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Leczenie POChP – 
zasady postępowania

W ar ty ku le przed sta wio no wy bra ne za sa dy po ste po wa -
nia w roz po zna wa niu i le cze niu PO ChP. Omówio no zna -
cze nie ba da nia spi ro me trycz ne go w roz po zna niu PO ChP
w wa run kach pan de mii. Wy mie nio no za sa dy po stę po wa nia
po za far ma ko lo gicz ne go i ko niecz ność in dy wi du al ne go
podej ścia do cho re go. Pod sta wą far ma ko te ra pii PO ChP są
le ki wziew ne – omówio no sche ma ty wy bo ru le cze nia, a tak -
że czyn ni ki wpły wa ją ce na wy bór in ha la to ra.

PO ChP jest cho ro bą czę stą. Uwa ża się, że do ty czy ok. 10%
osób po 40 r.ż. i rów nie czę sto ko biet co męż czyzn[1]. Roz po -
zna je się ją na pod sta wie wy wia dów (ka szel, na ra sta ją ca du -
szność wy sił ko wa, pa le nie pa pie ro sów lub na ra że nie na in ne
czyn ni ki szko dli we). Do roz po zna nia ko niecz ne jest rów nież
ba da nie spi ro me trycz ne wy ko na ne po le ku roz sze rza ją cym
oskrze la i po twier dze nie w ten spo sób nie od wra cal nej ob tu ra -
cji. Ba da nie wy ko nu je się 10–15 mi nut po po da niu 400 �g sal -
bu ta mo lu lub 30–45 mi nut po po da niu 160 �g brom ku ipra tro -
pium (lub obu tych le ków). PO ChP roz po zna je się, je że li sto su -
nek na tę żo nej pierw szo se kun do wej ob ję to ści wy de cho wej
(FEV1) do na tę żo nej po jem no ści ży cio wej (FVC) wy no si <0,7.

Ba da nie spi ro me trycz ne jest tak że ko niecz ne do oce ny na -
si le nia ob tu ra cji, oce ny pro gre sji cho ro by, a tak że u cho rych na
PO ChP, u których jest pla no wa ny za bieg ope ra cyj ny lub jest to
wymagane do wnio sku ren to we go. W ce lu kon tro li prze bie gu
cho ro by po win no być wy ko ny wa ne u cho rych na PO ChP co
naj mniej raz do ro ku, a tak że po ustą pie niu za o strze nia.

Mi mo że pan de mia na kil ka mie się cy utru dni ła wy ko ny -
wa nie te go ba da nia, to w okre ślo nych przy pad kach, gdy by -
ło ono ko niecz ne, wy ko ny wa ło się je, np. gdy cho ry
z podej rze niem PO ChP nie mógł do stać le ków na ry czałt
bez po twier dze nia roz po zna nia ba da niem spi ro me trycz -
nym. Wy ko na nie spi ro me trii w tych wa run kach wy ma ga ło
speł nie nia wy mo gów sa ni tar nych chro nią cych za rów no per -
so nel wy ko nu ją cy ba da nia, jak i po zo sta łych pa cjen tów.
PTChP wy da ło za le ce nia do ty czą ce wy ko ny wa nia te go ba -
da nia w wa run kach pan de mii[2]. Na le ży rów nież pa mię tać
o tym, że PO ChP jest zbyt rzad ko roz po zna wa ne, praw do -
po dob nie oko ło po ło wa cho rych nie ma roz po zna nia cho -
ro by i nie jest le czo na. O re gu lar nym wy ko na niu spi ro me trii
trze ba pa mię tać u wszy st kich osób pa lą cych po 40. ro ku ży -
cia. Wte dy moż na mieć nadzie ję na wcze sne roz po zna nie
PO ChP, za ha mo wa nie zmian w ukła dzie od de cho wym
i naj sku tecz niej sze le cze nie.

Ba da nie spi ro me trycz ne jest pro ste, ale wy ma ga do -
świad czo ne go per so ne lu za rów no wy ko nu ją ce go ba da nie,
jak i in ter pre tu ją ce go wy nik. W dal szym cią gu w wie lu
ośrod kach sta no wi to po waż ny pro blem. In ter pre ta cja wy -
ni ku ba da nia mu si obej mo wać oce nę pra wi dło wo ści je go
wy ko na nia. Są to m.in. pra wi dło wy kształt krzy wej prze -
pływ-ob ję tość (rów ny prze bieg, bez prze rw i nie re gu lar ne -
go za pi su), czas trwa nia prze rwy mię dzy wde chem a wy de -
chem krót szy niż 1 se kun da, czas trwa nia wy de chu wy star -

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI 8 LIPIEC 2021

Management of COPD
Summary

This article reviews selected aspects of COPD diagnosis and treatment. Specifically, the role and the interpretation of spirometry, inhaled

therapy and factors influencing the choice of the inhaler are discussed. Additionally, non-farmacological approaches and patient-centred

management are explored.

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, inhalation therapy

Słowa kluczowe: przewlekła obturacyjna choroba płuc, zasady leczenia lekami wziewnymi

PULMONOLOGIA I ALERGOLOGIA







cza ją cy do osią gnię cia pla te au na krzy wej wy de cho wej, 
min. 6 s. U cho rych z cięż ką po sta cią PO ChP wy dech mo -
że trwać znacz nie dłu żej, a pla te au nie uda je się uzy skać.

Stra te gie po stę po wa nia dia gno stycz ne go i te ra peu tycz -
ne go w PO ChP wy zna cza ją kra jo we i mię dzy na ro do we za -
le ce nia (GOLD, BTS, ATS, PTChP). GOLD od po nad 20 lat
wy da je za le ce nia do ty czą ce roz po zna wa nia, le cze nia i za po -
bie ga nia PO ChP. Są one opar te na wy ni kach prze pro wa -
dzo nych ba dań, a nie które na do świad cze niu gro na na u -
kow ców bio rą cych udział w ich opra co wy wa niu. W cią gu
te go cza su po ja wi ły się za rów no no we le ki, jak i no we me -
to dy ich po da wa nia[3]. 

Zgo dnie z ostat ni mi wy tycz ny mi GOLD[4] pla nu jąc le cze -
nie, na le ży brać pod uwa gę za rów no le cze nie far ma ko lo -
gicz ne, jak i in ne po za far ma ko lo gicz ne me to dy le cze nia.
Wśród nich:
❑ uni ka nie czyn ni ków ry zy ka, ta kich jak pa le nie, a u cho -

rych nadal pa lą cych – ak tyw ne dzia ła nia w ce lu odzwy -
cza je nia od pa le nia,

❑ szcze pie nie prze ciw ko gry pie co ro ku,
❑ szcze pie nie prze ciw ko pneu mo ko kom,
❑ re gu lar na ak tyw ność fi zycz na,
❑ po ra dnic two ży wie nio we,
❑ re gu lar ne spraw dza nie tech ni ki in ha la cji le ków,
❑ tle no te ra pia do mo wa i we nty la cja nie in wa zyj na dla cho -

rych z nie wy dol no ścią od de cho wą,
❑ re ha bi li ta cja pul mo no lo gicz na.

W szcze gól nych wska za niach – le cze nie in wa zyj ne: usu -
nię cie pę che rzy ro ze dmo wych, zmniej sze nie ob ję to ści płu -
ca (LVRS) i prze szczep płu ca.

Jed nak naj waż niej sze dla każ de go cho re go jest in dy wi du al -
ne podej ście i bra nie pod uwa gę róż no ra kich uwa run ko wań –
ro dzin nych, spo łecz nych, za wo do wych, ma ją cych wpływ na
stan cho re go. In dy wi du a li za cja po stę po wa nia do ty czy tak że
wy bo ru le cze nia i wy bo ru od po wie dnie go in ha la to ra.

Far ma ko te ra pia

W pierw szych la tach pu bli ka cji wy tycz nych GOLD
więk szość prac oce nia ją cych sku tecz ność le cze nia opar ta
by ła na wy ni kach ba dań spi ro me trycz nych, jed nak oka za ło
się, że nie jest to wy stra cza ją ce kry te rium oce ny za a wan -
so wa nia cho ro by i sta nu pa cjen ta. Obe cnie przy podej mo -
wa niu de cy zji o le cze niu bie rze się pod uwa gę ob ja wy mie -
rzo ne ska lą CAT i/lub mMRC oraz licz bę za o strzeń wy ma -
ga ją cych in ten sy fi ka cji le cze nia lub ho spi ta li za cji w cią gu
ostat nie go ro ku[5].

Sto so wa ne le ki to przede wszy st kim wziew ne, dłu go
dzia ła ją ce �- mi me ty ki (LA BA), cho li no li ty ki (LA MA). Do dat -
ko wo do ra źnie sto so wa ne są krót ko  dzia ła ją ce le ki z tych sa -
mych grup (SA MA i SA BA) oraz wziew ne gli ko kor ty ko ste ro -
i dy (wGKS). Wy bór le cze nia wstęp ne go za le ży od oce ny
sta nu cho re go i kwa li fi ka cji do gru py (A, B, C, D) w za leż no -
ści od ob ja wów i licz by za o strzeń w ostat nim ro ku. 

Le ki krót ko  dzia ła ją ce mo gą być sto so wa ne tyl ko do ra -
źnie, u cho rych z nie wiel ki mi ob ja wa mi cho ro by lub ja ko le -
cze nie wspo ma ga ją ce u le czo nych le ka mi dłu go  dzia ła ją cy mi.
Przy no szą szyb ką po pra wę i zmniej sze nie du szno ści, ale
ma ją dzia ła nia nie po żą da ne – za bu rze nia ryt mu ser ca i ta chy -
kar dia, które dla cho rych mo gą być nie bez piecz ne. Mniej
nie bez piecz ne, ale nie przy jem ne jest drże nie mię śnio we
wy stę pu ją ce zwła szcza po du żych daw kach le ków krót ko
dzia ła ją cych roz sze rza ją cych oskrze la.

LA MA i LA BA są le ka mi pod sta wo wy mi w za po bie ga -
niu za o strze niom, po pra wia ją czyn ność ukła du od de cho -
we go i zmniej sza ją du szność, ma ją też nie wiel kie dzia ła -
nia nie po żą da ne (su chość w ustach). W le cze niu PO ChP
są le ka mi pierw sze go wy bo ru. LA MA w mo no te ra pii jest
sku tecz niej szy niż LA BA, a oba le ki sto so wa ne ra zem są
sku tecz niej sze niż każ dy z nich sto so wa ny osob no. Wy -
bór le ku za le ży od pre fe ren cji cho re go, do świad cze nia le -
ka rza i do stęp no ści le ków. Wo bec sze ro kie go wy bo ru le -
ków (Ta be la 1) zwy kle w po cząt ko wym le cze niu wy bie -
ram LA MA, a je śli pa cjent kwa li fi ku je się do gru py
z więk szym na si le niem ob ja wów (gru pa B lub D), to sto -
su ję le ki z obu grup od po cząt ku.

Nie ma do wo dów na sku tecz ność le cze nia PO ChP wy -
łącz nie wziew ny mi ste ry da mi (wGKS). Nig dy nie na le ży ich
sto so wać w mo no te ra pii, a ja ko le cze nie w po łą cze niu
z dłu go  dzia ła ją cy mi le ka mi roz sze rza ją cy mi oskrze la (LA MA
i LA BA) ma rów nież ogra ni czo ne zna cze nie. Do łą cze nie
wGKS moż na roz wa żyć u cho rych na PO ChP ze zwięk szo -
ną licz bą gra nu lo cy tów kwa so chłon nych (po nad 300/mm3),
jed nak gra ni ca ta nie jest sta ła, a licz ba gra nu lo cy tów jest
zmien na i pro blem ten wy ma ga dal szych ba dań. Wska za -
niem do za sto so wa nia wGKS mo gą być czę ste za o strze nia
PO ChP, mi mo sto so wa nia LA MA i LA BA, oraz współ wy -
stę po wa nie ast my i PO ChP, a tak że ast ma w wy wia dach.
U cho rych na PO ChP za wsze na le ży w spo sób czyn ny po -
szu ki wać in nych cho rób, które mo gą być przy czy ną za o -
strzeń i w przy pad ku stwier dze nia np. nie wy dol no ści ser ca –
roz po cząć le cze nie z te go po wo du przed pod ję ciem de cy -
zji o do łą cze niu wGKS. Obe cnie czę sto od sta wiam wGKS
u cho rych w sta nie sta bil nym, którzy mie li od daw na włą -
czo ne ta kie le cze nie.
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Wy bór in ha la to ra

Le ki wziew ne mo gą być po da wa ne w róż ne go ro dza ju
in ha la to rach (in ha la to ry pod ci śnie niem, su che go pro szku,
mięk kiej mgły) lub w ne bu li za cji i każ da z tych me tod sto so -
wa nia le ku ma swo je wa dy i za le ty. Nie zwy kle wy god na dla
cho rych jest moż li wość za sto so wa nia 2 lub 3 le ków w jed -
nym in ha la to rze (Ta be la 1). Ta kie po da wa nie le ków zwięk -
sza ich sku tecz ność i zmniej sza ry zy ko nieza sto so wa nia
przez pa cjen ta które goś ze skła dni ków. Ko niecz ność sto so -

wa nia 2 lub 3 róż nych in ha la to rów utru dnia ła ich sto so wa -
nie, cza sa mi po wo du jąc, że pa cjen ci za po mi na li lub re zy gno -
wa li ze sto so wa nia które goś z nich. Jed nak roz po czy na jąc le -
cze nie, nie na le ży sto so wać in ha la to rów trój skła dni ko wych
(LA MA/LA BA/wGKS). Każ dy in ha la tor ma spe cy ficz ne wła -
ści wo ści i spe cy ficz ny spo sób sto so wa nia[6]. 

In ha la to ry pod ci śnie niem (MDI) wy ma ga ją ko or dy na cji
uwal nia nia le ku i wy ko na nia wde chu, in ha la to ry su che go
pro szku wy ma ga ją in ten syw ne go wde chu (nie które z nich
przed każ dą in ha la cją za ła do wa nia ka psuł ki z le kiem i jej

NiepMDIBeklometazon/formoterol/glikopironium

NieDPIFlutykazon/umeklidynium/wilanterol

Nie pMDI, DPIFormoterol/beklometazon

Nie DPIWilanterol/flutykazon

Nie DPISalmeterol/flutykazon

Nie pMDIFormoterol/mometazon

Nie pMDI, DPIFormoterol/budezonid

12Tak Formoterol/glycopyrrolat

24Nie SMIOlodaterol/tiotropim

12Nie DPIFormoterol/aklidynium

24Nie DPIWilanterol/umeklidynium

24Nie DPIIndakaterol/glikopironium

6–8Tak pMDIFenoterol/ipratropium

Leki ³¹czone w jednym inhalatorze

NiepMDI, DPIFlutykazon

TakDPIBudezonid

TakpMDI, DPIBeklometazon

Wziewne glikokortykosteroidy

24Tylko roztwór do nebulizacjiRevefenacin

24Nie DPIBromek umeklidynium 

12–24Nie DPIBromek glikopironium

12Nie DPI, pMDIBromek aklidynium

24NiepMDI, DPI, SMI Tiotropium 

Cholinolityki d³ugo dzia³aj¹ce

6–8Tak pMDIBromek ipratropium

Cholinolityki krótko dzia³aj¹ce 

24NieSMIOlodaterol

24NieDPIIndakaterol

12NiepMDI, DPISalmeterol

12–24NiepMDI, DPIFormoterol

Czas dzia³ania (h)

4–6

4–6

�2-mimetyki d³ugo dzia³aj¹ce

Tak 

Roztwór do nebulizacji 

Tak 

pMDI, DPISalbutamol

�2-mimetyki krótko dzia³aj¹ce

Inhalator 

pMDIFenoterol

Ta be la 1. Leki wziewne stosowane w POChP

pMDI – pressurized metered dose inhaler – inhalator ciœnieniowy; DPI – dry powder inhaler – inhalator suchego proszku; SMI – soft mist inhaler – inhalator miêkkiej mg³y.



zgnie ce nia w in ha la to rze), a za sto so wa nie je dy ne go in ha la -
to ra tzw. mięk kiej mgły by ło do tej po ry moż li we z jed nym
na bo jem za wie ra ją cym lek, co wy star cza ło na mie sięcz ną
ku ra cję. Obe cnie po ja wił się na ryn ku no wy in ha la tor z wy -
mien ny mi wkła da mi do sto so wa nia przez pół ro ku. Przy wy -
bo rze in ha la to ra ko niecz ne jest bra nie pod uwa gę tych czyn -
ni ków, które mo gą mieć istot ne znacze nie dla cho re go 
(np. u osób w pode szłym wie ku nie spraw ne pal ce utru dnia -
ją wło że nie ka psuł ki z le kiem do in ha la to ra i zgnie ce nie jej,
podob nie za ła do wa nie na bo ju z le kiem w in ha la to rze mięk -
kiej mgły mo że być dla oso by z nie spraw ny mi dłoń mi trud -
ne i wte dy ko niecz na jest po moc, ale tyl ko raz w mie sią cu,
po nie waż w jed nym na bo ju jest mie sięcz na po rcja le ku). 

Przy do bo rze od po wie dnie go in ha la to ra dla pa cjen ta za -
le ca się spraw dze nie[7]:
❑ Czy pa cjent jest fi zycz nie w sta nie wy ko nać każ dy ele -

ment in ha la cji pra wi dło wo:
– czy ma wy star cza ją cą ko or dy na cję uwol nie nia le ku

i wde chu?
– czy jest w sta nie do kła dnie ob jąć ust nik in ha la to ra?
– czy mo że otwo rzyć in ha la tor i za ła do wać daw kę le ku?
– czy jest w sta nie wy ko nać wdech z wy star cza ją cą

pręd ko ścią?
❑ Czy pa cjent nie ma za bu rzeń zdol no ści po znaw czych:

– czy jest w sta nie za pa mię tać wszy st kie ko niecz ne ele -
men ty pra wi dło wej in ha la cji i daw ko wa nie le ku?

❑ Współ wy stę po wa nie in nych cho rób (np. oty łość lub
osła bie nie si ły mię śni od de cho wych) i wiek mo gą mieć
ne ga tyw ny wpływ na si łę wde chu i utru dniać sto so wa nie
kon kret ne go in ha la to ra.

Błę dy w sto so wa niu le ku w in ha la to rze mo gą wy ni kać ze
spo so bu je go sto so wa nia przez pa cjen ta, bra ku od po wie -
dnie go prze szko le nia i kon tro li sto so wa nia in ha la to ra przy
każ dej wi zy cie w po ra dni, a tak że z wa dy sa me go urzą dze -
nia. Nie pra wi dło we sto so wa nie in ha la to ra, nie za leż nie od
przy czy ny, jest po wo dem gor szej lub bra ku sku tecz no ści le -
cze nia, cza sa mi ko niecz no ści zwięk sza nia da wek le ku, za o -
strzeń cho ro by i przy czy nia się w istot ny spo sób do zwięk -
sze nia ko sztów le cze nia[8].

Szczy to wy prze pływ wy de cho wy (PIF) a wy bór in ha la to ra

Szczy to wy prze pływ wde cho wy to ma ksy mal ny prze -
pływ po wie trza w cza sie na tę żo ne go, gwał tow ne go wde -
chu, jest on pro por cjo nal ny do ma ksy mal ne go ci śnie nia
wde cho we go. Po miar PIF nie jest wy ko ny wa ny ru ty no wo,
ale mo że być po moc ny w do bo rze od po wie dnie go in ha la -

to ra[9]. Uwa ża się, że PIF 60l/min jest opty mal ny dla więk szo -
ści in ha la to rów[10,11]. Zmniej sze nie PIF stwier dza się u cho rych
na PO ChP w okre sie sta bil nym, a u ok. 40% cho rych stwier -
dza się zbyt ma ły PIF w sto sun ku do opo ru za le ca ne go in ha -
la to ra pro szko we go[12]. Jed nak każ dy ro dzaj in ha la to ra ma
róż ną cha rak te ry sty kę za rów no czą st ki uwal nia ne go le ku, jak
i opo ru wła sne go, które go po ko na nie jest ko niecz ne. Je dy ny
do stęp ny in ha la tor mięk kiej mgły, Re spi mat, uwal nia lek wol -
no i dłu go, co zwięk sza je go de po zy cję w płu cach. Wy bór in -
ha la to ra mięk kiej mgły nie wy ma ga po mia ru PIF[13].
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Furoinian mometazonu – 
najlepszy glikokortykosteroid donosowy?

Ce lem pra cy by ło omówie nie naj waż niej szych wła ści -
wo ści gli ko kor ty ko ste ro i dów do no so wych (GKSd), szcze -
gól nie fu ro i nia nu mo me ta zo nu, (FM) sto so wa nych w te ra pii
aler gicz ne go nie ży tu no sa (ANN) u dzie ci i do ro słych.

Po stę po wa nie w ANN

Aler gicz ny nie żyt no sa (ANN) jest jed ną z naj waż niej -
szych i naj czę st szych odmian kli nicz nych nie ży tu no sa. ANN
jest z re gu ły prze wle kłym pro ce sem za pal nym, naj czę ściej
IgE-za leż nym, wy wo ła nym dzia ła niem aler ge nów śro do wi -
sko wych (w tym za wo do wych), prze bie ga ją cym z udzia łem
wie lu ko mórek za pal nych (eo zy no fi le, ma sto cy ty, lim fo cy ty,
neu tro fi le) gro ma dzą cych się w bło nie ślu zo wej i war stwie
pod ślu zo wej no sa[1]. Cho rzy na ANN pre zen tu ją je den lub
kil ka ob ja wów głów nych (ty po wych) cho ro by i za zwy czaj kil -
ka ob ja wów do dat ko wych (to wa rzy szą cych). Do ob ja wów
głów nych ANN za li cza się[2]: wy ciek z no sa prze d ni lub tyl ny,
świąd no sa, na pa do we ki cha nie (trzy lub wię cej kich nięć
w se rii), za tka nie no sa. Ob ja wy do dat ko we ANN lub ob ja wy
sil nie zwią za ne z ANN to[3]: spły wa nie wy dzie li ny po tyl nej
ścia nie gar dła (tzw. ka tar za no so wy), noc ny ka szel (za zwy czaj
su chy), bru zda po przecz na w 1/3 dol nej czę ści no sa (tzw. bru -
zda aler gicz na), chrzą ka nie, chra pa nie, świąd po d nie bie nia,
dra pa nie w gar dle, za ty ka nie uszu, cie nie pod ocza mi.

