem)[28].

W pro spek tyw nym wie lo o środ ko wym ba da niu ME DAL
wy ka za no, że czę stość cięż kich zda rzeń nie po żą da nych do -
ty czą cych ukła du krą że nia (zmia ny za to ro we, śmierć z po -
wo dów ser co wo-na czy nio wych) by ła po rów ny wal na w gru -
pie cho rych z za pa le nia mi sta wów le czo nych eto ry ko ksy -
bem lub di klo fe na kiem. Pod kre ślić na le ży, że ucze st ni cy
badania mie li wie le czyn ni ków ry zy ka po wi kłań ser co wo-na -
czy nio wych. Na tę że nie po wi kłań zwią za nych z te ra pią eto -

ry ko ksy bem ko re lo wa ło z je go daw ką i okre sem te ra pii[28].
W wie lu ba da niach wy ka za no podob ny pro fil bez pie czeń -
stwa kar dio lo gicz ne go eto ry ko ksy bu w po rów na niu z in ny -
mi NLPZ[29-31]. De Vec chis i wsp. na pod sta wie me ta a na li zy
stwier dzi li, że czę stość po waż nych zda rzeń ser co wo-na czy -
nio wych u pa cjen tów z cho ro bą zwy ro dnie nio wą i RZS le -
czo nych eto ry ko ksy bem by ła po rów ny wal na z pla ce bo i na -
pro kse nem[32]. Istot ny wy da je się fakt, że eto ry ko ksyb
w znacz nie mniej szym stop niu za kłócał kar dio pro tek cyj ne
COX-1-za leż ne dzia ła nie prze ciw płyt ko we mniej szych da -
wek aspi ry ny w ba da niach in vi tro[33].

Agra wal i wsp. wy ka za li, że prze wle kła cho ro ba ne rek
ma ma ły wpływ na far ma ko ki ne ty kę eto ry ko ksy bu, co nie
wy ma ga do sto so wy wa nia daw ki[34]. Cur tis i wsp. ob ser wo -
wa li jed nak, że eto ry ko ksyb, podob nie jak in ne NLPZ, w za -
leż no ści od daw ki mo że po wo do wać po gor sze nie funk cji
ne rek, a w związ ku z tym i z za le ce nia mi Eu ro pej skiej Agen -
cji Le ków sto so wa nie le ku u cho rych z kli ren sem kre a ty ni ny
<30 ml/min jest prze ciw wska za ne. Eto ry ko ksyb zwią za ny
jest z mniej szym ry zy kiem wy stę po wa nia dzia łań nie po żą da -
nych do ty czą cym ne rek i re ten cji pły nu (nad ci śnie nie, obrzę -
ki koń czyn dol nych, prze cią że nie ukła du krą że nia, nie wy dol -
ność ser ca) ob ser wo wa nych pod czas sto so wa nia wszy st kich
se lek tyw nych i nie se lek tyw nych NLPZ[35]. 

Eto ry ko ksyb zna lazł za sto so wa nie w le cze niu ob ja wo -
wym cho ro by zwy ro dnie nio wej sta wów, reu ma to i dal ne go
za pa le nia sta wów, ze sztyw nia ją ce go za pa le nia sta wów krę -
go słu pa, te ra pii bólu i ob ja wów sta nu za pal ne go sta wów
w ostrej fa zie dny mo cza no wej, a tak że krót ko trwa łym le -
cze niu bólu o umiar ko wa nym na si le niu po sto ma to lo gicz -
nych za bie gach chi rur gicz nych[21,22].

Spo śród in nych efek tów te ra peu tycz nych eto ry ko ksyb
w ba da niach eks pe ry men tal nych wy ka zy wał dzia ła nie prze -
ciw no wo two ro we (po przez ha mo wa nie cy to kin, ha mo wa -
nie an gio ge ne zy i in duk cję apop to zy) w mo de lu ra ka je li ta
gru be go oraz ra ka płu ca[36,37], a w ostat nich la tach uka za ły się
tak że pra ce eks pe ry men tal ne do ty czą ce moż li we go efek tu
prze ciw dr gaw ko we go dzię ki ha mo wa niu syn te zy pro sta -
glan dyn w ośrod ko wym ukła dzie ner wo wym[38].

Cho ro ba zwy ro dnie nio wa sta wów

Cho ro ba zwy ro dnie nio wa sta wów pro wa dzi do de gra -
da cji chrzą st ki sta wo wej wsku tek dzia ła nia czyn ni ków bio lo -
gicz nych i me cha nicz nych. Scho rze nie obej mu je war stwę
pod chrzę st ną ko ści, to reb kę sta wo wą i tkan ki oko ło sta wo -
we. W wy ni ku pro ce sów re pa ra cyj nych do cho dzi do two -
rze nia wy ro śli ko st nych na gra ni cy chrzę st no-ko st nej (oste o -



fi tów) i ognisk wzmo żo nej kon den sa cji na sad ko st nych. Do
głów nych ob ja wów cho ro by na le żą: ból i upo śle dze nie ru -
cho mo ści w sta wie, sztyw ność po ran na (do 15 min), trze -
szcze nia oraz wtór ne zmia ny za pal ne (np. wy sięk)[39].

Ba da nia do no szą, że re la tyw nie bez piecz ny i sku tecz ny
w le cze niu cho ro by zwy ro dnie nio wej sta wów jest eto ry ko -
ksyb. Po rów na nie te ra pii eto ry ko ksy bem 30 mg/do bę z ibu -
pro fe nem 2,4 g/do bę i pla ce bo w tej jed no st ce cho ro bo wej
wy ka za ło znacz nie lep szy efekt prze ciw bólo wy pod czas sto -
so wa nia dwóch pierw szych sub stan cji niż pla ce bo, a jed no -
cze śnie wy ższą sku tecz ność eto ry ko ksy bu niż ibu pro fe nu
w te ra pii bólów noc nych i mniej dzia łań nie po żą da nych ze
stro ny prze wo du po kar mo we go[40]. We dług in nych ba da czy
eto ry ko ksyb w daw ce 30 mg/do bę miał po rów ny wal ny pro -
fil bez pie czeń stwa i sku tecz ność jak ce le ko ksyb w daw ce
200 mg/do bę oraz lep szy niż pla ce bo u cho rych z cho ro bą
zwy ro dnie nio wą sta wów ko la no wych i bio dro wych[41].
Analiza ga stro lo gicz nych i kar dio lo gicz nych zda rzeń nie po żą -
da nych w trak cie te ra pii eto ry ko ksy bem 90 mg/do bę lub
diklofenakiem 150 mg/do bę wy ka za ła lep szy pro fil bez pie -
czeń stwa w od nie sie niu do prze wo du po kar mo we go
pierw sze go z le ków (9,4/100 pa cjen to lat dla eto ry ko ksy bu
i 19,2/100 pa cjen to lat dla di klo fe na ku) i podob ny je śli cho dzi
o ry zy ko po wi kłań za krze po wo-za to ro wych (1,25 vs
1,15/100 pa cjen to lat)[42]. W ko lej nych ba da niach oce nia ją -
cych sku tecz ność i bez pie czeń stwo ga stro lo gicz ne rocz ne go
i 190-ty go dnio we go le cze nia eto ry ko ksy bem w daw ce 30,
60 lub 90 mg/do bę lub di klo fe na kiem 150 mg/do bę wy ni ki
by ły po rów ny wal ne (13,1/14,7 i 13,5% dla eto ry ko ksy bu
30, 60, 90 mg/do bę vs 22,5% dla di klo fe na ku), jed nak cho -
rzy czę ściej od sta wia li di klo fe nak z po wo du róż nych dzia łań
nie po żą da nych (11,8% dla di klo fe na ku vs 6,8% dla eto ry ko -
ksy bu 90 mg/do bę)[43,44]. W ana li zie 74 ran do mi zo wa nych
ba dań kli nicz nych na 58 566 pa cjen tach i do ty czą cych te ra -
pii bólu w prze bie gu cho ro by zwy ro dnie nio wej sta wów
kolanowych i bio dro wych róż ny mi NLPZ wy ka za no naj -
więk szą sku tecz ność eto ry ko ksy bu w daw ce 60 mg/do bę
i di klo fe na ku 150 mg/do bę[45]. Znacz nie lep szy efekt prze -
ciw bólo wy eto ry ko ksy bu i po pra wę w za kre sie ru cho mo ści
sta wów w cho ro bie zwy ro dnie nio wej sta wów w po rów na -
niu do in nych NLPZ, ta kich jak pa ra ce ta mol, di klo fe nak, na -
pro ksen, ibu pro fen, ce le ko ksyb i lu mi ra ko ksyb, przy nio sło
ko lej ne ba da nie opu bli ko wa ne w „The Open Rheu ma to lo -
gy Jo ur nal”[46]. 12-ty go dnio we ran do mi zo wa ne ba da nie
z podwój nie śle pą próbą na gru pie 997 osób z cho ro bą
zwy ro dnie nio wą sta wów bio dro wych i ko la no wych wy ka za -
ło podob ną sku tecz ność prze ciw bólo wą i do ty czą cą spraw -
no ści fi zycz nej w ska li WO MAC eto ry ko ksy bu 60 mg/do bę

w po rów na niu z na pro kse nem 500 mg 3 ra zy/do bę i wy ż -
szą w po rów na niu z pla ce bo[47]. Ba da nie na gru pie 617
osób z cho ro bą zwy ro dnie nio wą sta wów ko la no wych le -
czo nych 6 ty go dni eto ry ko ksy bem 5-90 mg/do bę wy ka za ło
więk szą sku tecz ność le ku vs pla ce bo w ska li WO MAC we -
dług oce ny pa cjen tów i le ka rzy, przy czym naj więk szy efekt
osią ga no przy daw ce 60 mg/do bę[48]. Ba da nie ran do mi zo wa -
ne na 516 oso bach z cho ro bą zwy ro dnie nio wą sta wów ko -
la no wych lub bio dro wych sto su ją cych przez 6 ty go dni eto -
ry ko ksyb 60 mg/do bę lub di klo fe nak 150 mg/do bę po ka za -
ło podob ną sku tecz ność obu sub stan cji, jed nak co
in te re su ją ce, eto ry ko ksyb osią gał znacz nie szyb szy efekt
prze ciw bólo wy, a zna czą co du ża licz ba cho rych pod kre śla ła
do brą lub do sko na łą po pra wę w cią gu 4 go dzin od przy ję cia
je go pierw szej daw ki w po rów na niu z di klo fe na kiem[49].

Reu ma to i dal ne za pa le nie sta wów

Reu ma to i dal ne za pa le nie sta wów to ukła do wa cho ro ba
tkan ki łącz nej o podło żu im mu no lo gicz nym i nie zna nej etio -
lo gii. Ce cha mi cha rak te ry stycz ny mi dla te go scho rze nia są
nie swo i ste za pa le nie sy me trycz ne sta wów, zmia ny po za sta -
wo we i ob ja wy ukła do we. W za leż no ści od obe cno ści lub
nie obec no ści czyn ni ka reu ma to i dal ne go w kla sie IgM i/lub
prze ciw ciał prze ciw cy tru li no wa nym pep ty dom (AC PA), wy -
róż nia my se ro lo gicz nie do dat nią lub ujem ną po stać RZS[21].

W ran do mi zo wa nym, kon tro lo wa nym, z podwój ną
śle pą próbą ba da niu kli nicz nym oce nia ją cym sku tecz ność
i to le ran cję 12-ty go dnio wej te ra pii RZS eto ry ko ksy bem
w po rów na niu z pla ce bo i na pro kse nem u cho rych z RZS
wy ka za no więk szą sku tecz ność eto ry ko ksy bu w daw ce
90 mg/do bę niż pla ce bo lub na pro kse nu 500 mg 2 ra zy/do -
bę. Po nad to e to ry ko ksyb był le piej to le ro wa ny u pa cjen tów
z RZS. Ba da nie by ło prze pro wa dzo ne na gru pie 816 cho -
rych (pla ce bo 323, eto ry ko ksyb 323, na pro ksen 170),
w tym le czo nych 12 ty go dni – 448 (pla ce bo 122, eto ry ko -
ksyb 230, na pro ksen 96). W ba da niu oce nia no pier wot ne
punk ty koń co we, tj. sto pień ak tyw no ści cho ro by według pa -
cjen ta i le ka rza, oraz obli cza no licz bę obrzęk nię tych i bo le -
snych sta wów, a tak że wtór ne punk ty koń co we opie ra ją ce
się na po mia rze: oce nę bólu przez pa cjen ta, kwe stio na riusz
Stan ford He alth As ses sment, od se tek cho rych speł nia ją cych
kry te ria ACR 20. Pa cjen ci otrzy mu ją cy eto ry ko ksyb w po -
rów na niu z cho ry mi sto su ją cy mi na pro ksen speł nia li wszy st -
kie pier wot ne punk ty koń co we i pra wie wszy st kie (w tym
ASCR 20) wtór ne punk ty koń co we. Od se tek pa cjen tów,
którzy uzy ska li od po wiedź ACR20, wy no si ła ko lej no 21%,
53% i 39% dla eto ry ko ksy bu vs na pro ksen i pla ce bo[50].
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W me ta a na li zie do ty czą cej bez pie czeń stwa te ra pii eto ry -
ko ksy bem, di klo fe na kiem, na pro kse nem i pla ce bo w od nie -
sie niu do prze wo du po kar mo we go u cho rych z RZS i cho -
ro bą zwy ro dnie nio wą sta wów wy ka za no prze wa gę
pierwszego le ku nad po zo sta ły mi. Okres od ostat nio za sto -
so wa nej daw ki le ku do cza su ewen tu al nych po wi kłań ga stro -
lo gicz nych wy no sił 28 dni. W ba da niach stwier dzo no, że
eto ry ko ksyb w po rów na niu z pla ce bo nie zwięk szał ry zy ka
dzia łań nie po żą da nych ze stro ny prze wo du po kar mo we go,
na to miast re du ko wał je w po rów na niu do na pro kse nu czy
di klo fe na ku[51]. W ba da niu ran do mi zo wa nym z podwój nie
śle pą próbą do ty czą cym bez pie czeń stwa le cze nia przez 
ok. 19 mie się cy eto ry ko ksy bem i di klo fe na kiem u 4086 cho -
rych z RZS i ze śre dnią wie ku 60,8 lat wy ka za no mniej sze
ry zy ko po wi kłań ze stro ny prze wo du po kar mo we go
w pierw szej gru pie pa cjen tów. Eto ry ko ksyb w daw ce 
90 mg/do bę w po rów na niu do di klo fe na ku 150 mg/do bę
istot nie rza dziej od po wia dał za dzia ła nia nie po żą da ne ze
stro ny ukła du po kar mo we go[52].

W dwóch ran do mi zo wa nych ba da niach po rów ny wa no
wpływ eto ry ko ksy bu w daw ce do bo wej 60-120 mg na far -
ma ko ki ne ty kę me to tre ksa tu u 50 cho rych na RZS sto su ją -
cych sta bil ne daw ki me to tre ksa tu 7,5-20 mg. Pa cjen ci otrzy -
my wa li do u st nie me to tre ksat w do bie 0, 7 i 14. W pierw -
szym ba da niu cho rzy sto so wa li eto ry ko ksyb 60 mg/do bę
w dniach 1-7, a na stęp nie 120 mg/do bę w dniach 8-14.
W ba da niu dru gim w ta kich sa mych okre sach pa cjen ci otrzy -
my wa li od po wie dnio 90 i 120 mg/do bę. W obu ba da niach
wy ka za no brak wpły wu eto ry ko ksy bu za rów no w daw ce
60, jak i 90 mg/do bę na stę że nie me to tre ksa tu we krwi.
Stwier dzo no jed nak, że stę że nie me to tre ksa tu – ze wzglę du
na po ten cjal ną to ksycz ność – po win no być mo ni to ro wa ne
w sy tu a cji, kie dy jest jed no cze śnie sto so wa ny z eto ry ko ksy -
bem, szcze gól nie w daw ce >90 mg/do bę[53].

Spo ndy lo ar tro pa tie

Spo ndy lo ar tro pa tie, czy li za pa le nia sta wów z za ję ciem
sta wów krę go słu pa (ZZSK, ŁZS, re ak tyw ne za pa le nie sta -
wów, za pa le nia sta wów w prze bie gu nie swo i stych za pa leń
sta wów, SA PHO), to scho rze nia, w których do cho dzi do
za pa le nia sta wów i tka nek oko ło krę go słu po wych, sta wów
ob wo do wych, przy cze pów ścię gni stych oraz zmian za pal -
nych w wie lu in nych ukła dach i na rzą dach. Wśród spo ndy lo -
ar tro pa tii wy róż nia się po stać osio wą (do mi nu ją ob ja wy ze
stro ny krę go słu pa) i ob wo do wą. U cho rych z kli nicz ny mi ob -
ja wa mi spo ndy lo ar tro pa tii odróż nia się po stać osio wą nie ra -
dio gra ficz ną cha rak te ry zu ją cą się bra kiem wi docz nych w obra -

zo wa niu rent ge now skim zmian za pal nych sta wów krzy żo wo-
-bio dro wych. Cha rak te ry stycz ne dla cho rób z gru py spo ndy -
lo ar tro pa tii jest brak czyn ni ka reu ma to i dal ne go w su ro wi cy
krwi, na to miast czę ste wy stę po wa nie an ty ge nu HLA[39].

DMARDs to gru pa le ków ma ją cych za sto so wa nie
w te ra pii pierw sze go rzu tu spo ndy lo ar tro pa tii za pal nych,
a nie ste ro i do we le ki prze ciw za pal ne sta no wią le cze nie
uzu peł nia ją ce[54].

We dług naj now szych wy tycz nych ACR z wrze śnia 
2019 r. w te ra pii spo ndy lo ar tro pa tii, w tym nie ra dio gra ficz -
nej po sta ci SpA, na le ży sto so wać sta le NLPZ, na to miast
u osób ze sta bil ną po sta cią cho ro by – „na żą da nie”[55]. Uwa -
ża się, że wdro że nie do le cze nia NLPZ opóźnia pro gre sję
zmian struk tu ral nych w obrę bie sta wów[56]. Uwa ża się tak że,
że dłu go trwa ła te ra pia NLPZ w spo ndy lo ar tro pa tiach mo że
re du ko wać ry zy ko po wi kłań ser co wo-na czy nio wych
w prze bie gu cho ro by, na to miast kon ty nu o wa nie NLPZ
u cho rych le czo nych in hi bi to ra mi TNF-� zwięk sza sku tecz -
ność le cze nia bio lo gicz ne go[57,58].

W ba da niu po rów nu ją cym rocz ną te ra pię eto ry ko ksy -
bem i na pro kse nem u pa cjen tów z SpA wy ka za no wy so ką
sku tecz ność, do brą to le ran cję i świet ny pro fil bez pie czeń -
stwa pierw sze go le ku w daw ce 90 mg/do bę[59]. Wy so ki efekt
prze ciw bólo wy eto ry ko ksy bu stwier dza no tak że w meta -
analizie obej mu ją cej 26 ba dań na 3410 cho rych le czo nych
róż ny mi NLPZ przez okres 2-12 ty go dni oraz w ba da niu
wśród pa cjen tów z SpA opor nych na do tych czas sto so wa ne
le ki z gru py NLPZ[60,61]. Wy ka za no, że eto ry ko ksyb nie wpły -
wa na za o strze nie prze bie gu nie swo i stych za pa leń je lit (cho -
ro ba Le śniow skie go-Croh na, wrzo dzie ją ce za pa le nie je lit),
które to cho ro by w 5-10% współ i st nie ją ze spo ndy lo ar tro -
pa tia mi. Ba da nia do no szą, że czę stość wy stę po wa nia dzia łań
nie po żą da nych eto ry ko ksy bu w tym aspek cie nie róż ni się
sta ty stycz nie od pla ce bo[62-64].

Znacz ne zmniej sze nie bólu w po rów na niu z pla ce bo
ob ser wo wa no po 4 go dzi nach od za sto so wa nia pierw szej
daw ki eto ry ko ksy bu 90 mg/do bę i dru giej 120 mg/do bę.
Wy ższa sku tecz ność ta kiej te ra pii eto ry ko ksy bem by ła tak że
stwier dza na po 52 ty go dniach w po rów na niu z na pro kse -
nem. W ana li zach post hoc do wie dzio no do bre go efek tu te -
ra peu tycz ne go eto ry ko ksy bu i na pro kse nu u cho rych z osio -
wy mi ob ja wa mi SpA z lub bez ob ja wów za pa le nia sta wów
ob wo do wych, acz kol wiek pa cjen ci bez ob ja wów ob wo do -
wych od czu wa li więk szą po pra wę w za kre sie bólów sta -
wów krę go słu pa[65]. Do dat ko wo w ba da niu na gru pie 22
osób su ge ro wa no, że le cze nie eto ry ko ksy bem w daw ce 
90 mg/do bę mo że zmniej szać po trze bę włą cze nia te ra pii bio -
lo gicz nej u cho rych z SpA wcze śniej opor nych na NLPZ[66].
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Dna mo cza no wa 

Dna mo cza no wa to za pa le nie sta wów spo wo do wa ne
kry sta li za cją mo cza nu so du w pły nie sta wo wym, fa go cy to zą
kry szta łów i po wsta wa niem ich zło gów w tkan kach sta wo -
wych oraz w in nych tkan kach i na rzą dach[39].

Ana li za 22 ba dań do ty czą cych sto so wa nia NLPZ
w prze bie gu ostre go na pa du dny mo cza no wej wy ka za ła, że
efekt te ra peu tycz ny se lek tyw nych i nie se lek tyw nych in hi bi -
to rów COX-2 był podob ny, jed nak zda rze nia nie po żą da ne
wy stę po wa ły istot nie rza dziej w gru pie se lek tyw nych in hi bi -
to rów COX[67]. We dług na u kow ców efekt prze ciw bólo wy
i prze ciw za pal ny eto ry ko ksy bu w po rów na niu do in do me ta -
cy ny, di klo fe na ku i na pro kse nu był lep szy za rów no w oce nie
pa cjen tów, jak i le ka rzy, a po nad to za u wa żal na jest mniej sza
czę stość dzia łań nie po żą da nych. Ten aspekt jest nie zwy kle
istot ny, gdyż więk szość cho rych z dną mo cza no wą ma ze -
spół me ta bo licz ny i in ne cho ro by współ i st nie ją ce[68].

W dwóch ba da niach po rów nu ją cych sku tecz ność prze ciw -
bólo wą eto ry ko ksy bu i in do me ta cy ny w le cze niu ostre go na -
pa du dny mo cza no wej wy ka za no podob ne efek ty te ra pii[69,70].

Ostry ból

Eto ry ko ksyb ma udo wo dnio ne dzia ła nie w róż nych ro -
dza jach bólu, w tym bólu dol ne go od cin ka krę go słu pa, bólu
po o pe ra cyj nym oraz mie siącz ko wym. 

Pod czas trwa ją ce go 12 ty go dni ba da nia na gru pie 644
pa cjen tów z prze wle kłym bólem dol ne go od cin ka krę go słu -
pa wy ka za no, że eto ry ko ksyb w daw ce 60 lub 90 mg/do bę
wy ka zu je zna czą cą re duk cję in ten syw no ści bólu w po rów -
na niu z pla ce bo[47].

W ba da niu na gru pie 398 cho rych z ła god nym aż do
sil ne go ostrym bólem po ope ra cjach den ty stycz nych
stwier dzo no, że sto so wa nie eto ry ko ksy bu w daw ce 
120 mg/do bę u po nad 93,4% pa cjen tów skut ko wa ło za -
u wa żal nym zmniej sze niem bólu w 0,4 go dzi ny (p<0,001
vs pla ce bo i p<0,05 vs eto ry ko ksyb 60 mg)[71]. Ko lej ni na -
u kow cy wy ka za li, że po je dyn cza daw ka eto ry ko ksy bu
120 mg/do bę mia ła więk szy efekt anal ge tycz ny w tym
wska za niu niż oksy ko don 10 mg/ace ta mi no fen 650 mg,
ko de i na 60 mg/ace ta mi no fen 600 mg i po rów ny wal ną
sku tecz ność do na pro kse nu 550 mg[47]. Ostat nie ba da nia
na gru pie 228 cho rych po ka za ły zmniej sze nie bólu po -
rów ny wal ne po za sto so wa niu po je dyn czej daw ki eto ry -
ko ksy bu 120 mg/do bę lub 1000 mg na pro kse nu sto so -
wa nych w cią gu 72 go dzin od en do pro te zo pla sty ki sta wu
bio dro we go lub ko la no we go i więk szy efekt prze ciw -
bólo wy eto ry ko ksy bu w po rów na niu z pla ce bo po 
7 dniach od ope ra cji[72].

W ran do mi zo wa nym ba da niu na gru pie 73 ko biet z bo -
le sny mi mie siącz ka mi wy ka za no więk szy efekt prze ciw bólo -
wy po je dyn czej daw ki eto ry ko ksy bu 120 mg/do bę vs pla ce -
bo i po rów ny wal ny z na pro kse nem 550 mg[73].
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Ta be la 2. Porównanie efektów dzia³ania i zdarzeñ niepo¿¹danych NLPZ

> naproksenefekt przeciwbólowy podczas bolesnego miesi¹czkowania

= naproksen
skutecznoœæ leczenia ³agodnego a¿ do silnego ostrego bólu po operacjach dentystycznych oraz bólu po
endoprotezoplastyce stawu biodrowego

< indometacyna, diklofenak i naproksenczêstoœæ dzia³añ niepo¿¹danych w przebiegu ostrego napadu dny moczanowej

� indometacyna, diklofenak i naproksenefekt przeciwbólowy i przeciwzapalny w przebiegu ostrego napadu dny moczanowej 

� paracetamol, diklofenak, ibuprofen,
celekoksyb i lumirakoksyb, naproksen

efekt przeciwbólowy i poprawa w zakresie ruchomoœci stawów etorykoksybu w chorobie zwyrodnieniowej
stawów w porównaniu do innych NLPZ

� ibuprofenredukcja bólów nocnych

= diklofenak i naproksen
czêstoœæ ciê¿kich zdarzeñ niepo¿¹danych dotycz¹cych uk³adu kr¹¿enia (zmiany zatorowe, œmieræ 
z powodów sercowo-naczyniowych)

� diklofenakhepatotoksycznoœæ

� ibuprofen
czêstoœæ endoskopowo rozpoznawanych wrzodów ¿o³¹dka i dwunastnicy (wielkoœci �3 mm) w terapii 
6-12 tygodni

< celekoksyb i waldekoksybreakcje alergiczne

niekoniecznoœæ redukcji dawki w wieku podesz³ym

rzadziej ni¿ ibuprofen i naproksendzia³ania niepo¿¹dane ze strony przewodu pokarmowego

ETORYKOKSYB

rzadziej ni¿ diklofenak
przerywanie terapii z powodu dzia³añ niepo¿¹danych ze strony przewodu pokarmowego (np. dyspepsja,
choroba wrzodowa, ból brzucha)



1. Ja kie dzia ła nie ma eto ry ko ksyb?
Eto ry ko ksyb na le ży do wy biór czych in hi bi to rów cyklo -

oksygenazy 2 (COX-2). W daw kach do 150 mg/do bę po -
wo du je za leż ne od daw ki ha mo wa nie COX-2, po zosta jąc
bez wpły wu na COX-1. Nie ha mu je pro sta glan dyn w żo łąd -
ku i nie wpły wa na czyn ność pły tek krwi. Lek wy ka zu je dzia -
ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw bólo we i prze ciw go rącz ko we.

2. Pro szę po dać róż ni ce do ty czą ce bez pie czeń stwa le cze nia
eto ry ko ksy bem w po rów na niu z di klo fe na kiem we dług ba da -
nia ME DAL oraz uza sa dnić ewen tu al ne ry zy ko na tę że nia po -
wi kłań te ra pii pierw sze go z wy żej wy mie nio nych le ków.