Wy róż nia się czte ry głów ne spo so by po stę po wa nia
u cho rych na ANN, które czę sto trze ba re a li zo wać rów no -
cza so wo (Ryc.1)[4]:

1. edu ka cja cho re go (w przy pad ku dzie ci tak że ich opie ku -
nów),

2. ka ren cja aler ge no wa i uni ka nie czyn ni ków draż nią cych, 
3. far ma ko te ra pia,
4. im mu no te ra pia aler ge no wa (pod ję zy ko wa lub pod skór na).

W far ma ko te ra pii ANN sto su je się róż ne gru py le ków
po je dyn czo lub łą cząc je ze so bą według okre ślo ne go al -
go ryt mu stop nio wa nej far ma ko te ra pii[4]. Naj waż niej sze
gru py le ków to:
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Mometasone furoate – the best nasal glucocorticosteroid?
Summary

The aim of the study was to discuss the most important properties of intranasal glucocorticosteroids (IGCs), especially mometasone furoate

(FM) used in the treatment of allergic rhinitis (AR) in children and adults.
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Ryc. 1. Schematyczne ujêcie postêpowania w ANN
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❑ gli ko kor ty ko ste ro i dy (GKS): do no so we – GKSd i do u st -
ne – GKSpo (nie sto so wać u dzie ci),

❑ le ki blo ku ją ce re cep tor H1 (tzw. le ki prze ciw hi sta mi no -
we II ge ne ra cji – LPH; do u st ne – LPH po, do no so we –
LPHd),

❑ le ki an ty leu ko trie no we (mon te lu kast, bar dzo sła be dzia -
ła nie prze ciw za pal ne),

❑ bro mek ipra tro pium (do no so wo, sku tecz ny przy wy cie -
ku z no sa, brak w kra ju),

❑ �-sym pa ty ko mi me ty ki (do no so we, do u st ne, nie sto so -
wać prze wle kle),

❑ roz two ry so li (do no so wo, bez piecz ne),
❑ prze ciw cia ła an ty-IgE (pod skór nie, nie do stęp ne w kra ju

w tym wska za niu),
❑ kro mo ny (do no so wo, prak tycz nie bez zna cze nia kli nicz -

ne go).

Jak wspo mnia no wy żej, far ma ko te ra pia ANN ma cha -
rak ter stop nio wa ny – w ra zie po gor sze nia prze bie gu cho ro -
by in ten sy fi ku je się le cze nie (za zwy czaj do da jąc ko lej ny lek),
w przy pad ku po pra wy kon tro li ob ja wów cho ro by te ra pię
re du ku je się (za zwy czaj po przez od sta wie nie 1–2 le ków)[4].
We wszy st kich po sta ciach ANN na le ży le czyć współ i st nie ją -
ce aler gicz ne za pa le nie spo jówek (kro mo ny, LPH i/lub GKS
do spo jów ko wo) oraz sto so wać płu ka nie jam no sa roz two -
ra mi so li izo- lub hi per to nicz nej; w ra zie blo ka dy no sa do ra -
źnie do łą czyć lek ob kur cza ją cy na czy nia bło ny ślu zo wej no -
sa (�-mi me tyk).

GKS do no so we

Od po nad 40 lat dys po nu je my po więk sza ją cą się gru -
pą GKSd. Do naj czę ściej sto so wa nych w kra ju na le żą: fu -
ro i nian mo me ta zo nu (FM), pro pio nian flu tyka zo nu (PF),
bu de zo nid (BUD) fu ro i nian flu tyka zo nu (FF) i dwu pro pio -
nian be klo me ta zo nu (BDP). Od wie lu lat wia do mo, że

GKSd są naje fek tyw niej szą gru pą le ków w te ra pii ANN
w po rów na niu do LPH czy mon te lu ka stu[5], co po twier -
dza ją da ne za war te w ta be li I.

GKSd róż nią się mię dzy so bą wie lo ma pa ra me tra mi far -
ma ko ki ne tycz ny mi i far ma ko dy na micz ny mi, co po ka za no
w ta be li II[6]. Wy stę pu ją też w kom bi na cji z LPHd (aze la sty -
na – AZL) w jed nym do zow ni ku do no so wym.

Pod su mo wu jąc ten frag ment opra co wa nia, na le ży za pa -
mię tać, że[4,7]:
❑ GKSd są naj waż niej szą gru pą le ków w te ra pii ANN za -

rów no u dzie ci, jak i do ro słych w przy pad kach umiar ko -
wa ne go i cięż kie go ANN se zo no we go i każ dej po sta ci
ANN prze wle kłe go,

❑ GKSd da ją wy ra źne efek ty kli nicz ne po kil ku dniach sto so -
wa nia, zmniej sza jąc prak tycz nie wszy st kie ob ja wy ANN, 

❑ kom bi na cja PF z AZL w jed nym do zow ni ku do no so wym
jest wska za na u cho rych z nie wy star cza ją cy mi efek ta mi
kli nicz ny mi po mo no te ra pii LPHd/LPH po lub GKSd.
Mo że być też uży ta w le cze niu po cząt ko wym ANN se -
zo no we go,

❑ wy bie ra jąc GKSd, na le ży kie ro wać się je go wła ści wo ścia -
mi far ma ko ki ne tycz ny mi i far ma ko dy na micz ny mi (daw -
ko wa nie, bez pie czeń stwo), a w przy pad ku dzie ci do dat -
ko wo wie kiem re je stra cji (Ta be la II).
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FM na tle in nych GKSd 

Po śród róż nych GKSd po cze sne miej sce zaj mu je FM.
Jest to syn te tycz ny GKS o bar dzo sil nych wła ści wo ściach
prze ciw za pal nych. Lek po da ny w po sta ci spra yu do no so -
we go jest prak tycz nie nie wy kry wal ny w oso czu (bio do -
stęp ność cał ko wi ta <0,1% – Ta be la II), co prak tycz nie
wy klu cza moż li wość wy stą pie nia ogól no u stro jo wych
dzia łań nie po żą da nych[8]. Stąd FM stał się prak tycz nie le -
kiem z wy bo ru u dzie ci cho rych na ANN. Tak jak w przy -
pad ku każ de go in ne go GKSd, dzia ła nie FM nie jest na -
tych mia sto we. Po czą tek kli nicz nie zna czą ce go dzia ła nia
wy stę pu je po ok. 12 go dzi nach, a peł ny efekt kli nicz ny
(zmniej sze nie lub ustą pie nie ob ja wów kli nicz nych ANN)
uzy sku je się po kil ku dniach od roz po czę cia sto so wa nia
le ku. FM w ba da niach in vi tro wy ka zu je zdol ność wią za -
nia do re cep to ra gli ko kor ty ko ste ro i do we go 12 ra zy więk -
szą od de ksa me ta zo nu, 7 ra zy od triam cy no lo nu, 5 ra zy
od BUD i 1,5 ra za od PF. Wią że się z biał ka mi w 99%,
a je go okres pół tr wa nia w su ro wi cy wy no si ok. 6 go dzin.
Jest sub stan cją prak tycz nie nie roz pu szczal ną w wo dzie,
stąd pro duk ty lecz ni cze za wie ra ją ce FM sto so wa ne są
w po sta ci za wie si ny[9]. Lek ten ce chu je się naj wyż szym in -
de ksem te ra peu tycz nym (sto su nek efek tyw ność/bez pie -
czeń stwo) po śród naj czę ściej sto so wa nych na świe cie
GKSd[10]. Wy no sił on 7,0 dla FM, pod czas gdy dla BUD
i PF 2,0 czy je dy nie 0,57 dla BDP i 0,33 dla FF. Jed nym
z za sa dni czych po wo dów ta kich wy ni ków jest fakt z de cy -
do wa nie naj więk szej wyj ścio wej i koń co wej lep ko ści oraz
ti kso tro pii roz two ru FM vs in ne GKSd (3–17 ra zy wy ższa
lep kość oraz 3–21 ra zy wy ższa ti kso tro pia)[9]. Te ce chy
FM spo wo do wa ły nie by wa ły roz wój ryn ku te go le ku na
ca łym świe cie[11]. Od mo men tu wpro wa dze nia na ry nek
FM w 1998 r. w wie lu kra jach ten lek sta je się co raz bar -
dziej po pu lar ny, co skut ku je po ja wie niem się wie lu ge ne -
rycz nych po sta ci FM, tak że w Pol sce[12]. Od kil ku lat FM
jest rów nież do stęp ny w kra ju bez re cep ty, co sta no wi
znacz ne uła twie nie szcze gól nie dla cho rych wy ma ga ją -
cych sto so wa nia te go le ku przez wie le mie się cy.
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Takrolimus w leczeniu 
atopowego zapalenia skóry

Ato po we za pa le nie skóry, AZS (ang. ato pic der ma ti tis,
AD, sy no nim: wy prysk ato po wy), to prze wle kła nie za ka źna
cho ro ba za pal na skóry zwy kle roz po czy na ją ca się we wcze -
snym dzie ciń stwie. Wdro że nie sku tecz ne go i bez piecz ne go
le cze nia tej cho ro by jest szcze gól nie waż ne z uwa gi na jej
po wszech ność, du ży od se tek cho rych w naj młod szym wie -
ku oraz zna czą cy wpływ na ja kość ży cia. Jed ną z opcji le cze -
nia AZS re ko men do wa ną za rów no przez pol skie, jak i mię -
dzy na ro do we wy tycz ne jest ta kro li mus, miej sco wy in hi bi tor
kal cy neu ry ny o dzia ła niu prze ciw za pal nym i im mu no su pre -
syj nym. Sku tecz ność za sto so wa nia miej sco we go ta kro li mu -
su w ato po wym za pa le niu skóry zo sta ła po twier dzo na
w wia ry god nych ba da niach kli nicz nych wy so kiej ja ko ści.
W Pol sce lek jest do pu szczo ny do le cze nia umiar ko wa nych
i cięż kich po sta ci ato po we go za pa le nia skóry.

Wpro wa dze nie

Ato po we za pa le nie skóry, AZS (ang. ato pic der ma ti tis,
AD, sy no nim: wy prysk ato po wy), to prze wle kła, nie za ka źna
cho ro ba za pal na skóry zwy kle roz po czy na ją ca się we wcze -
snym dzie ciń stwie[1]. Jest jed ną z naj czę ściej wy stę pu ją cych

nie za ka źnych der ma toz. Świa to we da ne epi de mio lo gicz ne
wska zu ją, że AZS do ty ka oko ło 20% dzie ci i 2–8% do ro -
słych[2]. Co wię cej, czę stość wy stę po wa nia tej cho ro by wy -
da je się na ra stać[3]. Wy prysk ato po wy roz po czy na się zwy kle
przed ukoń cze niem 1 r.ż., choć mo że się on po ja wić w każ -
dym wie ku – u oko ło 1/3 do ro słych z AZS cho ro ba roz po -
czę ła się już po okre sie doj rze wa nia[2]. Ato po we za pa le nie
skóry wią że się z więk szym ry zy kiem roz wo ju in nych cho -
rób ato po wych, ta kich jak aler gicz ny nie żyt no sa (u oko ło
34% cho rych z AZS), ast ma (u 20–35%) i aler gia po kar mo -
wa (u 15%)[2,4,5]. Mi mo że na prze strze ni lat pro po no wa no
kil ka in nych ze sta wów kry te riów dia gno stycz nych AZS, naj -
bar dziej uzna ne są kry te ria za pro po no wa ne przez Jo na Ha -
ni fi na i Ge or ga Raj kę w 1980 ro ku[6]. Kry te ria Ha ni fi na i Raj -
ki za kła da ją wy stą pie nie co naj mniej 3 z 4 cech pod sta wo -
wych (ob ja wów głów nych) oraz co naj mniej 3 spo śród 
24 cech mniej szych (ob ja wów do dat ko wych), które wy mie -
nio no w ta be li 1. AZS cha rak te ry zu je się obe cno ścią prze -
wle kłe go lub na wra ca ją ce go za pa le nia skóry (za czer wie nie -
nie, obrzęk, grud ki, złu szcza nie), a ty po wa lo ka li za cja za le ży
od wie ku cho re go. U ma łych dzie ci za pa le nie skóry zaj mu je
głów nie twarz, prze d nie po wierzch nie ud oraz ze wnę trz ne
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Tacrolimus in the treatment of atopic dermatitis
Summary

Atopic dermatitis (AD, synonym: atopic eczema) is a chronic non-infectious inflammatory disease of the skin that occurs most often in

childhood. Safe and effective treatment of AD is very important due to its high prevalence, frequent beginning in early infancy and significant

impact on the quality of life. One of treatment options recommended in both Polish and international expert guidelines for the treatment of

AD is tacrolimus, a calcineurin inhibitor with anti-inflammatory and immunosuppressive action. Effectiveness of topical tacrolimus in atopic

dermatitis has been confirmed in high quality clinical trials. In Poland, topical tacrolimus is registered for the treatment of moderate and severe

atopic dermatitis.

Keywords: atopic dermatitis (AD), atopic eczema, calcineurin inhibitors, tacrolimus

Słowa kluczowe: atopowe zapalenie skóry (AZS), wyprysk atopowy, inhibitory kalcyneuryny, takrolimus
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po wierzch nie ra mion, na to miast u do ro słych – tzw. ob -
sza ry zgię cio we (prze d nie po wierzch nie łok ci, tyl ne po -
wierzch nie ko lan, oko li ce sta wu sko ko we go, szy ja)[7]. Nie
ma obe cnie żad ne go pa to gno mo nicz ne go bio mar ke ra la -
bo ra to ryj ne go, który słu żył by roz po zna niu AZS[2]. U czę -
ści cho rych stwier dza się znacz nie podwyż szo ne po zio my
im mu no glo bu li ny E (IgE) we krwi – cał ko wi tej lub skie ro -
wa nej prze ciw kon kret nym aler ge nom, jed nak u po zo sta -
łych to od chy le nie nie wy stę pu je (wy prysk ato po wy „en -
do gen ny” IgE-nie za leż ny)[2]. Pa to me cha nizm cho ro by jest
zło żo ny i wciąż sta no wi przedmiot wie lu kon tro wer sji.
Z uwa gi na znacz ne róż ni ce mię dzy cho ry mi z AZS przy -
pu szcza się, że pod po ję ciem „wy prysk ato po wy” kry je się
w isto cie nie po je dyn cza cho ro ba, a he te ro gen na gru pa
jed no stek o podob nym obra zie kli nicz nym, u których
podło ża mo gą le żeć re ak cje aler gicz ne ty pu I i IV (być mo -
że tak że ty pu II lub III), dys funk cja ba rie ry na skór ko wej
(de fekt ge ne tycz ny), za bu rze nia wro dzo nej od po wie dzi
im mu no lo gicz nej oraz au to im mu ni za cja[1,8]. Sze reg cho rób
z krę gu wy pry sku ma bar dzo podob ny obraz kli nicz ny
i prze bieg, stąd nie rzad ko roz po zna nie ato po we go za pa -
le nia skóry myl nie sta wia się u cho rych na ło jo to ko we za -
pa le nie skóry (czę sto wy stę pu je w pierw szych mie sią cach
po uro dze niu, ko lej ny szczyt za cho ro wań ob ser wu je my
po osią gnię ciu doj rza ło ści płcio wej) oraz aler gicz ny wy -
prysk kon tak to wy (mo że wy stą pić w każ dym wie ku, tak że
u nie mow ląt)[9]. Po pu lar ne wśród le ka rzy utoż sa mia nie
wy pry sku oko lic zgię cio wych z wy pry skiem ato po wym
jest błęd ne, dla te go w ce lu po sta wie nia pra wi dło wej dia -
gno zy w każ dym przy pad ku prze wle kłe go na wra ca ją ce go
wy pry sku na le ży roz wa żyć dia gno sty kę róż ni co wą, w tym
wy ko na nie te stów płat ko wych[10]. 

W oce nie na si le nia AZS sto su je się ska lę SCO RAD (Sco -
ring of Ato pic Der ma ti tis), w której bie rze się pod uwa gę ob -
ja wy obiek tyw ne, ta kie jak roz le głość i na si le nie zmian oraz
su biek tyw ne, jak świąd i za bu rze nia snu[2]. Więk szość przy -
pad ków ato po we go za pa le nia skóry ma prze bieg ła god ny,
jed nak cięż ką po stać AZS stwier dza się u jed ne go na 10 cho -
rych, czę ściej u do ro słych[2]. Mi mo że nie jest to cho ro ba za -
gra ża ją ca ży ciu, AZS ma istot ny wpływ na ja kość ży cia pa -
cjen tów. Wy pry sko wi ato po we mu z re gu ły to wa rzy szy
upo rczy wy i trud ny do opa no wa nia świąd, który mo że być
przy czy ną bez sen no ści, ob ni że nia na stro ju i prze wle kłe go
zmę cze nia[7]. Wi docz ne zmia ny skór ne po wo du ją za wsty -
dze nie, fru stra cję, ob ni że nie sa mo o ce ny i pro ble my w re la -
cjach mię dzy ludz kich[11]. Czę ste wi zy ty u le ka rza, ko niecz na
far ma ko te ra pia oraz ab sen cja cho ro bo wa ge ne ru ją rów nież
zna czą ce ko szty spo łecz no-eko no micz ne[12,13].

Ta kro li mus

Le cze nie ato po we go za pa le nia skóry sta no wi po waż ny
pro blem i wy ma ga szcze góło wej, in dy wi du al nie do bra nej
dia gno sty ki[9]. Oprócz uni ka nia czyn ni ków pro wo ku ją cych
i na si la ją cych cho ro bę oraz od po wie dniej pie lę gna cji skóry
cho re go te ra pią pierw sze go rzu tu w wy pry sku ato po wym
nadal po zo sta ją miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy (mGKS)[2].
Ze wzglę du na sze reg dzia łań nie po żą da nych (m.in. atro fia
skóry, te le an giek ta zje, roz stę py, trą dzik po ste ry do wy i za bu -
rze nia me ta bo licz ne) atrak cyj ną al ter na ty wą dla mGKS w le -
cze niu ato po we go za pa le nia skóry mo gą być miej sco we in -
hi bi to ry kal cy neu ry ny (mIK) ta kro li mus i pi me kro li mus, które
sta no wią no wą ge ne ra cję le ków o miej sco wym dzia ła niu im -
mu no mo du lu ją cym i prze ciw za pal nym[2]. Ta kro li mus dzia ła
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Ta be la 1. Kryteria rozpoznania wyprysku atopowego (atopowego
zapalenia skóry) wed³ug Hanifina i Rajki[6], wersja polska
wed³ug[7]

❑ Su choœæ skóry
❑ Ry bia ³u ska/wzmo ¿o ny ry su nek li nii d³o ni/ro go wa ce nie przy mie -

szko we
❑ Na tych mia sto we (typ I) re ak cje w te stach skór nych
❑ Podwy¿ szo ne stê ¿e nie IgE w su ro wi cy krwi
❑ Po cz¹ tek w m³o dym wie ku
❑ Sk³on noœæ do za ka ¿eñ skóry (szcze gól nie Sta phy lo coc cus au reus

i Her pes sim plex) 
❑ Za bu rze nia od por no œci ko mór ko wej
❑ Sk³on noœæ do nie spe cy ficz ne go za pa le nia skóry r¹k lub stóp
❑ Wy prysk bro da wek sut ko wych
❑ Za pa le nie czer wie ni war go wej
❑ Na wra ca j¹ ce za pa le nie spo jówek
❑ Fa³d podo czo do ³o wy De nnie -Mor ga na
❑ Sto ¿ek ro gów ki
❑ Za æma pod to reb ko wa prze d nia
❑ „Cie nie” pod ocza mi
❑ Bla doœæ/ru mieñ twa rzy
❑ £u pie¿ bia ³y
❑ Fa³ dy skóry na prze d niej po wierzch ni szyi
❑ Œwi¹d skóry po spo ce niu
❑ Nie to le ran cja we ³ny i roz pu szczal ni ków t³u szczu
❑ Uwy dat nie nie oko ³o mie szko we*
❑ Nie to le ran cja po kar mo wa
❑ Wp³yw czyn ni ków œro do wi sko wych/emo cjo nal nych na prze bieg

cho ro by
❑ Bia ³y der mo gra fizm/opóŸnio ne zble dniê cie**

Dodatkowo 3 lub wiêcej cech mniejszych

❑ Œwi¹d
❑ Ty po wa mor fo lo gia i roz mie szcze nie:

– li che ni za cja lub li nij ny uk³ad w oko li cach zgiê cio wych u do ro -
s³ych

– za jê cie twa rzy i po wierzch ni wy pro st nych u nie mow l¹t i dzie ci
❑ Prze wle k³e lub prze wle kle na wra ca j¹ ce za pa le nie skóry
❑ Wy wiad osob ni czy lub ro dzin ny w kie run ku cho rób ato po wych

(ast ma, aler gicz ny nie ¿yt no sa, wy prysk ato po wy)

Musi mieæ 3 lub wiêcej cech podstawowych

*   Tzw gêsia skórka.
**  Œródskórne wstrzykniêcie acetylocholiny powoduje powstanie b¹bla i otaczaj¹cego go

rumienia. U chorych na wyprysk atopowy po up³ywie 3 do 30 minut na skutek skurczu
naczyñ pojawia siê strefa zbledniêcia, która mo¿e utrzymywaæ siê ponad godzinê.
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szyb ciej i sil niej niż pi me kro li mus[4,14]. Le cze nie ato po we go
za pa le nia skóry miej sco wy mi in hi bi to ra mi kal cy neu ry ny re -
ko men do wa ne jest przez Pol skie To wa rzy stwo Der ma to lo -
gicz ne, Pol skie To wa rzy stwo Aler go lo gicz ne, Pol skie To wa -
rzy stwo Pe dia trycz ne oraz Pol skie To wa rzy stwo Me dy cy ny
Ro dzin nej[4], a tak że mię dzy na ro do we gre mia eks per tów
i to wa rzy stwa na u ko we[2,15]. 

Ta kro li mus to na tu ral ny pro dukt po raz pierw szy wy i zo -
lo wa ny z bak te rii Strep to my ces tsu ku ba en sis w 1984 r. w Ja -
po nii. Pierw sze ba da nia na te mat sku tecz no ści ta kro li mu su
w le cze niu AZS się ga ją 1994 ro ku[16]. Na stęp nie w 1999 ro -
ku lek zo stał za re je stro wa ny w Ja po nii, a od 2002 jest do -
stęp ny w kra jach Unii Eu ro pej skiej[17]. Ta kro li mus ha mu je ak -
tyw ność kal cy neu ry ny, re du ku jąc ak ty wa cję lim fo cy tów
T i uwal nia nie za pal nych cy to kin, np. IL-2, IL-3, IL-4, IL-5,
INF-�, TNF-� i GM-CSF[18]. W prze ci wień stwie do mGKS
ta kro li mus nie ha mu je syn te zy ko la ge nu, nie po wo du je
ścień cze nia na skór ka, roz sze rze nia na czyń i nie uszka dza ba -
rie ry skór nej, sta no wiąc tym sa mym bez piecz ną al ter na ty wę
w le cze niu za pa le nia skóry na twa rzy oraz w fał dach[19,20]. Nie
zwięk sza tak że ry zy ka roz wo ju za ćmy ani ja skry[4,20]. 

W Pol sce ta kro li mus sto so wa ny miej sco wo jest do pu -
szczo ny do obro tu we wska za niu „do le cze nia umiar ko wa -
ne go lub cięż kie go ato po we go za pa le nia skóry” w for mie
ma ści o dwóch stę że niach: 0,1% prze zna czo nej do le cze nia
pa cjen tów od 16 r.ż. oraz 0,03% dla dzie ci od 2 r.ż. (Ta be -
la 2). Zgo dnie z Cha rak te ry sty ką Pro duk tu Lecz ni cze go pre -
pa rat moż na sto so wać na każ dą część cia ła z wy jąt kiem błon
ślu zo wych[18,21]. Le cze nie po win no być za po cząt ko wa ne
przez le ka rzy z do świad cze niem w roz po zna wa niu i le cze -
niu ato po we go za pa le nia skóry. U dzie ci (w wie ku 2 lat i po -
wy żej) na le ży sto so wać maść o mniej szej mo cy (0,03%)
i roz po cząć apli ka cję dwa ra zy na do bę przez okres do
trzech ty go dni. Na stęp nie czę stość sto so wa nia na le ży
zmniej szyć do jed ne go sma ro wa nia na do bę i kon ty nu o wać
do cza su ustą pie nia zmian[21]. Sche mat le cze nia me to dą pro -

ak tyw ną po le ga na to miast na dłu go ter mi no wym prze ry wa -
nym sto so wa niu le ku z mniej szą czę sto ścią, np. 2 ra zy w ty -
go dniu po wy go je niu wy pry sku w oko li cach je go wcze śniej -
sze go wy stę po wa nia[4]. 

Ze wzglę du na dzia ła nie prze ciw świą do we oraz prze -
ciw za pal ne ta kro li mus jest sto so wa ny tak że po za je go wska -
za nia mi re je stra cyj ny mi (le cze nie off-la bel) w in nych pro ble -
mach skór nych, ta kich jak łu szczy ca, za pa le nie kon tak to we
skóry, prze wle kły wy prysk rąk, cią głe kro st ko we za pa le nie
skóry koń czyn, za pa le nie ło jo to ko we, ze spół Ne ther to na,
pio der mia zgo rze li no wa, owrzo dze nia podu dzi, li szaj pła ski,
li szaj pa smo wa ty, li szaj twar dzi no wy, ły sie nia plac ko wa te,
prze wle kłe po sło necz ne za pa le nie skóry, to czeń ru mie nio -
wa ty, za pa le nie skór no mię śnio we, pę che rzy ca, pem fi go id,
sar ko i do za skór na, bie lac two, ziar ni niak obrącz ko wa ty czy
świerz biącz ka guz ko wa[18].

Prze ciw wska za nia

Zgo dnie z cha rak te ry sty ką pro duk tu lecz ni cze go ma ści nie
na le ży sto so wać w przy pad ku nadwraż li wo ści na sub stan cję
czyn ną, ma kro li dy lub na którą kol wiek sub stan cję po moc ni czą. 

Ze wzglę du na brak wy star cza ją cych da nych do ty czą -
cych sto so wa nia ma ści z ta kro li mu sem u ko biet w cią ży le ku
nie na le ży sto so wać w okre sie cią ży; nie za le ca się go tak że
u ma tek kar mią cych pier sią. Po nad to na le ży uni kać go pod
opa trun kiem oklu zyj nym[21].

Sku tecz ność miej sco we go ta kro li mu su w ato po wym 
za pa le niu skóry dzie ci i do ro słych

W li te ra tu rze do stęp ne są wy so kiej ja ko ści do wo dy na u -
ko we po twier dza ją ce sku tecz ność ta kro li mu su w le cze niu
ato po we go za pa le nia skóry[23–25]. Zgo dnie z cha rak te ry sty ką
pro duk tu lecz ni cze go po pra wę ob ser wu je się w cią gu
pierw sze go ty go dnia od roz po czę cia le cze nia. Jed ny mi

Ta be la 2. Miejscowe preparaty takrolimusu dopuszczone do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowane do leczenia atopowego
zapalenia skóry[22]

* Podstawa rejestracji: A – produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; B – produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na podstawie pozwoleñ
wydanych przez Radê Unii Europejskiej lub Komisjê Europejsk¹; C – produkty lecznicze dopuszczone do obrotu w ramach importu równoleg³ego.

Ograniczenia wiekowe

> 16 r.¿.

> 16 r.¿.

> 16 r.¿.

> 2 r.¿.

Wskazania do leczenia 

wed³ug ChPL

„Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich
postaci atopowego zapalenia skóry”

„Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich
postaci atopowego zapalenia skóry”

„Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich
postaci atopowego zapalenia skóry”

„Leczenie umiarkowanych do ciê¿kich
postaci atopowego zapalenia skóry”

Podstawa

rejestracji*

C

B

A

B

maœæ 0,1%

maœæ 0,1%

maœæ 0,1%

maœæ 0,03%

Postaæ

Tacrolimusum 
Delfarma

Protopic

Dermitopic

Protopic

takrolimus

takrolimus

takrolimus

takrolimus

Nazwa handlowa

leku

Substancja

czynna



z waż niej szych do nie sień na te mat efek tyw no ści ta kro li mu su
w AZS są ba da nia, w których po rów na no ich dzia ła nie z in -
ny mi le ka mi miej sco wy mi, w tym miej sco wy mi gli ko kor ty -
ko ste ro i da mi. Wy ni ki zgro ma dzo no w prze glą dzie sy ste ma -
tycz nym 20 ba dań obej mu ją cych łącz nie 5885 osób z umiar -
ko wa nym i cięż kim AZS[23]. Da ne z prze glą du po twier dza ją,
że ta kro li mus mo że sku tecz nie za stę po wać nie które miej -
sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy. W ba da niach po rów naw czych
0,1% ta kro li mus oka zał się sku tecz niej szy od 0,03% ta kro li -
mu su i 1% pi me kro li mu su, a tak że od miej sco we go gli ko -
kor ty ko ste ro i du o śre dniej mo cy (0,1% ma ślan hy dro kor ty -
zo nu w ma ści). W jed nym ba da niu opi sa no tak że więk szą
sku tecz ność 0,1% ta kro li mu su w oko li cach twa rzy i szyi niż
mGKS o sła bej mo cy (1% octan hy dro kor ty zo nu w ma ści)
oraz mGKS o śre dniej si le dzia ła nia na tu ło wiu i koń czy nach
(0,1% ma ślan hy dro kor ty zo nu w ma ści). Na to miast w ba da -
niach po rów nu ją cych 0,03% ta kro li mus w ma ści z gli ko kor -
ty ko ste ro i da mi o umiar ko wa nej i du żej si le dzia ła nia (0,1%
ma ślan hy dro kor ty zo nu w ma ści, 0,05% pro pio nian flu ty ka -
zo nu w kre mie, 0,05% ma ślan klo be ta zo nu w kre mie) nie
ob ser wo wa no istot nych sta ty stycz nie róż nic lub wy ka za no
nie znacz ną róż ni cę na ko rzyść mGKS. W ba da niu po rów -
naw czym 0,1% ta kro li mu su apli ko wa ne go 2 x dzien nie z do -
u st ną cy klo spo ry ną 3 mg/kg raz dzien nie uzy ska no podob ną
efek tyw ność i bez pie czeń stwo, jed nak za u wa żal ne efek ty le -
cze nia po ja wi ły się szyb ciej w gru pie le czo nej ta kro li mu sem.

U dzie ci cho rych na ato po we za pa le nie skóry 0,03% ta -
kro li mus w ma ści oka zał się sku tecz niej szy od octa nu hy dro -
kor ty zo nu 1% w kre mie (mGKS o sła bej si le dzia ła nia) i 1% pi -
me kro li mu su w kre mie. Dwa la ta te mu uka za ły się wstęp ne
wy ni ki pierw sze go ba da nia w gru pie obej mu ją cej dzie ci po ni -
żej 2 r.ż., w którym po rów ny wa no sku tecz ność ta kro li mu su
z gli ko kor ty ko ste ro i da mi w le cze niu dłu go ter mi no wym.
W ana li zie oce nia no 0,03% i 0,1% ta kro li mus w ma ści
[N=39] oraz 1% octan hy dro kor ty zo nu i 0,1% ma ślan hy dr -
kor ty zo nu [N=36]. Wy ni ki z 12-mie sięcz nej ob ser wa cji wska -
zu ją, że w od nie sie niu do oce nia nych pa ra me trów, ta kich jak
na si le nie zmian wy pry sko wych mie rzo nych za po mo cą ska li
EA SI (ang. Ecze ma Area and Se ve ri ty In dex), ogól nej oce ny ba -
da czy, prze zna skór ko wej utra ty wo dy (TEWL), ob sza ru wy -
pry sku, po zio mu IgE oraz licz by eo zy no fi li uzy ska no po pra wę
w obu gru pach ba da nych. Jed nak w gru pie dzie ci z obe cno ścią
aler gii IgE-za leż nej stwier dzo no istot nie mniej sze na si le nie wy -
pry sku i prze zna skór ko wej utra ty wo dy po 12 mie sią cach le -
cze nia ta kro li mu sem niż po le cze niu mGKS. W obu po rów ny -
wa nych gru pach nie ob ser wo wa no dzia łań nie po żą da nych[26].

W li te ra tu rze moż na zna leźć tak że ba da nia prze ko nu ją -
ce o sku tecz no ści te ra pii łą czo nej miej sco wych gli ko kor ty ko -

ste ro i dów z miej sco wy mi in hi bi to ra mi kal cy neu ry ny.
W trwa ją cym 3 ty go dnie ran do mi zo wa nym ba da niu dzie -
ci i do ro słych po rów nu ją cym 0,1% ta kro li mus w ma ści
oraz 0,1% pi wa lan klo kor to lo nu w kre mie w mo no te ra pii
i w te ra pii łą czo nej naj więk szą po pra wę od no to wa no
w gru pie pod da nej te ra pii łą czo nej[27]. Ba da no rów nież
efek tyw ność te ra pii na prze mien nej, w której za sto so wa no
na stę pu ją cy sche mat le cze nia: 0,05% pro pio nian ma śla nu
be ta me ta zo nu 2 ra zy dzien nie przez 4 dni, a na stęp nie
0,1% ta kro li mus w ma ści lub emo lient (Va se li ne) 2 ra zy
dzien nie przez 3 dni. Wy ni ki po 4 ty go dniach wy ka za ły, że
te ra pia na prze mien na z mGKS i ta kro li mu sem do pro wa -
dzi ła do więk szej re duk cji li che ni fi ka cji i gru dek niż kom bi -
na cja mGKS z emo lien tem[28].

Ba da nia ta kro li mu su w ato po wym za pa le niu skóry do ty -
czą ce za rów no krót ko trwa łe go (3 ty go dnie), jak i dłu go trwa -
łe go le cze nia (12 mie się cy) wy ka zu ją istot ny efekt te ra peu -
tycz ny w po rów na niu z pla ce bo u dzie ci i do ro słych[25,29].
Do stęp ne są wy ni ki ba dań sku tecz no ści ta kro li mu su w te ra pii
pro ak tyw nej (pod trzy mu ją cej) AZS, która po le ga na dłu go -
ter mi no wym sto so wa niu le ku z mniej szą czę sto ścią (np. 2 ra -
zy w ty go dniu) po wy go je niu wy pry sku w oko li cach je go
wcze śniej sze go wy stę po wa nia[4,30,31]. Kon cep cja tej te ra pii
opie ra się na za ło że niu, że stan za pal ny wy stę pu je nie tyl ko
w skórze z wi docz nym sta nem za pal nym, ale rów nież
w skórze po zor nie zdro wej (sub kli nicz ne ob ja wy za pa le nia).
W ba da niach 12-mie sięcz nej te ra pii pro ak tyw nej ta kro li mu -
sem uzy ska no re duk cję czę sto ści za o strzeń AZS, wy dłu że -
nie cza su do ko lej nych na wro tów, po pra wę ja ko ści ży cia
oraz ob ni że nie ko sztów le cze nia przy jed no cze snym wy so -
kim bez pie czeń stwie te ra pii[4,23,32–35]. Na przy kład w ba da niu
Wol len ber ga i wsp. prze le czo no re ak tyw nie ta kro li mu sem
w ma ści 0,1% (przez okres 6 ty go dni 2 ra zy dzien nie) 257 cho -
rych z umiar ko wa nym i cięż kim AZS. Na stęp nie u 116 cho -
rych przez 12 mie się cy sto so wa no te ra pię pod trzy mu ją cą 
2 ra zy w ty go dniu ta kro li mu sem w ma ści w po rów na niu do
108 osób sto su ją cych sa mo podło że bez sub stan cji czyn nej.
W gru pie osób pod da nych te ra pii pro ak tyw nej ta kro li mu -
sem za ob ser wo wa no re duk cję czę sto ści za o strzeń w po -
rów na niu z oso ba mi le czo ny mi te ra pią re ak tyw ną (brak za -
o strzeń od po wie dnio u 56,9% i 29,6%), śre dnie go cza su
le cze nia za o strzeń (12,4 i 31,5 dni) oraz wy dłu że nie śre dnie -
go cza su re mi sji (142 i 15 dni). Nie wy ka za no na to miast istot -
nych sta ty stycz nie róż nic w za kre sie dzia łań nie po żą da nych. 

W oce nie pa cjen tów te ra pia pod trzy mu ją ca przy czy ni ła
się do istot nej po pra wy ja ko ści ich ży cia. Za tem sto so wa nie
le cze nia pod trzy mu ją ce go umoż li wia lep szą kon tro lę pro ce -
su cho ro bo we go i wy wie ra po zy tyw ny efekt psy cho lo gicz ny
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na pa cjen tów[33,36]. W in nym ba da niu z udzia łem 197 pa cjen -
tów, w tym dzie ci po wy żej 2 r.ż. ze śre dnim i cięż kim AZS,
oce nio no sku tecz ność ta kro li mu su (0,03% u dzie ci i 0,1%
u do ro słych) apli ko wa ne go 3 ra zy w ty go dniu w po rów na -
niu z podło żem bez sub stan cji czyn nej przez okres 40 ty go -
dni[37]. Te ra pia pro ak tyw na umoż li wi ła wy dłu że nie cza su re -
mi sji cho ro by z 43 dni w gru pie le czo nej te ra pią re ak tyw ną
(włą cze nie le cze nia do pie ro w mo men cie na si le nia ob ja -
wów) do 169 dni w gru pie te ra pii pro ak tyw nej oraz zwięk -
sze nie licz by dni bez za o strzeń od po wie dnio ze 134 dni do
177 dni[31]. Prze wa gę sku tecz no ści te ra pii pro ak tyw nej nad
te ra pią re ak tyw ną stwier dzo no tak że w me ta a na li zie ba dań
kli nicz nych prze pro wa dzo nych do 2011 ro ku[38].

Upo rczy wy świąd to wa rzy szą cy AZS jest istot nym czyn -
ni kiem ob ni ża ją cym ja kość ży cia cho rych. Me ta a na li za 
22 ran do mi zo wa nych ba dań kli nicz nych po ka za ła, że miej -
sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny są sku tecz niej sze w re duk cji
świą du niż miej sco we i ogól ne le ki prze ciw hi sta mi no we,
miej sco we gli ko kor ty ko ste ro i dy i ogól ne im mu no su pre san ty
(m.in. mon te lu kast, me po li zu mab i re kom bi no wa ny IFN-�)[39].
Dla przy kła du, w ba da niu Bo gu nie wicz i wsp. w oce nie pa -
cjen tów świąd zmniej szył się w gru pie le czo nej 0,03%,
0,1% i 0,3% ta kro li mu sem od po wie dnio o 64,7%, 47,1%
i 47,8% w po rów na niu z 3,6% w gru pie otrzy mu ją cej
podło że bez sub stan cji czyn nej[40]. 

W ran do mi zo wa nym ba da niu z podwój nie śle pą próbą
obej mu ją cym 985 dzie ci i do ro słych z umiar ko wa ną lub
cięż ką po sta cią AZS za ob ser wo wa no zna czą cą po pra wę ja -
ko ści ży cia pa cjen tów le czo nych 0,03% i 0,1% ta kro li mu -
sem w ma ści w po rów na niu z podło żem nie za wie ra ją cym
sub stan cji czyn nej[41]. W gru pie do ro słych >16 r.ż. 0,1% ta -
kro li mus przy niósł więk szą po pra wę niż stę że nie 0,03%
(p=0,003), pod czas gdy w gru pie dzie ci od 2–4 r.ż. oraz 
5–15 r.ż. nie wy ka za no istot nych sta ty stycz nie róż nic po -
mię dzy ma ścia mi w obu stę że niach (p=0,224 i p=0,937).
W gru pie wie ko wej dzie ci od 2–4 r.ż. le czo nych 0,03%
i 0,1% ta kro li mu sem cał ko wi ty wska źnik ja ko ści ży cia po pra -
wił się od po wie dnio o 30,8 oraz o 35,6 punk tów w po rów -
na niu do 7,9 punk tów w gru pie otrzy mu ją cej podło że bez
sub stan cji ak tyw nej. W gru pie wie ko wej 5–15 r.ż. zmia ny te
wy no si ły od po wie dnio 24,4 punk ty i 24,1 vs 8,1 na to miast
u do ro słych >16 r.ż. 21,1 i 27,1 vs 5,6.

U więk szo ści cho rych na wy prysk ato po wy stwier dza się
w zmia nach skór nych obe cność gron kow ca zło ci ste go (Sta phy -
lo coc cus au reus)[42], dla te go war to tak że pod kre ślić do dat ko we
ko rzy ści ze sto so wa nia ta kro li mu su po le ga ją ce na re duk cji ko lo -
ni za cji skóry tą bak te rią, a do dat ko wo dzia ła nie prze ciw grzy bi -
cze prze ciw ko droż dża kom z ro dza ju Ma las se zia fur fur[18,43–45].

Bez pie czeń stwo miej sco wo sto so wa ne go ta kro li mu su

Ta kro li mus po po da niu miej sco wym w nie wiel kim stop -
niu wchła nia się do krą że nia ogól ne go, co ogra ni cza ry zy ko
dzia łań nie po żą da nych[17,46]. Moż li we są podraż nie nia skóry
w miej scu apli ka cji ob ja wia ją ce się pie cze niem, świą dem, za -
czer wie nie niem, uczu ciem cie pła, a po nad to pa re ste zje
i wy syp ka w miej scu za sto so wa nia[25,47]. Pie cze nie po apli ka cji
pre pa ra tu jest zwią za ne z uwal nia niem neu ro pep ty dów i de -
gra nu la cją ma sto cy tów, trwa oko ło 30 mi nut od po sma ro -
wa nia, a pro blem zwy kle ustę pu je sa mo i st nie po kil ku dniach
le cze nia[4,48]. Da ne na te mat bez pie czeń stwa i to le ran cji mIK
i mGKS ze bra ne w prze glą dzie sy ste ma tycz nym[23] po ka zu ją,
że pie cze nie i swę dze nie skóry wy stę pu je czę ściej u le czo -
nych ta kro li mu sem, jed nak ob ja wy są ła god ne i przej ścio we.
Po waż ne dzia ła nia nie po żą da ne w obu gru pach ob ser wu je
się rzad ko. Pa cjen ci sto su ją cy te ra pię miej sco wym ta kro li -
mu sem mo gą być po nad to na ra że ni na zwięk szo ne ry zy ko
za pa le nia mie szków wło so wych, trą dzi ku lub za ka że nia wi -
ru sem Her pes. Zgo dnie z za le ce nia mi za war ty mi w ChPL
w cza sie le cze nia ta kro li mu sem i pi mie kro li mu sem „na le ży
ogra ni czać na ra ża nie skóry na dzia ła nie pro mie nio wa nia sło -
necz ne go oraz uni kać pro mie nio wa nia ultra fio le to we go po -
cho dzą ce go z so la rium, le cze nia UVB lub UVA w sko ja rze -
niu z pso ra le na mi (PU VA)”[21].