W ba da niu ME DAL ob ser wo wa no istot ną sta ty stycz -
nie mniej szą czę stość wy stępo wa nia he pa to to ksycz no ści
wśród cho rych le czo nych eto ry ko ksy bem vs
diklofenakiem (prze rwa nie te ra pii wy ka za no u 0,3% pa -
cjen tów le czo nych eto ry ko ksybem i 2,7% di klo fe na -
kiem). Wy ka za no tak że po rów ny wal ną czę stość cięż kich
zda rzeń nie po żą da nych do ty czą cych ukła du krą że nia
(zmia ny za to ro we, śmierć z po wo dów ser co wo-na czy -
nio wych) w gru pie cho rych z za pa le nia mi sta wów le -
czonych eto ry ko ksy bem lub di klo fe na kiem. Pod kre ślić
na le ży, że ucze st ni cy ba da nia mie li wie le czyn ni ków ry zy -
ka po wi kłań ser co wo-na czy nio wych. Na tę że nie po wikłań
zwią za nych z te ra pią eto ry ko ksy bem ko re lo wa ło z je go
daw ką i okre sem tera pii[28].

3. Pro szę po dać wska za nia do włą cze nia te ra pii eto ry ko -
ksy bem. 
❑ cho ro ba zwy ro dnie nio wa sta wów 

❑ reu ma to i dal ne za pa le nie sta wów
❑ spo ndy lo ar tro pa tie
❑ stan po sto ma to lo gicz nym za bie gu chi rur gicz nym
❑ ostra fa za dny mo cza no wej
❑ bóle dol ne go od cin ka krę go słu pa
❑ bóle mie siącz ko we
❑ bóle po o pe ra cyj ne

4. W le cze niu cho ro by zwy ro dnie nio wej sta wów eto ry ko -
ksyb w po rów na niu z ibu pro fe nem jest…:
❑ sku tecz niej szy w te ra pii bólów noc nych
❑ bez piecz niej szy w za kre sie dzia łań nie po żą da nych ze

stro ny prze wo du po kar mo we go

5. Ja ka jest prze wa ga te ra pii cho ro by zwy ro dnie nio wej
sta wów eto ry ko ksy bem w po rów na niu z di klo fe na kiem?
❑ ma lep szy pro fil bez pie czeń stwa niż di klo fe nak dla prze -

wo du po kar mo we go
❑ po pra wia ru cho mość sta wów le piej niż di klo fe nak

6. W ja kich daw kach sto so wa ny jest eto ry ko ksyb?
❑ 30, 60, 90, 120 mg

7. Ja ki wpływ na cho ro bę ne rek ma eto ry ko ksyb?
❑ prze ciw wska za ne jest sto so wa nie le ku u cho rych z kli -

ren sem kre a ty ni ny <30 ml/min
❑ te ra pia zwią za na jest z mniej szym ry zy kiem wy stę po wa -

nia dzia łań nie po żą da nych do ty czą cym ne rek i re ten cji
pły nu (nad ci śnie nie, obrzę ki koń czyn dol nych, prze cią że -
nie ukła du krą że nia, nie wy dol ność ser ca)

REUMATOLOGIA

Podsumowanie

Eto ry ko ksyb na le ży do gru py nie ste ro i do wych le ków
prze ciw za pal nych. Eto ry ko ksyb jest wy biór czym in hi bi to -
rem cy klo o ksy ge na zy 2 (COX-2). W daw kach do 
150 mg/do bę po wo du je za leż ne od daw ki ha mo wa nie
COX-2, po zo sta jąc bez wpły wu na COX-1. Nie ha mu je
pro sta glan dyn w żo łąd ku i nie wpły wa na czyn ność pły tek
krwi. Lek wy ka zu je dzia ła nie prze ciw za pal ne, prze ciw bólo -
we i prze ciw go rącz ko we. 

Eto ry ko ksyb w po rów na niu z in ny mi NLPZ wy ka zu je
wy so ki po ten cjał prze ciw bólo wy – wy ższy niż ce le ko ksyb
i po rów ny wal ny z di klo fe na kiem. Po nad to eto ry ko ksyb
ma lep szy pro fil bez pie czeń stwa je śli cho dzi o gór ny od -

ci nek prze wo du po kar mo we go i niż szą he pa to to ksycz -
ność w po rów na niu z di klo fe na kiem. Zwięk szo ne ry zy ko
ser co wo-na czy nio we w trak cie te ra pii eto ry ko ksy bem
i in nych NLPZ za le ży od daw ki le ku i dłu go ści te ra pii. Na -
le ży pod kre ślić, że eto ry ko ksyb w po rów na niu z in ny mi
le ka mi z gru py ko ksy bów wy ma ga krót kie go cza su, aby
osią gnąć ma ksy mal ne stę że nie we krwi (Tmax=1 go dzi na
vs ce le ko ksyb – 2-3 go dzi ny), co jest nie zwy kle waż ne
w wal ce z ostrym bólem.

Pod su mo wu jąc, eto ry ko ksyb jest do sko na łą opcją te ra -
peu tycz ną u pa cjen tów z cho ro bą zwy ro dnie nio wą sta wów,
RZS, spo ndy lo ar tro pa tia mi, dną mo cza no wą i ma ją cych
czyn ni ki ry zy ka ser co wo-na czy nio we go i re la tyw nie wy so kie
ry zy ko po wi kłań ze stro ny prze wo du po kar mo we go.
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1. Dzia ła nie eto ry ko ksy bu obej mu je:
A. ha mo wa nie pro sta glan dyn w bło nie ślu zo wej żo łąd ka
B. ha mo wa nie agre ga cji pły tek krwi
C. za leż ne od daw ki blo ko wa nie COX-1
D. ogra ni cza nie roz wo ju pro ce su za pal ne go w tkan kach
E. wszy st kie od po wie dzi pra wi dło we

2. We dług ba da nia ME DAL eto ry ko ksyb w po rów na niu
z di klo fe na kiem ce cho wał się:
A. wy ższym od set kiem pa cjen tów z bóla mi brzu cha
B. czę st szym prze ry wa niem le cze nia z po wo du dzia łań nie -

po żą da nych
C. mniej szą he pa to to ksycz no ścią
D. niż szą śmier tel no ścią na sku tek zda rzeń ser co wo-na czy -

nio wych
E. czę st szym roz po zna wa niem wrzo dów dwu na st ni cy

w ba da niu en do sko po wym

3. Spo śród po niż szych sy tu a cji kli nicz nych eto ry ko ksyb
znaj du je za sto so wa nie w le cze niu:
1. bóle men stru a cyj ne u 14-let niej dziew czyn ki
2. cho ro ba zwy ro dnie nio wa krę go słu pa LS
3. stan po sto ma to lo gicz nym za bie gu chi rur gicz nym
4. ostra fa za dny mo cza no wej

– A. 2, 3
– B. 2, 4
– C. 1, 2, 4
– D. 2, 3, 4
– E. 1, 2, 3 ,4

4. W le cze niu cho ro by zwy ro dnie nio wej sta wów eto ry ko -
ksyb:
A. jest sku tecz niej szy niż ibu pro fen w te ra pii bólów noc nych
B. jest bez piecz niej szy niż ibu pro fen w za kre sie dzia łań nie -

po żą da nych ze stro ny prze wo du po kar mo we go
C. ma lep szy pro fil bez pie czeń stwa niż di klo fe nak dla prze -

wo du po kar mo we go
D. po pra wia ru cho mość sta wów le piej niż di klo fe nak
E. wszy st kie po wyż sze od po wie dzi są pra wi dło we

5. Eto ry ko ksyb sto so wa ny jest w daw kach:
A. 5, 10, 15 i 20 mg
B. 20, 40, 60, 80 mg
C. 30, 60, 90, 120 mg
D. 50, 100, 150, 200 mg
E. 100, 200, 300, 400 mg

6. Eto ry ko ksyb a cho ro by ne rek
A. prze ciw wska za ne jest sto so wa nie le ku u cho rych z kli ren -

sem kre a ty ni ny <30 ml/min
B. prze ciw wska za ne jest sto so wa nie le ku u cho rych z kli ren -

sem kre a ty ni ny >30 ml/min
C. te ra pia zwią za na jest z mniej szym ry zy kiem wy stę po wa -

nia dzia łań nie po żą danych do ty czą cym ne rek i re ten cji
pły nu (nad ci śnie nie, obrzę ki koń czyn dol nych, prze cią że -
nie ukła du krą że nia, nie wy dol ność ser ca)

D. po praw ne od po wie dzi B i C
E. po praw ne od po wie dzi A i C

Po praw ne od po wie dzi 
znaj du ją się za pi śmien nic twem (str. 60).
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Amoksycylina z kwasem klawulanowym 
w praktyce lekarza rodzinnego

W ar ty ku le za pre zen to wa no me to dy dia gno sty ki oraz
re ko men da cje do ty czą ce te ra pii z wy ko rzy sta niem amo ksy -
cy li ny z kwa sem kla wu la no wym. Przed sta wio no me to dy
róż ni co wa nia in fek cji wi ru so wych i bak te ryj nych. Za mie -
szczo no tak że opi sy dwóch przy pad ków pa cjen tów zgła sza -
ją cych się do le ka rza ro dzin ne go z in fek cja mi wy ma ga ją cy mi
roz po czę cia te ra pii z wy ko rzy sta niem amo ksy cy li ny z kwa -
sem kla wu la no wym.

Za ka że nia ukła du od de cho we go

Róż ni co wa nie bak te ryj ne go i wi ru so we go (czę st sze go)
za ka że nia ukła du od de cho we go umoż li wia przede wszy st -
kim ba da nie podmio to we i przedmio to we. 

Eks per ci zwra ca ją uwa gę na waż ny symp tom odróż nia -
ją cy CO VID-19 od in nych in fek cji: za bu rze nia wę chu
i sma ku. Wpraw dzie za bu rze nia po wo nie nia wy stą pić mo -
gą rów nież w przy pad ku in nych in fek cji bło ny ślu zo wej no -
sa, jed nak u za ka żo nych ko ro na wi ru sem utra ta wę chu jest
zwy kle na gła. Oso by te za zwy czaj nie ma ją za tka ne go no -
sa ani ka ta ru – więk szość nadal mo że swo bo dnie od dy -
chać. In ne ob ja wy ty po we dla CO VID-19 to go rącz ka, su -
chy ka szel, du szno ści[2].

Do świad cze nia kli nicz ne uzy ska ne w ra mach pan de mii
CO VID-19 nie zmie ni ły re ko men da cji w za kre sie an ty bio ty -
ko te ra pii za ka żeń ukła du od de cho we go. Ob ser wo wa ne na -

si lo ne za le ca nie ma kro li dów nie ma ak tu al nie uza sa dnie nia
w do stęp nych ob ser wa cjach kli nicz nych. 

Za pa le nie gar dła i mig dał ków

W dia gno sty ce za pa le nia mig dał ków w ce lu okre śle nia
obe cno ści Strep to coc cus py o ge nes wy ko rzy stu je się szyb kie
te sty z se rii Strep A. Po win no się wy ko ny wać je po za sto so -
wa niu oce ny we dług ska li Cen tor/McIs sa ca, zwła szcza
u dzie ci mię dzy 3 a 14 r.ż. (u młod szych dzie ci, do 3 r.ż.,
bak te rie te wy stę pu ją bar dzo rzad ko). Po zwa la ją one na wy -
kry wa nie pa cior kow ców rop nych z gru py A. Szyb kie te sty są
ła twe w za sto so wa niu, a wy ni ki otrzy my wa ne są po kil ku mi -
nu tach. Ba da nie po le ga na po bra niu wy ma zu z gar dła, umie -
szcze niu pa ska kon trol ne go w te ste rze i po upły wie krót kie -
go cza su – od czy ta niu wy ni ku. 

Brak an ty ge nu Strep to coc cus py o ge nes w dia gno sty ce
szyb ki mi te sta mi u osób do ro słych nie mu si być po twier dza -
ne wy ni kiem po sie wu wy ma zu z gar dła, jed nak brak te go
an ty ge nu u dzie ci po wi nien zo stać po twier dzo ny po sie wem
wy ma zu z gar dła, je że li czu łość za sto so wa ne go te stu jest
mniej sza niż 90%[1].

Za pa le nie gar dła lub mig dał ków wy wo ła ne przez Strep -
to coc cus py o ge nes nie mo że być roz po zna ne tyl ko na pod -
sta wie wy wia du i ba da nia przedmio to we go, ale na pod sta -
wie wy ni ku ba da nia mi kro bio lo gicz ne go.
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Amoxicillin with clavulanic acid in family physician’s practice
Summary

The article presents diagnostic methods and recommendations for therapy with amoxicillin with clavulanic acid. The methods of differentiating

viral and bacterial infections are presented. Two case reports of patients presenting to their GP with infections requiring initiation of therapy

with amoxicillin / clavulanic acid are also included.

Keywords: amoxicillin with clavulanic acid, respiratory system infections, recommendations, family physician
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Szeroki zakres mocy i postaci dostosowanych do potrzeb pacjentów  
w różnym wieku – od niemowlęctwa do starości2-6

Amoksycylina z kwasem klawulanowym to połączenie rekomendowane w wybranych bakteryjnych 
zakażeniach układu oddechowego w wytycznych NPOA7

•  Opakowanie z licznikiem dawek 
pozwalające na kontrolę przyjmowania leku

•  Smak i zapach (wiśnia) pomagające  
zwiększyć compliance u dzieci 8

•  Brak aspartamu i laktozy w składzie

•  Dostępne wielkości opakowań:  
140 ml, 70 ml, 35 ml, dopasowane  
do długości pełnej terapii

Amoksiklav 400 mg+57 mg

•  Jedyna na rynku tabletka rozpuszczalna  
w ustach lub w niewielkiej ilości wody9

• Łatwa w połykaniu

•  Smak owoców tropikalnych i słodkich 
pomarańczy

• Brak laktozy w składzie

•  Dostępne w opakowaniu  
po 14 tabletek

Amoksiklav 875 mg+125 mg 

•  Smak cytrynowo-brzoskwiniowo 
-truskawkowy (granulat)

• Brak laktozy w składzie

•  Dostępne w opakowaniu  
po 14 saszetek / po 14 i 20 tabletek

– proszek do sporządzania  
zawiesiny doustnej2

– tabletki powlekane oraz granulat do 
sporządzania zawiesiny doustnej5-6

500 mg +125 mg, 875 mg +125 mg3-4

• światowy lider produkcji na rynku generycznych antybiotyków1

• 70 lat doświadczeń w produkcji antybiotyków1
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Amoksiklav® Skład: Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (500 mg+125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające 
rozpadowi w jamie ustnej: 1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu 
potasu; Amoksiklav/Amoksiklav QUICKTAB (875 mg+125 mg), tabletki powlekane i tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej/tabletki ulegające rozpadowi 
w jamie ustnej i granulat do sporządzania zawiesiny doustnej: 1 tabletka/1 saszetka zawiera 875 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 125 mg kwasu 
klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (400 mg+57 mg)/5 ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej: 5 ml zawiesiny zawiera 400 mg 
amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej i 57 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. Amoksiklav (250 mg + 125 mg), tabletki powlekane. 
1 tabletka powlekana zawiera 250  mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego w postaci klawulanianu potasu. 
Wskazania: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), ostre zapalenie ucha środkowego, 
zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane), pozaszpitalne zapalenie płuc, zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie 
nerek, zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się 
zapaleniem tkanki łącznej, zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku. Amoksiklav 375 mg: Leczenie zakażeń bakteryjnych u dorosłych i dzieci tj. 
ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane), zapalenie pęcherza moczowego, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie tkanki łącznej, zakażenia 
po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej. Dawkowanie i sposób podawania: Lek podaje się doustnie na 
początku posiłku. Amoksiklav 625 mg: Dorośli i dzieci ≥40  kg: 1 tabletka 3  razy na dobę. Dzieci <40 kg: (20 mg+5 mg) do (60 mg+15 mg)/kg/dobę w 3 dawkach 
podzielonych. U dzieci ≤6 lat preferuje się lek w postaci zawiesiny lub saszetek. Brak danych u dzieci <2 lat. Zaburzenia czynności nerek. Dorośli i dzieci ≥40 kg: Clkr 
10-30 ml/min: 500 mg+125 mg 2 razy na dobę. Clkr <10 ml/min: 500 mg+125 mg raz na dobę. Hemodializa: 500 mg+125 mg co 24h + 500 mg+125 mg w czasie i na 
koniec dializy. Dzieci <40 kg: Clkr 10-30 ml/min: (15 mg+3,75 mg)/kg 2 razy na dobę (max 500 mg+125 mg 2 razy na dobę). Clkr <10 ml /min: (15 mg+3,75 mg)/kg raz 
na dobę (max 500 mg+125 mg). Hemodializa: (15 mg+3,75 mg)/kg raz na dobę + po 1 dawce przed i po hemodializie. Amoksiklav 1000 mg/Amoksiklav (457 mg)/5 ml 
Dorośli i dzieci ≥40 kg: standardowa dawka: 875 mg+125 mg 2 razy na dobę; większa dawka: 875 mg+125 mg 3 razy na dobę. Dzieci <40 kg: (25 mg+3,6 mg) do 
(45  mg+6,4 mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych lub (w  niektórych zakażeniach) do (70  mg+10  mg)/kg/dobę w 2 dawkach podzielonych. Brak danych 
u  dzieci <2 lat. Nie stosować u pacjentów z Clkr <30 ml/min. Amoksiklav 375 mg: dorośli i dzieci ≥40 kg: 1 tabletka 3x/dobę. Dzieci <40 kg: stosowanie 
niezalecane. Zaburzenia czynności nerek: Clkr >30 ml/min – zmiana dawkowania nie jest konieczna. Dorośli i dzieci ≥40 kg: CrCl 10-30 ml/min: 1 tabl. 2x/dobę. CrCl 
<10 ml/min: 1 tabl. 1x/dobę. Hemodializa: patrz ChPL. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne, penicyliny lub którąkolwiek substancję 
pomocniczą. Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem 
lub monobaktam). Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy. Specjalne 
ostrzeżenia i środki ostrożności: Przed leczeniem należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, 
cefalosporyny, beta-laktamy. U pacjentów leczonych penicylinami notowano ciężkie, sporadycznie zakończone zgonem reakcje uczuleniowe (w tym reakcję 
anafilaktoidalną i ciężkie niepożądane reakcje skórne). Są one bardziej prawdopodobne u osób z  nadwrażliwością na penicyliny i  z  chorobami atopowymi 
w wywiadzie. W razie reakcji alergicznej Amoksiklav trzeba odstawić i rozpocząć inny sposób leczenia (jeśli zakażenie było wywołane przez drobnoustroje wrażliwe 
na amoksycylinę, należy rozważyć samą amoksycylinę). Podawanie leku nie jest właściwe w razie dużego ryzyka, że zmniejszona wrażliwość/oporność patogenu 
na beta-laktamy może nie być wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na kwas klawulanowy. Leku nie stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez 
S.  pneumoniae opornych na penicylinę ani u pacjentów z podejrzeniem mononukleozy zakaźnej (ryzyko wysypki odropodobnej). U pacjentów z  zaburzeniami 
czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki. Stosowanie razem z allopurynolem może zwiększyć ryzyko skórnych reakcji 
alergicznych. Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów. Występujący na początku leczenia uogólniony rumień 
z  krostkami i gorączką może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej. W takim przypadku trzeba odstawić lek i nie stosować więcej amoksycyliny. 
Stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Możliwość związanego z antybiotykiem zapalenia okrężnicy (od lekkiego do zagrażającego 
życiu) należy brać pod uwagę u  pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania leku. W takim wypadku natychmiast odstawić 
Amoksiklav i wdrożyć leczenie (bez leków hamujących perystaltykę jelit). Podczas długotrwałego leczenia okresowo oceniać czynność nerek, wątroby i układu 
krwiotwórczego. Możliwe jest wydłużenie czasu protrombinowego i może być konieczna zmiana dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych. W razie zaburzeń 
czynności nerek dawkę dostosować do stopnia niewydolności. U pacjentów z oligurią bardzo rzadko notowano krystalurię, głównie podczas leczenia 
pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zapewnić odpowiednią podaż płynów i  wydalanie moczu, a u pacjentów z cewnikiem 
dopęcherzowym kontrolować drożność cewnika. Podczas leczenia oznaczać glukozurię metodami enzymatycznymi. Kwas klawulanowy może powodować 
fałszywie dodatnie wyniki testu Coombsa. Stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym powodowało dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia 
Aspergillus EIA bez zakażenia tymi grzybami. Stwierdzono reakcje krzyżowe z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych 
z  testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Dodatnie wyniki testu u tych pacjentów należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami 
diagnostycznymi. Amoksiklav GOS i Amoksiklav QT zawierają aspartam, który może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią. Amoksiklav QT zawiera olej 
rycynowy, który może powodować dolegliwości żołądkowe i biegunkę. Działania niepożądane: Bardzo często: biegunka. Często: kandydoza skóry i błon 
śluzowych, nudności, wymioty. Niezbyt często: zawroty głowy, ból głowy, niestrawność, zwiększenie aktywności AspAT/AlAT, wysypka, świąd, pokrzywka. Rzadko: 
przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), małopłytkowość, rumień wielopostaciowy. Bardzo rzadko: powierzchowne przebarwienia zębów u dzieci (po 
zastosowaniu zawiesiny doustnej). Częstość nieznana: przemijająca agranulocytoza, niedokrwistość hemolityczna, wydłużenie czasu krwawienia i czasu 
protrombinowego, nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii, obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej, alergiczne zapalenie naczyń, 
przemijająca nadmierna aktywność ruchowa, drgawki, aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie jelita grubego, czarny język włochaty, 
zapalenie wątroby, żółtaczka cholestatyczna, zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyella, pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka 
krostkowa (AGEP), polekowa reakcja z eozynofilią i  objawami ogólnymi (DRESS), śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria. Działania niepożądane należy 
zgłaszać do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL: Al. Jerozolimskie 181C; 02-222 Warszawa; tel.: + 48 22 49 21 301; faks: 
+  48  22  49 21 309; e-mail: ndl@urpl.gov.pl lub do podmiotu odpowiedzialnego. Podmiot odpowiedzialny: Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, 
Austria. Kategoria dostępności: lek wydawany na receptę. Numery pozwoleń Prezesa URPL: R/0771 (tabletki 375 mg), R/0819 (tabletki 625 mg), 4111 (tabletki 
1000  mg), 8948 (Amoksiklav 457 mg/5 ml), 14619 (QT 625 mg), 14681 (QT 1000 mg), 17708 (Amoksiklav GOS). Pełna informacja o leku dostępna na życzenie 
w Sandoz Polska Sp.  z  o.o., Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, tel. 22 209 70 00, faks + 48 22 209 70 01, www.sandoz.pl. Dane dotyczące refundacji: Cena 
detaliczna/wysokość dopłaty świadczeniobiorcy (pacjenta) wynoszą odpowiednio: Amoksiklav® proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 457 mg/5 ml: 
(35 ml) – 10,89 zł/7,65 zł, (70 ml) – 19,44 zł/12,95 zł, (140 ml) – 29,40 zł/16,42 zł; Amoksiklav® QT 625 mg 14 tabl. – 16,94 zł/8,83 zł; Amoksiklav® QT 1000 mg 14 tabl. 
– 28,39 zł/14,20  zł; Amoksiklav® 625  mg 14 tabl. – 18,36 zł/10,84 zł; Amoksiklav® 1000 mg 14 tabl. – 29,86 zł/16,71 zł, 20 tabl. – 41,11 zł/22,32 zł. Cena detaliczna 
urzędowa i  odpłatność dla świadczeniobiorcy (pacjenta) na podstawie  Obwieszczenia Ministra Zdrowia z  dnia 21 października 2020 r. w  sprawie wykazu 
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2020 r. 

Amoksiklav 08/18

1. www.sandoz.com/our-work/disease-areas/anti-infectives.
2. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav 400 mg+57 mg – proszek do sporządzania zawiesiny doustnej
3. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav Quicktab 500 mg+125 mg
4. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav Quicktab 875 mg +125 mg
5. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav 875 mg+125 mg tabletki powlekane
6. Charakterystyka produktu leczniczego Amoksiklav 875 mg+125 mg – granulat do sporządzania zawiesiny doustnej
7.  Hryniewicz W. et al. Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego, 2016.  

Pobrane ze strony http://antybiotyki.edu.pl/wp-content/uploads/Rekomendacje/Rekomendacje2016.pdf
8. https://www.ptfarm.pl/pub/File/Farmacja%20Polska/2010/03-2010/12%20%20Postacie%20lekow%20pediatrycznych.pdf
9. https://indeks.mp.pl/leki/subst.php?id=89, data wejścia 15.02.2020.

Właśnie on tak pomaga!

419 AMOK_001_01-2021_1 ATB Reklama Amoksiklav_203x295_v1   2419 AMOK_001_01-2021_1 ATB Reklama Amoksiklav_203x295_v1   2 11/01/2021   11:2611/01/2021   11:26



Wska za nia do wy ko na nia wy ma zu z gar dła lub mig dał ków
w ce lu iden ty fi ka cji Strep to coc cus py o ge nes

Wy maz z gar dła w kie run ku S. py o ge nes po wi nien być
zle ca ny, gdy po prze pro wa dze niu wy wia du i ba da nia
przedmio to we go le karz stwier dza �2 punk ty we dług ska li
Cen tora/McIs saca al bo wy so kie lub śre dnie ry zy ko we dług
Wal sha. Ska la Cen tora/McIs sa ca ma za sto so wa nie za rów no
u do ro słych, jak i dzie ci, na to miast ska la Wal sha zo sta ła zwe -
ry fi ko wa na je dy nie u do ro słych[1].

No si ciel stwo drob no u stro jów cho ro bo twór czych w gar dle

Jest ono przy czy ną za rów no trud no ści dia gno stycz nych,
jak i te ra peu tycz nych. No si ciel stwo S. au reus na bło nie ślu -
zo wej gar dła wy stę pu je u 10-40% zdro wych pa cjen tów[6,7],
w okre sach in fek cji wi ru so wych gór nych dróg od de cho wych
mo że prze kra czać 40%[8]. Nie za le ca się te ra pii no si ciel stwa
S. au reus, jed nak np. przed za bie ga mi kar dio chi rur gicz ny mi
moż na pod jąć próbę era dy ka cji no si ciel stwa ja ko pro fi lak ty -
kę za ka żeń oko ło o pe ra cyj nych[1].

In ne drob no u stro je cho ro bo twór cze, które mo gą być
stwier dza ne ja ko no si ciel stwo w no so gar dle, to Strep to coc -
cus pneu mo niae, H. in flu en zae i M. ca tar rha lis. Czę stość no -
si ciel stwa tych drob no u stro jów za leż na jest od wie ku, po ry
ro ku, a tak że uczę szcza nia przez dziec ko do żłob ka lub
przed szko la[1,9] i wy no si[1,10]: S. pneu mo niae 4-56%, H. in flu -

en zae 12-69%, M. ca tar rha lis 4-42%. Drob no u stro je te nie
wy wo łu ją ostre go za pa le nia gar dła lub mig dał ków, stąd nie
za le ca się le cze nia ich no si ciel stwa[1].