Co istot ne, w ba da niach na u ko wych nie po twier dzo no
pod no szo ne go kie dyś moż li we go związ ku mię dzy sto so wa -
niem miej sco we go ta kro li mu su i zwięk szo nym ry zy kiem no -
wo two rów skóry, w tym chło nia ka[23,49]. W ubie głym ro ku
opu bli ko wa no wy ni ki bar dzo istot ne go dla tej kwe stii pro -
spek tyw ne go mię dzy na ro do we go ba da nia AP PLES,
w którym oce nia no ry zy ko po wsta nia no wo two rów u cho -
rych le czo nych miej sco wy mi pre pa ra ta mi ta kro li mu su przez
okres 6 ty go dni. Do ba da nia trwa ją ce go od 2005 do 2019
ro ku włą czo no 7954 pa cjen tów z 314 ośrod ków w 9 kra -
jach (Au stria, Fran cja, Ho lan dia, Ir lan dia, Ka na da, Niem cy,
Pol ska, USA, Wiel ka Bry ta nia). W ba da niu nie stwier dzo no
związ ku po mię dzy ze wnę trz nym le cze niem ta kro li mu sem
a ry zy kiem roz wo ju no wo two rów skóry za rów no u dzie ci,
jak i do ro słych – w ba da nej gru pie nie zdiagnozowano ani
jed ne go przy pad ku chło nia ka skóry oraz nie me la no cy to -
wych no wo two rów skóry[50].

Pod su mo wa nie

Miej sco we in hi bi to ry kal cy neu ry ny są re ko men do wa ne
w le cze niu ato po we go za pa le nia skóry za rów no przez pol -
skie, jak i mię dzy na ro do we gre mia eks per tów. Ta kro li mus
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ce chu je się więk szą sku tecz no ścią od pi me kro li mu su i sta no -
wi bez piecz ną opcję le cze nia ato po we go za pa le nia skóry,
a je go sku tecz ność jest po rów ny wal na do miej sco wych gli -
ko kor ty ko ste ro i dów o ma łej lub śre dniej si le dzia ła nia. 
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Fucibet® Lipid, (20 mg + 1 mg)/g, krem; 1 g kremu zawiera 20 mg/g kwasu fusydynowego i 1 mg/g betametazonu walerianianu oraz substancje pomocnicze: wazelinę białą, parafi nę 
ciekłą, alkohol cetostearylowy, steareth-21, potasu sorbinian (E202), hypromelozę, metylu parahydroksybenzoesan (E218), kwas cytrynowy jednowodny, propylu parahydroksybenzoesan 
(E216), all-rac-α-tokoferol, wodę oczyszczoną. Wskazania do stosowania: Atop owe zapalenie skóry z towarzyszącym nadkażeniem. Stany zapalne skóry, w tym wyprysk alergiczny 
i toksyczny powikłany zakażeniami drobnoustrojami wrażliwymi na kwas fusydynowy. Należy uwzględnić ofi cjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych. 
Dawkowanie i sposób podawania: Dorośli i dzieci: cienką warstwę kremu należy aplikować 2 lub 3 razy na dobę, nie dłużej niż przez 14 dni. Nie określono ryzyka stosowania 
produktu leczniczego Fucibet® Lipid u pacjentów w podeszłym wieku, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i/lub wątroby. Nie są konieczne szczególne środki ostrożności ani 
dostosowanie dawki. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na kwas fusydynowy lub betametazonu walerianian, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Z uwagi na zawartość 
kortykosteroidu produkt leczniczy Fucibet® Lipid jest przeciwwskazany w: ogólnoustrojowej infekcji grzybiczej; pierwotnych infekcjach skórnych spowodowanych przez grzyby, wirusy 
lub bakterie, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu; zmianach skórnych spowodowanych gruźlicą, nieleczonych lub niepoddających się właściwemu leczeniu; 
okołoustnych zapaleniach skóry; trądziku różowatym i młodzieńczym; chorobach skórnych u dzieci poniżej 1. roku życia, w tym stanach zapalnych skóry i zapaleniu pieluszkowym. 
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Należy unikać długotrwałej, ciągłej terapii produktem leczniczym Fucibet® Lipid, zwłaszcza u dzieci, z uwagi 
na możliwość supresji nadnerczy, nawet bez stosowania opatrunku okluzyjnego. W zależności od miejsca aplikacji należy zawsze rozważyć możliwość ogólnoustrojowego wchłaniania 
betametazonu walerianianu podczas leczenia produktem leczniczym Fucibet® Lipid. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu produkt leczniczy Fucibet® Lipid należy ostrożnie stosować 
w okolicy oczu. Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Fucibet® Lipid z oczami. Odwracalna supresja osi podwzgórze – przysadka – nadnercza (HPA) może wystąpić w wyniku 
ogólnoustrojowego wchłaniania stosowanych miejscowo kortykosteroidów. Fucibet® Lipid powinien być ostrożnie stosowany u dzieci z uwagi na to, że dzieci i młodzież mogą wykazywać 
większą podatność na indukowaną stosowanymi miejscowo kortykosteroidami supresję czynności osi HPA i wystąpienie zespołu Cushinga, w porównaniu z dorosłymi pacjentami. 
Należy unikać stosowania produktu leczniczego w dużych dawkach, pod opatrunkiem okluzyjnym oraz długotrwałego leczenia. Dzieci i młodzież mogą być bardziej podatni na toksyczność 
ogólnoustrojową po zastosowaniu równoważnych dawek, z uwagi na większy stosunek powierzchni skóry do masy ciała niż u dorosłych. Z uwagi na zawartość betametazonu walerianianu 
długotrwałe, miejscowe leczenie produktem leczniczym Fucibet® Lipid może powodować atrofię skóry. Obserwowano przypadki oporności bakterii po miejscowym zastosowaniu kwas 
fusydynowego. Długotrwałe i powtarzające się stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności. Ograniczenie miejscowego leczenia kwasem fusydynowym 
i betametazonu walerianianem maksymalnie do 14 dni minimalizuje ryzyko rozwoju oporności bakterii. Ograniczenie czasu leczenia minimalizuje też ryzyko maskowania objawów infekcji 
patogenami opornymi, spowodowanego działaniem immunosupresyjnym kortykosteroidu. Z uwagi na zawartość kortykosteroidu, który ma działanie immunosupresyjne, stosowanie 
produktu leczniczego Fucibet® Lipid może zwiększać podatność na infekcje, spowodować pogorszenie istniejącej infekcji lub uczynnienie infekcji utajonych. Zaleca się zastosowanie 
leczenia ogólnego w sytuacji, kiedy infekcja nie może być kontrolowana lekami stosowanymi miejscowo. Fucibet® Lipid krem zawiera substancje pomocnicze: metylu hydroksybenzoesan 
(E218), propylu hydroksybenzoesan (E216), alkohol cetostearylowy i potasu sorbinian (E202). Metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan mogą powodować reakcje 
alergiczne (czasem opóźnione). Potasu sorbinian i alkohol cetostearylowy mogą wywoływać reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Działania niepożądane: Ocena częstości 
występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych i monitorowania spontanicznego. Najczęściej raportowanym 
działaniem niepożądanym był świąd. Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfi kacją układów i narządów MedDRA (System Organ Class-SOC), a poszczególne działania 
niepożądane wymieniono, rozpoczynając od najczęściej raportowanych. W obrębie każdej grupy o tej samej częstości występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według 
zmniejszającej się ciężkości objawów. Zaburzenia układu immunologicznego: niezbyt często: (≥1/1000 do <1/100): nadwrażliwość. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt 
często: (≥1/1000 do <1/100): kontaktowe zapalenie skóry, wyprysk (pogorszenie istniejącego), uczucie pieczenia skóry, świąd, suchość skóry; rzadko: (≥1/10 000 do <1/1000): rumień, 
pokrzywka, wysypka (w tym wysypka rumieniowa i uogólniona). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często: (≥1/1,000 do <1/100): ból w miejscu aplikacji, podrażnienie 
w miejscu aplikacji; rzadko: (≥1/10 000 do <1/1000): obrzęk w miejscu aplikacji, pęcherzyki w miejscu aplikacji. Ogólnoustrojowe, niepożądane działania leków z grupy kortykosteroidów, 
w tym betametazonu walerianianu, obejmują supresję nadnerczy, zwłaszcza podczas długotrwałego stosowania miejscowego. Zwiększenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i jaskra 
mogą także wystąpić po miejscowym zastosowaniu kortykosteroidów w okolicy oczu, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu oraz u pacjentów z predyspozycją do rozwoju jaskry. 
Dermatologiczne działania niepożądane leków z grupy kortykosteroidów o silnym działaniu to atrofi a, zapalenie skóry (w tym skórne zapalenie kontaktowe i wysypka trądzikopodobna), 
zapalenie okołowargowe, rozstępy skórne, trądzik różowaty, rumień, nadmierne owłosienie, nadmierna potliwość i odbarwienia. W przypadku długotrwałego miejscowego stosowania 
kortykosteroidów mogą wystąpić wybroczyny. Działania niepożądane kortykosteroidów związane ze stosowaniem produktu leczniczego Fucibet® Lipid były raportowane niezbyt często. 
Profil bezpieczeństwa u dzieci jest podobny jak u dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dania. Pozwolenie na dopuszczenie 

do obrotu: MZ22452 wydane przez Prezesa URPL. W celu uzyskanie bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: 
LEO Pharma sp. z o.o., 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, tel.: 22 244 18 40. Lek wydawany na receptę. Data zatwierdzenia ulotki: 18.05.2015 r.

Fucidin®, 20 mg/g, maść,1 g maści zawiera 20 mg sodu fusydynianu (natrii fusidas) Fucidin®, 20 mg/g, krem, 1 g kremu zawiera 20 mg kwasu fusydynowego (acidum fusidicum). 
Wskazania do stosowania: Miejscowe leczenie bakteryjnych zakażeń skóry wywołanych przez bakterie wrażliwe na kwas fusydynowy, takich jak: liszajec, czyraczność, zapalenie 
gruczołów potowych, zapalenie mieszków włosowych, zanokcica oraz fi gówka (w przypadku maści) i trądzik pospolity (w przypadku kremu). Dawkowanie i sposób podawania: 
Do stosowania miejscowego na skórę. Fucidin® należy nakładać na chorobowo zmienione miejsca na skórze dwa do trzech razy na dobę. Zalecany okres leczenia wynosi 7 dni. 
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania: Donoszono 
o pojawianiu się oporności bakteryjnej wśród Staphylococus aureus po zastosowaniu produktu Fucidin® na skórę. Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, przedłużające się 
lub powtarzające stosowanie kwasu fusydynowego może zwiększać ryzyko rozwoju oporności. Fucidin® krem zawiera: butylohydroksyanizol, alkohol cetylowy oraz sorbinian potasu, 
które mogą wywołać miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Należy unikać kontaktu preparatu z oczami, gdyż butylohydroksyanizol zawarty w preparacie może 
powodować podrażnienie oczu oraz błon śluzowych. Fucidin® maść zawiera lanolinę oraz alkohol cetylowy i butylohydroksytoluen (E321), które mogą wywołać miejscowe reakcje skórne 
(np. kontaktowe zapalenie skóry). Butylohydroksytoluen (E321) może powodować podrażnienie oczu i błon śluzowych. Należy zachować ostrożność, stosując produkt Fucidin® maść 
na twarz; należy unikać kontaktu produktu Fucidin® maść z oczami, gdyż substancje pomocnicze zawarte w maści mogą spowodować podrażnienie spojówek. Działania niepożądane: 
Ocena częstości występowania działań niepożądanych została przeprowadzona na podstawie analizy zbiorczej danych z badań klinicznych i monitorowania spontanicznego. Na podstawie 
analizy zbiorczej z badań klinicznych, do których włączono 4724 pacjentów otrzymujących miejscowe leczenie lekiem Fucidin®, stwierdzono, że częstość działań niepożądanych 
wyniosła 2,3%. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym były różne reakcje skórne, takie jak świąd i wysypka, będące następstwem zmian w miejscu aplikacji, takie jak 
ból, podrażnienie pojawiające się u mniej niż 1% pacjentów. Zgłaszano nadwrażliwość i obrzęk naczynioruchowy. Działania niepożądane są wyszczególnione zgodnie z klasyfi kacją 
układów i narządów MedDRA, a poszczególne działania niepożądane wymieniono, rozpoczynając od najczęściej raportowanych. W obrębie każdej grupy o tej samej częstości 
występowania działania niepożądane wymieniono kolejno, według zmniejszającego się znaczenia objawów. Zaburzenia układu immunologicznego: rzadko (≥1/10 000 do 1/1000): 
nadwrażliwość. Zaburzenia oka: rzadko (≥1/10 000 do 1/1000): zapalenie spojówek. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: niezbyt często (≥1/1000 do 1/100): zapalenie skóry (w tym 
kontaktowe zapalenie skóry, egzema), wysypka (rumieniowa, krostkowa, pęcherzykowa, plamisto-grudkowa i grudkowa; obserwowano także wysypkę uogólnioną), świąd, rumień; 
rzadko (≥1/10 000 do 1/1000): obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, pęcherzyki. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: niezbyt często (≥1/1000 do 1/100): ból w miejscu 
aplikacji (w tym uczucie pieczenia), podrażnienie w miejscu aplikacji. 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 do 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, 
e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Podmiot odpowiedzialny: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dania. Pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 7078 oraz 7079 wydane przez 
Prezesa URPL. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce: LEO Pharma Sp. z o.o., 02-674 Warszawa, 
ul. Marynarska 15, tel.: 22 244 18 40. Lek wydawany na receptę. Data weryfi kacji ulotki: 20.12.2013 r.
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Zastosowanie inotuzumabu ozogamycyny 
w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej

W ar ty ku le omówio no wła ści wo ści i me cha nizm dzia ła -
nia le ku ino tu zu mab ozo ga my cy ny, wy ni ki ba dań kli nicz -
nych, zda rze nia nie po żą da ne i to ksycz ność, wska za nia re je -
stra cyj ne le ku, moż li wo ści je go za sto so wa nia w pol skich wa -
run kach, a tak że trwa ją ce ba da nia w aspek cie le cze nia ostrej
bia łacz ki lim fo bla stycz nej wy wo dzącej się z ko mórek pre kur -
so ro wych lim fo cy tów B.

Wpro wa dze nie

Po nad 80% do ro słych pa cjen tów z no wo zdia gno zo wa -
ną ostrą bia łacz ką lim fo bla stycz ną (ALL, z ang. Acu te lym -
pho bla stic leu ke mia) dzię ki in ten syw nej che mio te ra pii in duk -
cyj nej osią gnie cał ko wi tą re mi sję (CR, z ang. Com ple te re -
mis sion), ale dłu go trwa łe prze ży cie wol ne od bia łacz ki po
za koń czo nym peł nym le cze niu osią gnie mniej niż po ło wa
z nich. Więk szość osta tecz nie na wróci, a u 20% zo sta nie
stwier dzo na pier wot na opor ność[11–15]. 

Po mi mo sta łej po pra wy wy ni ków le cze nie i ro ko wa nie
u cho rych z na wro to wą lub opor ną na le cze nie ALL (RR
ALL, z ang. Re la psed/re frac to ry ALL) jest złe. Me dia na prze -
ży cia w tej gru pie cho rych wy no si mniej niż rok, a pię cio let -
nie prze ży cie cał ko wi te nie się ga 10%. Na prze ży cie cał ko -
wi te (OS, z ang. Ove rall su rvi val) ma ją wpływ osią gnię cie CR
i moż li wo ści prze pro wa dze nia al lo ge nicz ne go prze szcze pie nia
krwio twórczych ko mórek ma cie rzy stych (HSCT, ang. ha e ma -

to po ie tic stem cell trans plan ta tion). W gru pie cho rych z RR
ALL oko ło 31%–44% pa cjen tów osią gnie CR po te ra pii
dru giej li nii, po trze ciej je dy nie 18%–23%, a mniej niż po ło -
wa pa cjen tów bę dzie kan dy da ta mi do HCT[11–15].

Nie ko rzy st ne wy ni ki le cze nia zmu sza ją do po szu ki wa -
nia no wych opcji te ra peu tycz nych. Im mu no te ra pia wy ko -
rzy stu ją ca le ki ce lo wa ne sta no wi olbrzy mi po stęp w te ra pii
opor nej/na wro to wej ostrej bia łacz ki lim fo bla stycz nej B-ko -
mór ko wej. Do le ków tej gru py o po twier dzo nej sku tecz -
no ści na le żą ino tu zu mab ozo ga my cy ny, bli na tu mo mab,
a tak że te ra pia CAR-T (te ra pia w opar ciu o ko mór ki
T z chi me ro wym re cep to rem an ty ge no wym (ang. chi me -
ric an ti gen re cep tor).

Ino tu zu mab ozo ga my cy ny – in for ma cje o le ku

Ino tu zu mab ozo ga my cy ny (InO), na zwa han dlo wa Be -
spon sa (Pfi zer), jest ko niu ga tem prze ciw cia ło-lek (ADC, an -
ti bo dy-drug co niu ga te) skła da jącym się z re kom bi no wa ne go
hu ma ni zo wa ne go prze ciw cia ła mo no klo nal ne go IgG4 � skie -
ro wa ne go prze ciw ko an ty ge no wi CD22 (wy two rzo ne go
w ko mórkach jaj ni ka cho mi ka chińskie go me to dą re kom bi -
na cji DNA), które jest ko wa len cyj nie związa ne z czę ścią cy -
to to ksycz ną – di me ty lo hy dra zy dem N-ace ty lo-gam ma-ka li -
che a my cy ny (Ca lichDMH)[1]. An ty gen CD22 jest czą stecz ką
wy stę pu ją cą wy łącz nie na ko mór kach li nii lim fo cy tu B i moż -

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

The use of inotuzumab ozogamicin in acute lymphoblastic leukemia treatment
Summary

The article discusses the properties and mechanism of action of Inotuzumab ozogamicin, the results of its clinical trials, its adverse events and

toxicity, its drug registration indications, the possibility of its use in Polish conditions, as well as ongoing research in the treatment of acute

lymphoblastic leukemia derived from B-lymphocyte cell precursors.

Keywords: inotuzumab, ALL, acute lymphoblastic leukemia

Słowa kluczowe: inotuzumab, ALL, ostra białaczka limfoblastyczna

HEMATOLOGIA











na wy ka zać jej obe cność w po nad 90% przy pad ków B-ko -
mór ko wej ostrej bia łacz ki lim fo bla stycz nej[10]. Ak tyw ność
prze ciw no wo two ro wa le ku po le ga na wiąza niu się pod jed -
no st ki prze ciw cia ła z ko mórka mi no wo two ro wy mi wy ka zu -
jący mi eks pre sję an ty ge nu CD22, a na stępnie in ter na li za cji
kom ple ksu ADC-CD22 i we wnątrzko mórko we go uwal nia -
nia cy to to ksycz nej ka li che a my cy ny. Ak ty wa cja to ksy ny wy -
wo łu je pęknięcia dwu ni cio we go DNA, za trzy ma nie cy klu
ko mórko we go i śmierć ko mórki na dro dze apop to zy[1,9].

Wska za nia re je stra cyj ne

Ino tu zu mab ozo ga my cy ny zo stał za re je stro wa ny przez
Eu ro pej ską Agen cję Le ków (EMA, Eu ro pe an Me di ci nes
Agen cy) 17 lip ca 2017 ro ku, a nie dłu go po tem, 17 sierp nia
2017 ro ku, przez ame ry kań ską Agen cję Żyw no ści i Le ków
(FDA, Fo od and Drug Ad mi ni stra tion)[3].

Zgo dnie z Cha rak te ry sty ką Pro duk tu Lecz ni cze go
(ChPL) wska za niem do za sto so wa nia ino tu zu ma bu ozo ga -
my cy ny jest mo no te ra pia w le cze niu do ro słych pa cjen -
tów z na wro to wą lub opor ną na le cze nie ostrą bia łacz ką lim -
fo bla stycz ną wy wo dzącą się z ko mórek pre kur so ro wych
lim fo cy tów B, z eks pre sją an ty ge nu CD22. W przy pad ku
ALL z chro mo so mem Phi la del phia (Ph+) po win no wy stąpić
nie po wo dze nie le cze nia co naj mniej jed nym in hi bi to rem ki -
na zy ty ro zy no wej (TKI, ty ro si ne ki na se in hi bi tor).

Wa run kiem za sto so wa nia InO jest po twier dze nie eks -
pre sji an ty ge nu CD22 (w >0% lim fo bla stów) na po wierzch -
ni lim fo bla stów przy uży ciu czu łej i zwa li do wa nej me to dy[1,2].

W Pol sce lek ten sto su je się ra mach pro gra mu le ko -
we go Le cze nia Cho rych na Ostrą Bia łacz kę Lim fo bla -
stycz ną, gdzie kwa li fi ko wa ni są pa cjen ci, którzy nie uzy -
ska li cał ko wi tej re mi sji he ma to lo gicz nej (CHR, com ple te
he ma to lo gic re mis sion) po le cze niu in du ku ją cym lub
u których do szło do wzno wy he ma to lo gicz mej cho ro by
po okre sie re mi sji. W przy pad ku cho rych z roz po zna -
niem ALL Ph+ do dat ko wym wa run kiem jest za sto so wa -
nie we wcze śniej szym le cze niu co naj mniej dwóch TKI.
Eks pre sja an ty ge nu CD22 we wszy st kich przy pad kach
po win na wy no sić >1%[8].

InO sto su je się w 3- lub 4-ty go dnio wych cy klach.
U pa cjen tów, u których pla no wa ne jest HSCT, za le ca się
za sto so wa nie 2 cy kli le cze nia. Trze ci cykl jest za le ca ny,
gdy po 2 cy klach le cze nia nie uzy ska no CR ani CR z nie -
peł ną re ge ne ra cją he ma to lo gicz ną (CRi, com ple te re mis -
sion with in com ple te ha e ma to lo gi cal re co ve ry) lub
stwier dzo no mi ni mal ną cho ro bę re szt ko wą (MRD, mi ni -
mal re si du al di se a se). U pa cjen tów, którzy nie będą pod -

da wa ni HSCT, można za sto so wać ma ksy mal nie 6 cy kli.
Opor ność na le cze nie ozna cza brak osią gnię cia CR lub
CRi po 3 cy klach te ra pii[1,2]. 

Ba da nia kli nicz ne

Bez pie czeń stwo i sku tecz ność ino tu zu ma bu ozo ga my -
cy ny by ła oce nio na w między na ro do wym, wie lo ośrod ko -
wym, otwar tym ba da niu kli nicz nym III fa zy, w którym po pu -
la cję ba da ną sta no wi ła gru pa 326 pa cjen tów w wie ku �18 lat
z na wra ca ją cą lub opor ną na le cze nie ALL, wy wo dzącą się
z pre kur so rów li nii lim fo cy tów B, z eks pre sją an ty ge nu
CD22, bez chro mo so mu Phi la del phia (Ph-) lub z chro mo -
so mem Phi la del phia (Ph+). Każdy z pa cjen tów mu siał być
wcześniej pod da ny 1 lub 2 sche ma tom che mio te ra pii z po -
wo du ALL. Pa cjen ci z ALL z Ph+ mu sie li być wcześniej pod -
da ni te ra pii co naj mniej 1 TKI dru giej lub trze ciej ge ne ra cji
i stan dar do wej che mio te ra pii. Pa cjen tów ran do mi zo wa no
do gru py otrzy mu ją cej InO (N=164 [164 otrzy ma ło le cze -
nie]) lub stan dar do wą che mio te ra pię (wy bór ba da cza,
N=162 [143 otrzy ma ło le cze nie]: flu da ra bi nę w sko ja rze niu
z cy ta ra bi ną i czyn ni kiem sty mu lu ją cym two rze nie ko lo nii gra -
nu lo cy tów [FLAG], mi to ksan tron/cy ta ra bi nę [MXN/Ara-C],
duże daw ki cy ta ra bi ny [HI DAC])[1,2,4].

Pierw szych 218 zran do mi zo wa nych pa cjen tów pod da -
no ana li zie in tent-to-tre at (ITT). W ra mie niu pod da nych le -
cze niu InO uzy ska no istot nie wy ższe od set ki cał ko wi tych re -
mi sji (CR) i CR bez peł nej odbu do wy he ma to lo gicz nej (CRi):
80,7% ([95% con fi den ce in te rval {CI}, 72,1–87,7] vs
29,4% [95% CI, 21,0–38,8], p<0,001). Po śród pa cjen tów
uzy sku ją cych CR ujem ną cho ro bę re szt ko wą (MRD-) osią -
gnę ło istot nie wię cej cho rych le czo nych InO (78,4% vs
28,1%, p<0,001). Czas trwa nia re mi sji był tak że dłuż szy
w gru pie le czo nej InO (me dia na 4,6 mie się cy [95% CI, 
3,9–5,4] vs 3,1 mie się cy [95% CI, 1,4–4,9]; HR, 0,55 [95%
CI, 0,31–0,96] p=0,03). 

Ana li za prze ży cia ob ję ła ca łą gru pę 326 pa cjen tów. Me -
dia na PFS wy no si ła 5,0 (95% CI, 3,7–5,6) w ra mie niu le czo -
nym InO, a 1,8 mie sią ca (95% CI, 1,5–2,2) w gru pie po -
rów naw czej (HR 0,45 [97,5% CI, 0,34–0,61]; p<0,001);
me dia na prze ży cia cał ko wi te go (OS) wy nio sła 7,7 mie sią ca
(95% CI, 6,0–9,2) vs 6,7 mie sią ca (95% CI, 4,9–8,3), HR
0,77 (97,5% CI, 0,58–1,03) (p=0,04). Praw do po do -
bieństwo przeżycia po 24 mie siącach wy no si ło 22,8%
w gru pie otrzy mu ją cej InO oraz 10% w gru pie otrzy mu ją cej
che mio te ra pię wy bra ną przez ba da cza[4]. 

War to za u wa żyć, że wśród pa cjen tów uzy sku ją cych od -
po wiedź na le cze nie InO od po wie dzi CR/CRi uzy ska no po
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pierw szym (73%) i po dru gim (24%) cy klu le cze nia, po ko -
lej nych cy klach ża den pa cjent nie wszedł w CR[1,2,4].

Osob ną ana li zę prze pro wa dzo no w wy szcze gól nio nej
pod gru pie cho rych, którzy zo sta li pod da ni później sze mu
HSCT. Tu taj tak że za ob ser wo wa no istot ną po pra wę OS
w gru pie otrzy mu ją cej InO w sto sun ku do gru py otrzy mu ją -
cej che mio te ra pię wy bra ną przez ba da cza, po mi mo jed no -
cze snej wyższej częstości wcze sne go zgo nu po HSCT (do
set nej do by) wśród le czo nych InO. 

Ino tu zu mab nie prze ła my wał nie ko rzy st ne go wpły wu
ro kow ni cze go zwią za ne go z roz po zna niem bia łacz ki mie -
sza no fe no ty po wej, z re a ranżacją w obrębie ge nu MLL,
w tym (4;11)[1,2,4].

Dru gim ba da niem oce nia ją cym bez pie czeństwo i sku -
tecz ność sto so wa nia InO by ło jed no ra mien ne, otwar te,
wie lo ośrod ko we ba da nie I/II fa zy[1,2,7]. Za kwa li fi ko wa ni pa -
cjen ci by li w wie ku �18 lat z na wra ca ją cą lub opor ną na le -
cze nie ALL wy wo dzącą się z pre kur so rów li nii lim fo cy tów B,
którzy zo sta li pod da ni co naj mniej dwóm wcześniej szym
sche ma tom le cze nia ALL.

72 spośród 93 pa cjen tów przy dzie lo no do gru py le -
czo nej InO. W pierw szej fa zie ba da nia oce nia no to ksycz -
ność za leż ną od daw ki. Do dru giej fa zy ba da nia kwa li fi ko -
wa no pa cjen tów, u których wcześniej sto so wa no co
najmniej 2 sche ma ty le cze nia z po wo du ALL, a u pa cjen -
tów z ALL wy wo dzącą się z ko mórek pre kur so ro wych
lim fo cy tów B z Ph+ mu sia ło na stąpić nie po wo dze nie le -
cze nia co naj mniej jed nym TKI. Od se tek pa cjen tów,
którzy uzy ska li od po wiedź CR/Cri, wy no sił 68%, me dia -
na PFS 3,9 mie sią ca, a me dia na OS 7,4 mie sią ca (95% CI:
5,7-9,2). Ujem ną cho ro bę re szt ko wą osią gnię to u 84%
pa cjen tów z gru py od po wia da ją cej na le cze nie, co wią za -
ło się z więk szą za sto so wa ną daw ką le ku[7].

Ob ja wy nie po żą da ne

Pro fil to ksycz no ści ino tu zu ma bu ozo ga my cy ny nie
odbie ga zna czą co od in nych te ra pii prze ciw no wo two ro -
wych za wy jąt kiem da lej omówio ne go dzia ła nia he pa to -
to ksycz ne go. W ba da niu re je stra cyj nym naj czę st szy mi
ob ja wa mi nie po żą da ny mi by ły trom bo cy to pe nia, neu tro -
pe nia i leu ko pe nia, in fek cje, nie do krwi stość, zmę cze nie,
krwa wie nia, go rącz ka, nud no ści, bóle gło wy, go rącz ka
neu tro pe nicz na, ból brzu cha, po d nie sio ny po ziom en zy -
mów wą tro bo wych, en zy mów cho le sta tycz nych i bi li ru -
bi ny. Po śród ob ja wów nie po żą da nych kla sy fi ko wa nych
ja ko wy stę pu ją ce w stop niu cięż kim (sto pień cięż ko ści 
3 i wię cej we dług CT CAE) zgła sza no naj czę ściej in fek cje,

go rącz kę neu tro pe nicz ną, krwa wie nia, bóle brzu cha, go -
rącz kę, zmę cze nie oraz cho ro bę we no o klu zyj ną wątro -
by/ze spół nie wy dol ności za to ko wej wątro by (VOD/SOS,
ve no-occ lu si ve li ver di se a se/si nu so i dal ob struc tion syn -
dro me). Dzia ła nie he pa to to ksycz ne, w tym VOD/SOS,
za li cza się do po wi kłań wy stę pu ją cych czę sto (w ba da niu
re je stra cyj nym 11%[4]) i sta no wi istot ne ogra ni cze nie dla
za sto so wa nia le ku, a ry zy ko je go wy stą pie nia jest szcze -
gól nie wi docz ne u pa cjen tów, którzy zo sta li pod da ni
HSCT po za kończe niu te ra pii[1,2,4,7]. 

Dla pa cjen tów pod da wa nych HSCT po le cze niu InO
czę stość wy stą pie nia VOD/SOS by ła szcze gól nie wy so ka
i wy no si ła �50% w przy pad kach za sto so wa nia w sche ma cie
kon dy cjo no wa nia HSCT dwóch le ków al ki lu ją cych, wie ku
�65 lat oraz stężenia bi li ru bi ny w su ro wi cy po wy żej gór nej
gra ni cy nor my przed HSCT.

Do in nych czyn ni ków ry zy ka wy stą pie nia VOD/SOS po
HSCT za li cza się tak że wcześniej prze by tą HSCT, wiek �55
lat, cho ro bę wątro by w wy wia dzie i (lub) za pa le nie wątro by
przed roz po częciem le cze nia, ko lej ne rzu ty che mio te ra pii
ra tun ko wej oraz większą licz bę cy kli le cze nia[1,2,4].

Ce lem zmi ni ma li zo wa nia ry zy ka wy stą pie nia VOD/SOS
pa nel eks per tów opra co wał za le ce nia od no śnie do za sto -
so wa nia InO, za le co no ogra ni cze nie licz by cy kli InO do
dwóch przed pla no wa nym HSCT, uni ka nie w kon dy cjo -
no wa niu dwóch le ków al ki lu ją cych i tio te py oraz w mia rę
moż li wo ści uni ka nie le ków o dzia ła niu uszka dza ją cym wą -
tro bę. Po nad to uży cie InO jest prze ciw wska za ne u pa -
cjen tów z wy wia dem VOD/SOS oraz z obe cną ak tyw ną
cho ro bą wą tro by[3,17].

Pod su mo wa nie

Ino tu zu mab ozo ga my cy ny, ko niu gat prze ciw cia ła mo -
no klo nal ne go an ty CD22 i to ksy ny ko mór ko wej ka li che a -
my cy ny jest bez piecz nym i sku tecz nym le kiem w le cze niu
do ro słych cho rych z na wro to wą i opor ną ostrą bia łacz ką
lim fo bla stycz ną B-ko mór ko wą. W licz nych ba da niach kli -
nicz nych wy ka za no, że ino tu zu mab ozo ga my cy ny w tej
gru pie cho rych po pra wia wy ni ki le cze nia w za kre sie osią -
gnię cia CR, jak i wska źni ki prze ży cia PFS i OS w po rów -
na niu ze stan dar do wym le cze niem. Naj czę ściej wy stę pu -
ją cy mi zda rze nia mi nie po żą da ny mi le cze nia InO są cy to -
pe nie i in fek cje, ale głów nym li mi tu ją cym je go
za sto so wa nie po wi kła niem jest VOD/SOS. Lek jest obe -
cnie za re je stro wa ny za rów no w USA, jak i w wie lu kra -
jach Eu ro py, a trwa ją ce ba da nia oce nia ją je go dal szą ro lę
w le cze niu pa cjen tów z ALL z ko mórek B.
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Kamica układu moczowego u osób leczonych
suplementacją wapnia i witaminy D – 

realne zagrożenie?

Pod sta wą pre wen cji i le cze nia oste o po ro zy jest wła ści wa
po daż wap nia i wi ta mi ny D. Eu ro pe an gu i dan ce for the dia gno -
sis and ma na ge ment of oste o po ro sis in po st me no pau sal wo -
men za le ca dzien ne spo ży cie wap nia w ilo ści 800–1200 mg/d,
naj le piej w po sta ci pro duk tów na bia ło wych oraz co naj mniej
800 j.m./d wi ta mi ny D. Do dat ko wa su ple men ta cja wap nia
po win na być za sto so wa na, gdy po daż te go pier wia st ka
w die cie wy no si <800 mg/d. U osób z nie do bo rem wi ta mi -
ny D ma ni fe stu ją cym się stę że niem 25OHD w su ro wi cy
krwi <75 nmol/l wska za ne jest po da wa nie wi ta mi ny D3

w daw kach się ga ją cych 10 000 j.m./d do cza su wy rów na nia
nie do bo ru, z re gu ły przez kil ka ty go dni, a na stęp nie w daw kach
pod trzy mu ją cych, za zwy czaj w za kre sie 1000–4000 j.m./d.

Aby zmi ni ma li zo wać ry zy ko two rze nia zło gów, zwła -
szcza szcza wia no wo-wap nio wych w dro gach mo czo wych,
za le ca na jest zrów no wa żo na die ta, z du żą ilo ścią wa rzyw
i owo ców oraz 3 po sił ka mi za wie ra ją cy mi ni sko tłu szczo we
pro duk ty na bia ło we. Spo ży cie mię sa na le ży ogra ni czyć do
200–250 g/d, a chlor ku so du do 5–6 g/d. Du ża ilość wy pi -
ja nych pły nów po win na za pew nić diu re zę >2,5 l/d. Szcze -
gól nie za le ca ne jest pi cie so ków z owo ców cy tru so wych
(z wy jąt kiem so ku gra pe fru i to we go), ale wska za ne jest tak że
pi cie al ka licz nych wód mi ne ral nych, ka wy, her ba ty, pi wa
oraz czer wo ne go i bia łe go wi na.

Pre pa ra ty wap nia po win ny być przyj mo wa ne wraz z po -
sił ka mi ce lem wią za nia szcza wia nów w świe tle je lit, ogra ni -
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Kidney stone disease in persons treated with calcium and vitamin d supplementation – a real threat?
Summary

Adequate calcium and vitamin D supplementation is essential in prevention and treatment of osteoporosis. A recent European guidance for

the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women recommends daily calcium intake of 800–1200 mg/d, mainly as

dairy products, together with vitamin D at the dose of at least 800 IU/d. Additional calcium supplementation should be used if dietary calcium

intake is below 800 mg/d. In persons with vitamin D deficiency (serum 25OHD concentration <75 nmol/L), treatment with vitamin D3 at

doses as high as 10000 IU/d should be implemented, until deficit is completed, usually a few weeks, and then maintained at the doses of

1000–4000 IU/d. To reduce the risk of kidney stone disease, especially calcium oxalate stones, balanced diet, with high amounts of fruits and

vegetables, and 3 servings containing low-fat dairy products is advisable. Daily meat intake should be limited to 200–250 g/d, and sodium

chloride intake to 5–6 g/d. High fluid intake should maintain urine volume over 2.5 L per day. Drinking of citrus fruits juices is highly

recommended (except grapefruit and cranberry juices), but also drinking of alkaline mineral waters, coffee, tea, beer, red and white wine. 

Supplemental calcium should be taken with meals, to bind oxalate in the intestinal lumen, reduce their digestive absorption and decrease

urinary oxalate excretion. Secondary prevention of kidney stones includes treatment with potassium citrate and thiazide diuretics. In persons

with hyperuricemia and/or hyperuricosuria allopurinol can be used, while in patients with calcium oxalate stones treatment with pyridoxine

may be considered.

Keywords: osteoporosis, calcium, vitamin D, kidney stones, urolithiasis

Słowa kluczowe: osteoporoza, wapń, witamina D, kamica układu moczowego

LEKARZ RODZINNY
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Devikap (Cholecalciferolum). Skład i postać: Każda kapsułka zawiera 50 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 2 000 IU witaminy D3. Wskazania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u pacjentów 
z grupy wysokiego ryzyka: dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 11 lat (w tym otyłe dzieci, otyła młodzież i otyli dorośli; osoby w podeszłym wieku itd.). Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych, młodzieży 
i dzieci w wieku powyżej 11 lat. Niedobór witaminy D definiuje się jako stężenie w surowicy 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) < 20 ng/ml (< 50 nmol/l); docelowe stężenie dla optymalnego działania witaminy D definiuje się jako 30-50 ng/ml (75-125 
nmol/l). Dawkowanie i sposób podawania: Schemat dawkowania i sposób leczenia powinien uwzględniać stan kliniczny danego pacjenta. Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u pacjentów z grupy wysokiego 
ryzyka: dorosłych oraz dzieci w wieku powyżej 11 lat (w tym otyłe dzieci, otyła młodzież i otyli dorośli; osoby w podeszłym wieku itd.). Dorośli: Zazwyczaj zalecana dawka to 2 000 IU na dobę, w zależności od masy ciała i reakcji pacjenta na leczenie. Otyli 
dorośli (BMI ≥ 30 kg/m2 pc.) mogą wymagać wyższych dawek, zwykle zalecana jest dawka podwójna u tych pacjentów w porównaniu do dawki dobowej zalecanej dla pacjentów z prawidłową masą ciała. Zalecana dawka dobowa u otyłych dorosłych to 
4 000 IU. Otyła młodzież i dzieci w wieku powyżej 11 lat (BMI > 90 centyla dla wieku). Zazwyczaj zalecana dawka to 2 000 IU na dobę, w zależności od ciężkości otyłości i reakcji pacjenta na leczenie. Jeśli konieczne, pomiar stężenia 25 (OH) D powinien być 
wykonany po trzech-czterech miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w celu potwierdzenia, że docelowa wartość stężenia 25 (OH) D została osiągnięta. Populacje należące do grupy wysokiego ryzyka występowania niedoboru witaminy D, które mogą wymagać 
stosowania wyższych dawek to: pacjenci mieszkający w miejscach położonych na wysokich szerokościach geograficznych (> 35°); pacjenci spędzający większość czasu w pomieszczeniach zamkniętych, osoby pracujące nocą oraz dorośli z ciemnym kolorem 
skóry; pacjenci stosujący ubogą dietę (z małą ilością produktów zawierających tłuszcze rybne); pacjenci z nadwagą lub otyłością. Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D. Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 11 lat. 
Zazwyczaj zalecana dawka to 2 000 IU do 4 000 IU na dobę, w zależności od stężenia 25 (OH) D w surowicy, masy ciała i reakcji pacjenta na leczenie. Niektórzy pacjenci mogą wymagać wyższych dawek. Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających 
z niedoboru witaminy D należy kontynuować przez trzy miesiące lub do osiągnięcia stężenia 25 (OH) D ≥ 30-50 ng/ml, następnie zaleca się stosowanie dawki podtrzymującej, tj. dawki profilaktycznej zalecanej ogólnej populacji, w zależności od wieku 
i masy ciała. Pomiar stężenia 25 (OH) D powinien być wykonany po trzech-czterech miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w celu potwierdzenia, że docelowa wartość stężenia 25 (OH) D została osiągnięta. Dawkowanie u pacjentów otyłych. Otyli dorośli (BMI 
≥ 30 kg/m2 pc.) oraz otyłe dzieci i młodzież (BMI > 90 centyla dla wieku) w zależności od ciężkości otyłości mogą wymagać wyższych dawek witaminy D. Dawkowanie u pacjentów z niedowagą. Dorośli z niedowagą (BMI < 18,5 kg/m2 pc.) oraz dzieci 
z niedowagą (BMI < 5 centyla dla wieku) mogą wymagać niższych dawek niż zalecane pacjentom z prawidłową masą ciała. Zaburzenia wątroby. Nie jest konieczna modyfikacja dawki. Zaburzenia nerek. Produktu Devikap nie należy stosować u pacjentów 
z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza. Ponadto, inne leki, suplementy diety i żywność zawierająca witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D nie powinny być stosowane bez kontroli lekarza. Sposób podawania. 
Podanie doustne. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję. Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria. Kamica nerkowa i (lub) 
nefrokalcynoza. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D. Dzieci w wieku poniżej 11 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Należy zachować ostrożność stosując witaminę D u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz monitorować 
jej wpływ na stężenie wapnia i fosforu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wapnienia tkanek miękkich. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów otrzymujących leczenie w związku z chorobą układu sercowo-naczyniowego (glikozydy 
nasercowe, w tym naparstnica). Witaminę D należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą, ze względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. 
Określając całkowitą dawkę witaminy D należy uwzględnić już stosowane produkty zawierające witaminę D, suplementy diety zawierające witaminę D, żywność wzbogaconą w witaminę D oraz stopień ekspozycji pacjenta na słońce. Brak wystarczających 
danych dotyczących wpływu podawania witaminy D na powstawanie kamieni w nerkach, choć występowanie takiego ryzyka jest możliwe, zwłaszcza w przypadku dodatkowej suplementacji wapnia. Należy indywidualnie rozważyć potrzebę dodatkowej 
suplementacji wapnia. Suplementację wapnia należy prowadzić pod ścisłą kontrolą lekarza. Podczas długotrwałego leczenia z użyciem dawki dobowej przekraczającej 1 000 IU witaminy D, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek 
poprzez monitorowanie stężenia kreatyniny w osoczu. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów w podeszłym wieku stosujących jednocześnie glikozydy nasercowe czy leki moczopędne (patrz punkt 4.5) oraz u pacjentów z nasiloną skłonnością do 
powstawania kamieni w nerkach. W przypadku hiperkalciurii (przewyższającej 300 mg (7,5 mmol) na dobę) lub objawów zaburzenia czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Działania niepożądane: Częstość występowania działań 
niepożądanych określono następująco: niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego. Częstość nieznana: Reakcje 
nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Niezbyt często: Hiperkalcemia i hiperkalciuria. Zaburzenia żołądka i jelit. Częstość nieznana: Zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka. 
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Rzadko: Świąd, wysypka i pokrzywka. Zgłaszano pojedyncze przypadki zgonu. 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: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do 
obrotu nr 25320 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 04.12.2020 r.