Wska za nia do ton sil lek to mii

Ko rzy ści z ton sil lek to mii po ten cjal nie prze wa ża ją nad skut -
ka mi nie po żą da ny mi i ko szta mi zwią za ny mi z wy ko na niem te -
go za bie gu je dy nie u dzie ci z cięż ki mi po sta cia mi na wra ca ją ce -
go pa cior kow co we go za pa le nia gar dła lub mig dał ków. Cięż ką
po stać na wra ca ją ce go pa cior kow co we go za pa le nia gar dła lub
mig dał ków okre śla się ja ko 7 epi zo dów za ka że nia w ostat nim
ro ku lub 5 rocz nie w cią gu ostat nich 2 lat al bo 3 rocz nie w cią -
gu ostat nich 3 lat oraz stwier dze nie jed ne go z na stę pu ją cych
kry te riów: wzrost cie pło ty cia ła po wy żej 38°C, po więk szo ne
lub tkli we wę zły chłon ne szyj ne prze d nie, wy sięk lub na lot na
mig dał kach po d nie bien nych, po twier dze nie za ka że nia Strep -
to coc cus py o ge nes w ba da niu mi kro bio lo gicz nym, prze by ta
an ty bio ty ko te ra pia w przy pad ku po twier dzo ne go lub podej -
rze wa ne go za ka że nia pa cior kow co we go[1].

Te ra pia

Pa cjent z pa cior kow co wym za pa le niem gar dła lub mig dał -
ków nie po wi nien kon tak to wać się z in ny mi oso ba mi w przed -
szko lu, szko le lub w pra cy przez 24 h od za sto so wa nia sku tecz -
ne go an ty bio ty ku (w ce lu ogra ni cze nia sze rze nia się za ka że nia).
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niezbêdne badanie radiologiczne klatki
piersiowej

kaszel
gor¹czka
zmiany os³uchowe nad polami p³ucnymi

Zapalenie p³uc

nie s¹ potrzebne

na si le nie du szno œci i ka szlu, zwiêk sze nie ilo œci od krztu sza nej wy dzie li ny
u oso by spe³ nia j¹ cej kry te ria prze wle k³e go za pa le nia oskrze li (pro duk tyw ny
ka szel utrzy mu j¹ cy siê co naj mniej 3 mie si¹ ce w ci¹ gu ostat nich 2 lat) ze
zmia na mi ob tu ra cyj ny mi w ba da niu spi ro me trycz nym

Zaostrzenie przewlek³ej
obturacyjnej choroby
p³uc

rutynowo nie s¹ potrzebne
zdjêcie RTG klatki piersiowej przy podejrzeniu
zapalenia p³uc

kaszel
objawy kataralne
zaczerwienie gard³a
gor¹czka
zmiany os³uchowe nad polami p³ucnymi

Ostre zapalenie oskrzeli

Badania dodatkowe potrzebne 

do postawienia rozpoznania

nie s¹ potrzebne

rutynowo nie s¹ potrzebne
(w niektórych przypadkach tomografia
komputerowa zatok w ramach ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej)

ból, ucisk i obrzêk twarzy
zatkanie nosa
wyciek lub zaleganie ropy w nosie 
upoœledzenie wêchu
gor¹czka

ból gard³a
zaczerwienienie b³ony œluzowej gard³a

Objawy w wywiadzie i odchylenia 

w badaniu przedmiotowym

ból ucha
objawy nie¿ytowe nosogard³a
obraz otoskopowy

Ostre zapalenie jam
nosowych i zatok
przynosowych

Ostre zapalenie gard³a

Zaka¿enie

Ostre zapalenie ucha
œrodkowego

Ta be la 1. Diagnostyka zaka¿eñ uk³adu oddechowego (Rekomendacje 2016[1])
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W na wra ca ją cym pa cior kow co wym za pa le niu gar dła
stwier dzo no więk szą sku tecz ność niż pe ni cy li ny an ty bio -
ty ków opor nych na dzia ła nie �-lak ta maz, w szcze gól no ści
dzia ła ją cych na flo rę bez tle no wą: amo ksy cy li ny z kla wu la -
nia nem.

In ne wska za nia do te ra pii z wy ko rzy sta niem amo ksy cy li ny
z kla wu la nia nem[1]

Ostre za pa le nie ucha środ ko we go
W przy pad ku bra ku re ak cji na amo ksy cy li nę lub wcze -

sne go na wro tu za ka że nia (do 7 dni od za koń cze nia ku ra cji)
za le ca ne jest sto so wa nie amo ksy cy li ny z kla wu la nia nem
przez 10 dni tak, aby daw ka amo ksy cy li ny u do ro słych i dzie -

ci o ma sie cia ła po wy żej 40 kg wy no si ła 2 × 1500-2000 mg,
a u dzie ci o ma sie cia ła po ni żej 40 kg 70-90 mg/kg/do bę
w dwóch daw kach podzie lo nych.

Ostre za pa le nie bło ny ślu zo wej no sa i za tok przy no so wych
(rhi no si nu si tis, OZNZ)

Roz po zna nie OZNZ usta la się na pod sta wie wy wia du
i ba da nia przedmio to we go. Bak te ryj ne OZNZ na le ży roz -
po znać przy obe cno ści przy naj mniej trzech z na stę pu ją cych
ob ja wów: rop ny wy ciek z no sa (głów nie jed no stron ny) lub
rop na wy dzie li na w prze wo dach no so wych, sil ny ból miej -
sco wy (z prze wa gą jed nej stro ny), go rącz ka (>39°C),
podwyż szo ne OB/CRP, na si le nie się ob ja wów po po cząt ko -
wym ła go dniej szym okre sie cho ro by.

Ta be la 2. Ró¿nicowanie zaka¿eñ wirusowych (w tym COVID-19) i bakteryjnych[1,2]

Ba da nia do dat ko we

(w uza sa dnio nych sy tu a cjach 

kli nicz nych na le ¿y roz wa ¿yæ test

w kie run ku in fek cji SARS-CoV-2)

wymaz z gard³a
szybki test na antygen Strep A

rutynowo nie s¹ potrzebne

zdjêcie RTG klatki piersiowej w celu
ró¿nicowania z ostrym zapaleniem
oskrzeli

Odchylenia sugeruj¹ce etiologiê

bakteryjn¹

niewystêpowanie kaszlu i kataru
powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne przednie

brak poprawy po 48 h od pocz¹tku objawów
zaka¿enie u dzieci <1 r.¿.
u dzieci wysoka gor¹czka i wymioty

wiek dziecka inny ni¿ 4 m.¿-4 r.¿.

wy stê po wa nie 3 ob ja wów: na si le nie du szno -
œci, zwiêk sze nie ilo œci plwo ci ny, zmia na cha -
rak te ru plwo ci ny na rop n¹

utrzymuj¹cy siê nasilony kaszel po 10 dniach
od pocz¹tku objawów

nieustêpowanie objawów nie¿ytu
nosogard³a w ci¹gu 10 dni
pogorszenie objawów w ci¹gu 5-7 dni
ból i obrzêk twarzy

z za³o¿enia bakteryjne

wiek dziecka miêdzy 4 m.¿. a 4 r.¿.

tym bardziej prawdopodobne,
im mniej z objawów wymienionych 
w nastêpnej kolumnie

objawy <10 dni

czas trwania objawów nie¿ytu
nosogard³a <7 dni

katar
kaszel

Objawy sugeruj¹ce etiologiê

wirusow¹

czas trwania <48 h

Zapalenie p³uc u doros³ych

Zapalenie p³uc u dzieci

Zaostrzenie POChP

Ostre zapalenie
oskrzeli

Ostre zapalenie jam
nosowych i zatok
przynosowych

Ostre zapalenia gard³a

Zaka¿enie

Ostre zapalenie ucha 
œrodkowego

Ta be la 3. Ró¿nicowanie etiologii wirusowej i bakteryjnej zapalenia gard³a na podstawie badania klinicznego[1,2]

zaczerwienienie i obrzêk migda³ków podniebiennych
naloty w³óknikowe w kryptach migda³ków
powiêkszone i bolesne wêz³y ch³onne pod¿uchwowe
wybroczyny na b³onie œluzowej podniebienia
p³oniczopodobna osutka skórna

nag³y i ostry pocz¹tek choroby
silny ból gard³a i trudnoœci w po³ykaniu
gor¹czka
nudnoœci, wymioty, ból brzucha
wiek 5-15 lat
kontakt w ci¹gu ostatnich 2 tygodni z osob¹ chor¹ na
paciorkowcowe zapalenie gard³a

Streptococcus
pyogenes

wydzielina œluzowa w przewodach nosowych
obrzêk i zaczerwienienie b³ony œluzowej gard³a
migda³ki podniebienne bez nalotów w³óknikowych (poza
mononukleoz¹ oraz infekcj¹ adenowirusow¹)
zapalenie spojówek
pêcherzyki i owrzodzenia w obrêbie b³ony œluzowej jamy ustnej 
i gard³a

stan podgor¹czkowy lub gor¹czka (87,9% w COVID-19)
kaszel (suchy – 67,7% w COVID-19)
katar
chrypka
biegunka
bóle miêœniowe
utrata wêchu i smaku (mo¿e dotyczyæ równie¿ infekcji innych ni¿
COVID-19)

Wirusy

Odchylenie w badaniu przedmiotowymDane z wywiaduEtiologia



Amo ksy cy li na z kla wu la nia nem mo że być za sto so wa na
u osób le czo nych an ty bio ty kiem, a w szcze gól no ści amo -
ksy cy li ną, w cią gu ostat nich 4 ty go dni oraz w przy pad ku
nie po wo dze nia le cze nia amo ksy cy li ną lub wcze sne go na -
wro tu OZNZ. Na wrót OZNZ jest de fi nio wa ny ja ko wy -
stą pie nie ko lej ne go epi zo du za ka że nia po okre sie co naj -
mniej 10 dni bez ob ja wów.

W le cze niu sko ry go wa nym ostre go za pa le nia jam no so -
wych i za tok przy no so wych na le ży sto so wać amo ksy cy li nę
z kla wu la nia nem, w szcze gól no ści gdy uprze dnie le cze nie
amo ksy cy li ną by ło nie sku tecz ne, tak aby daw ka amo ksy cy li -
ny u do ro słych i dzie ci o ma sie cia ła po wy żej 40 kg wy no si -
ła 1500-2000 mg co 12 h przez 10 dni, a u dzie ci o ma sie
cia ła po ni żej 40 kg wy no si ła 70-90 mg/kg/do bę w 2 daw -
kach podzie lo nych przez 10 dni.

Ostre za pa le nie oskrze li u dzie ci i do ro słych oraz 
oskrze li ków u nie mow ląt

U ma łych dzie ci z ka szlem pro duk tyw nym utrzy mu ją -
cym się po wy żej 4 ty go dni bez ten den cji ma le ją cych roz po -
zna je my prze wle ka ją ce się bak te ryj ne za pa le nie oskrze li
i wte dy uza sa dnio ne mo że być po da nie an ty bio ty ku (amo -
ksy cy li na z kwa sem kla wu la no wym) przez 10-14 dni.

In fek cyj ne za o strze nie prze wle kłej ob tu ra cyj nej cho ro by
płuc (PO ChP)

W le cze niu am bu la to ryj nym le ka mi pierw sze go wy bo ru
po win ny być an ty bio ty ki �-lak ta mo we wy ka zu ją ce ak tyw -
ność w sto sun ku do Ha e mo phi lus in flu en zae i Strep to coc cus
pneu mo niae, amo ksy cy li na lub amo ksy cy li na z kla wu la nia -
nem. W le cze niu szpi tal nym an ty bio ty kiem pierw sze go wy -
bo ru po win na być rów nież amo ksy cy li na z kla wu la nia nem. 

U cho rych na mu ko wi scy do zę oraz z za a wan so wa ną
PO ChP, ze wzglę du na czę ste wy stę po wa nie za ka że nia
o etio lo gii P. ae ru gi no sa, za le ca ne jest sto so wa nie an ty bio ty -
ku lub kom bi na cji an ty bio ty ków dzia ła ją cych na ten drob no -
u strój w sko ja rze niu: amo ksy cy li na/kla wu la nian w te ra pii łą -
czo nej z cy pro flo ksa cy ną, ce ftria kso nem.

Po za szpi tal ne za pa le nie płuc u dzie ci
W le cze niu po za szpi tal nych za pa leń płuc u dzie ci w wie -

ku mię dzy 3 ty go dniem a 3 mie sią cem ży cia na le ży za sto so -
wać amo ksy cy li nę z kla wu la nia nem w daw kach podzie lo -
nych po da wa nych co 6-8 h, tak aby daw ka amo ksy cy li ny
wy no si ła 100 mg/kg/do bę do żyl nie.

W przy pad ku nie stwier dze nia po pra wy po za sto so wa niu
an ty bio ty ku I rzu tu za le ca ne jest wy ko na nie ba da nia ra dio lo -
gicz ne go klat ki pier sio wej.

Le cze nie sko ry go wa ne u dzie ci mię dzy 5 a 15 ro kiem
ży cia w przy pad ku na wro tu cho ro by lub sto so wa nia w cią gu
ostat nie go mie sią ca an ty bio ty ku z ja kiej kol wiek przy czy ny:
za le ca się za sto so wa nie amo ksy cy li ny z kla wu la nia nem (pre -
pa rat 7:1 lub 14:1), tak aby daw ka amo ksy cy li ny wy no si ła 
90 mg/kg/do bę w 3 daw kach co 8 go dzin.

Po za szpi tal ne za pa le nie płuc u do ro słych
W pierw szym rzu cie po za szpi tal ne go za pa le nia płuc

u do ro słych za le ca ne jest za sto so wa nie an ty bio ty ku sku tecz -
ne go wo bec Strep to coc cus pneu mo niae, przede wszy st kim
amo ksy cy li ny 3 × 1 g do u st nie lub 4 × 1 g am pi cy li ny do -
żyl nie. W wy bo rze an ty bio ty ku w po za szpi tal nym za pa le niu
płuc u do ro słych na le ży uwzglę dnić czyn ni ki ry zy ka wy stą -
pie nia rza dziej spo ty ka nych drob no u stro jów. 

W po za szpi tal nym za pa le niu płuc o umiar ko wa nym prze -
bie gu, szcze gól nie u cho rych wy ma ga ją cych po za je li to we go
po da wa nia le ków, moż na za sto so wać w pierw szym rzu cie
amo ksy cy li nę z kwa sem kla wu la no wym w daw ce 3 × 1,2 g
do żyl nie lub do u st nie amo ksy cy li nę z kwa sem kla wu la no -
wym w for mu le SR w daw ce 2000/125 mg co 12 go dzin.

Opis przy pad ku 1

Te le kon sul ta cja w pią tek o go dzi nie 11.00. Skon tak to wa ła
się mat ka 5-let nie go chłop ca za nie po ko jo na utrzy mu ją cym się
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Ta be la 4. Skala punktowa oceny prawdopodobieñstwa zaka¿enia 
S. pyogenes wed³ug Centora/McIssaca[1,3,4]

-1wiek >45 lat

0wiek 15-44 lat

1wiek 3-14 lat

1nalot w³óknikowy i obrzêk migda³ków

1powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne przednie

1gor¹czka >38°C

Liczba punktówWskaŸnik

1brak kaszlu

Ta be la 5. Skala ryzyka ostrego paciorkowcowego zapalenia gard³a
wed³ug Walsha[1,5]

kaszel i temperatura cia³a <38°C

powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne 
i wysiêk na migda³kach lub
powiêkszone wêz³y ch³onne szyjne 
i niedawna ekspozycja na S. pyogenes

Kryteria w³¹czenia do kategorii, 

gdy rozpoznano zapalenie gard³a

kaszel i temperatura cia³a >38°C lub
brak kaszlu

4%Niskie

28%Wysokie

Czêstoœæ zaka¿eñ

powodowanych 

przez S. pyogenes

Poziom 

ryzyka

15%Œrednie



od mie sią ca ka szlem z od plu wa niem oraz chryp ką oraz wzro -
sta mi tem pe ra tu ry po wy żej 38°C od 3 dni. Le karz ro dzin ny
pod jął de cy zję o zba da niu dziec ka na te re nie przy cho dni w tym
sa mym dniu. Z wy wia du z chłop cem i je go mat ką wy ni ka ło, że
pierw szy mi ob ja wa mi 4 ty go dnie te mu były ka tar i nie wiel ki ból
gar dła, które wy stą pi ły po ostat nich za ję ciach na ba se nie i na si -
la ły się w cią gu ko lej nych dni. Tym pierw szym ob ja wom to wa -
rzy szy ło tak że na si lo ne łza wie nie z oczu i wraż li wość na świa -
tło. U chłop ca nie stwier dza no wów czas wzro stów tem pe ra -
tu ry po wy żej 37,5°C. W do tych cza so wej te ra pii sto so wa no
kro ple do no sa z ksy lo me ta zo li ną oraz pa ra ce ta mol.

U chłop ca w ba da niu fi zy kal nym stwier dzo no: stan odży -
wia nia do bry, skórę różo wą, bez wy kwi tów i obrzę ków, spo -
jów ki za czer wie nio ne, nadmier nie wil got ne, nos droż ny,
z wy dzie li ną żół to-zie lo ną, wę zły chłon ne szyj ne mier nie po -
więk szo ne (do ok. 5 mm), od de chy mia ro we, pod czas osłu -
chi wa nia: nad płu ca mi licz ne świ sty nie wy co fu ją ce się przy po -
głę bie niu wde chów i wy de chów, czyn ność ser ca mia ro wa,
to ny ser ca gło śne, dźwięcz ne, pra wi dło wo ak cen to wa ne, to -
nów do dat ko wych czy szme rów nie stwier dzo no, ja ma brzu -
szna pod czas pal pa cji mięk ka, bez opo rów pa to lo gicz nych,
bez wzmo żo nej pe ry stal ty ki, bez ob ja wów otrzew no wych;
bło na ślu zo wa gar dła: obrzęk nię ta, grud ki chłon ne na tyl nej
ścia nie gar dła po więk szo ne, mig dał ki po d nie bien ne po więk -
szo ne, za czer wie nio ne, bez czo pów rop nych. W ba da niu
oto sko po wym – obu stron nie nie stwier dzo no cech sta nu za -
pal ne go, wi docz ne by ło nie wiel kie skróce nie re fle ksu świe tl -
ne go. Nie stwier dzo no ob ja wów opo no wych.

Ze wzglę du na obraz kli nicz ny su ge ru ją cy prze wle ka ją ce
się bak te ryj ne za pa le nie oskrze li le karz za le cił an ty bio tyk –
amo ksy cy li nę z kla wu la nia nem (90 mg/kg/do bę w 2 daw -
kach podzie lo nych) przez 10 dni, po zo sta nie w do mu, po -
da wa nie pa ra ce ta mo lu tyl ko przy utrzy my wa niu się tem pe -
ra tu ry po wy żej 38°C, le ki w ae ro zo lu sto so wa ne na bło ny
ślu zo we gar dła, in ha la cje z so lą fi zjo lo gicz ną.

Za le co no ko lej ną kon sul ta cję u le ka rza ro dzin ne go za 10
dni lub przy na si le niu się do tych cza so wych do le gli wo ści.

Opis przy pad ku 2

Te le kon sul ta cja w po nie dzia łek o go dzi nie 16.00. Skon -
tak to wał się oj ciec 10-let niej dziew czyn ki z po wo du utrzy -
mu ją ce go się od 21 dni żół te go ka ta ru, sil ne go bólu oko li cy
no sa oraz wzro stów tem pe ra tu ry do po nad 39°C. Dziew -
czyn ka prze by wa ła z ro dzi ca mi w ich do mu na wsi, czę sto
zmie nia ła tem pe ra tu rę oto cze nia, ty dzień te mu prze by wała
w oto cze niu o tem pe ra tu rze ok. 10°C przez po nad 6 go -
dzin. W wy wia dzie u dziew czyn ki: 14 dni te mu 7-dnio wa

te ra pia amo ksy cy li ną z po wo du za pa le nia gór nych dróg od -
de cho wych. U dziew czyn ki nie wy stę pu ją cho ro by prze wle -
kłe. Le karz ro dzin ny pod jął de cy zję o zba da niu dziec ka na
te re nie przy cho dni w tym sa mym dniu.

W ba da niu przedmio to wym u dziew czyn ki stwier dzo no:
skórę różo wą, bez wy kwi tów i obrzę ków, spo jów ki różo -
we, wil got ne, nos z wy dzie li ną żół to-zie lo ną, ma syw nie
spły wa ją cą po tyl nej ścia nie gar dła, wę zły chłon ne szyj ne
znacz nie po więk szo ne (do śre dni cy 1 cm), od de chy mia ro -
we, pod czas osłu chi wa nia: nad płu ca mi obu stron nie szmer
pę che rzy ko wy pra wi dło wy, czyn ność ser ca mia ro wa, to ny
ser ca gło śne, dźwięcz ne, pra wi dło wo ak cen to wa ne, to nów
do dat ko wych czy szme rów nie stwier dzo no, ja ma brzu szna
mięk ka, bez opo rów pa to lo gicz nych, bez wzmo żo nej pe ry -
stal ty ki, bez ob ja wów otrzew no wych; bło na ślu zo wa gar dła
bar dzo za czer wie nio na, grud ki chłon ne na tyl nej ścia nie gar -
dła po więk szo ne, mig dał ki po d nie bien ne nie po więk szo ne,
bez czo pów rop nych. U pa cjent ki nie stwier dzo no zmian
skór nych czy obrzę ków. W ba da niu oto sko po wym – obu -
stron nie: bez cech sta nu za pal ne go, nie wiel kie skróce nie re -
fle ksu świe tl ne go. Nie stwier dzo no u dziew czyn ki ob ja wów
opo no wych czy ogni sko wych ob ja wów neu ro lo gicz nych.

Le karz roz po znał na wrót ostre go za pa le nia bło ny ślu zo wej
no sa i za tok przy no so wych oraz za le cił amo ksy cy li nę z kla wu -
la nia nem 2000 mg co 12 h przez 10 dni, po zo sta nie w do mu,
przyj mo wa nie ibu pro fe nu co 8 go dzin, kro ple do no sa z oksy -
me ta zo li ną lub ksy lo me ta zo li ny (nie dłu żej niż przez 5-7 dni).
Za le co no ko lej ną kon sul ta cję u le ka rza ro dzin ne go za 10 dni
lub przy na si le niu się do tych cza so wych do le gli wo ści.
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Zastosowanie acyklowiru w leczeniu 
ospy wietrznej w dobie pandemii COVID-19

Ospa wie trz na jest ob ja wem pier wot ne go za ka że nia
wi ru sem VZV – ospy wie trz nej i pół pa ś ca, wy stę pu je se zo -
no wo, źródłem za ka że nia jest wy łącz nie czło wiek.
W więk szo ści przy pad ków ospa prze bie ga ła go dnie, ale
rzad ko za ka że nie jest bez o bja wo we. Kli nicz nie ospa wie -
trz na prze bie ga dwu e ta po wo – za czy na się ob ja wa mi gry -
po po dob ny mi (okres zwia stu no wy), na stęp nie po ja wia ją
się zmia ny skór ne (okres wy syp ko wy). Roz po zna nie ospy
wie trz nej sta wia się na pod sta wie ba da nia kli nicz ne go pa -
cjen ta. Le cze nie po le ga na zwal cza niu ob ja wów, wy jąt ko -
wo ko niecz na jest te ra pia prze ciw wi ru so wa acy klo wi rem.
Acy klo wir re ko men do wa ny jest w gru pach ry zy ka, uzna -
wa ny jest za bez piecz ny i do brze to le ro wa ny pre pa rat.
Moż na po da wać go do u st nie i po za je li to wo, dzia ła nia nie -
po żą da ne wy stę pu ją rzad ko.

Ospa wie trz na na le ży do cho rób za ka źnych wy stę pu -
ją cych przede wszy st kim w po pu la cji pe dia trycz nej. Jest
ob ja wem pier wot ne go za ka że nia wi ru sem VZV – ospy
wie trz nej i pół pa ś ca, na le żą ce go do ro dzi ny Her pes,
które go je dy nym re zer wu a rem jest czło wiek. Źródłem

za ka że nia jest cho ry na ospę wie trz ną, znacz nie rza dziej
na pół pa siec. Do za ka że nia do cho dzi przez dro gi od de -
cho we lub bło ny ślu zo we po przez kon takt bez po śre dni,
po śre dnio lub przez kon takt z przedmio ta mi za nie czy -
szczo ny mi za war to ścią pę che rzy ków po ja wia ją cych się
w fa zie wy syp ko wej cho ro by na skórze pa cjen ta. No wo -
rod ki i nie mow lę ta z ze spo łem ospy wie trz nej wro dzo nej
nie są za ka źne dla oto cze nia. Wro ta mi za ka że nia są bło ny
ślu zo we oraz spo jów ki, skąd wi rus prze ni ka do oko licz -
nych wę złów chłon nych, na stęp nie do wą tro by i śle dzio -
ny, gdzie ule ga re pli ka cji. Po okre sie wi re mii na stę pu je za -
ka że nie ko mórek na błon ka skóry, błon ślu zo wych oraz in -
nych tka nek i na rzą dów. Osta tecz nie do cho dzi do uta je nia
wi ru sa w ko mór kach zwo jo wych rdze nia i zwo jach ner -
wów cza szko wych. Wi rus po zo sta je w uśpie niu do koń ca
ży cia oso by za ka żo nej. W okre sie ob ni żo nej od por no ści
mo że dojść do je go uak tyw nia nia, co kli nicz nie ma ni fe stu -
je się ja ko pół pa siec. 

Ospa jest cho ro bą wy stę pu ją cą se zo no wo – szczyt za -
pa dal no ści przy pa da na późną zi mę i wcze sną wio snę. Co
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The use of acyclovir in the management of chickenpox in the COVID-19 pandemic
Summary

Chickenpox is a symptom of primary infection with the VZV chickenpox and shingles virus, occurs seasonally, the source of the infection is only

humans. Most cases are mild, but rarely the infection is asymptomatic. Clinically chickenpox has two stages – it begins with flu-like symptoms

(the precursor period), the skin lesions appear (rash period). The diagnosis is based on the clinical examination of the patient. Treatment is

based on the control of symptoms, antiviral therapy with acyclovir is necessary occasionally. Acyclovir is recommended in risk groups and is

considered a safe and well-tolerated preparation. It can be administered orally and parenterally, side effects are rare.

Keywords: chickenpox, VZV, acyclovir

Słowa kluczowe: ospa wietrzna, VZV, acyklowir
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kil ka lat ob ser wu je się epi zo dy epi de micz ne go jej wy stę po -
wa nia. Ze wstęp nych da nych Na ro do we go In sty tu tu
Zdro wia Pu blicz ne go Pań stwo we go Za kła du Hi gie ny wy -
ni ka, że w 2019 ro ku w Po lce od no to wa no 180 641 no -
wych przy pad ków ospy (470,6/100 tys.) – o po nad 30 tys.
wię cej niż w 2018 ro ku (149 565 no wych przy pad ków,
389,4/100 tys.)[1]. Ho spi ta li za cji z po wo du za ka że nia wi ru -
sem ospy wy ma ga ło aż 1156 cho rych[1].

W więk szo ści przy pad ków ospa prze bie ga ła go dnie, ale
rzad ko za ka że nie jest bez o bja wo we. Ry zy ko cięż sze go
prze bie gu lub po wi kłań do ty czy osób >20 r.ż., ko biet
w cią ży, szcze gól nie w II i III try me strze, cho rych z za bu -
rze nia mi od por no ści lub z im mu no su pre sją, w tym prze -
wle kle le czo nych kor ty ko ste ro i da mi oraz no wo rod ków
ma tek, które za cho ro wa ły na ospę w cią gu 5 dni przed po -
ro dem lub do 48 h po po ro dzie[2]. Za ka źność ospy jest
bar dzo wy so ka, za czy na się 48 h przed wy stą pie niem
zmian skór nych i trwa aż do przy schnię cia wszy st kich pę -
che rzy ków. W kon tak cie do mo wym za ka że niu ule gnie
>90% na ra żo nych. Z uwa gi na moż li wość prze no sze nia
wi ru sa na wet na du że od le gło ści w po wie trzu, ospa wie -
trz na na zy wa na jest wia trów ką. 

Okres wy lę ga nia ospy jest dłu gi, wy no si 10-21 dni,
przy czym u no wo rod ków i nie mow ląt trwa krócej, oko ło
14 dni, na to miast u osób z im mu no su pre sją dłu żej – na wet
do 35 dni.

Kli nicz nie ospa wie trz na prze bie ga dwu e ta po wo[3]. Na
1-2 dni przed po ja wie niem się zmian skór nych ob ser wu -
je się ob ja wy gry po po dob ne – złe sa mo po czu cie,
podwyż szo ną tem pe ra tu rę cia ła, bóle gło wy i mię śni,
objawy nie ży to we z dróg od de cho wych, po gor sze nie
ape ty tu, rza dziej wy stę pu ją bie gun ka i wy mio ty. Jest to 
tzw. okres ob ja wów zwia stu no wych, po którym na stę pu -
je okres osut ko wy, ty po wy dla za ka że nia wi ru sem VZV.
W cią gu 4 dni od po ja wie nia się pierw szych zmian skór -
nych mo że utrzy my wać się go rącz ka, mo że dojść do po -
więk sze nia wę złów chłon nych czy za pa le nia gar dła. Osut -
ka mo że obej mo wać skórę ca łe go cia ła, w tym owło sio ną
skórę gło wy. W naj więk szej ilo ści wy kwi ty wy stę pu ją na
twa rzy, tu ło wiu i do sieb nych czę ściach koń czyn, rzad ko
zlo ka li zo wa ne są na skórze dło ni i stóp. U oko ło 10-20%
pa cjen tów wy stę pu ją na bło nach ślu zo wych ja my ust nej
i gar dła, na rzą dów płcio wych oraz spo jów kach i ro gów ce,
two rząc drob ne, bo le sne owrzo dze nia. Po ja wie niu się
wy syp ki to wa rzy szy na si lo ny świąd. Dla ospy cha rak te ry -
stycz na jest ewo lu cja zmian skór nych: po cząt ko wo ma ją
cha rak ter ru mie nio wych plam, na stęp nie w miej scu plam
po ja wia ją się grud ki, które ewo lu u ją po cząt ko wo w wy -

peł nio ne przej rzy stą, na stęp nie męt ną tre ścią pę che rze –
kro sty za sy cha ją w strup ki. Peł na ewo lu cja zmian skór nych
trwa oko ło 7 dni. Wy kwi ty po ja wia ją się rzu ta mi w cią gu
pierw szych 3-4 dni cho ro by. Ty po wo osut ka ma cha rak -
ter wie lo po sta cio wy (tzw. obraz gwiaź dzi ste go nie ba) –
jed no cza so wo na skórze wy stę pu ją wszy st kie eta py ewo -
lu cji wy kwi tu. Zmia ny skór ne w przy pad kach nie po wi kła -
nych ustę pu ją sa mo i st nie, po zo sta wia jąc prze bar wia nia,
które z cza sem zni ka ją bez śla du.

Roz po zna nie ospy wie trz nej sta wia się na pod sta wie
ba da nia kli nicz ne go pa cjen ta. Za zwy czaj nie jest ko niecz -
ne wy ko ny wa nie do dat ko wych te stów i ba dań la bo ra to -
ryj nych. Ba da nia po moc ni cze mo gą być uży tecz ne
w przy pad kach wąt pli wych oraz u cię żar nych i pa cjen tów
z za bu rze nia mi od por no ści, u których istot ne jest le cze -
nie przy czy no we. 

Iden ty fi ka cja czyn ni ka etio lo gicz ne go sto so wa na wy jąt ko -
wo obej mu je:
❑ wy kry wa nie DNA VZV w pły nie z pę che rzy ka me to dą

PCR,
❑ de tek cję an ty ge nów VZV na ko mór kach na skór ka w ze -

skro bi nach z dna pę che rzy ka me to dą im mu no flu o re -
scen cji bez po śre dniej.

Róż ni co wa nie:
❑ opry szcz ka zwy kła,
❑ pół pa siec uo gól nio ny,
❑ za ka że nie en te ro wi ru sa mi, w szcze gól no ści wi ru sem

Co xsac kie,
❑ li sza jec gron kow co wy,
❑ uką sze nia owa dów,
❑ trą dzik po le ko wy,
❑ osut ka aler gicz na.

Ospa ma naj czę ściej prze bieg ła god ny i sa mo o gra ni cza -
ją cy się. Le cze nie u więk szo ści cho rych, szcze gól nie pa -
cjen tów <12 r.ż. z pra wi dło wą od por no ścią i ła god nym
prze bie giem za ka że nia, po le ga na sta ran nej pie lę gna cji
skóry i zwal cza niu ob ja wów ogól nych, le cze nie acy klo wi -
rem tych cho rych nie jest za le ca ne[4]. Szcze gól nie do tkli -
wym symp to mem, znacz nie zmniej sza ją cym kom fort ży cia
cho re go, jest świąd skóry. Na si lo ne dra pa nie pro wa dzi do
po wsta wa nia bo le snych nadże rek ła two ule ga ją cych nad ka -
że niu i go ją cych się z po zo sta wie niem bli zny. Po stę po wa -
nie do ra źne, ob ja wo we, obej mu je po da wa nie do u st nych
le ków prze ciw go rącz ko wych i prze ciw bólo wych, np. pa ra -
ce ta mo lu, oraz prze ciw świą do wych, pre fe ren cyj nie le ków
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prze ciw hi sta mi no wych I ge ne ra cji, np. dimetyndenu. Ko -
niecz na jest sta ran na, de li kat na pie lę gna cja skóry – co -
dzien ny pry sznic lub ką piel w wo dzie z do dat kiem
nadman ga nia nu po ta su i de li kat ne osu sza nie skóry czy stym
ręcz ni kiem. Nie na le ży sto so wać za sy pek i pu drów na
zmian skór ne, gdyż ta kie po stę po wa nie zwięk sza ry zy ko
po wi kłań – nad ka że nia bak te ryj ne go wy kwi tów, które jest
naj czę st szym po wi kła niem ospy[5]. Do pu szczal ne jest sto -
so wa nie miej sco wych środ ków o dzia ła niu chło dzą cym, ła -
go dzą cym podraż nie nia i prze ciw świą do wym, np. roz two -
ru wod ne go gen cja ny lub pia nek o dzia ła niu ła go dzą cym.
War to zwrócić uwa gę, że ko rzy st niej sze jest prze by wa nie
cho re go w chło dniej szym oto cze niu – niż sza tem pe ra tu ra
po wie trza mo że przy nieść pa cjen to wi ulgę.

U pa cjen tów z gru py ry zy ka po wi kłań, w przy pad ku
ich wy stą pie nia, a tak że w sy tu a cji cięż kie go prze bie gu za -
ka że nia wska za ne jest le cze nie przy czy no we. Le kiem
z wy bo ru jest acy klo wir – syn te tycz ny ana log nu kle o zy -
do wy o dzia ła niu prze ciw wi ru so wym[6]. Acy klo wir ha mu -
je re pli ka cję ludz kich wi ru sów Her pes, w tym VZV. Po
po da niu do u st nym wchła nia się z prze wo du po kar mo we -
go w oko ło 15-20%. Lek do brze pe ne tru je do nie mal
wszy st kich tka nek, prze ni ka tak że przez ba rie rę krew-
-mózg. Dzia ła se lek tyw nie w ko mór kach za ka żo nych wi -
ru sem VZV – pod wpły wem dzia ła nia swo i stej ki na zy ty -
mi dy no wej ule ga w nich prze kształ ce niu w ak tyw ną po -
stać[7]. Za zwy czaj acy klo wir jest do brze to le ro wa ny.
Często (1/10-1/100 cho rych) ob ser wu je się dzia ła nia nie -
po żą da ne ze stro ny prze wo du po kar mo we go (ból brzu -
cha, nud no ści, wy mio ty, bie gun ka) oraz ból i za wro ty
gło wy[8]. Bar dzo rzad ko, <1/10 000 cho rych, ob ser wo -
wa no po waż ne dzia ła nia neu ro to ksycz ne – roz ko ja rze -
nie, drże nia, drgaw ki, mio klo nie, wy jąt ko wo śpiącz kę.
Za zwy czaj ob ja wy neu ro to ksycz no ści za czy na ją się do 
3 dni od roz po czę cia le cze nia. Szcze gól nie na ra że ni na
ich wy stą pie nie są cho rzy z upo śle dzo ną funk cją ne rek,
co sprzy ja ku mu la cji le ku w su ro wi cy. Ob ja wy neu ro lo -

gicz ne ustę pu ją sa mo i st nie po kil ku dniach od za prze sta -
nia po da wa nia le ku. W więk szo ści przy pad ków le cze nie
acy klo wi rem moż na pro wa dzić za po mo cą pre pa ra tu po -
da wa ne go do u st nie. Z uwa gi na ry zy ko kry sta li za cji acy -
klo wi ru w ner kach z na stęp czą od wra cal ną ich dys funk cją
przy po da ży do żyl nej obo wią zu je od po wie dnie na wo -
dnie nie pa cjen ta, każ do ra zo wo po da nie le ku po win no
być po prze dzo ne do żyl nym wle wem kry sta lo i dów w ta -
kiej sa mej ob ję to ści co acy klo wi ru, mo ni to ro wa nie wy kła -
dni ków funk cji ne rek i ewen tu al na mo dy fi ka cja daw ko wa -
nia w sy tu a cji nie wy dol no ści ne rek. 

Te ra pię acy klo wi rem po win no się roz po cząć do 24 h od
wy stą pie nia zmian skór nych[9]. Zdro we oso by mło de i do ro -
słe (w tym cię żar ne w II i III try me strze cią ży) po win ny przyj -
mo wać do u st nie 5 × 800 mg acy klo wi ru przez 7 dni z za -
cho wa niem prze rwy noc nej. Re ko men do wa ne daw ko wa -
nie i czas trwa nia te ra pii w wy bra nych gru pach u dzie ci
przed sta wio no w ta be li (Ta be la 1)[4].

Do naj czę st szych po wi kłań ospy na le żą wtór ne za ka że -
nia bak te ryj ne zmian skór nych[5]. Nad ka że nie bak te ryj ne, za
które naj czę ściej od po wia da ją pa cior kow ce gru py A oraz
gron kow ce, mo że być ła god ne, ale w nie których przy pad -
kach mo że pro wa dzić do in fek cji uo gól nio nej. Ko lej nym
z moż li wych po wi kłań jest za pa le nie móżdż ku prze bie ga ją ce
z za bu rze nia mi cho du i rów no wa gi. Mo że tak że dojść do
uo gól nio ne go za pa le nia mózgu lub ja ło we go za pa le nia opon
mózgo wo-rdze nio wych[10,11]. Prze bieg ospy wie trz nej mo że
wi kłać za pa le nie mię śnia ser co we go, osier dzia, ją der, wą tro -
by, wrzo dzie ją ce za pa le nie bło ny ślu zo wej żo łąd ka, za pa le -
nie kłę bu szków ner ko wych czy też za pa le nie sta wów. Sto -
sun ko wo rzad ko u osób im mu no kom pe tent nych do cho dzi
do za pa le nia płuc. 

Pro fi lak ty ka ospy wie trz nej

Pod sta wą pro fi lak ty ki prze ciw ko ospie wie trz nej są
szcze pie nia pro wa dzo ne zgo dnie z Pro gra mem Szcze pień

Ta be la 1. Rekomendowane dawkowanie i czas trwania terapii acyklowirem w leczeniu ospy wietrznej u dzieci[4]

1500 mg/m2/ dzieñ lub 30 mg/kg/dzieñ co 8 h przez 7 dni
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20 mg/kg/dzieñ co 6 h przez 10 dni
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Ochron nych (PSO) na da ny rok ka len da rzo wy. Obo wią zu je
PSO na 2021 rok, opu bli ko wa ny je sie nią 2020 ro ku. 

Szcze pie nie prze ciw ko ospie za le ca się wszy st kim oso -
bom, które do tych czas nie cho ro wa ły[12]. Obo wiąz ko wa
pro fi lak ty ka do ty czy grup ry zy ka – dzie ci do 12 ro ku ży cia
z upo śle dzo ną funk cją ukła du im mu no lo gicz ne go, ostrą
bia łacz ką lim fo bla stycz ną w okre sie re mi sji, za ka żo nych
wi ru sem HIV oraz przed roz po czę ciem le cze nia im mu no -
su pre syj ne go lub che mio te ra pii oraz dzie ci po ni żej 12 ro -
ku ży cia prze by wa ją cych w oto cze niu pa cjen tów z grup
ry zy ka, które nie cho ro wa ły na ospę wie trz ną. Do dat ko -
wą ka te go rię z obo wiąz kiem szcze pie nia sta no wią dzie ci
bę dą ce szcze gól nie na ra żo ne na za ka że nie z przy czyn śro -
do wi sko wych – prze by wa ją ce w ro dzin nych do mach
dziec ka, do mach po mo cy spo łecz nej i in nych pla ców kach
opie kuń czo-wy cho waw czych oraz uczę szcza ją ce do żłob -
ków i klu bów dzie cię cych.

W Pol sce szcze pie nie pro wa dzo ne jest w sche ma cie
dwu daw ko wym nie za leż nie od wie ku, za le ca ny od stęp po -
mię dzy po da nia mi wy no si 6 ty go dni. W przy pad ku cho rych
prze wle kle po da nie szcze pion ki po win no być po prze dzo ne
kon sul ta cją spe cja li stycz ną z oce ną sta nu kli nicz ne go i im mu -
no lo gicz ne go pa cjen ta.

W kra jach, gdzie wpro wa dzo no po wszech ne szcze pie -
nia prze ciw ko ospie wie trz nej, no tu je się mniej za cho ro wań
oraz zgo nów wy ni ka ją cych z po wi kłań ospy wie trz nej[13]. 

Zgo dnie z wy tycz ny mi Cen ters for Di se a se Con trol
and Pre ven tion w pro fi lak ty ce po eks po zy cyj nej ospy wie -
trz nej za rów nie sku tecz ne uzna je się za sto so wa nie szcze -
pion ki lub swo i stej im mu no glo bu li ny (VZIG). W wy jąt ko -
wych sy tu a cjach do pu szcza się po da nie acy klo wi ru, jed nak
da ne na u ko we na te mat sku tecz no ści ta kie go po stę po wa -
nia są ogra ni czo ne[4].

Za istot ną eks po zy cję kwa li fi ku ją cą pa cjen ta do pro fi lak -
ty ki uzna je się bli ski kon takt z cho rym w za mknię tym po mie -
szcze niu. Brak da nych na te mat cza su po trzeb ne go do za ka -
że nia przy bez po śre dnim na ra że niu. Pro fi lak ty ka po eks po zy -
cyj na po win na być wdro żo na jak naj szyb ciej, ma ksy mal nie
do 72 h od kon tak tu z cho rym na ospę wie trz ną przy za sto -
so wa niu im mu no glo bu li ny oraz do 5 dni przy szcze pie niu.
U ogól nie zdro wych osób do ro słych i dzie ci bez prze ciw -
wska zań do szcze pie nia za pro fi lak ty kę po eks po zy cyj ną
z wy bo ru uzna je się po da nie po je dyn czej daw ki nie sko ja rzo -
nej szcze pion ki prze ciw ko ospie wie trz nej, moż na za sto so -
wać tak że jed ną daw kę szcze pion ki sko ja rzo nej prze ciw ko
odrze, świn ce, różycz ce i ospie wie trz nej (MM RV).

Pan de mia ko ro na wi ru sa SARS-CoV-2 nie zmie ni ła spo -
so bu po stę po wa nia z cho ry mi na ospę wie trz ną. Wska za -

nia do za sto so wa nia acy klo wi ru nie ule gły zmia nie, jed nak
je szcze waż niej sza sta ła się sze ro ko ro zu mia na hi gie na
i pro fi lak ty ka cho rób za ka źnych, tak że spo wo do wa nych
wi ru sem VZV.
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Miejsce metoprololu 
o przedłużonym uwalnianiu w leczeniu

chorych z niewydolnością serca i migotaniem
przedsionków. 

Analiza badań klinicznych

Blo ke ry re cep to rów ad re ner gicz nych (�-blo ke ry, le ki 
�-ad re no li tycz ne, LBA) są jed ną z naj waż niej szych grup le -
ków sto so wa nych w te ra pii cho rób ukła du ser co wo-na czy -
nio we go, w tym nie wy dol no ści ser ca i mi go ta nia przed sion -
ków. Przed sta wi cie lem tej gru py le ków, sze ro ko sto so wa -
nym w prak ty ce kli nicz nej od kil ku dzie się ciu lat, jest
me to pro lol. Obe cnie sto so wa ny jest ja ko wi nian me to pro -
lo lu (pre pa rat o na tych mia sto wym uwal nia niu) lub bur szty -
nian me to pro lo lu (pre pa rat o przedłu żo nym uwal nia niu).
Sto so wa nie po sta ci le ku o kon tro lo wa nym uwal nia niu po -
zwa la za pew nić sta łe je go stę że nie w oso czu przy jed no cze -
snej wy go dzie daw ko wa nia raz dzien nie.

Da ne po rów nu ją ce sto so wa nie me to pro lo lu z in ny mi 
�-ad re no li ty ka mi u pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca i mi -

go ta niem przed sion ków są ogra ni czo ne. Ce lo we jest prze pro -
wa dze nie dal szych ba dań po rów naw czych po szcze gól nych
pre pa ra tów z tej gru py le ków, gdyż róż nią się one wła ści wo -
ścia mi far ma ko lo gicz ny mi, co mo że mieć odzwier cie dle nie
w ich sku tecz no ści oraz bez pie czeń stwie te ra pii dla pa cjen ta.

Wstęp

Blo ke ry re cep to rów ad re ner gicz nych (�-blo ke ry, le ki 
�-adrenolityczne, LBA) są jed ną z naj waż niej szych grup le ków
sto so wa nych w te ra pii cho rób ukła du ser co wo-na czy nio we -
go, w tym nie wy dol no ści ser ca (he art fa i lu re, HF) i mi go ta nia
przed sion ków (atrial fi bril la tion, AF). Dzia ła nie tych le ków po -
le ga na blo ko wa niu re cep to rów ad re ner gicz nych ty pu �,
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The role of extended-release metoprolol succinate  in the treatment of patients with heart failure and atrial
fibrillation. The analysis of clinical trials
Summary

Adrenergic blockers (beta-blockers, beta-adrenolytics) are one of the most important classes of drugs used in the treatment of cardiovascular

diseases, including heart failure and atrial fibrillation. Metoprolol is a representative of this group of drugs, widely used in clinical practice for

several decades. It is currently used as either metoprolol tartrate (immediate release formulation) or metoprolol succinate (extended release

formulation). The use of a controlled-release form of the drug allows to maintain its constant plasma concentration with the convenience of

once-a-day dosing. Data comparing metoprolol with other beta-blockers in patients with heart failure and atrial fibrillation are limited. It is

advisable to conduct further comparative studies of individual preparations from this group of drugs, as they differ in their pharmacological

properties, which may be reflected in their effectiveness and safety of therapy for the patient.

Keywords: metoprolol succinate, heart failure, atrial fibrillation, beta blockers
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które wy stę pu ją na po wierzch ni ko mórek mię śnio wych, ner -
wo wych oraz gru czo ło wych w licz nych tkan kach i na rzą dach.
Re cep to ry te po bu dza ne są przez ad re na li nę lub no ra dre na li -
nę uwal nia ną po ak ty wa cji współ czul ne go ukła du ner wo we -
go, więc ich za blo ko wa nie ogra ni cza skut ki dzia ła nia tych sub -
stan cji na do ce lo we tkan ki. Efek tem dzia ła nia �-blo ke rów jest
w związ ku z tym m.in. zmniej sze nie czę sto tli wo ści ryt mu ser -
ca oraz roz kurcz ob wo do wych na czyń krwio no śnych.

Jed nym z po wszech nie sto so wa nych �-ad re no li ty ków
jest me to pro lol od kry ty w 1969 ro ku przez Beng ta Abla da
i Ena ra Carls so na[1]. Me to pro lol blo ku je se lek tyw nie re cep -
to ry �1-ad re ner gicz ne w ko mór kach mię śnia ser co we go,
zmniej sza jąc w ten spo sób na chy le nie fa zy 4 po ten cja łu
czyn no ścio we go wę złów (zmniej sze nie wy chwy tu jo nów
Na+) i wy dłu ża jąc re po la ry za cję fa zy 3 (spo wol nie nie uwal -
nia nia jo nów K+). Tłu mi rów nież in du ko wa ny przez no ra -
dre na li nę wzrost wy cie ku jo nów Ca2+ z sia tecz ki sar ko pla -
zma tycz nej (SR) oraz spo nta nicz ne uwal nia nie jo nów Ca2+

z SR, które są pod sta wo wy mi przy czy na mi mi go ta nia przed -
sion ków[2]. Skut kiem dzia ła nia me to pro lo lu jest zmniej sze nie
czę sto tli wo ści ryt mu ser ca i si ły je go skur czu, zmniej sze nie
ob ję to ści wy rzu to wej mię śnia le wej ko mo ry ser ca oraz ob -
ni że nie ci śnie nia tęt ni cze go krwi. Dzię ki wy biór czo ści me to -
pro lo lu w sto sun ku do re cep to rów �1 zmniej sza się ry zy ko
wy stę po wa nia dzia łań nie po żą da nych zwią za nych z ob wo -
do wym dzia ła niem le ku (np. ry zy ko zwę że nia dróg od de -
cho wych zwią za ne z blo ko wa niem re cep to rów �2 w mię -
śniach gład kich oskrze li). Lek sto so wa ny jest obe cnie ja ko
wi nian me to pro lo lu, który jest pre pa ra tem o na tych mia -
sto wym uwal nia niu, lub bur szty nian me to pro lo lu, bę dą cy
pre pa ra tem o przedłu żo nym uwal nia niu. Sto so wa nie po -
sta ci le ku o kon tro lo wa nym uwal nia niu po zwa la za pew nić
je go sta łe stę że nie w oso czu przy jed no cze snej wy go dzie
daw ko wa nia raz dzien nie. Wy rów na nie stę że nia me to -
pro lo lu w oso czu wpły wa po nad to na więk szą se lek tyw -
ność w sto sun ku do re cep to rów �1 i zmniej sze nie ry zy ka
zwią za ne go z wa ha nia mi i przej ścio wym zwięk sze niem
stę że nia le ku w oso czu.

Bur szty nian me to pro lo lu znaj du je za sto so wa nie w le cze -
niu cho rób ta kich jak nad ci śnie nie tęt ni cze, cho ro ba wień co -
wa i ob ja wo wa prze wle kła HF. Sto so wa ny jest tak że w pre -
wen cji wtór nej po prze by tym za wa le ser ca oraz w te ra pii
za bu rzeń ryt mu ser ca, w tym czę sto skur czu nad ko mo ro we -
go. Da ne po rów nu ją ce sto so wa nie me to pro lo lu z in ny mi 
�-ad re no li ty ka mi u pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca i mi -
go ta niem przed sion ków są ogra ni czo ne. Z do tych cza so -
wych ba dań wy ni ka na to miast, że pro fi lak ty ka za po mo cą
od po wie dniej do u st nej daw ki me to pro lo lu mo że zmniej szyć

wy stę po wa nie no wych na pa dów AF u pa cjen tów z gru py
wy so kie go ry zy ka. Po nad to je go sto so wa nie wią że się ze
zmniej sze niem śmier tel no ści oraz cho ro bo wo ści wśród pa -
cjen tów z wy mie nio ny mi scho rze nia mi[3].

Bur szty nian me to pro lo lu w nie wy dol no ści ser ca i mi go ta niu
przed sion ków

Ce lem po stę po wa nia u wszy st kich pa cjen tów z AF
i współ i st nie ją cą nie wy dol no ścią ser ca, nie za leż nie od
war to ści frak cji wy rzu to wej le wej ko mo ry (le ft ven tri cu lar
ejec tion frac tion, LVEF), jest mię dzy in ny mi za po bie ga nie
nie po my śl nym wy ni kom le cze nia oraz utrzy my wa nie do -
brej ja ko ści ży cia.

Ak tu al ne wy tycz ne Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Kar dio -
lo gicz ne go (Eu ro pe an So cie ty of Car dio lo gy, ESC) do ty czą -
ce dia gno sty ki i le cze nia nie wy dol no ści ser ca re ko men du ją
sto so wa nie bur szty nia nu me to pro lo lu o kon tro lo wa nym
uwal nia niu w po łą cze niu z in hi bi to rem kon wer ta zy an gio -
ten sy ny u pa cjen tów z ob ja wo wą HF z ob ni żo ną frak cją wy -
rzu to wą (he art fa i lu re with re du ced ejec tion frac tion, HFrEF)
w ce lu zmniej sze nia ry zy ka ho spi ta li za cji i ry zy ka zgo nu
(IA)[5]. Za le ce nie opar te jest na wy ni kach ba da nia MERIT-HF,
w którym wy ka za no 34% re duk cję śmier tel no ści cał ko wi tej
(7% vs 11%, p<0,001), 38% re duk cję ry zy ka zgo nu
z przy czyn ser co wo-na czy nio wych (p<0,001), 41% re duk -
cję ry zy ka na głe go zgo nu (p<0,001) oraz 49% re duk cję ry -
zy ka zgo nu z po wo du na si le nia HF (p=0,002) na ko rzyść
pa cjen tów przyj mu ją cych bur szty nian me to pro lo lu[6]. Te ra -
pię za po mo cą �-blo ke rów na le ży roz po czy nać u sta bil -
nych pa cjen tów przy za sto so wa niu ma łych da wek i stop -
nio wo zwięk szać je do da wek ma ksy mal nie to le ro wa nych.
W przy pad ku bur szty nia nu me to pro lo lu o przedłu żo nym
uwal nia niu daw ka po cząt ko wa wy no si 12-25 mg, a do ce -
lo wa 200 mg dzien nie.

Mi go ta nie przed sion ków jest naj czę st szą aryt mią w HF
wy stę pu ją cą nie za leż nie od war to ści frak cji wy rzu to wej le -
wej ko mo ry. Ogól ne za sa dy le cze nia mi go ta nia przed sion -
ków nie róż nią się mię dzy pa cjen ta mi z nie wy dol no ścią ser -
ca a in ny mi pa cjen ta mi. W do tych cza so wych ba da niach kli -
nicz nych nie wy ka za no ko rzy st ne go wpły wu sto so wa nia
�-blo ke rów na licz bę ho spi ta li za cji i śmier tel ność w gru pie
pa cjen tów z HFrEF i współ i st nie ją cym AF[7,5]. Po nie waż jed -
nak do nie sie nia te opie ra ją się na re tro spek tyw nej ana li zie
pod grup i rów no cze śnie LBA nie zwięk sza ły ry zy ka w tej
gru pie cho rych, nie zde cy do wa no o opra co wa niu od dziel -
nych re ko men da cji po stę po wa nia w za leż no ści od ryt mu
ser ca[5]. Ko te cha i wsp. za ob ser wo wa li na to miast, że le cze -
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nie �-ad re no li ty kiem wią za ło się ze zmniej sze niem o 33%
sko ry go wa ne go ilo ra zu szans wy stą pie nia AF u pa cjen tów
z HFrEF otrzy mu ją cych in hi bi tor ACE lub ARB, co pod kre śla
zna cze nie le cze nia �-ad re no li ty kiem u pa cjen tów z HFrEF
i ryt mem za to ko wym[7]. 

U pa cjen tów w I-III kla sie we dług NY HA te ra pia �-blo -
ke rem, za zwy czaj po da wa nym do u st nie, jest bez piecz na
i dla te go jest za le ca na ja ko le cze nie pierw sze go rzu tu w ce -
lu kon tro li czę sto ści ryt mu ko mór, przy za ło że niu, że pa cjent
po zo sta je w eu wo le mii (IB)[4,5,7]. U pa cjen tów z nie wy dol no -
ścią ser ca ze zmniej szo ną frak cją wy rzu to wą (LVEF <40%)
za le ca ne �-ad re no li ty ki to me to pro lol o przedłu żo nym dzia -
ła niu, bi so pro lol, kar we dy lol oraz ne bi wo lol[4].