Devikap (Cholecalciferolum). Skład i postać: Każda kapsułka zawiera 100 mikrogramów cholekalcyferolu równoważnego 4 000 IU witaminy D3. Wskazania: Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D 
u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka: dorosłych (otyli dorośli; osoby w podeszłym wieku itd.). Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych. Niedobór witaminy D definiuje się jako stężenie w surowicy 
25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) < 20 ng/ml (< 50 nmol/l); docelowe stężenie dla optymalnego działania witaminy D definiuje się jako 30-50 ng/ml (75 - 125 nmol/l). Dawkowanie i sposób podawania: Schemat dawkowania i sposób leczenia 
powinien uwzględniać stan kliniczny danego pacjenta. Profilaktyka niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka: dorosłych (otyli dorośli; osoby w podeszłym wieku itd.). Otyli dorośli 
(BMI ≥ 30 kg/m2 pc.) Zazwyczaj zalecana dawka to 4 000 IU na dobę, w zależności od ciężkości otyłości i reakcji pacjenta na leczenie. Jeśli konieczne, pomiar stężenia 25 (OH) D powinien być wykonany po trzech-czterech miesiącach od rozpoczęcia leczenia, 
w celu potwierdzenia, że docelowa wartość stężenia 25 (OH) D została osiągnięta. Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych. Dorośli. Zazwyczaj zalecana dawka to 4 000 IU na dobę, w zależności od stężenia 
25 (OH) D w surowicy, masy ciała i reakcji pacjenta na leczenie. Niektórzy pacjenci mogą wymagać wyższych dawek. Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D należy kontynuować przez trzy miesiące lub do osiągnięcia 
stężenia 25 (OH) D ≥ 30-50 ng/ml, następnie zaleca się stosowanie dawki podtrzymującej, tj. dawki profilaktycznej zalecanej ogólnej populacji, w zależności od wieku i masy ciała. Pomiar stężenia 25 (OH) D powinien być wykonany po trzech-czterech 
miesiącach od rozpoczęcia leczenia, w celu potwierdzenia, że docelowa wartość stężenia 25 (OH) D została osiągnięta. Dawkowanie u pacjentów otyłych. Otyli dorośli (BMI ≥ 30 kg/m2 pc.) w zależności od ciężkości otyłości mogą wymagać wyższych dawek 
witaminy D. Dawkowanie u pacjentów z niedowagą. Dorośli z niedowagą (BMI < 18,5 kg/m2 pc mogą wymagać niższych dawek niż zalecane pacjentom z prawidłową masą ciała. Zaburzenia wątroby. Nie jest konieczna modyfikacja dawki. Zaburzenia nerek. 
Produktu Devikap nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza. Ponadto, inne leki, suplementy diety i żywność zawierająca witaminę D (cholekalcyferol), kalcytriol lub inne metabolity i analogi witaminy D nie powinny 
być stosowane bez kontroli lekarza. Sposób podawania. Podanie doustne. Kapsułki należy połykać w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję. 
Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria. Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D. Dzieci w wieku poniżej 18 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Należy zachować ostrożność stosując witaminę D 
u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz monitorować jej wpływ na stężenie wapnia i fosforu. Należy wziąć pod uwagę ryzyko wapnienia tkanek miękkich. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów otrzymujących leczenie w związku 
z chorobą układu sercowo-naczyniowego (glikozydy nasercowe, w tym naparstnica). Witaminę D należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą, ze względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy 
monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. Określając całkowitą dawkę witaminy D należy uwzględnić już stosowane produkty zawierające witaminę D, suplementy diety zawierające witaminę D, żywność wzbogaconą w witaminę D oraz stopień 
ekspozycji pacjenta na słońce. Brak wystarczających danych dotyczących wpływu podawania witaminy D na powstawanie kamieni w nerkach, choć występowanie takiego ryzyka jest możliwe, zwłaszcza w przypadku dodatkowej suplementacji wapnia. Należy 
indywidualnie rozważyć potrzebę dodatkowej suplementacji wapnia. Suplementację wapnia należy prowadzić pod ścisłą kontrolą lekarza. Podczas długotrwałego leczenia z użyciem dawki dobowej przekraczającej 1 000 IU witaminy D, należy monitorować 
stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek poprzez monitorowanie stężenia kreatyniny w osoczu. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów w podeszłym wieku stosujących jednocześnie glikozydy nasercowe czy leki moczopędne (patrz punkt 
4.5) oraz u pacjentów z nasiloną skłonnością do powstawania kamieni w nerkach. W przypadku hiperkalciurii (przewyższającej 300 mg (7,5 mmol) na dobę) lub objawów zaburzenia czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Działania 
niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu 
immunologicznego. Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk naczynioruchowy lub obrzęk krtani. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Niezbyt często: Hiperkalcemia i hiperkalciuria. Zaburzenia żołądka i jelit. Częstość nieznana: Zaparcia, 
wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. Rzadko: Świąd, wysypka i pokrzywka. Zgłaszano pojedyncze przypadki zgonu. 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: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma 
S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 25321 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 04.12.2020 r.

Devikap (Cholecalciferolum). Skład i postać: Każda kapsułka zawiera 250 mikrogramów cholekalcyferolu, równoważnego 10 000 IU witaminy D3. Wskazania: Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających z niedoboru witaminy D u dorosłych. 
Niedobór witaminy D definiuje się jako stężenie w surowicy 25-hydroksycholekalcyferolu (25(OH)D) < 20 ng/ml (< 50 nmol/l); docelowe stężenie dla optymalnego działania witaminy D definiuje się jako 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l). Dawkowanie 
i sposób podawania: Jedna kapsułka zawiera 10 000 IU cholekalcyferolu (witaminy D). Dorośli. Schemat dawkowania i sposób leczenia powinien uwzględniać stan kliniczny danego pacjenta. Leczenie niedoboru witaminy D i stanów wynikających 
z niedoboru witaminy D należy prowadzić przez trzy miesiące lub do osiągnięcia stężenia 25(OH)D ≥ 30-50 ng/ml, następnie zaleca się kontynuację leczenia witaminą D stosując dawki profilaktyczne, zalecane dla ogólnej populacji, w zależności od wieku 
i masy ciała. U dorosłych pacjentów z laboratoryjnie potwierdzonym niedoborem witaminy D zalecana dawka to 10 000 IU na dobę (1 kapsułka) przez 1-3 miesiące, następnie zaleca się kontynuację leczenia witaminą D w dawce 2 000 IU na dobę lub 10 000 
IU na tydzień, w zależności od wieku i masy ciała – pod kontrolą lekarza. Otyli dorośli (BMI ≥ 30 kg/m2 pc.) w zależności od stopnia otyłości mogą wymagać wyższych dawek np. 4 000 IU. Dalsze pomiary stężenia 25(OH)D powinny być wykonane najpóźniej 
trzy miesiące po rozpoczęciu leczenia lub wcześniej, w celu potwierdzenia, że została osiągnięta docelowa wartość stężenia 25(OH)D i rozpoczęcia leczenia dawkami podtrzymującymi. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat. Nie zaleca się dla dzieci i młodzieży 
poniżej 18 lat. Zaburzenia wątroby. Nie jest konieczna modyfikacja dawki. Zaburzenia nerek. Produktu Devikap nie należy stosować u pacjentów z niewydolnością nerek bez kontroli lekarza. Sposób podawania. Podanie doustne. Kapsułki należy połykać 
w całości, popijając wodą, najlepiej podczas głównego posiłku. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję. Hiperkalcemia i (lub) hiperkalciuria. Kamica nerkowa i (lub) nefrokalcynoza. Ciężka niewydolność 
nerek. Hiperwitaminoza D. Dzieci w wieku poniżej 18 lat. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Należy zachować ostrożność stosując witaminę D u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek oraz monitorować jej wpływ na stężenie wapnia i fosforu. 
Należy wziąć pod uwagę ryzyko wapnienia tkanek miękkich. Konieczne jest zachowanie ostrożności w przypadku pacjentów otrzymujących leczenie w związku z chorobą układu sercowo-naczyniowego (glikozydy nasercowe, w tym naparstnica). Witaminę 
D należy ostrożnie stosować u pacjentów z sarkoidozą, ze względu na ryzyko nasilonej przemiany witaminy D do jej czynnej postaci. U tych pacjentów należy monitorować stężenie wapnia w surowicy i w moczu. Określając całkowitą dawkę witaminy D 
należy uwzględnić już stosowane produkty zawierające witaminę D, suplementy diety zawierające witaminę D, żywność wzbogaconą w witaminę D oraz stopień ekspozycji pacjenta na słońce. Brak wystarczających danych dotyczących wpływu podawania 
witaminy D na powstawanie kamieni w nerkach, choć występowanie takiego ryzyka jest możliwe, zwłaszcza w przypadku dodatkowej suplementacji wapnia. Należy indywidualnie rozważyć potrzebę dodatkowej suplementacji wapnia. Suplementację wapnia 
należy prowadzić pod ścisłą kontrolą lekarza. Podczas długotrwałego leczenia z użyciem dawki dobowej przekraczającej 1 000 IU witaminy D, należy monitorować stężenie wapnia w surowicy oraz czynność nerek poprzez monitorowanie stężenia kreatyniny 
w osoczu. Jest to szczególnie ważne w przypadku pacjentów w podeszłym wieku stosujących jednocześnie glikozydy nasercowe czy leki moczopędne (patrz punkt 4.5) oraz u pacjentów z nasiloną skłonnością do powstawania kamieni w nerkach. W przypadku 
hiperkalciurii (przewyższającej 300 mg (7,5 mmol) na dobę) lub objawów zaburzenia czynności nerek, należy zmniejszyć dawkę lub przerwać leczenie. Działania niepożądane: Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: 
niezbyt często (≥ 1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego. Częstość nieznana: Reakcje nadwrażliwości, takie jak obrzęk 
naczynioruchowy lub obrzęk krtani. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania. Niezbyt często: Hiperkalcemia i hiperkalciuria. Zaburzenia żołądka i jelit. Częstość nieznana: Zaparcia, wzdęcia, nudności, ból brzucha, biegunka. Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej. 
Rzadko: Świąd, wysypka i pokrzywka. Zgłaszano pojedyncze przypadki zgonu. 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: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr 25322 wydane przez 
MZ. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 04.12.2020 r. 

Devikap (Cholecalciferolum). Skład i postać: Każdy ml (około 30 kropli) zawiera 15 000 IU cholekalcyferolu –  witaminy D3. Każda kropla zawiera około 500 IU cholekalcyferolu. Substancje pomocnicze o znanym działaniu: sacharoza i alkohol benzylowy. 
Płyn doustny. Bezbarwny płyn o zapachu i smaku anyżowym. Dopuszczalna jest opalizacja płynu. Wskazania: Zapobieganie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych. Zapobieganie krzywicy u wcześniaków. Zapobieganie schorzeniom w przypadku 
stwierdzonego ryzyka niedoboru witaminy D3 u dzieci i dorosłych. Zapobieganie niedoborom witaminy D3 w przypadku zaburzeń jej wchłaniania u dzieci i dorosłych. Leczenie krzywicy i osteomalacji u dzieci i dorosłych. Leczenie wspomagające w osteoporozie 
u dorosłych. Leczenie niedoczynności przytarczyc u dorosłych. Dawkowanie i sposób podawania: Dawkowanie. Dawki produktu należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę stan pacjenta jak również ilość jednocześnie przyjmowanego wapnia (zarówno 
w diecie, jak i w postaci produktów leczniczych). Zapobieganie niedoborom: Dzieci od urodzenia oraz dorośli – 500 IU (1 kropla) na dobę. Leczenie niedoborów: Dawka ustalana indywidualnie przez lekarza, zależnie od stopnia niedoboru. Krzywica zależna 
od witaminy D: Dzieci – 3000 IU do 10 000 IU (6 do 20 kropli) na dobę. Osteomalacja związana ze stosowaniem leków przeciwdrgawkowych: Dzieci –  1000 IU (2 krople) na dobę, dorośli – 1000 do 4000 IU (2 do 8 kropli) na dobę. Sposób podawania. Produkt 
podawać w łyżce płynu. Uwaga: 1 kropla zawiera ok. 500 IU witaminy D3. Aby dokładnie odmierzyć dawkę leku, należy podczas odliczania kropli trzymać butelkę pod kątem 45°. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Hiperkalcemia i (lub) hiperkalcynuria. Kamica nerkowa i (lub) zwapnienie nerek. Ciężka niewydolność nerek. Hiperwitaminoza D. Sarkoidoza. Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności: Produkt należy stosować zgodnie z podanym 
dawkowaniem, należy zachować ostrożność: jeśli pacjent jest unieruchomiony; jeśli pacjent przyjmuje tiazydowe leki moczopędne; jeśli pacjent ma kamicę nerkową; jeśli pacjent ma choroby serca; jeśli pacjent przyjmuje glikozydy naparstnicy; jeśli pacjentka 
jest w ciąży lub karmi piersią; jeśli jednocześnie pacjent przyjmuje duże dawki wapnia. Dobowe zapotrzebowanie i sposób podawania witaminy D u dzieci powinny być ustalane indywidualnie i weryfikowane każdorazowo podczas badań okresowych, zwłaszcza 
w pierwszych miesiącach życia; u niemowląt u których stwierdza się od urodzenia małe wymiary ciemienia przedniego. W przypadku długotrwałego stosowania witaminy D w dawce dobowej przekraczającej 1 000 IU należy monitorować stężenie wapnia 
w surowicy i w moczu. Zbyt duże, długo stosowane dawki witaminy D3, lub dawki uderzeniowe mogą być przyczyną przewlekłej hiperwitaminozy. Podczas stosowania produktu zaleca się okresowo kontrolować stężenie wapnia i fosforanów we krwi i moczu. 
Ze względu na zawartość alkoholu benzylowego (15 mg/ml) produkt może powodować reakcje anafilaktoidalne. Ze względu na zawartość sacharozy pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego 
wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Działania niepożądane: Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z klasyfikacją układów i narządów oraz częstością występowania: 
bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Działania niepożądane 
praktycznie nie występują przy podawaniu w zalecanych dawkach. W przypadku rzadko występującej nadwrażliwości na witaminę D3 lub przy stosowaniu zbyt dużych dawek przez dłuższy czas może dojść do zatrucia określanego jako hiperwitaminoza D. 
Objawy hiperwitaminozy obejmują: Zaburzenia krwi i układu chłonnego: zwiększenie stężenia wapnia we krwi. Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipercholesterolemia, ubytek masy ciała, nadmierne pragnienie, obfite pocenie. Zaburzenia psychiczne: 
obniżone libido, depresje, zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia układu nerwowego: bóle głowy, letarg. Zaburzenia oka: zapalenie spojówek, światłowstręt. Zaburzenia serca: zaburzenia rytmu serca. Zaburzenia naczyniowe: nadciśnienie. Zaburzenia żołądka 
i jelit: suchość w jamie ustnej, utrata łaknienia, nudności, wymioty, zaparcia, zapalenie trzustki. Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: podwyższona aktywność aminotransferaz. Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: bóle mięśni i stawów, 
osłabienie mięśniowe. Zaburzenia nerek i dróg moczowych: mocznica, wielomocz, kamica nerkowa, zwiększenie stężenia wapnia w moczu. Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: świąd skóry, wodnisty wyciek z nosa, hipertermia, zwapnienia 
tkanek. 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: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu nr R/2602 wydane przez MZ. Lek wydawany na podstawie recepty. ChPL: 04.12.2020 r.
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cze nia ich wchła nia nia z prze wo du po kar mo we go i zmniej -
sze nia wy da la nia szcza wia nów z mo czem. We wtór nej pre -
wen cji ka mi cy sto so wa ne są cy try nian po ta su oraz diu re ty ki
tia zy do we. U osób z hi per u ry ke mią i/lub hi per u ry ko zu rią za -
le ca ny jest al lo pu ry nol, a u pa cjen tów z ka mi cą szcza wia no -
wo-wap nio wą na le ży roz wa żyć po da wa nie pi ry do ksy ny,
która zmniej sza en do gen ną pro duk cję szcza wia nów.

Wstęp

Oste o po ro za jest uo gól nio ną cho ro bą szkie le tu cha rak -
te ry zu ją cą się ni ską ma są ko st ną, za bu rzo ną mi kro ar chi tek tu -
rą i ob ni żo ną wy trzy ma ło ścią me cha nicz ną ko ści oraz zwięk -
szo ną po dat no ścią na zła ma nia. Zła ma nia oste o po ro tycz ne
wy stę pu ją głów nie u osób star szych i stwier dza ne są u bli sko co
czwar tej ko bie ty w wie ku 60 lat i co dru giej w wie ku �70 lat.
Ce lem wcze śniej sze go zdia gno zo wa nia osób za gro żo nych
zła ma niem w prak ty ce kli nicz nej wy ko rzy stu je się ba da nia
den sy to me trycz ne i kry te ria oste o po ro zy usta lo ne pod egi -
dą WHO. W myśl tych kry te riów z oste o po ro zą ma my do
czy nie nia, gdy gę stość mi ne ral na ko ści (bo ne mi ne ral den si -
ty – BMD) mie rzo na w krę go słu pie lę dźwio wym lub szyj ce
ko ści udo wej tech ni ką dwu e ner ge tycz nej ab sorp cjo me trii
rent ge now skiej (DXA) jest niż sza o co naj mniej 2,5 od chy -
le nia stan dar do wego od war to ści re fe ren cyj nej, ja ką jest
szczy to wa ma sa ko st na zdro wych ko biet w wie ku 20–29 lat.
Wy ka za no, że war tość BMD ko re lu je z wy trzy ma ło ścią me -
cha nicz ną ko ści i ry zy kiem zła mań szkie le tu[1]. 

Ro la wap nia i wi ta mi ny D w pre wen cji zła mań ko ści

Pod sta wą pre wen cji i le cze nia oste o po ro zy jest wła ści wa
po daż wap nia i wi ta mi ny D. Do wie dzio no, że zbyt ma ła
ilość do star cza ne go orga ni zmo wi wap nia oraz nie do bór wi -
ta mi ny D przy czy nia ją się do roz wo ju wtór nej nad czyn no ści
przy tar czyc, na si le nia re sorp cji tkan ki ko st nej, ob ni że nia
BMD i zwięk sze nia czę sto ści zła mań oste o po ro tycz nych[2,3].
Klu czem do efek tyw nej, a za ra zem bez piecz nej po da ży nie -
zbęd ne go orga ni zmo wi wap nia jest do bór wła ści wej daw ki
oraz spo sób jej po da nia. Wy ka za no, że dla uzy ska nia istot nej
re duk cji ry zy ka zła mań szkie le tu nie zbęd na jest po daż wap nia
w ilo ści 1000–1200 mg/d. We dług za le ceń In sti tu te of Me di ci -
ne USA oraz In ter na tio nal Oste o po ro sis Fo un da tion cał ko wi te
dzien ne spo ży cie wap nia po win no wy no sić 1000 mg/d
u ko biet w wie ku �50 lat i u męż czyzn w wie ku �70 lat oraz
1200 mg/d u osób star szych. Wapń za war ty w pro duk tach
spo żyw czych po wi nien sta no wić moż li wie wy so ki od se tek
cał ko wi tej do bo wej po da ży te go pier wia st ka, a far ma ko lo -

gicz na su ple men ta cja ma je dy nie uzu peł niać je go nie wy star -
cza ją cą po daż w die cie, zwła szcza u osób w pode szłym wie -
ku oraz nie to le ru ją cych mle ka i je go prze two rów[1,4].

Do orga ni zmu czło wie ka wapń do star cza ny jest przede
wszy st kim w pro duk tach na bia ło wych, nie których wa rzy -
wach i wo dach mi ne ral nych. Do mi nu ją cym źródłem wap nia
po win ny być pro duk ty sfer men to wa ne go mle ka, ta kie jak
se ry, jo gurt lub ke fir, za wie ra ją ce śre dnio 1 mg ele men tar -
ne go wap nia w 1 g pro duk tu. Opu bli ko wa ny w 2018 ro ku
US Pre ven ti ve Se rvi ces Task For ce Re com men da tion Sta te -
ment stwier dza, że do dat ko wa su ple men ta cja wap nia jest
uza sa dnio na u pa cjen tów z oste o po ro zą pier wot ną lub
wtór ną, po prze by tym zła ma niu ko ści, u osób ze zwięk szo -
nym ry zy kiem upad ków oraz u pen sjo na riu szy do mów
opie ki i star szych osób wy ma ga ją cych in nych form opie ki in -
sty tu cjo nal nej. Wła ści wym pre pa ra tem wy da je się sze ro ko
do stęp ny w Pol sce wę glan wap nia za wie ra ją cy 40% wap nia
ele men tar ne go. Zwią zek ten po wi nien być po da wa ny wraz
z po sił ka mi, naj le piej z ko la cją, aby ogra ni czyć za rów no re -
sorp cję tkan ki ko st nej, jak i ry zy ko roz wo ju ka mi cy ukła du
mo czo we go[5]. 

Wi ta mi na D do star cza na jest do orga ni zmu wraz z po -
ży wie niem oraz syn te ty zo wa na w skórze z 7-de hy dro cho -
le ste ro lu pod wpły wem pa sma B pro mie nio wa nia ultra fio le -
to we go (295–315 nm). Bo ga tym źródłem wi ta mi ny D jest
olej z wą tro by do rsza (3600–10 000 j.m./100 g) i tłu ste ry -
by, np. ło soś ho dow la ny (240–400 j.m./100 g) i dzi ka ma -
kre la (200–320 j.m./100 g). Wi ta mi na D3 znaj du je się tak że
w ja jach, mię sie i pro duk tach na bia ło wych, a wi ta mi na D2

w grzy bach. Za rów no wi ta mi na D3, jak i D2 ule ga ją hy dro -
ksy la cji w wą tro bie do 25-hy dro ksy wi ta mi ny D (25OHD),
a na stęp nie w ner kach do 1,25(OH)2 wi ta mi ny D, kal cy trio -
lu. 1,25(OH)2 wi ta mi na D jest bio lo gicz nie ak tyw nym hor -
mo nem, który wią że się ze swo i stym re cep to rem ją dro wym
(VDR, vi ta min D re cep tor) zlo ka li zo wa nym m.in. w en te ro -
cy tach i sty mu lu je prze zbło no we wchła nia nie wap nia i fo sfo -
ra nów z prze wo du po kar mo we go przez trans por ter TRPV6
(trans ient re cep tor po ten tial va nil lo id 6). Kal cy triol wią że się
rów nież z VDR w ko mór kach przy tar czyc, zmniej sza syn te -
zę pa ra thor mo nu i przy czy nia się w ten spo sób do re duk cji
wchła nia nia zwrot ne go wap nia przez TRPV5 w cew kach dy -
stal nych ne rek oraz na si le nia kal ciu rii[6,7].