Me to pro lol a in ne le ki �-ad re no li tycz ne (LBA)

Po mi mo sze ro kie go sto so wa nia me to pro lo lu w prak ty ce
kli nicz nej, do tych czas opu bli ko wa no nie wie le da nych po -
rów nu ją cych je go sto so wa nie z in ny mi �-ad re no li ty ka mi
u pa cjen tów z HF i AF. Prze pro wa dze nie ko lej nych ba dań
wy da je się ce lo we z uwa gi na róż ne wła ści wo ści far ma ko lo -
gicz ne po szcze gól nych przed sta wi cie li tej gru py le ków. Do -
kład na ana li za po rów naw cza mo gła by mieć prze ło że nie na
wy bór opty mal nej te ra pii do sto so wa nej in dy wi du al nie dla
okre ślo ne go pa cjen ta. W dal szej czę ści pra cy za war te zo sta -
ły do nie sie nia opar te na prze glą dzie ba dań prze pro wa dzo -
nym przez Vi ne re a nu D et. al.[3]

Me to pro lol a kar we dy lol

❑ Po rów na nie sku tecz no ści me to pro lo lu i kar we dy lo lu
u cho rych z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną frak cją wy -
rzu to wą

– W 2003 ro ku To y a ma i wsp. na pod sta wie pro spek -
tyw ne go ba da nia prze pro wa dzo ne go na nie wiel kiej
gru pie cho rych z kar dio mio pa tią roz strze nio wą (le cze -
ni bur szty nia nem me to pro lo lu – 15; le cze ni kar we dy -
lo lem – 15) za su ge ro wa li, że oba le ki ma ją podob ny
wpływ na czyn ność ser ca, ob ja wy oraz ak tyw ność
współ czul ne go ukła du ner wo we go[8].

– W 2007 ro ku Ar slan i wsp. po rów na li wpływ bur szty -
nia nu me to pro lo lu oraz kar we dy lo lu na funk cję le we -
go przed sion ka (LA) u 33 pa cjen tów z prze wle kłą HF
i LVEF <40%. Po 3 mie sią cach ob ser wa cji od no to wa li
znacz ne zmniej sze nie ob ję to ści le we go przed sion ka
bez wzglę du na przyj mo wa ny lek[9].

– Vit to rio i wsp. w swo im ba da niu wy ka za li, że ak cja ser -
ca pod czas ma ksy mal ne go wy sił ku by ła wy ższa u pa -
cjen tów le czo nych kar we dy lo lem (135±4 bpm) niż
me to pro lo lem (117±6 bpm) w daw kach ekwi wa lent -
nych, po mi mo podob nych stę żeń no ra dre na li ny[10].

– Pa ster nak i wsp. na pod sta wie du że go re je stru ana li zo -
wa li, czy kar we dy lol jest zwią za ny z po pra wą prze ży -
wal no ści w po rów na niu z bur szty nia nem me to pro lo -
lu[11]. Pod czas śre dnie go cza su ob ser wa cji 2,4 ro ku
zmar ło 875 pa cjen tów le czo nych kar we dy lo lem oraz
754 le czo nych me to pro lo lem. Od no to wa no podob ny
wpływ na śmier tel ność, po mi mo więk szej licz by pa -
cjen tów le czo nych kar we dy lo lem.

– Fröhlich i wsp. ba da li wpływ ekwi wa lent nych da wek
bur szty nia nu me to pro lo lu oraz kar we dy lo lu na prze -
ży cie pa cjen tów z prze wle kłą HF włą czo nych do
dwóch re je strów (Nor we gian He art Fa i lu re Re gi stry
oraz He art Fa i lu re Re gi stry Uni wer sy te tu w He i del -
ber gu w Niem czech)[12]. W ana li zie wie lo wy mia ro wej
nie wy ka za no róż nic w śmier tel no ści po mię dzy ty mi
dwie ma gru pa mi.

– Church i wsp. prze pro wa dzi li ba da nie, w którym mie -
rzo no czas do pierw szej ho spi ta li za cji pa cjen tów ze
skur czo wą HF z po wo dów ser co wo-na czy nio wych[13].
W ba da niu tym śre dni czas do pierw szej ho spi ta li za cji
z po wo dów ser co wo-na czy nio wych był istot nie dłuż -
szy u pa cjen tów le czo nych me to pro lo lem niż kar we -
dy lo lem (331 vs 283 dni; p=0,001).

❑ Po rów na nie sku tecz no ści me to pro lo lu i kar we dy lo lu
u cho rych z mi go ta niem przed sion ków

– Oza y din i wsp. prze pro wa dzi li ran do mi zo wa ne ba da -
nie kon tro lo wa ne przy uży ciu pla ce bo, w którym po -
rów na li sku tecz ność me to pro lo lu (n=103), kar we dy -
lo lu (n=104) oraz kar we dy lo lu + N-ace ty lo cy ste i ny
w za po bie ga niu po o pe ra cyj ne mu AF u pa cjen tów
pod da wa nych ope ra cji po mo sto wa nia tęt nic wień co -
wych (CABG) lub CABG i ope ra cji za sta wek[14]. Czę -
stość po o pe ra cyj ne go AF by ła podob na w obu gru -
pach (me to pro lol 35,9% vs 24,0% kar we dy lol;
p=0,06). Podob nie nie od no to wa no róż ni cy w cza sie
ho spi ta li za cji pa cjen tów obu grup (me to pro lol 9,6 dni
vs kar we dy lol 8,6 dni; p=0,21). 

– W 2013 ro ku Uli mo en i wsp. po rów na li wpływ sto so -
wa nia le ków (dil tia ze mu 360 mg/do bę, we ra pa mi lu
240 mg/do bę, bur szty nia nu me to pro lo lu 100 mg/do -
bę oraz kar we dy lo lu 25 mg/do bę) na czę sto tli wość



ryt mu ko mór oraz wy stę po wa nie ob ja wów zwią za -
nych z za bu rze nia mi ryt mu ser ca u 60 pa cjen tów
z utrwa lo nym AF. Sto so wa li le ki przez 3 ty go dnie
w lo so wo wy bra nej ko lej no ści[15]. Śre dnia do bo wa
czę stość ak cji ser ca wy no si ła 96±12 bpm wyj ścio wo,
82±11 bpm po po da niu me to pro lo lu, 84±11 bpm
po po da niu kar we dy lo lu, 75±10 bpm po po da niu dil -
tia ze mu oraz 81±11 bpm po po da niu we ra pa mi lu.
Wszy st kie le ki istot nie zmniej sza ły czę stość ak cji ser ca
w po rów na niu z war to ścią wyj ścio wą (p<0,001 dla
wszy st kich), na to miast ob ja wy zwią za ne z aryt mią zo -
sta ły zła go dzo ne przez le cze nie blo ke ra mi ka na łu wap -
nio we go, ale nie �-blo ke ra mi. 

– Co ri no i wsp. oce ni li wpływ bur szty nia nu me to pro lo -
lu, kar we dy lo lu, dil tia ze mu oraz we ra pa mi lu na zmien -
ność i nie mia ro wość ryt mu ko mór u 60 pa cjen tów
z utrwa lo nym mi go ta niem przed sion ków włą czo nych
do ba da nia skrzy żo wa ne go z na stę pu ją cy mi po so bie
trze ma ty go dnio wy mi eta pa mi le cze nia[16]. Prze a na li zo -
wa no po pięć 20-mi nu to wych seg men tów EKG od każ -
de go pa cjen ta na po cząt ku ba da nia oraz pod czas ostat -
nie go dnia każ de go z eta pów ba da nia. Za rów no me to -
pro lol, jak i kar we dy lol zmniej sza ły czę stość ak cji ser ca
(wyj ścio wo 110±18 bpm, me to pro lol 89±16 bpm,
kar we dy lol 88±14 bpm; p<0,05 dla obu le ków vs
war to ści wyj ścio we). 

Me to pro lol a ne bi wo lol

❑ Po rów na nie sku tecz no ści me to pro lo lu i ne bi wo lo lu
u cho rych z nie wy dol no ścią ser ca

– Te pi la kov i wsp. w nie wiel kim ba da niu po rów na li dzia -
ła nie bur szty nia nu me to pro lo lu i ne bi wo lo lu u pa cjen -
tów z po za wa ło wą dys funk cją le wej ko mo ry i cu krzy cą
ty pu 2[17]. Wy ka za li, że oba le ki istot nie i w podob nym
za kre sie zmniej sza ją czę stość na pa dów bólu dła wi co -
we go w klat ce pier sio wej (od po wie dnio -67,8% oraz
-73,8%) oraz dzien ne zu ży cie ni tro gli ce ry ny (-69,1%

oraz -78,6%). Oba le ki zwięk sza ły rów nież to le ran cję
wy sił ku (+25,3% oraz +7,9%). Ża den z pre pa ra tów
nie wy ka zy wał nie ko rzy st ne go wpły wu na wy mia nę
wę glo wo da nów i spek trum li pi dów we krwi.

– Oza y din i wsp. w pro spek tyw nym, ran do mi zo wa nym
ba da niu po rów na li sku tecz ność ne bi wo lo lu, kar we dy -
lo lu oraz bur szty nia nu me to pro lo lu u pa cjen tów zgła -
sza ją cych się z po wo du ostre go za wa łu ser ca (MI) po -
wi kła ne go dys funk cją le wej ko mo ry (LVEF �45%)[18].

W trak cie 12-mie sięcz nej ob ser wa cji wy ka za li, że czę -
stość wy stę po wa nia po łą czo ne go punk tu koń co we go
(MI nie za koń czo ny zgo nem, śmier tel ność z po wo du
cho rób ukła du ser co wo-na czy nio we go, ho spi ta li za cja
z po wo du nie sta bil nej dła wi cy pier sio wej, HF, udar
mózgu lub re wa sku la ry za cja) by ła mniej sza u pa cjen -
tów le czo nych ne bi wo lo lem w po rów na niu do le czo -
nych me to pro lo lem (14,5% vs, 31,5%; p=0,03).
Róż ni ca ta wy ni ka ła głów nie z po wo du mniej szej ilo ści
ho spi ta li za cji (12,7% vs 22.2%; p=0,32). Jed nak że,
po rów nu jąc gru py le czo nych ty mi le ka mi, czę stość
zda rzeń nie róż ni ła się istot nie. Po wyż sze wy ni ki do ty -
czą ma łych grup ba da nych (me to pro lol: n=57, ne bi -
wo lol: n=55, kar we dy lol: n=60), dla te go wy ma ga ją
we ry fi ka cji w więk szych ba da niach.

❑ Po rów na nie sku tecz no ści me to pro lo lu i ne bi wo lo lu
u cho rych z mi go ta niem przed sion ków

– Er dil i wsp.[19] prze pro wa dzi li ana li zę po rów naw czą oce -
nia ją cą sku tecz ność ne bi wo lo lu oraz bur szty nia nu me -
to pro lo lu w za po bie ga niu AF u 200 pa cjen tów po wy żej
60. ro ku ży cia po za bie gu CABG. Od no to wa li podob -
ną czę stość wy stę po wa nia po o pe ra cyj ne go AF w obu
gru pach (ne bi wo lol 20% oraz me to pro lol 18%).

Me to pro lol a bi so pro lol

❑ Po rów na nie sku tecz no ści me to pro lo lu i bi so pro lo lu
u cho rych z nie wy dol no ścią ser ca

– Pa ster nak B i wsp. w opar ciu o re jestr Da nish Na tio nal
Re gi stry prze pro wa dzi li ba da nie ko hor to we pa cjen -
tów z HF, po rów nu jąc wpływ sto so wa nia bur szty nia -
nu me to pro lo lu lub bi so pro lo lu na ry zy ko śmier tel no -
ści z ja kiej kol wiek przy czy ny i śmier tel no ści z przy czyn
ser co wo-na czy nio wych[20]. Czas ob ser wa cji wy no sił
wśród le czo nych bi so pro lo lem śre dnio 2,5 ro ku 
(1,1-3,0), a wśród le czo nych me to pro lo lem śre dnio
2,1 ro ku (0,9-3,0). Po tym okre sie ba da cze od no to -
wa li brak róż ni cy po mię dzy ba da ny mi le ka mi pod
wzglę dem śmier tel no ści z ja kiej kol wiek przy czy ny
(sko ry go wa ny HR dla bi so pro lo lu vs me to pro lol 1,02;
95% CI, 0,83-1,25) oraz śmier tel no ści z po wo dów
ser co wo-na czy nio wych (sko ry go wa ny HR 1,07; 95%
CI, 0,77-1,49), do no sząc tym sa mym o podob nym
wpły wie bi so pro lo lu oraz bur szty nia nu me to pro lo lu
na ba da ne zmien ne.
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Pod su mo wa nie

Me to pro lol jest le kiem sze ro ko sto so wa nym w prak ty ce
kli nicz nej od kil ku dzie się ciu lat. Po sia da sta bil ną po zy cję obok
in nych �-ad re nol li ty ków i po mi mo obe cno ści na ryn ku now -
szych pre pa ra tów z tej gru py, nadal jest przy dat nym le kiem
w za po bie ga niu AF oraz w te ra pii HF. Me to pro lol był
przedmio tem wie lu ba dań, w których oce nio ny zo stał ja ko
lek ba da ny, na to miast do tych czas opu bli ko wa no nie wie le
do nie sień, które po rów ny wa ły by bur szty nian me to pro lo lu
z in ny mi le ka mi �-ad re no li tycz ny mi.

W ba da niach prze pro wa dzo nych wśród pa cjen tów
z nie wy dol no ścią ser ca po rów ny wa no bur szty nian me to -
pro lo lu z kar we dy lo lem, ne bi wo lo lem i bi so pro lo lem.
W więk szo ści wy żej przy to czo nych ba dań sto so wa nie me -
to pro lo lu by ło zwią za ne z podob ny mi lub lep szy mi wy ni ka -
mi niż w przy pad ku in nych �-blo ke rów w od nie sie niu do
punk tów koń co wych, ta kich jak zgon lub ho spi ta li za cje. Wy -
ni ki te po twier dza ją słu szność sto so wa nia bur szty nia nu me -
to pro lo lu w le cze niu HF, zgod ne z ak tu al ny mi wy tycz ny mi
ESC[5]. W ba da niach prze pro wa dzo nych wśród pa cjen tów
z mi go ta niem przed sion ków po rów na no sto so wa nie bur -
szty nia nu me to pro lo lu z kar we dy lo lem oraz ne bi wo lo lem.
Wy ni ki przy to czo nych ba dań rów nież wy ka za ły, że me to -
pro lol da wał podob ne efek ty jak in ne le ki �-ad re no li tycz ne.

W świe tle przy to czo nych wy ni ków ba dań na le ży pod kre -
ślić, że le ki �-ad re no li tycz ne są jed nak he te ro gen ne pod
wzglę dem wła ści wo ści far ma ko lo gicz nych, co mo że mieć
odzwier cie dle nie w ich sku tecz no ści oraz bez pie czeń stwie te -
ra pii dla pa cjen ta. Ce lo we więc jest prze pro wa dze nie dal -
szych ba dań po rów naw czych po szcze gól nych pre pa ra tów
z tej gru py le ków, gdyż ich wy ni ki mo gą być po moc ne w prak -
ty ce kli nicz nej przy wy bo rze od po wie dniej stra te gii le cze nia[21].
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Iwabradyna u chorych z niewydolnością serca.
Opis przypadku

Nie wy dol ność ser ca (NS) jest naj czę st szą przy czy ną ho -
spi ta li za cji, nie peł no spraw no ści oraz śmier tel no ści w obrę bie
cho rób ukła du krą że nia. Naj czę ściej jest for mą zej ścio wą
cho ro by wień co wej, nad ci śnie nia tęt ni cze go, ta chy a ryt mii
lub le cze nia onko lo gicz ne go. Iwa bra dy na po przez re duk cję
czę sto ści ryt mu ser ca mo że ha mo wać pro gre sję NS u cho -
rych z już ist nie ją cą NS. 

Wpro wa dze nie

Nie wy dol ność ser ca (NS), mi mo po stę pu w za kre sie
dia gno sty ki, jak i le cze nia, po zo sta je naj czę st szą przy czy -
ną za rów no ho spi ta li za cji, nie peł no spraw no ści, jak
i śmier tel no ści w obrę bie cho rób ukła du ser co wo-na czy -
nio we go. Da ne epi de mio lo gicz ne wska zu ją, że NS do ty -
czy aż 1-2% po pu la cji ogól nej, a od se tek ten bę dzie rósł
w ko lej nych de ka dach[11]. NS w zna czą cy spo sób wpły wa
i bę dzie je szcze bar dziej wpły wać na ob cią że nie sy ste mu
opie ki zdro wot nej w ko lej nych la tach. Naj czę ściej NS jest
for mą zej ścio wą ta kich cho rób jak cho ro ba wień co wa,
nad ci śnie nie tęt ni cze czy ta chy a ryt mie lub efek tów
ubocz nych te ra pii onko lo gicz nej. Dla te go tak waż ne jest
pod ję cie dzia łań pro fi lak tycz nych ma ją cych na ce lu jak naj -
lep szą kon tro lę czyn ni ków sprzy ja ją cych wy stą pie niu NS,
jak i pro gre sji NS.

Pod sta wą stra te gii le cze nia pa cjen tów z NS jest opty ma -
li za cja far ma ko te ra pii ce lem po pra wy nie tyl ko ro ko wa nia,
ale tak że ja ko ści ży cia. Wie lo let nie ob ser wa cje oraz wy ni ki
wie lo o środ ko wych ba dań kli nicz nych wska zu ją, że jed nym
z pod sta wo wych czyn ni ków ry zy ka pro gre sji NS jest czę -
stość ryt mu ser ca. Ten mo dy fi ko wal ny czyn nik ry zy ka wpły -
wa za rów no na pa to fi zjo lo gię cho ro by wień co wej, jak rów -
nież na wy stą pie nie i prze bieg NS. Podwyż szo ne tęt no ma
wpływ na ry zy ko ser co wo-na czy nio we po przez zwięk sze -
nie za po trze bo wa nia na tlen mię śnia ser co we go, a w kon se -
kwen cji nie do krwie nie mię śnia ser co we go[11]. Iwa bra dy na
jest pierw szym przed sta wi cie lem no wej gru py le ków, która
po przez se lek tyw ne ha mo wa nie prą du jo no we go If mo du -
lu je ak tyw ność roz ru szni ka ser ca w wę źle za to ko wo-przed -
sion ko wym, za pew nia jąc re duk cję czę sto ści tęt na. Si ła dzia -
ła nia le ku za leż na jest od czę sto ści de po la ry za cji – i tak sil niej
dzia ła u pa cjen tów z wy ższą czę sto ścią tęt na, sła biej u cho -
rych z wyj ścio wo wol niej szą czę sto ścią ryt mu[4,5,9,11]. Spe cy -
ficz ne dzia ła nie te go le ku po wo du je więc ni skie ry zy ko bra -
dy kar dii. Iwa bra dy na zmniej sza czę sto ści ryt mu ser ca po -
przez wy dłu że nie cza su de po la ry za cji, nie wpły wa jąc
jed no cze śnie na si łę skur czu, re la ksa cję, prze wo dze nie, rzut
ser ca oraz war tość ci śnie nia tęt ni cze go[2,3]. Re duk cja koń co -
wo-skur czo we go wy mia ru le wej ko mo ry, za cho wa nie wy -
mia ru koń co wo-roz kur czo we go, a przez to rzu tu ser ca/ob -
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Ivabradine in patients with heart failure. Case report
Summary

Chronic heart failure is the most common cause of hospitalization, disability and mortality in cardiovascular diseases. Most often, it’s a form

of descending coronary artery disease, hypertension, tachyarrhythmia and bradyarrhythmia, and a complication of oncological treatment.

Ivabradine, by reducing the heart rate, inhibit the progression of HF in patients with existing HF. 

Keywords: heart failure, tachyarrhythmia, ivabradine
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ję to ści wy rzu to wej LK, pro wa dzi do po pra wy re zer wy
wień co wej oraz zmniej sze nia prze cią że nia le wej ko mo ry[15].
Wy ni ki ba dań eks pe ry men tal nych wska zu ją na istot ną re duk -
cję gę sto ści włókien ko la ge no wych, zwięk sze nie gę sto ści na -
czyń wło so wa tych, a tak że miej sco wą sty mu la cję ukła du
RAA[7]. Zmia ny te pro wa dzą osta tecz nie do po pra wy
ukrwie nia mię śnia ser co we go oraz za po bie ga ją nie ko rzy st -
ne mu re mo de lin go wi[10,14]. 

Wła ści wo ści far ma ko lo gicz ne iwa bra dy ny

Wła ści wo ści far ma ko lo gicz ne iwa bra dy ny zo sta ły za war -
te w ta be li 1. W przy pad ku iwa bra dy ny nie jest wy ma ga ne
do sto so wa nie daw ki le ku u pa cjen tów z nie wy dol no ścią ne -
rek i kli ren sem kre a ty ni ny po wy żej 15 ml/min lub u pa cjen -
tów z ła god ny mi za bu rze nia mi czyn no ści wą tro by. Lek ten
zaś jest prze ciw ska za ny m.in. w przy pad ku cięż kiej nie wy -
dol no ści wą tro by[1,16]. Do dat ko wo na le ży uni kać jed no cze -
sne go po da wa nia in hi bi to rów CYP3A4 (prze ciw grzy bi cze
azo lo we, ma kro li dy, in hi bi to ry pro te a zy HIV itp.), ja ko że
iwa bra dy na me ta bo li zo wa na jest przez ten sam en zym.
Prze ciw wska za ne jest jed no cze sne sto so wa nie iwa bra dy ny
z we ra pa mi lem lub dil tia ze mem.

Daw ko wa nie

Iwa bra dy na jest do stęp na w ta blet kach po wle ka nych 
5 mg i 7,5 mg. W le cze niu prze wle kłe go NS za le ca na daw ka
po cząt ko wa iwa bra dy ny wy no si 5 mg dwa ra zy na do bę
z ma ksy mal ną 7,5 mg dwa ra zy na do bę po 2 ty go dniach. Je -
śli tęt no spo czyn ko we nadal prze kra cza 60 ude rzeń na mi nu -
tę, na le ży zwięk szyć daw kę do dwóch ta ble tek na do bę po
7,5 mg. Je że li tęt no spo czyn ko we jest po ni żej 50 ude -
rzeń/min lub je śli u pa cjen ta wy stą pią ob ja wy zwią za ne z bra -
dy kar dią, iwa bra dy nę na le ży zmniej szyć do 2,5 mg dwa ra zy
na do bę. U pa cjen tów w wie ku �75 lat za le ca się sto so wa nie
mniej szej daw ki po cząt ko wej (2,5 mg dwa ra zy na do bę).

Bez pie czeń stwo dzia ła nia

Iwa bra dy na jest le kiem o po twier dzo nym i ko rzy st nym
pro fi lu to le ran cji, za rów no w mo no te ra pii, jak i po po da niu

w sko ja rze niu z �-ad re no li ty ka mi oraz in ny mi te ra pia mi ser -
co wo-na czy nio wy mi. Do bra to le ran cja le ku ob ser wo wa na
jest w wśród pa cjen tów ze sta bil ną dła wi cą pier sio wą, CAD
lub NS, jak też u pa cjen tów z współ cho ro bo wo ścią, w tym
ast mą i prze wle kłą ob tu ra cyj ną cho ro bą płuc oraz z cu krzy -
cą (brak nie ko rzy st ne go wpły wu na me ta bo lizm glu ko zy)[1].
In ną waż ną za le tą jest brak wpły wu na ci śnie nie krwi lub in -
ne pa ra me try he mo dy na micz ne, ta kie jak ino tro pizm, lu zi -
tro pizm oraz dro mo tro pizm mię śnia ser ca[2,3]. 

Dwa naj czę st sze dzia ła nia nie po żą da ne to bra dy kar dia
oraz zaburzenia widzenia. Te ra pia iwa bra dy ną by ła prze ry -
wa na z po wo du bra dy kar dii u 3-4% le czo nych pa cjen tów[1].
Opi sy wa ne ob ja wy wi zu al ne wy stę pu ją w cią gu pierw szych 
2 mie się cy le cze nia, a u 1% pa cjen tów wy ma ga ją prze rwa nia
te ra pii. Spo wo do wa ne są wpły wem iwa bra dy ny na ka na ły jo -
no we siat ków ki (Ih prą du) na le żą ce do tej sa mej ro dzi ny co
ka na ły If prą du w wę źle za to ko wo-przed sion ko wym[11]. 

Iwa bra dy na w ba da niach kli nicz nych

Naj waż niej szym ba da niem po twier dza ją cym sku tecz ność
te ra pii u cho rych z NS jest ba da nie SHI FT (Sy sto lic He art
Failure Tre at ment with the If In hi bi tor Iva bra di ne Trial). 
Do ba da nia włą czo no cho rych z ob ja wo wą NS z LVEF 
�35% oraz z ryt mem za to ko wym o czę sto ści �70/min.
W ba da niu wy ka za no w sto sun ku do gru py le czo nej pla ce -
bo istot ną re duk cję czę sto ści wy stę po wa nia głów ne go punk -
tu koń co we go, na który skła da ły się łącz nie zgon z przy czyn
ser co wo-na czy nio wych i ho spi ta li za cja z po wo du de kom -
pen sa cji NS (o 18%, p<0,0001). Szcze góło wa ana li za wy -
ni ków do wio dła 9% re duk cji ry zy ka zgo nu z przy czyn ser -
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co wo-na czy nio wych i aż 25% re duk cji ry zy ka ho spi ta li za cji
z po wo du na si le nia ob ja wów NS[4,5]. Znacz nie ko rzy st niej sze
efek ty dzia ła nia le ku po twier dzo no w gru pie cho rych,
u których wyj ścio wo HR �75/min. Stwier dzo no 17% re -
duk cję cał ko wi te go ry zy ka zgo nu (p=0,0109), 17% re duk -
cję ry zy ka zgo nu z przy czyn ser co wo-na czy nio wych
(p=0,0166), 30% re duk cję ry zy ka ho spi ta li za cji z po wo du
NS (p<0,0001) oraz aż 39% re duk cję ry zy ka zgo nu z po -
wo du NS (p<0,0006). Po nad to do łą cze nie iwa bra dy ny
w istot nym stop niu zmniej szy ło ry zy ko dru giej i ko lej nej ho -
spi ta li za cji. Bio rąc pod uwa gę istot ne ry zy ko śmier tel no ści
we wnątrz szpi tal nej zwią za nej z po now ną ho spi ta li za cją, wy -
ni ki ba da nia SHI FT jed no znacz nie do wo dzą zna cze nia istot -
no ści kon tro li czę sto ści ryt mu ser ca u cho rych z NS. Ana li za
po pu la cji cho rych z NS w ba da niu SHI FT wy ka za ła ści sły
zwią zek mię dzy stop niem re duk cji czę sto ści tęt na a po pra -
wą ja ko ści ży cia oraz po pra wą kla sy NY HA już po 4 mie sią -
cach le cze nia.

W ba da niu IN TEN SI FY (Prac ti cal da i ly ef fec ti ve Ness and
To lE raN ce of iva bra din in chro nic Sy sto lic he art fa i lu re in
Ger ma ny) do łą cze nie iwa bra dy ny do do tych cza so we go
sche ma tu le cze nia wią za ło się ze zmniej sze niem na si le nia
ob ja wów kli nicz nych, po pra wą kla sy NY HA, a w kon se -
kwen cji ko rzy st nie wpły wa ło na ja kość ży cia oraz ak tyw ność
za wo do wą[7,8]. Podob nie w ba da niu CA RVI VA do wie dzio no
zna czą cą, 27% po pra wę wy ni ków te stu 6-mi nu to we go
mar szu, moż li wość wy ko na nia wy sił ku ana e ro bo we go za -
rów no w mo no te ra pii, jak też w po łą cze niu z kar we dy lo -
lem[6]. Ko rzy st ny wpływ na to le ran cję wy sił ku fi zycz ne go za -
ob ser wo wa no tak że w ba da niu Sa rul lo i wsp.[7] Re duk cja
czę sto ści ryt mu oraz po pra wa pa ra me tru Vma xO2 prze kła -
da ły się na istot ną po pra wę ak tyw no ści fi zycz nej, a w kon se -

kwen cji ja kość ży cia pa cjen tów z NS (w gru pie iwa bra dy ny
wy dłu że nie wy sił ku zwięk szy ło się z 14,8 do 28,2 min
(p<0,0001), a ma ksy mal ne zu ży cie tle nu po pra wi ło się
z 13,5 do 17,9 ml/kg na mi nu tę (p<0,0001)). 

Dil lin ger i wsp. wy ka za li rów nież ko rzy st ny wpływ na
zmniej sze nie czę sto ści ryt mu ser ca po za sto so wa niu iwa bra -
dy ny[10]. Ob ser wo wa no istot ne ob ni że nie wy stę po wa nia ob -
ja wów dła wi cy pier sio wej oraz epi zo dów nie do krwie nia
mię śnia ser co we go. Wy da je się, że re duk cja HR po przez
zmniej sze nie zu ży cia tle nu w ko mór kach mię śnia ser co we -
go, wy dłu że nie cza su per fu zji roz kur czo wej i cza su wy rzu tu
LK wpły wa na re zer wę prze pły wu wień co we go i w istot ny
spo sób przy czy nia się do zwięk sze nia pro gu nie do krwie nia
oraz za pew nia po pra wę ro ko wa nia u pa cjen tów z dła wi cą
pier sio wą. Iwa bra dy na ko rzy st nie wpły wa rów nież na funk -
cję śród błon ka na czy nio we go, co wy ka za no w ba da niach
eks pe ry men tal nych[14]. 

Przy pa dek kli nicz ny

Ko bie ta, lat 62, z wy wia dem prze wle kłej NS z ob ni żo ną
frak cją wy rzu to wą le wej ko mo ry roz po zna ną przed kil ku la -
ty, z wie lo let nim nad ci śnie niem tęt ni czym, po prze by tej
w 2004 r. ma stek to mii pra wo stron nej z na stęp czą che mio -
te ra pią an tra cy kli na mi, z ast mą oskrze lo wą, nie do czyn no ścią
tar czy cy w prze bie gu cho ro by Ha shi mo to w trak cie le cze nia
sub sty tu cyj ne go oraz wie lo let nim ni ko ty ni zmem (od 2004 r.
nie pa lą ca), zo sta ła przy ję ta w try bie pil nym z SOR do Kli ni ki
Kar dio lo gii z po wo du utrzy mu ją cej się od kil ku ty go dni ni -
skiej to le ran cji wy sił ku fi zycz ne go, du szno ści, nie ty po wych
do le gli wo ści bólo wych w klat ce pier sio wej oraz uczu cia
zmę cze nia. Pa cjent ka zgła sza ła uczu cie ogól ne go osła bie nia

Ryc. 1. Koronarografia – prawid³owy obraz naczyñ wieñcowych



przy mi ni mal nych wy sił kach fi zycz nych z to wa rzy szą cą szyb -
ką czyn no ścią ser ca. 

Przy przy ję ciu do kli ni ki cho ra w sta nie śre dnim. W ba -
da niu przedmio to wym HR ok. 110/min, RR 150/80 mmHg,
nad po la mi płuc ny mi sły szal ne ob ja wy bron cho spa stycz ne.
W za pi sie EKG ta chy kar dia za to ko wa 110/min (Ry ci na 2).
W wy ko na nym ba da niu echo kar dio gra ficz nym uwi docz nio -
no po więk szo ną le wą ko mo rę ser ca LVEDD 60 mm z uo -
gól nio ną hi po ki ne zą mię śnia ser ca i EF ok. 26%, podwyż -
szo ne ci śnie nie na peł nia nia LK (E/e’ 15). Nie uwi docz nio no
cech istot nej wa dy ser ca. W po rów na niu do ba da nia wy ko -
na ne go kil ka mie się cy wcze śniej zwra ca ło uwa gę istot ne po -
sze rze nie ja my LK oraz zna czą cy spa dek frak cji wy rzu to wej
(wów czas EF 38-40%). W trak cie ho spi ta li za cji zin ten sy fi ko -
wa no do tych cza so we le cze nie NS – zwięk szo no daw kę diu -
re ty ku, do łą czo no eple re non w daw ce 25 mg/do bę. Po nad -
to, bio rąc pod uwa gę wy wiad ast my oskrze lo wej i ob ser wo -
wa ne ob ja wy bron cho spa stycz ne, zmie nio no do tych czas
sto so wa ny kar we dy lol na ne bi wo lol. Po kil ku dniach, wo bec
bra ku ob ja wów ostrej NS, ze wzglę du na utrzy mu ją cą się
czyn ność ser ca >75/min do te ra pii do łą czo no iwa bra dy nę
w daw ce 2 × 5 mg. W kon trol nym ba da niu hol te ra EKG po -

twier dzo no opty mal ną kontro lę ryt mu ser ca – HR śr. 74/min
(58-107/min). Za re je stro wa no po je dyn cze po bu dze nia
komorowe i nad ko mo ro we, w tym jed ną sal wę czte rech
po bu dzeń. Bez pauz >2 se kund, bez bra dy kar dii <40/mi n.
Wo bec zgła sza nych przy przy ję ciu do le gli wo ści bólo wych
w klat ce pier sio wej w ra mach po głę bie nia dia gno sty ki
w kie run ku tła nie do krwien ne go spad ku frak cji wy rzu to wej
wy ko na no ba da nie ko ro na ro gra ficz ne. W ba da niu uwi docz -
nio no pra wi dło wy obraz na czyń wień co wych (Ry ci na 1).
Pacjentkę wy pi sa no do dal szej opie ki am bu la to ryj nej w po -
ra dni kar dio lo gicz nej.

Po 6 mie sią cach pa cjent kę po now nie przy ję to do Kli ni ki
Kar dio lo gii ce lem oce ny kli nicz nej sku tecz no ści far ma ko te ra -
pii. Przy przy ję ciu do kli ni ki pa cjent ka by ła w sta nie ogól nym
dość do brym, bez do le gli wo ści spo czyn ko wych. W ba da niu
przedmio to wym czyn ność ser ca 58/min, ci śnie nie tęt ni cze
154/66 mmHg, ma sa cia ła 80 kg, nad po la mi płuc ny mi obu -
stron nie szmer pę che rzy ko wy, pra wi dło wy, zwra ca ły uwa -
gę nie wiel kie obrzę ki podu dzi. W ba da niach la bo ra to ryj -
nych: NT-pro-BNP 388 pg/ml, TSH 10,25 uIU/ml, FT3

2,81 pg/ml, FT4 1,10 pg/ml, pra wi dło we war to ści trans a mi -
naz, gli ke mii oraz pa ra me trów wy dol no ści ne rek. W za pi sie
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Ryc. 2. Elektrokardiogram wykonany przy przyjêciu do kliniki (HR 110/min, przesuw 25 mm/sek)
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Ryc. 3. Elektrokardiogram wykonany po kilku dniach hospitalizacji (HR 85/min, przesuw 25 mm/sek) po w³¹czeniu iwabradyny



EKG – rytm za to ko wy mia ro wy z HR 71/min, oś po śre dnia,
QTc 438 ms.

W trak cie ho spi ta li za cji wy ko na no po now nie ba da nie
echo kar dio gra ficz nie, w którym stwier dzo no po pra wę funk -
cji skur czo wej le wej ko mo ry z nie co gor szą kurcz li wo ścią
pod staw ne go i czę ścio wo środ ko we go seg men tu ścia ny
dol nej, dol no-bocz nej i bocz nej, EF 40%. Tak że wiel kość ja -
my le wej ko mo ry ule gła nie znacz nej re duk cji – LVEDd 
57 mm. Na pływ mi tral ny o ty pie za bu rzeń re la ksa cji. Pra wi -
dło wa kurcz li wość wol nej ścia ny pra wej ko mo ry. TA PSE 
18 mm. Nie uwi docz nio no cech podwyż szo ne go ci śnie nia
w pra wej ko mo rze (Ry ci na 4).

W trak cie ho spi ta li za cji w kon trol nym ba da niu hol te ra
EKG oraz ru ty no wych za pi sach EKG – bez za bu rzeń ryt mu
i prze wo dze nia (Ry ci na 5). Ak tu al nie pa cjent ka prze by wa
pod opie ką po ra dni kar dio lo gicz nej. Pod czas ko lej nych wi zyt
am bu la to ryj nych oraz obe cnie (z uwa gi na aktualny stan epi -
de mio lo gicz ny) pod czas te le kon sul ta cji pa cjent ka w sta nie
do brym, sta bil nym, bez do le gli wo ści. Zgła sza po pra wę sa -
mo po czu cia, istot ną po pra wę wy dol no ści fi zycz nej. War to -
ści ci śnie nia tęt ni cze go oraz czę sto ści ryt mu ser ca w nor mie.

Miej sce iwa bra dy ny w wy tycz nych

Wy tycz ne ESC do ty czą ce dia gno sty ki i le cze nia ostrej
i prze wle kłej nie wy dol no ści ser ca z 2016 ro ku za le ca ją, że
iwa bra dy nę na le ży roz wa żyć w ce lu zmniej sze nia ry zy ka ho -
spi ta li za cji z po wo du HF lub zgo nu z przy czyn ser co wo-na -
czy nio wych u ob ja wo wych pa cjen tów z LVEF �35%, ryt -

mem za to ko wym i spo czyn ko wą czyn no ścią ser ca �70/min,
po mi mo le cze nia LBA w daw kach udo ku men to wa nych
w ba da niach kli nicz nych (ma ksy mal nie to le ro wa nych), ACEI
(lub ARB) i MRA (lub ARB) – kla sa za le ceń IIaB. Po nad to lek
ten na le ży roz wa żyć w ce lu zmniej sze nia ry zy ka ho spi ta li za -
cji z po wo du HF lub zgo nu z przy czyn ser co wo-na czy nio -
wych u ob ja wo wych pa cjen tów z LVEF �35%, ryt mem za -
to ko wym i spo czyn ko wą czyn no ścią ser ca �70/min, po mi -
mo le cze nia LBA w daw kach udo ku men to wa nych
w ba da niach kli nicz nych (ma ksy mal nie to le ro wa nych), ACEI
(lub ARB) i MRA (lub ARB) – kla sa za le ceń IIaC[1].

Obe cnie w Pol sce iwa bra dy na jest do stęp na i re fun do -
wa na dla pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca z ob ni żo ną frak -
cją wy rzu to wą le wej ko mo ry oraz ryt mem za to ko wym
z czę sto ścią ak cji ser ca �75 ude rzeń/min po twier dzo nym
w ba da niu EKG. Jed nak że na pod sta wie do stęp nych re je -
strów epi de mio lo gicz nych wy ra źnie wi docz ne jest, że lek
ten sto so wa ny jest je dy nie u nie wiel kie go od set ka pa cjen -
tów. Po nad to ostat nie wy ni ki ba dań kli nicz nych za sto so wa -
nia iwa bra dy ny u pa cjen tów z nie wy dol no ścią ser ca po za -
wa le ser ca wy ra źnie wska zu ją na ko niecz ność dal szych
zmian stra te gii opty ma li za cji kon tro li ryt mu ser ca w przy go -
to wy wa nych obe cnie wy tycz nych ESC.

Wnio ski

Wła ści wo ści far ma ko lo gicz ne i sku tecz ność kli nicz na iwa -
bra dy ny spra wia ją, że jest to waż ny wy bór te ra peu tycz ny dla
pa cjen tów z HF. Ko rzy st na ko re la cja stop nia re duk cji ryt mu
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Ryc. 4. Badanie echokardiograficzne po 6 miesi¹cach stosowania iwabradyny



ser ca z re duk cją ry zy ka zgo nu, zmniej sze niem na wro tów
ho spi ta li za cji, a przez to po pra wą ro ko wa nia oraz ja ko ści ży -
cia pa cjen tów spra wia, że iwa bra dy na jest waż nym ele men -
tem te ra pii wy bra nych pa cjen tów z HF.
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Ryc. 5. Elektrokardiogram wykonany przy wypisie z kliniki, HR
71/min, przesuw 50 mm/sek
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Przewaga inhibitorów kinaz 
cyklinozależnych 4 i 6 nad chemioterapią 

w leczeniu zaawansowanego
hormonowrażliwego, HER2-ujemnego 

raka piersi

W le cze niu sy ste mo wym za a wan so wa ne go (miej sco wo
za a wan so wa ne go nie o pe ra cyj ne go bądź prze rzu to we go)
hor mo now raż li we go, HER2-ujem ne go ra ka pier si w cią gu
ostat nich dzie się cio le ci do ko nał się olbrzy mi po stęp – od
owa riek to mii do kom bi na cji hor mo no te ra pii z le ka mi ukie -
run ko wa ny mi mo le ku lar nie. Ostat nie la ta ugrun to wa ły po -
zy cję in hi bi to rów ki naz cy kli no za leż nych 4 i 6 w sko ja rze niu
z hor mo no te ra pią ja ko stan dar du po stę po wa nia u więk szo -
ści pa cjen tów z tym roz po zna niem. Co raz bar dziej doj rza łe
da ne z ba dań kli nicz nych po ka zu ją nie tyl ko wy dłu że nie cza -
su wol ne go od pro gre sji cho ro by, ale rów nież wy dłu że nie
cza su prze ży cia cał ko wi te go, przy utrzy ma niu (a w nie -
których przy pad kach wręcz po pra wie) ja ko ści ży cia cho rych
oraz ko rzy st nym pro fi lu to ksycz no ści. W ni niej szym ar ty ku le

omówio no me cha nizm dzia ła nia trzech za re je stro wa nych
le ków z gru py in hi bi to rów CDK 4/6 oraz ich ak tu al ne miej -
sce w te ra pii ra ka pier si. Prze dy sku to wa no rów nież ro lę
che mio te ra pii w pa lia tyw nym le cze niu ra ka pier si w kon tek -
ście zmie nia ją cych się wy tycz nych.

Wstęp

Rak pier si jest naj czę st szym no wo two rem zło śli wym
u ko biet oraz wio dą cą przy czy ną zgo nów w gru pie cho rych
na no wo two ry zło śli we[1]. Naj czę ściej dia gno zo wa nym pod -
ty pem jest rak lu mi nal ny HER2-ujem ny, sta no wią cy ok. 70%
wszy st kich roz po znań[2]. Rów nież w sta dium za a wan so wa -
nym ok. 2/3 ra ków pier si wy ka zu je obe cność re cep to rów
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Superiority of cyklin-dependant kinase 4 and 6 inhibitors over chemotherapy in the treatment of advanced,
hormone-sensitive, HER2 negative breast cancer
Summary
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hor mo nal nych. Po mi mo znacz ne go po stę pu w dia gno sty ce
i le cze niu ra ka pier si, ok. 25% pa cjen tek le czo nych z in ten -
cją ra dy kal ną do świad czy wzno wy bądź roz sie wu[2,3]. Prze -
rzu to wy rak pier si po zo sta je cho ro bą nie u le czal ną, ze śre -
dnią cza su prze ży cia ok. 3 la ta oraz 5-let nim od set kiem
prze żyć na po zio mie ok. 25%[4,5].

Pod sta wo wą me to dą te ra pii dla cho rych z HR+/HER2-
-ujem nym za a wan so wa nym ra kiem pier si jest hor mo no te -
ra pia. Do stęp ne opcje lecz ni cze obej mu ją ta mo ksy fen, ste -
ro i do we i nie ste ro i do we in hi bi to ry aro ma ta zy, ful we strant,
a w wy bra nych przy pad kach – octan me ge stro lu. Jak kol wiek
są to te ra pie efek tyw ne (wy dłu ża ją za rów no czas wol ny od
pro gre sji, jak i prze ży cie cał ko wi te), pod sta wo wym pro ble -
mem w co dzien nej prak ty ce kli nicz nej po zo sta je roz wój
hor mo no o por no ści[6]. Opor ność pier wot na ozna cza na wrót
w trak cie dwóch pierw szych lat le cze nia uzu peł nia ją ce go
bądź pro gre sję w trak cie 6 mie się cy te ra pii z po wo du za -
awansowanego no wo two ru. Z ko lei wtór na hor mo no o por -
ność de fi nio wa na jest ja ko późny na wrót w trak cie hor mo -
no te ra pii uzu peł nia ją cej (po wy żej dwóch lat te ra pii) w cią gu
ro ku od za koń cze nia le cze nia uzu peł nia ją ce go lub pro gre sja
>6 mie się cy w trak cie hor mo no te ra pii no wo two ru za a wan -
so wa ne go[7]. W za sa dzie u wszy st kich cho rych le czo nych pa -
lia tyw nie do cho dzi do roz wo ju opor no ści na pro wa dzo ną
te ra pię. Prze ciw dzia ła nie bądź opóźnia nie roz wo ju te go zja -
wi ska by ło przedmio tem licz nych ba dań kli nicz nych. Więk -
szość prób za koń czy ła się nie po wo dze niem i po za ewe ro li -
mu sem le ki te nie we szły do prak ty ki kli nicz nej.

Do pie ro opra co wa nie in hi bi to rów ki naz cy kli no za leż -
nych oka za ło się praw dzi wym prze ło mem w te ra pii prze -
rzu to we go ra ka pier si.

Me cha nizm dzia ła nia in hi bi to rów CDK 4/6

Ki na zy za leż ne od cy klin kon tro lu ją po stęp cy klu ko mór -
ko we go. Ki na zy 4 i 6 po wo du ją fo sfo ry la cję biał ka re ti no bla -
sto ma (Rb), co po wo du je przej ście ko mór ki z fa zy G1 do fa -
zy S cy klu ko mór ko we go. Roz wój hor mo no o por no ści w ra -
ku pier si zwią za ny jest z roz re gu lo wa niem szla ku cy klin
D-ki na zy za leż nej od cy kli ny 4 i 6 – biał ka Rb. Po nad to, ko -
mór ki HR+/HER2-ujem ne go ra ka pie rsi czę sto cha rak te ry zu -
ją się nade kspre sją cy kli ny D, pro wa dząc do nie prze rwa ne go
po bu dze nia szla ku cy kli na D1-CDK4/6. Za ha mo wa nie ki naz
4 i 6 skut ku je de fo sfo ry la cją biał ka Rb, co w re zul ta cie ha mu -
je nie kon tro lo wa ny po stęp cy klu ko mór ko we go (Ryc. 1)[8].
Obe cnie w prak ty ce kli nicz nej do stęp ne są 3 le ki z gru py in -
hi bi to rów CDK 4/6 – pal bo cy klib, ry bo cy klib i abe ma cy klib.

Pal bo cy klib jest se lek tyw nym, od wra cal nym in hi bi to rem
ki naz za leż nych od cy klin (CDK) 4 i 6. Lek oce nio no w pa -
ne lu ba dań kli nicz nych PA LO MA (Pal bo cic lib: Ongo ing Trials
in the ma na ge ment of Bre ast Can cer). Ba da nie PA LO MA-1
by ło otwar tym, wie lo o środ ko wym, ran do mi zo wa nym ba -
da niem II fa zy, do które go włą czo no po me no pau zal ne pa -
cjent ki z HR+/HER2-ujem nym za a wan so wa nym ra kiem
pier si. Pa cjent ki przy dzie lo no do dwóch grup. Cho re włą -
czo no do gru py 1, ba zu jąc tyl ko na sta tu sie re cep to rów hor -
mo nal nych i HER2, pod czas gdy do gru py 2 włą cza no cho -
re z am pli fi ka cją ge nu ko du ją ce go cy kli nę D1, utra tą ge nu
biał ka p16 bądź z obie ma ty mi ce cha mi. Na stęp nie oby dwie
gru py ran do mi zo wa no do dwóch ra mion w sto sun ku 1:1:
pal bo cy klib 125 mg/dzień 21 dni, na stęp nie 7 dni prze rwy
plus le tro zol 2,5 mg/dzien nie w try bie cią głym bądź do mo -
no te ra pii le tro zo lem. Pierw szo rzę do wym punk tem koń co -
wym był czas wol ny od pro gre sji, dru go rzę do wy mi punk ta -
mi koń co wy mi – prze ży cia cał ko wi te, od se tek od po wie dzi
obiek tyw nych, ko rzyść kli nicz na, czas trwa nia od po wie dzi
oraz bez pie czeń stwo[9]. W 2020 ro ku opu bli ko wa no za ktu -
a li zo wa ne da ne do ty czą ce OS – wy nio sło 37,5 m (95% CI
31,4-47,8) w ra mie niu z pal bo cy kli bem i le tro zo lem oraz
34,5 m (27,4-42,6) w ra mie niu z le tro zo lem (95% CI 
623-1,294; p=0,281). Kli nicz nie nie i stot ny trend w gru pie
otrzy mu ją cej pal bo cy klib obe cny był we wszy st kich pod gru -
pach, jed nak z uwa gi na ma łą licz bę pa cjen tów do in ter pre -
ta cji da nych na le ży pod cho dzić z ostroż no ścią[10]. 

Ba da niem, które ugrun to wa ło po zy cję pal bo cy kli bu
w tym wska za niu, by ło ba da nie PA LO MA-2. Kry te ria włą -
cze nia by ły ana lo gicz ne jak w ba da niu PA LO MA-1.

Ba da nie III fa zy PA LO MA-2 mia ło naj dłuż szy okres ob -
ser wa cji spo śród wszy st kich ba dań oce nia ją cych in hi bi to ry
CDK 4/6 u pa cjen tów z za a wan so wa nym ra kiem pier si nie -
o trzy mu ją cych wcze śniej sze go le cze nia z po wo du cho ro by
za a wan so wa nej. Po 37,6 mie sią cach ob ser wa cji w ra mie niu
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Ryc. 1. Szlak CDK-Rb-E2F kontrolowany przez cykliny 
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pal bo cy klibu z le tro zo lem ob ser wo wa no wy dłu że nie PFS
w po rów na niu do ra mie nia pla ce bo z le tro zo lem we wszy -
st kich pod gru pach pa cjen tów z HR+/HER2-ujem nym za -
awansowanym ra kiem pier si[11].

W ba da niu PA LO MA-3 pa cjen ci z HR+/HER2-ujem nym
za a wan so wa nym ra kiem pier si pa cjen ci ran do mi zo wa ni by li
w sto sun ki 2:1 do ra mie nia pal bo cy klibu bądź pla ce bo w sko -
ja rze niu z ful we stran tem. Do ba da nia kwa li fi ko wa no pa cjent -
ki nie za leż nie od sta tu su me no pau zal ne go (u pa cjen tek
przedme no pau zal nych sto so wa no far ma ko lo gicz ną su pre sję
jaj ni ków, ta gru pa sta no wi ła ok. 21% pa cjen tek włą czo nych
do ba da nia). Do zwo lo ne by ło sto so wa nie jed nej li nii che -
mio te ra pii i co naj mniej jed nej li nii le cze nia hor mo nal ne go
z po wo du cho ro by za a wan so wa nej. W pier wot nej ana li zie
OS wy no sił 34,9 mie sią ca w gru pie otrzy mu ją cej pal bo cy klib
z ful we stran tem oraz 28,0 mie się cy w gru pie otrzy mu ją cej
pla ce bo z ful we stran tem (HR 0,81; 95% CI, 0,64-1,03;
p=0,09). Róż ni ca ta nie by ła zna mien na sta ty stycz nie[12].

W ana li zie pod grup za pre zen to wa nej w paź dzier ni ku
2020 r. pod czas 12 Eu ro pe an Bre ast Can cer Con fe ren ce
wy ka za no wy dłu że nie OS u pa cjen tów za rów no z prze rzu -
ta mi trzew ny mi, jak i bez prze rzu tów trzew nych, u pa cjen -
tów nie o trzy mu ją cych wcze śniej szej che mio te ra pii z po wo -
du za a wan so wa ne go ra ka pier si, u cho rych z cho ro bą hor -
mo now raż li wą oraz u pa cjen tów z mniej szą licz bą
wcze śniej szych li nii le cze nia. Śre dnia me dia na OS u pa cjen -
tów bez wcze śniej szej che mio te ra pii wy nio sła 39,7 mie sią ca
w gru pie otrzy mu ją cej pal bo cy klib z ful we stran tem w po -
rów na niu do 29,5 mie sią ca w gru pie otrzy mu ją cej pla ce bo
z ful we stran tem[13].

Pro fil to ksycz no ści pal bo cy kli bu zo stał opi sa ny i scha rak -
te ry zo wa ny na pod sta wie da nych ze bra nych w ba da niach
kli nicz nych PA LO MA 1-3. Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi (�2%)
dzia ła nia mi nie po żą da ny mi pal bo cy kli bu w stop niu na si le nia
�3 we dług CTC AE by ły: neu tro pe nia, leu ko pe nia, nie do -
krwi stość, zmę cze nie i za ka że nia. Naj czę ściej wy stę pu ją cy mi
(�20%) dzia ła nia mi nie po żą da ny mi o do wol nym stop niu
cięż ko ści by ły: neu tro pe nia, za ka że nia, leu ko pe nia, zmę cze -
nie, nud no ści, za pa le nie ja my ust nej, nie do krwi stość, ły sie nie
i bie gun ka. Daw kę zmniej szo no lub zmo dy fi ko wa no z po -
wo du ja kie go kol wiek dzia ła nia nie po żą da ne go u 1/3 pa cjen -
tów otrzy mu ją cych pal bo cy klib w ran do mi zo wa nych ba da -
niach kli nicz nych, nie za leż nie od kom bi na cji sto so wa nych le -
ków. War to przy tym za zna czyć, że neu tro pe nia wy wo ła na
przez pal bo cy klib po wsta je na dro dze in ne go me cha ni zmu
niż w przy pad ku che mio te ra pii. Pal bo cy klib po wo du je za -
trzy ma nie cy klu ko mór ko we go, jed nak bez obu mie ra nia
pro li fe ru ją cych pre kur so rów gra nu lo cy tów obo jęt no chłon -

nych. Dzię ki te mu po zmniej sze niu daw ki le ku ob ser wu je się
szyb ki po wrót do sta nu wyj ścio we go, bez po trze by sto so -
wa nia czyn ni ków wzro stu oraz bez nie ko rzy st ne go wpły wu
na efek tyw ność te ra pii[14]. 

Na pod sta wie wy ni ków przy to czo nych po wy żej ba dań
po twier dzo no efek tyw ność kli nicz ną pal bo cy kli bu, co uto ro -
wa ło dro gę do re je stra cji przez Eu ro pej ską Agen cję Le ków
(EMA) i ame ry kań ską Agen cję ds. Żyw no ści i Le ków (FDA)
do sto so wa nia w za a wan so wa nym HR+/HER2-ujem nym
ra ku pier si w ra mach le cze nia pierw szej li nii w sko ja rze niu
z le tro zo lem bądź w sko ja rze niu z ful we stran tem u cho rych
z pro gre sją cho ro by po wcze śniej szym le cze niu hor mo nal nym.

Efek tyw ność kli nicz na ko lej ne go z in hi bi to rów CDK 4/6,
ry bo cy kli bu, oce nio na zo sta ła w ra mach ba dań kli nicz nych
MO NA LE E SA (Mam ma ry Onco lo gy As se sment of LEE011’s
(Ri bi cic lib’s) Ef fi ca cy and Sa fe ty).