Nie do bór wi ta mi ny D stwier dza ny jest czę sto, zwła -
szcza u osób star szych. Mo że być on wy ni kiem nie wy star -
cza ją cej po da ży wi ta mi ny D w die cie, za bu rzeń jej wchła nia -
nia z je lit, zbyt ma łej eks po zy cji na świa tło sło necz ne oraz
upo śle dzo nej syn te zy kal cy trio lu w ner kach. Mier ni kiem za -
o pa trze nia orga ni zmu w wi ta mi nę D jest stę że nie w su ro wi -
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cy krwi 25OH wi ta mi ny D – kal cy fe dio lu, które w wa run -
kach fi zjo lo gii po win no wy no sić �75 nmol/l (�30 ng/ml).
Wła ści wa po daż wi ta mi ny D po win na za pew nić osią gnię cie,
a na stęp nie utrzy ma nie stę że nia 25OHD w su ro wi cy krwi
na tym po zio mie[8]. 

W te ra pii wy ko rzy stu je się głów nie na tyw ną wi ta mi nę
D, na to miast 25OHD ja ko le piej roz pu szczal na w wo dzie
sto so wa na jest m.in. u osób star szych z za bu rze nia mi
wchła nia nia, u cho rych z nie wy dol no ścią wą tro by oraz u pa -
cjen tów le czo nych gli ko kor ty ko ste ro i da mi. W opar ciu o po -
mia ry stę że nia 25OHD w su ro wi cy krwi okre ślo no, że daw -
ka 400 j.m. kal cy fe dio lu jest ekwi wa len tem 1200 j.m. wi ta -
mi ny D3

[9]. Do wie dzio no, że sto so wa nie wi ta mi ny
D w daw ce co naj mniej 800 j.m./do bę wraz z ade kwat ną
po da żą wap nia ogra ni cza utra tę ma sy ko st nej oraz zmniej sza
ry zy ko zła mań szkie le tu, szcze gól nie u osób w pode szłym
wie ku za mie szku ją cych w do mach opie ki[1,10]. Me ta a na li za
wy ni ków 29 ran do mi zo wa nych ba dań wy ka za ła, że wła ści -
wa po daż wap nia i wi ta mi ny D u męż czyzn i ko biet po wy -
żej 50. ro ku ży cia spowalnia utra tę ma sy ko st nej za rów no
w krę go słu pie, jak i ko ści udo wej oraz zmniej sza czę stość
zła mań o 12%, a u osób re gu lar nie przyj mu ją cych le ki na wet
o 24%[11]. Yao i wsp. w me ta a na li zie prze pro wa dzo nej
w 2019 ro ku wy ka za li, że łącz ne po da wa nie wap nia oraz
wi ta mi ny D3 w daw ce �800 j.m./d po zwa la podwyż szyć
stę że nie 25OHD do �50 nmol/l i zmniej szyć ry zy ko zła mań
oste o po ro tycz nych o 6%, a zła mań bio dra na wet o 16%[12].
Opu bli ko wa ny w 2019 ro ku Eu ro pe an gu i dan ce for the dia gno -
sis and ma na ge ment of oste o po ro sis in po st me no pau sal wo -
men za le ca dzien ne spo ży cie wap nia w ilo ści 800–1200 mg/d
w po łą cze niu z wy star cza ją cą ilo ścią biał ka, naj le piej w po sta -
ci pro duk tów na bia ło wych, oraz �800 j.m./d wi ta mi ny D.
Far ma ko lo gicz na su ple men ta cja wap nia po win na być za sto so -
wa na, gdy po daż te go pier wia st ka w die cie wy no si <800 mg/d.
U osób ze znacz nym nie do bo rem wi ta mi ny D ma ni fe stu ją -
cym się stę że niem 25OHD w su ro wi cy krwi <50 nmol/l
wska za ne jest po da wa nie wi ta mi ny D3 w daw kach się ga ją -
cych 10 000 j.m./d do cza su wy rów na nia nie do bo ru, z re -
gu ły przez kil ka ty go dni, a na stęp nie w daw kach pod trzy mu -
ją cych, za zwy czaj w za kre sie 1000–4000 j.m./d[1].

Etio pa to ge ne za ka mi cy ukła du mo czo we go

Jed nym z po ten cjal nych ne ga tyw nych na stępstw sto so -
wa nia su ple men ta cji wap nia i wi ta mi ny D jest ka mi ca ukła du
mo czo we go. W kra jach eu ro pej skich i USA ry zy ko jej wy -
stą pie nia oce nia ne jest na oko ło 11% u męż czyzn i na 7%
u ko biet. Wzra sta ją ca w ostat nich de ka dach czę stość cho ro -

by wy da je się wy ni kać ze zmia ny sty lu ży cia, złych na wy ków
die te tycz nych oraz ogra ni cze nia ak tyw no ści fi zycz nej[13,14]. 

Zło gi po wsta ją ce w ukła dzie mo czo wym w 75–80%
przy pad ków są zło ga mi wap nio wy mi zło żo ny mi głów nie ze
szcza wia nu wap nia, który ła twiej kry sta li zu je w mo czu o pH
5,0–6,5. Czę stość ka mi cy mo cza no wej nie prze kra cza 10%.
Sprzy ja jej die ta z du żą ilo ścią biał ka zwie rzę ce go (mię sa
i ryb) oraz ni skie pH mo czu (<5,0). Zło gi stru wi to we (z fo -
sfo ra nu amo no wo-ma gne zo we go) stwier dza ne są nie mal
wy łącz nie u pa cjen tów z za ka że nia mi ukła du mo czo we go
wy wo ła ny mi przez bak te rie pro du ku ją ce ure a zę (naj czę ściej
Pro teus mi ra bi lis, Kleb siel la pneu mo niae, Pseu do mo nas ae -
ru gi no sa). Ka mi ca cy sty no wa, stwier dza na w oko ło 2% przy -
pad ków, jest na stęp stwem wro dzo ne go de fek tu re ab sorp cji
dwu za sa do wych ami no kwa sów (w tym cy sty ny) w cew kach
ner ko wych i znacz nie zwięk szo ne go wy da la nia te go ami no -
kwa su z mo czem, prze kra cza ją ce go 600 mmol/do bę[15-17]. 

Sza cu je się, że oko ło 50% ob ja wo wych przy pad ków ka -
mi cy spo wo do wa nych jest przez mo dy fi ko wal ne czyn ni ki
ry zy ka. Klu czo wym de ter mi nan tem jest zbyt ma ła diu re za
do bo wa pro wa dzą ca do nadmier ne go za gę szcze nia mo czu
i wy sa la nia się kry szta łów, które na stęp nie pod le ga ją szyb kiej
agre ga cji, two rząc zło gi w ukła dzie mo czo wym. Istot nym ele -
men tem pa to ge ne zy ka mi cy jest nadmier ne wy da la nie z mo -
czem sub stan cji sta no wią cych sub stra ty do po wsta wa nia zło -
gów. Szcze gól ne zna cze nie ma ją: hi per kal ciu ria, de fi nio wa na
naj czę ściej ja ko wy da la nie wap nia w ilo ści >6,5 mmol/d
u ko biet i >7,5 mmol/d u męż czyzn; hi pe ro ksa lu ria ozna -
cza ją ca wy da la nie szcza wia nów w ilo ści >0,5 mmol/d; hi -
per u ry ko zu ria roz po zna wa na, gdy wy da la nie kwa su mo czo -
we go wy no si >4,5 mmol/d u ko biet i >4,8 mmol/d u męż -
czyzn. Bar dzo istot nym czyn ni kiem ry zy ka ka mi cy jest
hi po cy tra tu ria, czy li nie wy star cza ją ca ilość wy da la nych z mo -
czem cy try nia nów (<1,5 mmol/d), które są sil nym in hi bi to -
rem two rze nia oraz agre ga cji kry szta łów i znacz nie ogra ni -
cza ją po wsta wa nie zło gów w dro gach mo czo wych. Podob -
ną ochron ną ro lę peł nią m.in. ka tio ny ma gne zu, po ta su oraz
orga nicz ne sub stan cje, ta kie jak ne fro kal cy na, oste o pon ty na,
frag ment-1 pro trom bi ny i biał ko Tam ma-Hor sfal la[15,18,19].

Wy ka za no, że ry zy ko po wsta wa nia zło gów jest zwięk -
sza ne przez nadmier ne spo ży cie so du, które ogra ni cza wy -
da la nie cy try nia nów, a na si la wy da la nie wap nia z mo czem,
szcze gól nie u osób z hi per kal ciu rią. Zło gi ze szcza wia nu
wap nia i kwa su mo czo we go czę ściej two rzą się u osób pi ją -
cych du że ilo ści sło dzo nych na po jów za wie ra ją cych fruk to -
zę, która zwięk sza wy da la nie z mo czem wap nia, szcza wia -
nów i kwa su mo czo we go[16,20]. Trzy du że ba da nia ob ser wa -
cyj ne (He alth Pro fes sio nals Fol low-up Stu dy, Nur ses’



He alth Stu dy I i II), w trak cie których mo ni to ro wa no łącz nie
194 095 osób przez okres oko ło 8 lat po twier dzi ły, że kon -
sump cja co naj mniej 1 po rcji ta kie go na po ju dzien nie zwięk -
sza ry zy ko ka mi cy o 33% w po rów na niu z oso ba mi pi ją cy -
mi mniej niż 1 słod ki na pój ty go dnio wo[21,22]. Za gro żo ne two -
rze niem zło gów z kwa su mo czo we go oraz szcza wia nu
wap nia są oso by spo ży wa ją ce du żą ilość biał ka zwie rzę ce go.
Die ta ta ka na si la ury ko zu rię, ob ni ża pH mo czu, re du ku je wy -
da la nie cy try nia nów i zwięk sza o 15–20% ry zy ko ka mi cy[23]. 

Szcza wia ny bę dą ce pod sta wo wym bu dul cem zło gów
wap nio wych w oko ło 50% po cho dzą z die ty po zo sta ła zaś
część jest wy ni kiem en do gen ne go me ta bo li zmu wą tro bo -
we go. Du że ilo ści szcza wia nów za war te są w ro śli nach, ta -
kich jak szpi nak, ra bar bar, zie lo na ka pu sta, bu ra ki, her ba ta,
oraz w orze chach, mig da łach i cze ko la dzie. Do hi pe ro ksa lu -
rii mo że się rów nież przy czy nić przyj mo wa nie du żych da wek
kwa su askor bi no we go, który me ta bo li zo wa ny jest do szcza -
wia nów. Wy ka za no, że wzrost spo ży cia kwa su askor bi no we -
go ze 105 do 281 mg/d zwięk sza ry zy ko ka mi cy o 31%[16].

Wapń i wi ta mi na D a ry zy ko ka mi cy ukła du mo czo we go

Do wie dzio no, że za rów no nadmier na, jak i zbyt ma ła
do bo wa po daż wap nia zwięk sza ry zy ko po wsta wa nia zło -
gów w dro gach mo czo wych. Wy ka za no, że cał ko wi ta po -
daż wap nia prze kra cza ją ca 1700–2000 mg/do bę mo że spo -
wo do wać hi per kal ce mię, hi per kal ciu rię oraz upo śle dze nie
wy dol no ści ne rek i ka mi cę ukła du mo czo we go[24]. Z dru giej
stro ny, kon ty nu o wa ne przez okres kil ku na stu lat ob ser wa -
cyj ne ba da nia Nur ses’ He alth Stu dy (NHS) I i II do wio dły, że
w gru pie ko biet cha rak te ry zu ją cych się ni skim spo ży ciem
wap nia w die cie ry zy ko two rze nia zło gów w dro gach mo -
czo wych by ło zwięk szo ne o 35–45%[25,26]. Podob ne wy ni ki
przy nio sło trwa ją ce 5 lat ran do mi zo wa ne ba da nie kli nicz ne,
którym ob ję to 120 męż czyzn z na wro to wą ka mi cą szcza -
wia no wo-wap nio wą i hi per kal ciu rią. Wy ka za no w nim, że
ni sko so do wa die ta za wie ra ją ca po żą da ną ilość 1200 mg
wap nia re du ku je oksa lu rię o 80 �mol/d i zmniej sza czę stość
ka mi cy o 51% w po rów na niu z oso ba mi spo ży wa ją cy mi
w cią gu do by je dy nie 400 mg wap nia. Do wie dzio no, że
przyj mo wa ny do u st nie wapń wią że szcza wia ny za war te
w die cie już w świe tle prze wo du po kar mo we go, zmniej sza
ich wchła nia nie z je lit i znacz nie re du ku je wy da la nie szcza -
wia nów z mo czem[27,28].

Ba da nia, w których oce nia no wpływ do dat ko wej far ma -
ko lo gicz nej su ple men ta cji wap nia na ry zy ko two rze nia zło -
gów w ukła dzie mo czo wym, przy nio sły nie jed no znacz ne
wy ni ki. Pro spek tyw ne ran do mi zo wa ne ba da nie WHI (Wo -

mens’ He alth In i tia ti ve), do które go włą czo no 36 282 ko -
bie ty w wie ku 50–70 lat, wy ka za ło, że co dzien na po daż
400 j.m. wi ta mi ny D oraz 1000 mg wap nia ele men tar ne -
go istot nie, o 17%, zwięk szy ła czę stość ka mi cy mo czo wej
w po rów na niu z pla ce bo. Do kład na ana li za uzy ska nych
wy ni ków ujaw ni ła jed nak, że die ta ucze st ni czą cych w ba da -
niu ko biet za wie ra ła śre dnio 1150 mg wap nia, co ozna cza,
że w po łą cze niu z su ple men ta cją far ma ko lo gicz ną przyj -
mo wa ły one aż 2150 mg wap nia dzien nie[29]. Re zul ta ty cy -
to wa ne go już ba da nia NHS I tak że wska zu ją, że do dat ko -
wa po daż wap nia w po sta ci pre pa ra tów far ma ko lo gicz nych
zwięk sza ry zy ko ka mi cy o 20%.

Wy ni ki NHS II nie wy ka za ły na to miast za leż no ści mię dzy
far ma ko lo gicz ną su ple men ta cją wap nia a czę sto ścią wy stę -
po wa nia ka mi cy[25,26]. Rów nież ran do mi zo wa ne, kon tro lo -
wa ne pla ce bo ba da nia kli nicz ne, w trak cie których po da wa -
no wapń w daw kach 600–1600 mg/d, nie wy ka za ły, aby do -
dat ko wa su ple men ta cja te go pier wia st ka wpły wa ła na ry zy ko
po wsta wa nia zło gów w dro gach mo czo wych. W trak cie
tych ba dań stwier dzo no, że przyj mo wa nie pre pa ra tów
wap nia wraz z po sił kiem po wo du je istot ne zmniej sze nie wy -
da la nia szcza wia nów z mo czem[30].

Wy ni ki ba dań ob ser wa cyj nych wy ka za ły ist nie nie do dat -
niej ko re la cji mię dzy stę że niem ak tyw ne go me ta bo li tu wi ta -
mi ny D – kal cy trio lu w su ro wi cy krwi a na si le niem kal ciu rii
i ry zy kiem two rze nia zło gów w ukła dzie mo czo wym[31,32].
U czę ści pa cjen tów z ka mi cą i ab sorp cyj ną hi per kal ciu rią stę -
że nie kal cy trio lu po zo sta je jed nak w za kre sie war to ści pra wi -
dło wych. Su ge ro wa no, że oso by ta kie są bar dziej wraż li we
na dzia ła nie wi ta mi ny D w na stęp stwie po li mor fi zmu ge nu
ko du ją ce go VDR lub zwięk szo nej eks pre sji VDR w tkan kach
do ce lo wych[33]. Do wie dzio no, że u pew nej gru py pa cjen tów
z ka mi cą wap nio wą idio pa tycz na hi per kal ce mia i hi per kal ciu ria
spo wo do wa ne są mu ta cja mi ge nu CYP24A1 pro wa dzą cy mi
do dez ak ty wa cji 24-hy dro ksy la zy – klu czo we go en zy mu de gra -
da cji kal cy trio lu. Oso by ta kie mi mo ogra ni cze nia se kre cji PTH
ma ją bar dzo wy so kie stę że nia 1,25 (OH)2 wi ta mi ny D i znacz -
nie na si lo ną ab sorp cję wap nia z prze wo du po kar mo we go[34,35].

Pro spek tyw ne ba da nia HP FC (He alth Pro fes sio nals Fol -
low-up Stu dy) oraz NHS I i II nie wy ka za ły istot ne go związ -
ku mię dzy po da wa niem pre pa ra tów wi ta mi ny D a ry zy kiem
ka mi cy ukła du mo czo we go[36]. Stwier dzo no, że sto so wa nie
wi ta mi ny D3 w daw kach 1000 j.m./d i 4000 j.m./d po wo du -
je wpraw dzie podwyż sze nie stę że nia 25OHD w su ro wi cy
krwi do od po wie dnio 100 nmol/l i 120 nmol/l, ale nie wpły -
wa na war to ści kal ce mii i kal ciu rii[37]. Rów nież ran do mi zo wa -
ne, kon tro lo wa ne pla ce bo ba da nie, do które go włą czo no
5110 ucze st ni ków, nie wy ka za ło, aby sto so wa nie wi ta mi ny
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D3 przez śre dnio 3,3 ro ku w daw ce 100 000 j.m./mie siąc
(od po wie dnik 3300 j.m./d) wpły nę ło na czę stość wy stę po -
wa nia hi per kal ce mii i ka mi cy ukła du mo czo we go[38]. Meta -
analiza prze pro wa dzo na przez Ma li hi i wsp., obej mu ją ca 
48 ran do mi zo wa nych, kon tro lo wa nych pla ce bo ba dań
kli nicz nych do wio dła, że kon ty nu o wa na przez co naj -
mniej 24 ty go dnie su ple men ta cja wi ta mi ny D w daw kach
800–5700 j.m./d zwięk sza ry zy ko wy stą pie nia hi per kal ce mii
(o 54%) oraz hi per kal ciu rii (o 64%), ale nie wpły wa na czę -
stość two rze nia zło gów w dro gach mo czo wych[39]. 

Za gór ną gra ni cę bez piecz nej, dłu go trwa łej su ple men ta -
cji wi ta mi ny D uzna je się daw kę 4000 j.m./d. Na le ży jed nak
pa mię tać, że gra ni ca ta mo że ule gać zmia nie w za leż no ści od
ro dza ju pre pa ra tu, spo so bu je go po da wa nia, wie ku le czo -
nych pa cjen tów oraz po zio mu 25OHD przed roz po czę -
ciem te ra pii. W sta nie wy rów na nia daw ka 4000 j.m./d ko re -
spon du je ze stę że niem 25OHD w su ro wi cy krwi oko ło 
125 nmol/l, mie szczą cym się w gra ni cach war to ści pra wi dło -
wych[8]. Dla osób z nie do bo rem wi ta mi ny D za le ce nia En do -
cri ne So cie ty USA re ko men du ją ja ko ma ksy mal ną daw kę te -
ra peu tycz ną 10 000 j.m./d. Daw ki 4000–10 000 j.m./d po -
zo sta ją bez piecz ną stre fą bu fo ro wą, która mo że być
wy ko rzy sty wa na w okre sie wy rów ny wa nia nie do bo rów, bez
ry zy ka podwyż sze nia stę że nia 25OHD >250 nmol/l[2,40].

Daw ka to ksycz na wi ta mi ny D nie jest zna na. W przy pad ku
56 ko biet, u których ob ser wo wa no ob ja wy za tru cia w po sta ci
hi per kal ce mii, zwap nień w tkan kach mięk kich oraz upo śle dze -
nia wy dol no ści ne rek w na stęp stwie pi cia mle ka wzbo ga co ne -
go, w wy ni ku awa rii, nadmier ną daw ką wi ta mi ny D, stę że nia
25OHD w su ro wi cy krwi wy no si ły od 140 do 1740 nmol/l[41]. 

Moż li wo ści pre wen cji ka mi cy ukła du mo czo we go

Pod sta wą zdia gno zo wa nia przy czyn two rze nia zło gów
u pa cjen ta i pod ję cia sku tecz nej, zin dy wi du a li zo wa nej te ra pii
jest do kład ne ze bra nie wy wia du oraz prze pro wa dze nie ba -
da nia fi zy kal ne go, USG oraz ba dań la bo ra to ryj nych po zwa -
la ją cych na moż li wie peł ną oce nę me ta bo licz ną. Po za ba da -
nia mi krwi obej mu ją cy mi m.in. po miar kal ce mii, fo sfa te mii,
uri ce mii oraz stę żeń w su ro wi cy krwi kal cy dio lu i kal cy trio lu,
na le ży okre ślić do bo we wy da la nie z mo czem wap nia, szcza -
wia nów, kwa su mo czo we go, cy try nia nów i ma gne zu[20]. 