Ba da nie MO NA LE E SA-2 to wie lo o środ ko we, ran do mi -
zo wa ne ba da nie III fa zy. 668 po me no pau zal nych pa cjen tek
uprze dnio nie le czo nych z po wo du za a wan so wa ne go ra ka
pier si zran do mi zo wa no w sto sun ku 1:1 do ra mie nia z ry bo -
cy kli bem (600 mg/do bę przez 21 dni, na stęp nie 7 dni prze -
rwy) w sko ja rze niu z le tro zo lem (2,5 mg w try bie cią głym)
bądź do ra mie nia pla ce bo w sko ja rze niu z le tro zo lem. Pod -
czas dru giej ana li zy okre so wej śre dni okres ob ser wa cji wy -
no sił 26,4 mie sią ca. Śre dni PFS wy niósł 25,3 mie sią ca [95%
(CI) 23,0-30,3] dla ra mie nia ry bo cy klib plus le tro zol oraz
16,0 mie się cy (95% CI 13,4-18,2) dla sko ja rze nia pla ce bo
plus le tro zol (HR 0,568; 95% CI 0,457-0,704; log-rank
p=9,63 × 10-8). Da ne do ty czą ce prze ży cia cał ko wi te go
po zo sta ją nie doj rza łe, z 116 zgo na mi – 50 w ra mie niu z ry -
bo cy kli bem i 66 w ra mie niu pla ce bo (HR 0,746; 95% CI
0,517-1,078)[15].

Sku tecz ność ry bo cy kli bu w sko ja rze niu z ful we stran tem
oce nio no w ba da niu MO NA LE E SA-3. Pa cjen ci ran do mi zo -
wa ni by li w sto sun ku 2:1 do ra mie nia ry bo cy klib + ful we -
strant bądź pla ce bo plus ful we strant ja ko pierw sza bądź dru -
ga li nia hor mo no te ra pii z po wo du cho ro by za a wan so wa nej.
Ry bo cy klib w sko ja rze niu z ful we stran tem istot nie wy dłu żył
czas prze ży cia cał ko wi te go w po rów na niu do ra mie nia z pla -
ce bo. Sza cun ko we prze ży cie cał ko wi te w 42 mie sią cu wy -
no siło 57,8% (95% CI, 52,0 to 63,2) w ra mie niu z ry bo cy -
kli bem oraz 45,9% (95% CI, 36,9 to 54,5) w ra mie niu
z pla ce bo, z 28% re duk cją ry zy ka zgo nu (HT,0,72; 95% CI 
0,57-0,92; p=0,00455). 

Szcze gól nie in te re su ją ce z kli nicz ne go punk tu wi dze nia są
wy ni ki ba da nia MO NA LE E SA-7 – wie lo o środ ko we go, ran -
do mi zo wa ne go, kon tro lo wa ne go pla ce bo ba da nia kli nicz ne -
go III fa zy oce nia ją cego sko ja rze nie ry bo cy kli bu bądź pla ce bo
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z hor mo no te ra pią u przed- i oko ło me no pau zal nych cho rych
z HR+/HER2-ujem nym za a wan so wa nym ra kiem pier si. Jest
to gru pa o szcze gól nie nie ko rzy st nym ro ko wa niu. Pa cjen tów
zran do mi zo wa no w sto sun ku 1:1 do ra mie nia z ry bo cy kli -
bem bądź pla ce bo. Oby dwie gru py otrzy my wa ły go se re li nę
w daw ce 3,6 mg co 28 dni. Po nad to pa cjen ci otrzy my wa li IA
(le tro zol bądź ana stro zol) lub ta mo ksy fen w try bie cią głym.

Do ba da nia włą czo no 672 cho rych. Za ob ser wo wa no
83 zgo ny spo śród 335 pa cjen tów (24,8%) w ra mie niu z ry -
bo cy kli bem oraz 109 zgo nów po śród 337 pa cjen tów
(32,3%) w ra mie niu pla ce bo. Do da nie ry bo cy kli bu do te ra -
pii hor mo nal nej skut ko wa ło istot nym sta ty stycz nie wy dłu że -
niem prze ży cia cał ko wi te go. Sza cun ko we prze ży cie cał ko -
wi te po 42 mie sią cach wy no si ło 70,2% (95% CI, 
63,5-76,0) w ra mie niu z ry bo cy kli bem oraz 46,0% (95%
CI, 32,0-58,9) w gru pie pla ce bo[17]. 

Bez pie czeń stwo te ra pii ry bo cy kli bem zo sta ło oce nio ne
w trzech omówio nych po wy żej ba da niach kli nicz nych. Naj -
czę ściej wy stę pu ją cy mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi i naj czę -
st szy mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi w stop niu 3/4 we dług
CTC AE (zgła sza ny mi z czę sto ścią od po wie dnio �20%
i �2%) by ły: za ka że nia, neu tro pe nia, leu ko pe nia, ból gło wy,
ka szel, nud no ści, uczu cie zmę cze nia, bie gun ka, wy mio ty,
za par cia, ły sie nie i wy syp ka oraz za ka że nia, neu tro pe nia, leu -
ko pe nia, nie do krwi stość, nie pra wi dło we wy ni ki te stów
czyn no ścio wych wą tro by, lim fo pe nia, hi po fo sfa te mia i wy -
mio ty. Zmniej sze nie daw ki z po wo du dzia łań nie po żą da -
nych, bez wzglę du na ich przy czy nę, mia ło miej sce u 37,3%
pa cjen tów przyj mu ją cych ry bo cy klib w ba da niach kli nicz nych
III fa zy, nie za leż nie od le cze nia sko ja rzo ne go, trwa łe prze -
rwa nie le cze nia zgło szo no u 7,0% pa cjen tów. Neu tro pe nia
by ła naj czę ściej zgła sza nym dzia ła niem nie po żą da nym
(73,7%), na to miast go rącz kę neu tro pe nicz ną za ra por to wa -
no je dy nie u oko ło 1,4% pa cjen tów w trak cie te ra pii. W za -
leż no ści od stop nia na si le nia po stę po wa nie w przy pad ku
neu tro pe nii obej mo wa ło: kon tro lę pa ra me trów mor fo tycz -
nych krwi, wstrzy ma nie po da wa nia le ku i/lub mo dy fi ka cję
daw ki. Czę stość przy pad ków za koń cze nia le cze nia z po wo -
du neu tro pe nii by ła ni ska (0,8%). Ty po wym dla ry bo cy kli bu,
a nie ob ser wo wa nym w przy pad ku te ra pii in ny mi cy kli ba mi
dzia ła niem nie po żą da nym, jest wy dłu że nie od stę pu QTc.
Nie jest to więc naj praw do po dob niej efekt kla sy. Wy dłu że -
nie od stę pu QTc by ło ob ser wo wa ne głów nie pod czas
pierw sze go cy klu le cze nia. W ba da niu MO NA LE E SA-7 czę -
st sze wy stę po wa nie wy dłu że nia od stę pu QTc (>60 ms
w po rów na niu do war to ści wyj ścio wej) ob ser wo wa no w ra -
mie niu otrzy mu ją cym sko ja rze nie ry bo cy kli bu z ta mo ksy fe nem.
Z te go po wo du ta ka kom bi na cja nie jest obe cnie za le ca na[15-18].

Abe ma cy klib jest in hi bi to rem CDK 4/6. W ana li zach en -
zy ma tycz nych w naj więk szym stop niu ha mu je cy kli nę
D1/CDK, w mniej szym stop niu do CDK 9, w naj mniej szym
zaś stop niu do CDK 6. Ja ko je dy ny z za re je stro wa nych le -
ków po da wa ny jest w try bie cią głym, 2 ra zy na do bę. War -
tość kli nicz ną le ku oce nio no w ran do mi zo wa nych ba da niach
kli nicz nych o akro ni mie MO NARCH.

MO NARCH-1 by ło jed no ra mien nym ba da niem 2 fa zy.
Do te ra pii kwa li fi ko wa no pa cjent ki z HR+/HER2-ujem nym
prze rzu to wym ra kiem pier si po uprze dniej hor mo no te ra pii
oraz 1 bądź 2 li niach che mio te ra pii. Abe ma cy klib w daw ce
200 mg był po da wa ny w try bie cią głym do cza su pro gre sji
bądź nie ak cep to wal nej to ksycz no ści. 132 pa cjen tów prze -
by ło śre dnio 3 (od 1 do 8) li nie le cze nia sy ste mo we go z po -
wo du cho ro by prze rzu to wej, 90,2% mia ło prze rzu ty
trzew ne. PFS wy niósł 6,0 mie sią ca, a OS 17,7 mie sią ca.
Tym sa mym po twier dzo no sku tecz ność kli nicz ną abe ma cy kli bu
ja ko mo no te ra pii w gru pie cho rych po wie lu li niach te ra pii[19].

MO NARCH-2 by ło ran do mi zo wa nym, wie lo o środ ko -
wym ba da niem III fa zy oce nia ją cym sku tecz ność sko ja rze nia
abe ma cy kli bu z ful we stran tem w po rów na niu do pla ce bo
z ful we stran tem w ra mach II li nii le cze nia, po pro gre sji na
wcze śniej szej hor mo no te ra pii. W ba da niu tym udo wo dnio -
no istot ne sta ty stycz nie wy dłu że nie OS (9,4 mie sią ca) w po -
pu la cji cho rych na HR+/HER2-ujem ne go ra ka pier si po
pro gre sji na wcze śniej szej hor mo no te ra pii, nie za leż nie od
sta tu su me no pau zal ne go. Istot ne mu wy dłu że niu uległ rów -
nież czas do włą cze nia che mio te ra pii[20].

MO NARCH-3 to podwój nie za śle pio ne, ran do mi zo wa -
ne ba da nie kli nicz ne 3 fa zy oce nia ją ce abe ma cy klib lub pla -
ce bo w sko ja rze niu z nie ste ro i do wym in hi bi to rem aro ma ta -
zy. Włą czo no 493 po me no pau zal ne pa cjen tki z za a wan so -
wa nym hor mo no za leż nym, HER2-ujem nym ra kiem pier si
bez wcze śniej sze go le cze nia z po wo du cho ro by prze rzu to -
wej. Pa cjen ci otrzy my wa li abe ma cy klib bądź pla ce bo (150 mg
dwa ra zy dzien nie w try bie cią głym) plus ana stro zol w daw -
ce 1 mg lub le tro zol 2,5 mg w try bie cią głym. PFS był istot -
nie wy dłu żo ny w ra mie niu z abe ma cy kli bem (HR, 0,54;
95% CI, 0,41-0,72; p=0,00021; me dia na nie zo sta ła osią -
gnię ta, 14,7 mie się cy dla ra mie nia z pla ce bo)[21].

Naj czę ściej zgła sza ny mi dzia ła nia mi nie po żą da ny mi są
ko lej no: bie gun ka, za ka że nia, neu tro pe nia, nie do krwi stość,
zmę cze nie, nud no ści, wy mio ty i spa dek ape ty tu. Bie gun ka
jest naj czę ściej zgła sza nym dzia ła niem nie po żą da nym. Czę -
stość jej wy stę po wa nia by ła naj więk sza w pierw szym mie sią -
cu le cze nia abe ma cy kli bem, ule ga jąc zmniej sze niu w okre sie
później szym. We wszy st kich ba da niach me dia na cza su, ja ki
upły nął do mo men tu wy stą pie nia bie gun ki po raz pierw szy,

ŚWIAT MEDYCYNY I FARMACJI 100 STYCZEŃ 2021



wy no si ła 6 do 8 dni, a me dia na cza su trwa nia bie gun ki wy -
no si ła 9 do 12 dni (w stop niu 2 we dług CTC AE) i 6 do 
8 dni (stop nień III). Na si le nie bie gun ki zmniej sza ło się do po -
zio mu wyj ścio we go lub do mniej sze go stop nia po za sto so -
wa niu le cze nia wspo ma ga ją ce go, na przy kład lo pe ra mi du
i/lub po mo dy fi ka cji daw ki.

Neu tro pe nię zgła sza no czę sto (45,1%), a zmniej sze nie
licz by gra nu lo cy tów obo jęt no chłon nych stop nia III lub IV
(wy kry te w ba da niach la bo ra to ryj nych) zgło szo no u 28,2%
pa cjen tek otrzy mu ją cych abe ma cy klib w sko ja rze niu z in hi bi -
to ra mi aro ma ta zy lub ful we stran tem. Me dia na cza su, ja ki
upły nął do mo men tu wy stą pie nia neu tro pe nii stop nia III lub
IV, wy no si ła od 29 do 33 dni, a me dia na cza su upły wa ją ce -
go do chwi li jej ustą pie nia wy no si ła od 11 do 15 dni. Go -
rącz kę neu tro pe nicz ną zgło szo no u 0,9% pa cjen tów. 

Od chy le niem w ba da niach la bo ra to ryj nych nie bę dą cym
de fac to dzia ła niem nie po żą da nym jest zwięk sze nie stę że nia
kre a ty ni ny ob ser wo wa ne u 98,3% pa cjen tek. Wśród pa -
cjen tek otrzy mu ją cych tyl ko in hi bi tor aro ma ta zy lub ful we -
strant wzrost stę że nia kre a ty ni ny w su ro wi cy wy no sił 78,4%
osób. Abe ma cy klib po wo du je zwięk sze nie stę że nia kre a ty -
ni ny w su ro wi cy w wy ni ku za ha mo wa nia ak tyw no ści trans -
por te rów wy dzie la nia ka na li ko we go w ner kach, ale bez po -
gor sze nia czyn no ści kłę bu szków ner ko wych[19-22]. 

Jak do tej po ry, nie prze pro wa dzo no ran do mi zo wa nych
ba dań kli nicz nych po rów nu ją cych kon kret ne pre pa ra ty
wzglę dem sie bie. Ta kich in for ma cji być mo że do star czy
trwa ją ce ba da nie SO NIA – wie lo o środ ko we, ran do mi zo wa -
ne ba da nie kli nicz ne III fa zy. Pierw szo rzę do wym punk tem
koń co wym jest oce na, czy te ra pia sko ja rzo na nie ste ro i do -
wym in hi bi to rem aro ma ta zy + in hi bi tor CDK 4/6 jako le -
cze nie pierw szej li nii, a w przy pad ku pro gre sji – te ra pia ful -
we stran tem, po pra wia PFS w po rów na niu do mo no te ra pii
nie ste ro i do wym IA z na stę po wą te ra pią sko ja rzo ną ful we -
strant + in hi bi tor CDK 4/6 w przy pad ku pro gre sji[23].

Wy bór kon kret ne go pre pa ra tu po zo sta je na ten mo -
ment w ge stii kli ni cy sty, z uwzglę dnie niem cho rób współ i st -
nie ją cych pa cjen ta oraz pro fi lu to ksycz no ści le ku. Przy kła do -
wo, dla pa cjen tów z cho ro ba mi ukła du ser co wo-na czy nio -
we go pal bo cy klib wy da je się naj ko rzy st niej szą opcją, ma jąc
na uwa dze zwięk szo ne ry zy ko in cy den tów za krze po wo-za -
to ro wych pod czas te ra pii abe ma cy kli bem oraz wy dłu że nie
od stę pu QT w trak cie te ra pii ry bo cy kli bem. Po nad to pal bo -
cy klib wy da je się rów nież naj bez piecz niej szą opcją u pa cjen -
tów z nie wy dol no ścią ne rek i u pa cjen tów w trak cie po li te -
ra pii (>5 le ków) z po wo du cho rób współ i st nie ją cych. Jest to
szcze gól nie istot ne w po pu la cji star szych pa cjen tów, gdzie
sy tu a cje te czę sto współ i st nie ją. Z ostroż no ścią na le ży kwa -

li fi ko wać do te ra pii abe ma cy kli bem pa cjen tów z istot ny mi
cho ro ba mi prze wo du po kar mo we go, po nie waż nud no ści,
wy mio ty i bie gun ka są naj czę ściej opi sy wa ny mi skut ka mi
ubocz ny mi le ku. Na to miast, przy naj mniej hi po te tycz nie,
abe ma cy klib mo że być le kiem z wy bo ru u pa cjen tów
z prze rzu ta mi do ośrod ko we go ukła du ner wo we go z uwa -
gi na li po fil ność, zdol ność do ha mo wa nia po mpy P-gp oraz
in ne, do dat ko we me cha ni zmy dzia ła nia (CDK1 i CDK2).

Ro la che mio te ra pii w le cze niu za a wan so wa ne go ra ka pier si

W hor mo no za leż nym, HER2-ujem nym za a wan so wa -
nym ra ku pier si pre fe ro wa ną opcją lecz ni czą jest obe cnie
sko ja rze nie hor mo no te ra pii z in hi bi to rem CDK4/6 (we dług
kon sen su su ABC 5 opty mal nie w ra mach pierw szej li nii),
bądź w za leż no ści od do stęp no ści w dru gim rzu cie w sko ja -
rze niu z ful we stran tem. Przy wy bo rze stra te gii te ra peu tycz -
nej pa cjen tów z prze rzu ta mi trzew ny mi na le ży do kła dnie
oce nić pa cjen ta pod ką tem wy stę po wa nia wy znacz ni ków
tzw. kry zy na rzą do wej i po trze by szyb kiej kon tro li cho ro by.
Zgo dnie z wy tycz ny mi ABC 5 kry za na rzą do wa jest de fi nio -
wa na ja ko cięż ka dys funk cja na rzą do wa wy ra żo na po przez
ob ja wy, wy ni ki ba dań la bo ra to ryj nych oraz szyb ką pro gre sję
cho ro by no wo two ro wej. Nie jest to obe cność prze rzu tów
trzew nych sa ma w so bie. Stan ta ki wy ma ga pil ne go wdro że -
nia naj bar dziej efek tyw nej te ra pii. Przy kła dem mo że być
narastający po ziom bi li ru bi ny 1,5 > GGN przy bra ku dia -
gno zy ze spo łu Gil ber ta bądź me cha nicz nej prze szko dy
w od pły wie żół ci. Sza cun ko wo ok. 10-15% pa cjen tów z za -
awansowanym ra kiem pier si bę dzie pre zen to wać ob ja wy kry zy
na rzą do wej – ta po pu la cja cho rych to kan dy da ci do che mio te -
ra pii[7]. Po nad to, kry za na rzą do wa oraz ma syw ne za ję cie na rzą -
dów trzew nych (w oce nie ba da cza) by ły kry te ria mi wy klu cze -
nia w ba da niach PA LO MA-2, PA LO MA-3, MO NA LE E SA-3
i MO NARCH-3. W przy pad ku ko niecz no ści za sto so wa nia le -
cze nia cy to sta tycz ne go pre fe ro wa na jest mo no te ra pia, a wy -
bór po dyk to wa ny po wi nien być wcze śniej sto so wa ny mi le ka -
mi, ich to ksycz no ścią, cza sem wol nym od na wro tu, a tak że
pre fe ren cja mi pa cjent ki (pro po no wać moż na m.in. sche ma ty
opar te na wi no rel bi nie bądź ka pe cy ta bi nie).

Pod su mo wa nie

Ak tu al nie je ste śmy świad ka mi olbrzy mie go po stę pu, ja ki
do ko nu je się w te ra pii za a wan so wa ne go ra ka pier si.
Omówio ne w po wyż szym ar ty ku le le ki umoż li wia ją dłu go -
trwa łą kon tro lę nad tą nie u le czal ną cho ro bą. W du żych,
wie lo o środ ko wych, ran do mi zo wa nych ba da niach kli nicz -
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nych udo wo dnio no ich wpływ na czas wol ny od pro gre sji
oraz prze ży cie cał ko wi te. Pro fil to ksycz no ści jest prze wi dy -
wal ny, a skut ki ubocz ne ła two pod da ją się le cze niu. Po mi mo
bez sprzecz nej prze ło mo wej ro li, ja ką in hi bi to ry CDK 4/6
od gry wa ją w le cze niu ra ka pier si, przedmio tem dys ku sji po -
zo sta je m.in. opty mal na se kwen cja te ra pii (I vs II li nia) czy
iden ty fi ka cja bio mar ke rów po zwa la ją cych prze wi dzieć od -
po wiedź na te ra pię. Po nad to trwa ją ba da nia kli nicz ne
z udzia łem in hi bi to rów CDK 4/6 w le cze niu przedo pe ra cyj -
nym i uzu peł nia ją cym, tak więc moż na przy pu szczać, że
rów nież w tych wska za niach znaj dą za sto so wa nie.
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Mebeweryna 
w leczeniu zaburzeń czynnościowych jelit

Czyn no ścio we za bu rze nia je lit kla sy fi ko wa nie i roz po -
zna wa ne zgo dnie z Kry te ria mi Rzym ski mi IV są scho rze nia -
mi czę sto dia gno zo wa ny mi w po pu la cji ogól nej. Zło żo na pa -
to fi zjo lo ga tych za bu rzeń obej mu ją ca za bu rze nia osi mózgo -
wo-je li to wej z na kła da ją cy mi się na nie wie lo ma in ny mi
czyn ni ka mi jest nadal ukie run ko wa na głów nie na ła go dze nie
ob ja wów z prze wo du po kar mo we go. Ar ty kuł przed sta wia
cha rak te ry sty kę me be we ry ny – le ku roz kur cza ją ce go mię -
śnie gład kie prze wo du po kar mo we go i ła go dzą ce go do le gli -
wo ści bólo we wy stę pu ją ce w przy pad ku za bu rzeń czyn no -
ścio wych je lit.

Czyn no ścio we za bu rze nia je lit

We dług ak tu al nie obo wią zu ją cej kla sy fi ka cji za bu rzeń in -
te rak cji je li to wo-mózgo wych czyn no ścio we za bu rze nia je lit
roz po zna je my na pod sta wie Kry te riów Rzym skich IV z 2016
ro ku[1-5]. W do ku men cie tym sfor mu ło wa nie „czyn no ścio we”
z nie których nazw zo sta ło usu nię te, gdyż zmia ny pa to ge ne -
tycz ne w tych cho ro bach obej mu ją w du żej mie rze za bu rze -
nia osi mózgo wo-je li to wej, na które do dat ko wo wpły wa ją
za bu rze nia mo to ry ki prze wo du po kar mo we go. Po nad to
czyn ni ka mi na si la ją cy mi po wyż sze za bu rze nia są współ i st nie -
ją ca nadwraż li wość trzew na, za bu rze nia im mu no lo gicz ne

czy też za bu rze nia w za kre sie mi kro flo ry je li to wej, a tak że
zmia ny na po zio mie ośrod ko we go ukła du ner wo we go[1-3,6].
Etio pa to ge ne za za bu rzeń czyn no ścio wych je lit jest za tem
wie lo czyn ni ko wa. Ba zę za bu rzeń sta no wią nie pra wi dło wo -
ści osi je li to wo-mózgo wej, gdzie głów ny ele ment sta no wić
mo że mi kro bio ta je li to wa wpły wa ją ca mię dzy in ny mi na ak -
tyw ność ukła du im mu no lo gicz ne go je li ta. Za bu rze nie fi zjo lo -
gicz nej mi kro bio ty (dys bio za), die ta FOD MAPs (die ta z za -
war to ścią wę glo wo da nów ła two fer men tu ją cych, sła bo
wchła nia nych i o wy so kim ci śnie niu osmo tycz nym), zwięk -
szo na re ak tyw ność orga ni zmu na bodź ce stre so we, ist nie nie
nie ko rzy st nych czyn ni ków psy cho spo łecz nych czy też
współ i st nie ją ce za bu rze nia psy chicz ne wpły wa ją na zwięk -
sze nie prze pu szczal no ści ba rie ry je li to wej, co mo że in du ko -
wać za bu rze nia funk cji mo to rycz no-sen so rycz nych je li ta[6].

Za bu rze nia je li to we we dług Kry te riów Rzym skich IV
obej mu ją: ze spół je li ta nadwraż li we go – IBS (ir ri ta ble bo wel
syn dro me; C1), za par cie czyn no ścio we (C2), bie gun kę
czyn no ścio wą (C3), wzdę cia czyn no ścio we (C4), nie o kre -
ślo ne za bu rze nia czyn no ścio we je lit (C5) i za par cia wy wo ła -
ne opio i da mi (C6). 

W ze spo le je li ta draż li we go wy róż nia się 4 pod ty py:
C1a: IBS – C (po stać IBS z prze wa gą za parć – con sti pa tion),
C1b: IBS – D (po stać z prze wa gą stol ców bie gun ko wych –
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Role of mebeverine in treatment of functional bowel disorders
Summary

Functional gastrointestinal disorders (FGIDs), such as irritable bowel syndrome (IBS) or other bowel disorders (like functional constipation,

functional diarrhea or functional abdominal bloating) classified using the Rome Foundation criteria are frequently diagnosed in the general

population. Due to their complexed pathophysiology the treatment is so far aimed towards relieving gastrointestinal and psychological

symptoms mainly. The article presents characteristics of mebeverine, one of medications used in reducing symptoms of FGIDs.

Keywords: antispasmodics, irritable bowel syndrome, functional constipation, functional diarrhea, functional abdominal bloating
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diar rhea), C1c: IBS – M (po stać mie sza ną – mi xed) i C1d:
IBS – U (po stać nie skla sy fi ko wa ną – unc las si fied)[1-3,6].

Ze spół je li ta nadwraż li we go, roz po zna wa ny czę ściej
u ko biet, jest scho rze niem spo ty ka nym na wszy st kich sze ro -
ko ściach ge o gra ficz nych, a czę stość je go wy stę po wa nia na
świe cie w po pu la cji ogól nej sza cu je się na oko ło 11%, róż -
niąc się znacz nie w za leż no ści od po szcze gól nych kon ty nen -
tów i kra jów. W roz wo ju cho ro by bio rą udział czyn ni ki ge -
ne tycz ne, jest on też czę st szy u pa cjen tów, którzy prze by li
ostry in fek cyj ny epi zod za pa le nia żo łąd ko wo-je li to we go (tak
zwa ny po in fek cyj ny IBS). IBS cha rak te ry zu je się na wra ca ją -
cym bólem brzu cha, po ja wia ją cym się prze cięt nie co naj -
mniej 1 raz na dzień w cią gu ty go dnia w prze cią gu ostat nich
3 mie się cy, zwią za nym z de fe ka cją lub zmia ną za rów no ryt -
mu (czę sto ści) wy próż nień, jak i kon sy sten cji (wy glą du) stol -
ca. Ty po wo obe cne są za bu rze nia pod po sta cią za parć, bie -
gun ki lub na prze mien nie za parć i bie gun ki, jak rów nież
wzdęć i uczu cia nadmier ne go roz dę cia brzu cha[6,7]. 

Za par cie czyn no ścio we to utru dnio ne, rzad kie lub nie -
peł ne od da wa nie stol ca, a bie gun ka czyn no ścio wa to na wra -
ca ją ce lu źne lub wo dni ste stol ce, nie speł nia ją ce kry te riów
roz po zna nia IBS, cho ciaż mo gą wy stę po wać w nich za rów -
no ból brzu cha, jak i wzdę cia, jed nak ob ja wy te nie są ob ja -
wa mi do mi nu ją cy mi[6]. 

Wzdę cia czyn no ścio we okre śla ne są ja ko uczu cie peł no -
ści, uci sku, za trzy ma nia ga zów, które moż na oce nić obiek -
tyw nie przy po mo cy po mia ru ob wo du brzu cha, nie speł nia -
ją ce kry te riów in nych za bu rzeń czyn no ścio wych je lit[6]. 

Nie o kre ślo ne za bu rze nia czyn no ścio we je lit to wy stę po -
wa nie ob ja wów je li to wych, których nie da się wy ja śnić przy -
czy ną orga nicz ną i nie speł nia ją ce kry te riów dia gno stycz nych
IBS, za parć, bie gun ki czyn no ścio wej czy też wzdęć czyn no -
ścio wych[6]. 

W far ma ko te ra pii za bu rzeń czyn no ścio wych je lit sto so -
wa ne są pre pa ra ty dzia ła ją ce ob ja wo wo i do bie ra ne w za -
leż no ści od cha rak te ru zgła sza nych przez cho re go do le gli -
wo ści. W ła go dze niu do le gli wo ści bólo wych sto so wa ne są
le ki an ty cho li ner gicz ne, spa zmo li tycz ne oraz prze ciw wzdę -
cio we. Na le żą do nich mię dzy in ny mi dro ta we ry na, me be -
we ry na, tri me bu ty na, al we ry na, hio scy na, bro mek pi na we -
rium, ole jek mię ty pie przo wej oraz sy me ty kon. Za sto so wa -
nie znaj du ją rów nież le ki mo dy fi ku ją ce czu cie trzew ne
(trój pier ście nio we le ki prze ciw de pre syj ne, in hi bi to ry zwrot -
ne go wy chwy tu se ro to ni ny, an ta go ni ści re cep to rów se ro to -
ni ner gicz nych). Sto so wa ne są pro bio ty ki, jak rów nież le ki
po bu dza ją ce bądź ha mu ją ce wy dzie la nie w je li cie gru bym (li -
na klo tyd, lu bi pro ston, lo pe ra mid, lak tu lo za). Wy mie nio ne
po wy żej le ki cho li no li tycz ne i spa zmo li tycz ne, w tym me be -

we ry na, po za swo im dzia ła niem prze ciw bólo wym wy ka zu ją
rów nież dzia ła nie w bie gun ko wej po sta ci IBS. Far ma ko te ra -
pia po win na być pro wa dzo na rów no le gle z po stę po wa niem
die te tycz nym i mo dy fi ka cją sty lu ży cia[8-10]. 

Me be we ry na

Me be we ry na to �- fe ny lo e ty la mi no wa po chod na re zer -
pi ny. Sto so wa na jest w ga stro en te ro lo gii w po sta ci chlo ro -
wo dor ku me be we ry ny od lat 60. ubie głe go wie ku, choć
me cha nizm jej dzia ła nia nie jest nadal do koń ca po zna ny[10,11]. 

Me be we ry na bez po śre dnio blo ku je za leż ne od na pię cia
ka na ły so do we i ha mu je we wnątrz ko mór ko wą aku mu la cję
jo nów wap nia. Ha mu ją co wpły wa rów nież na wy chwyt
zwrot ny no ra dre na li ny, a tak że wy ka zu je miej sco we dzia ła -
nie znie czu la ją ce. Wy biór cze dzia ła nie me be we ry ny na
prze wód po kar mo wy tłu ma czo ne jest jej wpły wem na
zwrot ne wchła nia nie wo dy w je li cie gru bym[11]. 

Efekt far ma ko dy na micz ny me be we ry ny prze ja wia się
roz kur cze niem mię śni gład kich, bez po wo do wa nia ich hi po -
to nii oraz bez za bu rze nia pra wi dło wej pe ry stal ty ki je lit (jak
by wa w przy pad ku le ków an ty cho li ner gicz nych)[12-16]. 

Me be we ry na sto so wa na jest do u st nie (w po sta ci ka psu -
łek o przedłu żo nym dzia ła niu lub ta ble tek), a jej ab sorp cja
jest szyb ka i cał ko wi ta. Wie lo krot ne po da wa nie le ku nie po -
wo du je zna czą cej, a tym sa mym to ksycz nej ku mu la cji sub -
stan cji czyn nej le ku[12-16].

Me be we ry na me ta bo li zo wa na jest przez este ra zy oso -
czo we do nie czyn nych me ta bo li tów: kwa su we ra tro we go
i al ko ho lu me be we ry ny, a na stęp nie do de me ty lo wa ne go
kwa su kar bo ksy lo we go, które wy da la ne są z mo czem. Kwas
kar bo ksy lo wy, bę dą cy głów nym me ta bo li tem me be we ry ny
w oso czu, eli mi no wa ny jest rów nież dro gą ner ko wą[12-16].

W sta nie sta cjo nar nym le ku okres pół tr wa nia me be we -
ry ny w po sta ci me ta bo li tu wy no si 5,77 go dzi ny, a jej stę że -
nie ma ksy mal ne 804 ng/ml. Bio do stęp ność me be we ry ny
po da wa nej w po sta ci ka psu łek o przedłu żo nym dzia ła niu
wy no si 97%[12-16].

Me be we ry na cha rak te ry zu je się rzad ko wy stę pu ją cy mi
dzia ła nia mi nie po żą da ny mi, po nie waż nie wy ka zu je dzia ła nia
an ty cho li ner gicz ne go. Nie ob ser wu je się nie po żą da nych
dzia łań wy ni ka ją cych z za blo ko wa nia ukła du przy współ czul -
ne go (w tym na przy kład za ha mo wa nia pe ry stal ty ki, su cho -
ści w ja mie ust nej, su cho ści skóry i błon ślu zo wych czy też
wy stę po wa nia ta chy kar dii). Stwier dza no nie licz ne dzia ła nia
nie po żą da ne pod po sta cią re ak cji nadwraż li wo ści (zwła szcza
wy stę po wa nie zmian skór nych), a tak że za bu rzeń ze stro ny
ukła du im mu no lo gicz ne go czy też re ak cji nadwraż li wo ści
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(po krzyw ka, obrzęk na czy nio ru cho wy, obrzęk twa rzy,
wysypka). 

W przy pad ku przedaw ko wa nia mo że wy stą pić po bu -
dze nie ośrod ko we go ukła du ner wo we go, cho ciaż za sto -
so wa nie me be we ry ny w zbyt wy so kich daw kach nie pro -
wa dzi ło do wy stą pie nia ob ja wów przedaw ko wa nia, a je -
śli ob ja wy te wy stą pi ły, to by ły one ła god ne i szyb ko
ustę pu ją ce[12-16].

W prze pro wa dzo nych ba da niach przed kli nicz nych do ty -
czą cych bez pie czeń stwa sto so wa nia le ku nie wy ka za no
szko dli we go dzia ła nia za rów no na płod ność męż czyzn, jak
i ko biet, lecz to ksycz ny wpływ na re pro duk cję nadal nie zo -
stał wy star cza ją co zba da ny, cho ciaż w ba da niach ge no to -
ksycz no ści nie wy ka za no szko dli we go dzia ła nia me be we ry -
ny za rów no in vi vo, jak i in vi tro. W przy pad ku cią ży ze
wzglę du na ogra ni czo ne da ne kli nicz ne me be we ry na nie jest
le kiem za le ca nym[12-16]. W okre sie lak ta cji uwa ża na jest jed nak
za lek umiar ko wa nie bez piecz ny, praw do po dob nie kom pa -
ty bil ny z lak ta cją i pre fe ro wa ny ja ko lek roz kur czo wy[17,18]. 

Ak tu al nie na ryn ku pol skim do stęp nych jest 5 po sta ci me -
be we ry ny (https://pub.re je stry me dycz ne.csioz.gov.pl/#re -
sults – da ne na dzień 14.01.2020)[19]: ta blet ki, ta blet ki dra żo -
wa ne, ka psuł ki o przedłu żo nym uwal nia niu i ka psuł ki
o przedłu żo nym uwal nia niu twar de oraz ka psuł ki o zmo dy -
fi ko wa nym uwal nia niu w daw kach 135 mg i 200 mg. Sto so -
wa na jest zwy kle 2 ra zy dzien nie (daw ka 200 mg) lub do 
3 ra zy dzien nie (daw ka 135 mg)[12-16].

W ba da niach kli nicz nych z ran do mi za cją kon tro lo wa nych
pla ce bo me be we ry na nie prze wyż sza ła swo ją sku tecz no ścią
pla ce bo w za kre sie ła go dze nia ob ja wów IBS ogółem, co po -
twier dzi ły trzy me ta a na li zy i prze glą dy sy ste ma tycz ne[7]. Wy -
ka za ła na to miast zmniej sze nie na si le nia ob ja wów (ha mo wa -
nie pe ry stal ty ki) w ba da niach kon tro lo wa nych bez gru py
z za sto so wa niem pla ce bo[9]. Sta ty stycz nie sku tecz ność kli -
nicz na me be we ry ny w le cze niu bólu w IBS jest po rów ny -
wal na do efek tu pla ce bo, co po ka za ła me ta a na li za w 2010
ro ku przed sta wio na w „World Jo ur nal of Ga stro en te ro lo -
gy”[20]. Po mi mo te go, me be we ry na sta no wi je den z le ków
z wy bo ru sto so wa nych w te ra pii po sta ci bie gun ko wej ze -
spo łu je li ta draż li we go – w ba da niu opu bli ko wa nym w 2019
ro ku[21] sto so wa na w daw ce 200 mg w po sta ci o kon tro lo -
wa nym uwal nia niu wy ka za ła umiar ko wa ny efekt w le cze niu
pa cjen tów z bie gun ko wą po sta cią IBS. Au to rzy pra cy po stu -
lu ją sto so wa nie me be we ry ny w ła god nej i umiar ko wa nej
po sta ci czyn no ścio wych za bu rzeń zwią za nych z bie gun ką,
pod kre śla jąc jed nak, że nie jest ona ide al nym wy bo rem
u pa cjen tów z cięż ki mi po sta cia mi tych za bu rzeń[21]. Sto so -
wa nie me be we ry ny mo że mieć jed nak istot ne zna cze nie dla

po pra wy ja ko ści ży cia za leż nej od sta nu zdro wia. Pro spek -
tyw ne ba da nie ob ser wa cyj ne prze pro wa dzo ne w ko hor cie
pa cjen tów z ze spo łem je li ta draż li we go sto su ją cych me be -
we ry nę, które go wy ni ki przed sta wio no w 2014 ro ku, po ka -
za ło zna czą cą po pra wę ja ko ści ży cia oce nia nej za po mo cą
kwe stio na riu szy[22]. 

Ze wzglę du na ma łą licz bę dzia łań nie po żą da nych, do brą
ak cep ta cję le ku przez cho rych i po pra wę ja ko ści ży cia, po -
mi mo bra ku twar dych do wo dów na sku tecz ność me be we -
ry ny, wy da je się ona do brym wy bo rem u cho rych z czyn no -
ścio wy mi za bu rze nia mi pra cy je lit, zwła szcza tych, w których
bie gun ka jest ob ja wem do mi nu ją cym.
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Nedal  (Nebivololum).  Skład i postać:  Każda tabletka zawiera 5 mg nebiwololu, co odpowiada 5,45 mg nebiwololu chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 85,96 mg laktozy jednowodnej w 1 
tabletce. Wskazania: Leczenie nadciśnienia tętniczego samoistnego. Leczenie stabilnej, łagodnej i umiarkowanej, przewlekłej niewydolności serca, jako uzupełnienie standardowej terapii u pacjentów w podeszłym wieku (70 lat lub 
więcej). Leczenie objawowe stabilnej choroby wieńcowej serca. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie: Nadciśnienie tętnicze: Dorośli: Dawka wynosi jedną tabletkę (5 mg) na dobę, najlepiej przyjmowaną o stałej porze 
każdego dnia. Działanie obniżające ciśnienie tętnicze występuje po l-2 tygodniach leczenia. W rzadkich przypadkach optymalne działanie leku może wystąpić dopiero po 4 tygodniach. Leczenie skojarzone z innymi lekami 
przeciwnadciśnieniowymi: Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą być stosowane w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi. Jak dotąd, addycyjne działanie przeciwnadciśnieniowe 
obserwowano jedynie podczas jednoczesnego stosowania leku Nedal z hydrochlorotiazydem w dawce 12,5-25 mg. Pacjenci z niewydolnością nerek: Zalecana dawka początkowa dla pacjentów z niewydolnością nerek wynosi 2,5 mg na 
dobę. W razie konieczności dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. Pacjenci z niewydolnością wątroby: Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby lub zaburzeniami czynności wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie leku 
Nedal u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku: U pacjentów w wieku powyżej 65 lat zalecana dawka początkowa wynosi 2,5 mg na dobę. W razie potrzeby dawkę dobową można zwiększyć do 5 mg. 
Jednocześnie, ze względu na ograniczone doświadczenie u osób w wieku powyżej 75 lat, należy zachować ostrożność i ściśle obserwować pacjentów. Dzieci i młodzież: Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca 
się stosowania u dzieci i młodzieży. Przewlekła niewydolność serca: Leczenie stabilnej przewlekłej niewydolności serca należy rozpocząć poprzez stopniowe zwiększanie dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej, określonej 
dla każdego pacjenta. Pacjenci powinni mieć stabilną przewlekłą niewydolność serca bez ostrej niewydolności przez ostatnie sześć tygodni. Zaleca się, aby lekarz prowadzący miał doświadczenie w leczeniu przewlekłej niewydolności serca. 
U pacjentów otrzymujących leki działające na układ sercowo-naczyniowy, w tym leki moczopędne i (lub) digoksynę, i (lub) inhibitory ACE, i (lub) antagonistów receptora angiotensyny II, dawkowanie tych leków powinno być ustabilizowane 
podczas ostatnich dwóch tygodni przed rozpoczęciem leczenia lekiem Nedal. Dawkę początkową należy zwiększać co 1-2 tygodnie w zależności od tolerancji leku przez pacjenta: 1,25 mg nebiwololu, zwiększyć do 2,5 mg nebiwololu raz 
na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i następnie do 10 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka wynosi 10 mg nebiwololu raz na dobę. Rozpoczęcie leczenia i każde zwiększenie dawki powinno być wykonane pod nadzorem 
doświadczonego lekarza, trwającym co najmniej 2 godziny, dla upewnienia się, że stan kliniczny pacjenta pozostaje stabilny (zwłaszcza ciśnienie tętnicze krwi, częstość akcji serca, zaburzenia przewodzenia, objawy nasilenia niewydolności 
serca). Występowanie działań niepożądanych może uniemożliwiać leczenie maksymalną zalecaną dawką leku. W razie konieczności dawkę podtrzymującą można również stopniowo zmniejszać i ponownie zwiększać, jeżeli jest to 
wskazane. Podczas stopniowego zwiększania dawki, w przypadku nasilenia niewydolności serca lub nietolerancji leku, najpierw zalecane jest zmniejszenie dawki nebiwololu lub, w razie konieczności, natychmiastowe przerwanie leczenia 
(w przypadku ciężkiego niedociśnienia tętniczego, nasilenia niewydolności serca z ostrym obrzękiem płuc, wstrząsu kardiogennego, objawowej bradykardii lub bloku przedsionkowo-komorowego). Leczenie stabilnej przewlekłej 
niewydolności serca nebiwololem jest zwykle leczeniem długotrwałym. Nie zaleca się nagłego przerywania leczenia nebiwololem, ponieważ może to prowadzić do przejściowego nasilenia niewydolności serca. Jeśli przerwanie leczenia 
jest konieczne, dawka powinna być zmniejszana stopniowo, o połowę co tydzień. Pacjenci z niewydolnością nerek: Nie jest wymagane dostosowanie dawki w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności nerek, gdyż dawkę 
zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Brak doświadczenia u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥ 250 μmol/l). Dlatego stosowanie nebiwololu u tych pacjentów 
nie jest zalecane. Pacjenci z niewydolnością wątroby: Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie leku Nedal u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku: Nie jest 
wymagane dostosowanie dawki, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Dzieci i młodzież: Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci i 
młodzieży. Choroba wieńcowa: Dorośli - Leczenie stabilnej choroby wieńcowej należy rozpocząć poprzez stopniowe zwiększanie dawki, aż do uzyskania optymalnej dawki podtrzymującej określonej dla każdego pacjenta. Dawkę 
początkową należy zwiększać co 1-2 tygodnie w zależności od tolerancji leku przez pacjenta: 1,25 mg nebiwololu, zwiększyć do 2,5 mg nebiwololu raz na dobę, następnie do 5 mg raz na dobę i następnie do 10 mg raz na dobę. Maksymalna 
zalecana dawka wynosi 10 mg nebiwololu raz na dobę. Pacjenci z niewydolnością nerek - Nie jest wymagane dostosowanie dawki w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności nerek, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do 
dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Brak doświadczenia u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (stężenie kreatyniny w surowicy ≥ 250 μmol/l). Dlatego stosowanie nebiwololu u tych pacjentów nie jest zalecane. Pacjenci 
z niewydolnością wątroby - Dane dotyczące pacjentów z niewydolnością wątroby są ograniczone. Dlatego stosowanie leku Nedal u tych pacjentów jest przeciwwskazane. Pacjenci w podeszłym wieku - Nie jest wymagane dostosowanie 
dawki, gdyż dawkę zwiększa się stopniowo do dawki maksymalnej tolerowanej przez pacjenta. Dzieci i młodzież - Nie przeprowadzono badań u dzieci i młodzieży. Dlatego nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży. Sposób podawania: 
Tabletkę lub jej części należy połknąć, popijając wystarczającą ilością płynu (np. jedną szklanką wody). Tabletki mogą być przyjmowane z pokarmem lub bez pokarmu. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Niewydolność wątroby lub zaburzenia czynności wątroby. Ostra niewydolność serca, wstrząs kardiogenny lub epizody niewyrównanej niewydolności serca wymagające dożylnego podawania leków 
o działaniu inotropowym dodatnim. Dodatkowo, podobnie jak inne leki beta-adrenolityczne, Nedal jest przeciwwskazany w zespole chorej zatoki, w tym bloku zatokowo-przedsionkowym; bloku serca drugiego i trzeciego stopnia (bez 
rozrusznika); skurczu oskrzeli i astmie oskrzelowej w wywiadzie; nieleczonym guzie chromochłonnym nadnerczy; kwasicy metabolicznej; bradykardii (czynność serca < 60 uderzeń na minutę przed rozpoczęciem leczenia); niedociśnieniu 
tętniczym (skurczowe ciśnienie tętnicze krwi < 90 mmHg); ciężkich zaburzeniach krążenia obwodowego. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Poniższe ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczą wszystkich leków blokujących 
receptory beta-adrenergiczne. Znieczulenie ogólne: Utrzymująca się blokada receptorów beta-adrenergicznych zmniejsza ryzyko arytmii w czasie wprowadzenia do znieczulenia oraz intubacji. Jeśli blokada receptorów beta-adrenergicznych 
jest przerywana w celu przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego, należy przerwać podawanie beta-adrenolityków co najmniej na 24 godziny przed zabiegiem. Należy zachować ostrożność podczas stosowania niektórych 
środków znieczulających, wpływających depresyjnie na mięsień sercowy. Można zapobiec wystąpieniu reakcji ze strony nerwu błędnego poprzez dożylne podanie atropiny. Układ sercowo-naczyniowy: Nie należy stosować leków beta-
adrenolitycznych u pacjentów z nieleczoną zastoinową niewydolnością serca, aż do ustabilizowania się ich stanu. U pacjentów z chorobą niedokrwienną serca leczenie beta-adrenolitykami należy przerywać stopniowo, tj. przez ponad 1-2 
tygodnie. W razie konieczności należy w tym samym czasie rozpocząć leczenie zastępcze, aby zapobiec zaostrzeniu dławicy piersiowej. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą wywoływać bradykardię: jeśli częstość tętna wynosi 
poniżej 50-55 uderzeń na minutę w spoczynku i (lub) pacjent odczuwa objawy wskazujące na bradykardię, dawkę należy zmniejszyć. Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania leków beta-adrenolitycznych: u pacjentów z 
zaburzeniami krążenia obwodowego (choroba lub objaw Raynauda, chromanie przestankowe), ponieważ może wystąpić zaostrzenie tych zaburzeń; u pacjentów z blokiem serca pierwszego stopnia, z powodu wydłużenia przez beta-
adrenolityki czasu przewodzenia; u pacjentów z dławicą piersiową typu Prinzmetala z powodu ryzyka niehamowanego skurczu tętnic wieńcowych za pośrednictwem receptorów alfa: leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą 
zwiększać liczbę i czas trwania napadów dławicowych. Zwykle nie zaleca się jednoczesnego podawania nebiwololu z antagonistami wapnia typu werapamilu i diltiazemu, z lekami przeciwarytmicznymi klasy I oraz z lekami 
przeciwnadciśnieniowymi działającymi ośrodkowo. Metabolizm/układ endokrynologiczny: Nedal nie wpływa na stężenie glukozy u pacjentów z cukrzycą. Mimo to należy zachować ostrożność u tych pacjentów, ponieważ nebiwolol może 
maskować niektóre objawy hipoglikemii (tachykardia, kołatanie serca). Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą maskować objawy tachykardii w nadczynności tarczycy. Nagłe odstawienie produktu może nasilić objawy. Układ 
oddechowy: U pacjentów z przewlekłymi obturacyjnymi chorobami płuc leki blokujące receptory beta-adrenergiczne należy stosować ostrożnie, ponieważ leki te mogą nasilać zwężenie dróg oddechowych. Inne: Pacjenci z łuszczycą w 
wywiadzie powinni przyjmować beta-adrenolityki jedynie po dokładnym rozważeniu. Leki blokujące receptory beta-adrenergiczne mogą zwiększać wrażliwość na alergeny oraz ciężkość reakcji anafilaktycznych. Rozpoczęcie leczenia 
przewlekłej niewydolności serca nebiwololem wymaga regularnej obserwacji. Nie należy nagle przerywać leczenia, chyba że jest to wyraźnie zalecone. Produkt leczniczy zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u 
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Działania niepożądane: Oddzielnie wymieniono objawy niepożądane występujące podczas 
leczenia nadciśnienia tętniczego i przewlekłej niewydolności serca ze względu na różnice pomiędzy chorobami podstawowymi. Nadciśnienie tętnicze Zgłoszone działania niepożądane, które w większości przypadków miały nasilenie od 
łagodnego do umiarkowanego, wymieniono poniżej według klasyfikacji układowo-narządowej oraz częstości występowania: często (≥1/100 do <1/10); niezbyt często (≥1/1000 do <1/100); bardzo rzadko (<1/10000); nieznana 
(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego: Częstość nieznana: obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość; Zaburzenia psychiczne: Niezbyt często: koszmary senne, depresja; 
Zaburzenia układu nerwowego: Często: bóle głowy, zawroty głowy, parestezje; Bardzo rzadko: omdlenia; Zaburzenia oka: Niezbyt często: zaburzenia widzenia; Zaburzenia serca: Niezbyt często: bradykardia, niewydolność serca, 
spowolnienie przewodzenia przedsionkowo-komorowego/blok przedsionkowo-komorowy; Zaburzenia naczyniowe: Niezbyt często: niedociśnienie tętnicze, chromanie przestankowe (lub jego nasilenie); Zaburzenia układu oddechowego, 
klatki piersiowej i śródpiersia: Często: duszność, Niezbyt często: skurcz oskrzeli; Zaburzenia żołądka i jelit: Często: zaparcia, nudności, biegunka, Niezbyt często: niestrawność, wzdęcia, wymioty; Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: Niezbyt 
często: świąd, wysypka rumieniowa, Bardzo rzadko: nasilenie łuszczycy; Częstość nieznana: pokrzywka. Zaburzenia układu rozrodczego i piersi: Niezbyt często: impotencja; Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: Często: zmęczenie, 
obrzęk. Podczas stosowania niektórych leków blokujących receptory beta-adrenergiczne obserwowano także następujące działania niepożądane: omamy, psychozy, splątanie, oziębienie/zasinienie kończyn, objaw Raynauda, suchość oczu 
i zespół oczno-śluzówkowo-skórny typowy dla praktololu. Przewlekła niewydolność serca Dostępne są dane dotyczące działań niepożądanych występujących u pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca pochodzące z jednego 
kontrolowanego placebo badania klinicznego z udziałem 1067 pacjentów otrzymujących nebiwolol i 1061 pacjentów otrzymujących placebo. W badaniu tym działania niepożądane, których związek z leczeniem oceniano jako możliwy, 
zostały zgłoszone łącznie przez 449 pacjentów otrzymujących nebiwolol (42,1%) w porównaniu do 334 pacjentów otrzymujących placebo (31,5%). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi u pacjentów otrzymujących 
nebiwolol były bradykardia i zawroty głowy, oba wystąpiły u około 11% pacjentów. Częstość występowania wśród pacjentów otrzymujących placebo wynosiła odpowiednio około 2% i 7%. Stwierdzono następujące częstości występowania 
działań niepożądanych (których związek z lekiem oceniano przynajmniej jako możliwy), które uznano za specyficznie związane z leczeniem przewlekłej niewydolności serca: nasilenie niewydolności serca wystąpiło u 5,8% pacjentów 
otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 5,2% pacjentów otrzymujących placebo; ortostatyczne niedociśnienie tętnicze odnotowano u 2,1% pacjentów otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 1,0% pacjentów otrzymujących 
placebo; nietolerancja leku wystąpiła u 1,6% pacjentów otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 0,8% pacjentów otrzymujących placebo; blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia wystąpił u 1,4% pacjentów otrzymujących 
nebiwolol w porównaniu do 0,9% pacjentów otrzymujących placebo; obrzęki kończyn dolnych odnotowano u 1,0% pacjentów otrzymujących nebiwolol w porównaniu do 0,2% pacjentów otrzymujących placebo. Zgłaszanie 
podejrzewanych działań niepożądanych Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania 
produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa; tel.: +48 22 49 21 301; faks: +48 22 49 21 309; strona internetowa: https://smz.ezdrowie.
gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot odpowiedzialny: Polfa Warszawa S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 14542 wydane przez MZ. Dodatkowych informacji o 
leku udziela: Polpharma Biuro Handlowe Sp. z o.o., ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa; tel.: +48 22 364 61 00; faks: +48 22 364 61 02; www.polpharma.pl. Lek wydawany na podstawie recepty. Cena urzędowa detaliczna leku Nedal 
5 mg x 28 tabl. wynosi w PLN: 17,95. Kwota dopłaty pacjenta (We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji) wynosi w PLN: 10,05. ChPL: 2020.03.16.
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*  Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 stycznia 2021 r.
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Mebeweryna   200 mg   30 kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu

MEBEWERYNA

1
SKRÓCONA INFORMACJA O LEKU
Auroverin MR, 200 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde. Skład: każda kapsułka zawiera 200 mg me-
beweryny chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda kapsułka zawiera do 23,81 mg sacha-
rozy. Wskazania do stosowania: Objawowe leczenie zespołu jelita drażliwego. Dawkowanie: Dorośli i dzieci w wie-
ku powyżej 10 lat: jedna kapsułka 200 mg dwa razy na dobę, przyjmowane jedna rano i jedna wieczorem. Auroverin 
MR nie jest wskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 10 lat, gdyż bezpieczeństwo stosowania i skuteczność 
w tej grupie wiekowej nie zostały ustalone. Szczególne grupy pacjentów: nie przeprowadzono badań dotyczących 
dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Na podstawie do-
stępnych danych uzyskanych po wprowadzeniu produktu do obrotu nie przewiduje się specyficznego ryzyka u pa-
cjentów w podeszłym wieku, z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na 
substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności doty-
czące stosowania: Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem 
złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować tego leku. 
Działania niepożądane: Odnotowano następujące działania niepożądane po wprowadzeniu produktu do obrotu. 
Na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości ich występowania. Nadwrażliwość (reakcje anafilak-
tyczne), pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, wysypka. Numer pozwolenia na dopuszczenie do 
obrotu: 24186. Kategoria dostępności: Produkt leczniczy wydawany z przepisu lekarza – Rp. Odpłatność: Produkt 
leczniczy pełnopłatny. Podmiot odpowiedzialny: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Sokratesa 13D lokal 27,  
01-909 Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce produktu leczniczego (data ostatniej  
rewizji doku mentu: październik 2019). Wszelkich informacji udziela: Aurovitas Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Ostro-
bramska 95, 04-118 Warszawa, tel. +22 311 20 00, e-mail: office@aurovitas.pl, www.aurovitas.pl. AU
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1. Auroverin MR, data wprowadzenia na rynek  02.2018 r, dane IMS Date view z 08.2020 r.
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