Klu czo wym ele men tem pre wen cji ka mi cy jest zwięk sze -
nie ilo ści wy pi ja nych pły nów do po nad 2,5–3,0 l/d, aby za -
pew nić diu re zę do bo wą >2,5 l. Pre fe ro wa ne są al ka li zu ją ce
wo dy mi ne ral ne bo ga te w ma gnez i wapń po zwa la ją ce
ogra ni czyć ry zy ko ka mi cy na wet o 60%. Wska za ne jest pi cie
so ków z owo ców cy tru so wych i czar nej po rzecz ki, które

zwięk sza ją wy da la nie cy try nia nów, re du ku ją kal ciu rię oraz
podwyż sza ją pH mo czu. Szcze gól nie po le ca ny jest sok po -
ma rań czo wy, który za wie ra du żo cy try nia nu po ta su i istot nie
zmniej sza ry zy ko na wro tów ka mi cy. Pi cie so ku gra pe fru i to -
we go i żu ra wi no we go nie jest za le ca ne ze wzglę du na du żą
za war tość szcza wia nów[16,42]. Pi cie ka wy i her ba ty po zwa la
ogra ni czyć czę stość ka mi cy o 12–31%, głów nie dzię ki za -
war to ści ko fe i ny, która na si la diu re zę, zwięk sza wy da la nie
po ta su i wap nia, a ogra ni cza wy da la nie szcza wia nów z mo -
czem. Podob ny ko rzy st ny wpływ wy wie ra pi cie pi wa oraz
czer wo ne go i bia łe go wi na, praw do po dob nie dzię ki ha mo -
wa niu se kre cji hor mo nu an ty diu re tycz ne go. Pi wo nie po -
win no być jed nak za le ca ne u osób z hi per u ry ko zu rią[30,43,44]. 

Spo ży cie mię sa na le ży ogra ni czyć do 200–250 g/d, pre -
fe ru jąc biał ko z ro ślin strącz ko wych i wa rzyw, a spo ży cie
chlor ku so du do 5–6 g/d. Do wie dzio no, że zrów no wa żo na
die ta z du żą ilo ścią wa rzyw i owo ców oraz ni sko tłu szczo -
wych pro duk tów na bia ło wych po zwa la zmniej szyć ry zy ko
wy two rze nia zło gu o 45% dzię ki podwyż sze niu pH mo czu
oraz zwięk sze niu wy da la nia po ta su, cy try nia nów i ma gne -
zu[30,45]. Re ko men do wa ne jest spo ży wa nie w cią gu dnia 3 po -
sił ków za wie ra ją cych pro duk ty na bia ło we, ta kie jak mle ko,
jo gurt, świe ży ser. Je że li za war tość wap nia w die cie nie osią -
ga 800–1000 mg/d na le ży roz wa żyć su ple men ta cję wę gla -
nem wap nia po da wa nym wraz z po sił ka mi. Wska za ne jest
ogra ni cze nie po kar mów bo ga tych w szcza wia ny i spo ży wa -
nie ich ra zem z pro duk ta mi bo ga ty mi w wapń (na bia łem),
szcze gól nie u osób z hi pe ro ksa lu rią[18].

We wtór nej pre wen cji ka mi cy sto so wa ne są cy try nian
po ta su w daw ce 2 × 15–20 mEq lub mie sza ni na cy try nia -
nów po ta su i so du, po zwa la ją ce zre du ko wać ry zy ko na wro -
tu ka mi cy na wet o 75%. Diu re ty ki tia zy do we, zwła szcza
w po łą cze niu z ogra ni cze niem po da ży so du oraz z su ple -
men ta cją po ta su, mo gą zre du ko wać ry zy ko ka mi cy o 47%,
przy czy nia jąc się za ra zem do podwyż sze nia BMD. U pa -
cjen tów z hi per u ry ke mią i/lub hi per u ry ko zu rią wy ko rzy sty -
wa ny jest al lo pu ry nol, który zmniej sza syn te zę kwa su mo -
czo we go i wy ka zu je dzia ła nie an ty o ksy da cyj ne. Oso bom
z ka mi cą szcza wia no wo-wap nio wą moż na za le cić pi ry do -
ksy nę (wi ta mi nę B6), która zmniej sza en do gen ną pro duk cję
szcza wia nów, naj czę ściej w daw ce 150–300 mg/d[18,46]. 

Pod su mo wa nie

Sku tecz na pre wen cja i le cze nie oste o po ro zy wy ma ga
za pew nie nia po da ży wap nia w ilo ści 800–1200 mg/d oraz
wi ta mi ny D3 w daw ce �800 j.m./d. Moż li wie wy so ki od se -
tek wap nia po wi nien być do star czo ny w po sta ci pro duk tów
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na bia ło wych, a su ple men ta cja far ma ko lo gicz na po win na sta -
no wić je dy nie uzu peł nie nie i być po da wa na wraz z po sił -
kiem. Po stę po wa nie ta kie mo że na si lać kal ciu rię, ale nie
zwięk sza ry zy ka two rze nia zło gów w dro gach mo czo wych.
Ce lem ogra ni cze nia ry zy ka ka mi cy na le ży wy pi jać co naj -
mniej 2,5–3,0 l pły nów dzien nie, naj le piej w po sta ci so ków
owo ców cy tru so wych. Wska za ne jest ogra ni cze nie spo ży cia
biał ka zwie rzę ce go i so li na ko rzyść na bia łu oraz wa rzyw
i owo ców. U osób z ka mi cą, nadmier nym wy da la niem
z mo czem wap nia, szcza wia nów, kwa su mo czo we go i/lub
hi po cy tra tu rią na le ży roz wa żyć po da wa nie cy try nia nu po ta -
su, diu re ty ków tia zy do wych, al lo pu ry no lu i wi ta mi ny B6.
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Postępowanie w leczeniu zaparć u dzieci.
Miejsce i rola makrogolu 4000

Za par cie stol ca oraz do le gli wo ści z nim zwią za ne są jed -
nym z naj czę st szych pro ble mów wśród pa cjen tów pe dia -
trycz nych i ga stro en te ro lo gicz nych. Czę stość wy stę po wa nia
prze wle kłe go za par cia stol ca u dzie ci sza co wa na jest na
0,7% do na wet 29,6%, w za leż no ści od sze ro ko ści ge o gra -
ficz nej, wa run ków śro do wi sko wych i so cjo e ko no micz nych,
a tak że płci i wie ku (me dia na 8,9%)[1]. W związ ku z tym za -
par cia stol ca są nie rzad kim po wo dem wi zyt u le ka rzy pe dia -
trów (wy stę pu ją u 3–5% przyj mo wa nych dzie ci), jak rów -
nież są przy czy ną znacz ne go od set ka po rad spe cja li stycz -
nych udzie la nych przez ga stro en te ro lo gów dzie cię cych, 
tj. 10–25% po rad[2]. W zde cy do wa nej więk szo ści przy pad -
ków za par cie stol ca nie jest jed nak spo wo do wa ne za bu rze -
nia mi orga nicz ny mi. Aż u 95% dzie ci z roz po zna nym prze -
wle kłym za par ciem stol ca stwier dza się idio pa tycz ne czyn -
no ścio we podło że zgła sza nych do le gli wo ści[3].

Fi zjo lo gicz nie czę stość od da wa nia stol ca zmie nia się
wraz z wie kiem. U nie mow ląt pra wi dło wa licz ba od da wa -
nych stol ców w cią gu do by wy no si od 1 do 7, w za leż no ści
od spo so bu ży wie nia (kar mie nie na tu ral ne, ży wie nie sztucz -
ne). W wie ku 1–4 lat dzie ci od da ją już od 1 do 2 stol ców
w cią gu do by, a u dzie ci star szych i mło dzie ży licz ba wy próż -
nień wy no si od 3 na do bę do 1 na 3 dni. Du ża gru pa dzie ci
świa do mą kon tro lę nad wy próż nie niem osią ga już w wie ku
oko ło 18 mie się cy, na to miast peł ną kon tro lę wy próż nień

98% dzie ci osią ga w wie ku 4 lat. Na le ży pod kre ślić, że
w do bie po wszech ne go sto so wa nia pam per sów czas osią -
gnię cia peł nej kon tro li wy próż nień mo że być opóźnio ny.

De fi ni cja za par cia czyn no ścio we go stol ca

Do kła dnie ze bra ny wy wiad le kar ski oraz prze pro wa dzo -
ne ba da nie fi zy kal ne sta no wi klu czo wy ele ment dia gno sty ki
za par cia i przy bra ku ob ja wów alar mo wych (Ta be la 1) mo -
że sta no wić wy star cza ją cą pod sta wę do po sta wie nia roz po -
zna nia za par cia czyn no ścio we go[4]. W trak cie roz mo wy z ro -
dzi ca mi i dziec kiem bar dzo waż ne jest uzy ska nie in for ma cji
do ty czą cych czyn no ści od da wa nia stol ca, ta kich jak czę stość
de fe ka cji, wy gląd i kon sy sten cja stol ca, obe cność do mie szek
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Treatment of Constipation in Children. The position and role of macrogol 4000
Summary

Constipation is a common problem in chlidren. Most cases of constipation are children diagnosed with functional constipation by using Rome

IV criteria. At present according to recommendations from ESPGHAN and NASPGHAN polyethylene glycol (PEG), ex. macrogol 4000, is

recommended as the first-line treatment for children with functional constipation, Polyethylene glycol is reported to be a safe laxative with

excellent efficacy which could be used instead of enemas.

Keywords: constipation, functional, PEG, macrogol, Rome IV criteria, ESPGHAN, NASPGHAN

Słowa kluczowe: zaparcie, czynnościowe, PEG, makrogol, Kryteria Rzymskie IV, ESPGHAN, NASPGHAN
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❑ Oddanie smó³ki >48 godziny ¿ycia
❑ Pocz¹tek zaparcia stolca przed ukoñczeniem 1. miesi¹ca ¿ycia
❑ Dodatni wywiad rodzinny w kierunku choroby Hirschsprunga
❑ Oddawanie w¹skich, o³ówkowatych stolców
❑ Krew w stolcu (po wykluczeniu obecnoœci szczeliny odbytu)
❑ Zaburzenia wzrastania i rozwoju
❑ Wymioty treœci¹ ¿ó³ciow¹
❑ Przewlek³e wzdêcie brzucha
❑ Nieprawid³owoœci w budowie i funkcji tarczycy
❑ Nieprawid³owoœci anatomiczne odbytu
❑ Przetoka oko³oodbytnicza
❑ Blizny w okolicy odbytu

Ta be la 1. Objawy alarmowe u pacjentów z zaparciem stolca[4]



ŁAGODNE WSPARCIE  
NA DZIECIĘCE  
ZAPARCIE

DulcoSoft Junior® (makrogol 4000) roztwór, jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym 
leczeniu zaparć oraz do zmiękczania twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8 roku 
życia: 20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10-20 g makrogolu 4000),  Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16-32 
ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8-16 ml roztworu 
na dobę (co odpowiada 4-8 g makrogolu 4000), Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 1 roku: 8 ml (co odpowiada 4 g 
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pa to lo gicz nych, tj. krwi lub ślu zu, bo le sne par cie na sto lec,
uczu cie nie peł nej de fe ka cji, po pu szcza nie ka łu czy bru dze -
nie bie li zny. Za par ciu stol ca mo gą to wa rzy szyć rów nież in -
ne do le gli wo ści ze stro ny prze wo du po kar mo we go, ta kie
jak bóle i wzdę cia brzu cha, po po sił ko we uczu cie nadmier -
nej peł no ści, nud no ści, wy mio ty lub utra ta ape ty tu. U wie -
lu pa cjen tów z za par ciem stol ca ob ser wu je się po sta wę re -
ten cyj ną ma ją cą na ce lu uni ka nie wy próż nień przez ob kur -
cze nie mię śni dna mie dni cy, a po ich zmę cze niu –
włą cze niu mię śni po ślad ko wych z za ci ska niem po ślad ków
w ce lu za trzy ma nia od da wa nia stol ca. W ba da niu fi zy kal nym
u pa cjen tów z za par ciem stol ca moż na stwier dzić wzdę cie
brzu cha, je go bo le sność pal pa cyj ną, a tak że za le ga nie mas
ka ło wych wy czu wal ne nad spo je niem ło no wym lub w le -
wym do le bio dro wym. W przy pad ku wąt pli wo ści dia gno -
stycz nych w ba da niu per rec tum moż na do dat ko wo oce nić
na pię cie mię śni zwie ra czy odby tu oraz stan wy peł nie nia
bań ki odbyt ni cy.

Ba da nia do dat ko we i spe cja li stycz ne wy ko ny wa ne są je -
dy nie w nie których przy pad kach w ce lu wy klu cze nia orga -
nicz nej przy czy ny do le gli wo ści. Obe cnie re ko men do wa ne
jest roz po zna wa nie czyn no ścio we go za par cia stol ca u dzie ci
w opar ciu o Kry te ria Rzym skie IV (Ta be la 2), które w prze -
ci wień stwie do Kry te riów III za czas utrzy my wa nia się ob ja -
wów nie zbęd ny do po sta wie nia roz po zna nia, nie za leż nie od
wie ku dziec ka, uzna ją mie siąc[5,6,11]. Ma to na ce lu szyb sze
roz po czę cie le cze nia, które go sku tecz ność jest tym mniej -
sza, im później zo sta nie ono za sto so wa ne.

Etio pa to ge ne za

Za par cie czyn no ścio we jest za bu rze niem wy da la nia stol -
ca bez jed no znacz nie okre ślo ne go czyn ni ka etio lo gicz ne -
go[7]. Jed nak u je go pod sta wy w więk szo ści przy pad ków zda -
je się le żeć me cha nizm świa do me go po wstrzy my wa nia się
dziec ka przed de fe ka cją z po wo du oba wy przed dys kom for -

tem lub bólem zwią za nym z od da niem stol ca. Przy czyn ta -
kie go sta nu mo że być wie le, na le żą do nich m.in. nadmier -
ny na cisk opie ku nów pod czas na u ki ko rzy sta nia z to a le ty, złe
wa run ki sa ni tar ne, pro ble my ro dzin ne i rówie śni cze, stres,
błę dy die te tycz ne (ma ła po daż pły nów, die ta ubo ga w błon -
nik, czę ste spo ży wa nie po kar mów bo ga to tłu szczo wych
i wzdy ma ją cych), dłu go trwa łe sto so wa nie nie których le ków
czy odwle ka nie ko rzy sta nia z to a le ty. Kon se kwen cją wstrzy -
my wa nia de fe ka cji jest za le ga nie stol ca w je li cie gru bym,
gdzie do cho dzi do ab sorb cji za war tej w nim wo dy, co spra -
wia, że ma on co raz tward szą kon sy sten cję. Jed no cze śnie
do cho dzi do pro duk cji ko lej nych mas ka ło wych, wsku tek
cze go zwięk sza się roz miar zgro ma dzo ne go w je li cie stol ca.
Do dat ko wo re ten cja ka łu w odbyt ni cy pro wa dzi do jej po -
sze rze nia i na stęp czo do osła bie nia czu cia jej wy peł nie nia
oraz utra ty fi zjo lo gicz ne go bodź ca do de fe ka cji, co tyl ko po -
głę bia pro blem. Pro wa dzi to do po wsta nia me cha ni zmu
błęd ne go ko ła (Ry ci na 1), które nie prze rwa ne sa mo i st nie nie
ustę pu je i skut ku je je dy nie po głę bie niem za bu rzeń[4].

Za sa dy le cze nia dziec ka z za par ciem czyn no ścio wym

Le cze nie czyn no ścio we go za par cia u pa cjen tów pe dia -
trycz nych jest pro ce sem kom ple kso wym i dłu go trwa łym[3].
Ogrom ne zna cze nie w je go sku tecz no ści ma od po wie dnia
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Ryc. 1. Mechanizm b³êdnego ko³a przewlek³ego zaparcia
czynnoœciowego

Ta be la 2. Kryteria diagnostyczne zaparcia czynnoœciowego – IV Kryteria Rzymskie[6,19]

Wystêpowanie co najmniej przez miesi¹c minimum 2 z wymienionych
poni¿ej objawów przynajmniej raz w tygodniu:
❑ nie wiêcej ni¿ 2 wypró¿nienia w tygodniu,
❑ co najmniej raz w tygodniu epizod popuszczania stolca u dzieci

wczeœniej prawid³owo kontroluj¹cych stolec,
❑ zachowania retencyjne lub przyjmowanie postawy cia³a sprzyjaj¹cej

wstrzymywaniu defekacji w wywiadzie,
❑ bolesne defekacje lub oddawanie twardych, zbitych stolców,
❑ obecnoœæ obfitych mas ka³owych w odbytnicy,
❑ oddawanie stolców o du¿ej œrednicy, „zatykaj¹cych” toaletê,
❑ brak innych przyczyn zaparcia

Wystêpowanie co najmniej przez miesi¹c minimum 2 z wymienionych
poni¿ej objawów:
❑ nie wiêcej ni¿ 2 wypró¿nienia w tygodniu,
❑ wywiad wskazuj¹cy na retencjê stolca,
❑ bolesne defekacje lub oddawanie twardych, zbitych stolców,
❑ oddawanie stolców o du¿ej œrednicy,
❑ obecnoœæ obfitych mas ka³owych w odbytnicy.
Dodatkowo u dzieci oddaj¹cych stolec do toalety mo¿na zastosowaæ
dodatkowe kryteria:
❑ co najmniej raz w tygodniu epizod popuszczania stolca u dzieci

wczeœniej prawid³owo kontroluj¹cych stolec,
❑ oddawanie stolców o du¿ej œrednicy, „zatykaj¹cych” toaletê

H3a: dzieci powy¿ej 4 roku ¿yciaG7: dzieci do 4 roku ¿ycia
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edu ka cja pa cjen ta oraz je go ro dzi ny w za kre sie pa to ge ne zy
za par cia, je go ob ja wów oraz isto ty pra wi dło wo i od po wie -
dnio dłu go pro wa dzo ne go le cze nia. Te ra pię u dzie ci na le ży
roz po cząć jak naj wcze śniej, naj le piej za nim doj dzie do
zmniej sze nia na pię cia mię śni gład kich oraz osła bie nia czu cia
w odbyt ni cy, po nie waż opóźnie nie we wdro że niu le cze nia
jest jed nym z głów nych czyn ni ków ry zy ka złe go ro ko wa nia.
Za u wa żal nie gor szy od le gły efekt te ra pii wy stę pu je u dzie ci,
u których le cze nie włą czo no po upły wie 3 mie się cy od wy -
stą pie nia pierw szych ob ja wów[8].

Ak tu al nie w le cze niu za par cia czyn no ścio we go stol ca po -
wszech nie obo wią zu ją wy tycz ne wspól nie opra co wa ne przez
Ame ry kań skie i Eu ro pej skie To wa rzy stwa Ga stro en te ro lo gii,
He pa to lo gii i Ży wie nia Dzie ci (North Ame ri can So cie ty for
Pe dia tric Ga stro en te ro lo gy, He pa to lo gy and Nu tri tion – 
NA SP GHAN i Eu ro pe an So cie ty for Pe dia tric Ga stro en te ro -
lo gy, He pa to lo gy and Nu tri tion – ESP GHAN) w 2014 r.

Le cze nie nie far ma ko lo gicz ne

Zgo dnie z wy żej wspo mnia ny mi wy tycz ny mi nie jest
uza sa dnio ne le cze nie za par cia czyn no ścio we go po przez
wy łącz ne:
❑ za le ca nie die ty z więk szą za war to ścią błon ni ka niż w die -

cie prze wi dzia nej dla po pu la cji zdro wej,
❑ za le ca nie spo ży cia więk szej ilo ści pły nów niż wy ni ka to

z nor mal ne go za po trze bo wa nia,
❑ sto so wa nie pro bio ty ków i pre bio ty ków,
❑ za le ca nie zwięk sze nia i in ten sy fi ka cji ak tyw no ści fi zycz nej,
❑ ru ty no we ob ję cie dziec ka opie ką wie lo spe cja li stycz ną,
❑ sto so wa nie le cze nia me to dą bio fe ed back,
❑ sto so wa nie me tod me dy cy ny al ter na tyw nej.

Wska za na jest na to miast na u ka pra wi dło we go wy próż nie -
nia się do to a le ty, tzw. tre ning de fe ka cyj ny, u dzie ci w wie ku
roz wo jo wym przy naj mniej 4 lat[9,11]. Po le ga ona na re gu lar nym
uczę szcza niu przez dziec ko do to a le ty o sta łych po rach dnia,
głów nie po po sił kach. Ce lem tre nin gu jest wzmoc nie nie
odru chów i wy ćwi cze nie u dziec ka re gu lar ne go ryt mu wy -

próż nień. Wy ma ga to jed nak du żej współ pra cy, nadzo ru i za -
an ga żo wa nia ze stro ny po zo sta łych człon ków ro dzi ny.

Le cze nie far ma ko lo gicz ne

Le cze nie far ma ko lo gicz ne za parć skła da się z trzech na -
stę pu ją cych po so bie eta pów. W pierw szej fa zie le cze nia –
fa zie odblo ko wa nia je lit – ce lem bez po śre dnim te ra pii jest
ewa ku a cja za le ga ją cych w je li cie mas ka ło wych. Ko lej nym
eta pem le cze nia jest fa za le cze nia pod trzy mu ją ce go, która
po le ga na dal szym utrzy my wa niu właściwego oczy szcza -
nia je li ta gru be go i przy wra ca niu pra wi dło we go na pię cia
mię śni gład kich dol ne go od cin ka prze wo du po kar mo we -
go. Ostat nia fa za le cze nia po le ga na to miast na stop nio wej
re duk cji da wek le ków prze czy szcza ją cych po osią gnię ciu
nor ma li za cji wy próż nień[3]. Na ryn ku do stęp nych jest wie le
grup le ków sto so wa nych w te ra pii za par cia. Do pre pa ra tów
po da wa nych do u st nie na le żą m.in. ole je mi ne ral ne, środ ki
o dzia ła niu draż nią cym na ślu zów kę je lit, pre pa ra ty osmo -
tycz nie czyn ne oraz środ ki wpły wa ją ce na na pię cie po -
wierzch nio we. Do od byt ni czo wy ko rzy stu je się głów nie
wlew ki za wie ra ją ce wo do ro fo sfo ran so du oraz czop ki za -
wie ra ją ce bi sa ko dyl[3,10]. Ze sta wie nie naj pow szech niej sto so -
wa nych le ków w za par ciu czyn no ścio wym u dzie ci przed sta -
wio no w ta be li 3.

Ak tu al ne stan dar dy le cze nia za par cia czyn no ścio we go
u dzie ci

Zgo dnie ze sta no wi skiem ESP GHAN i NA SP GHAN
z 2014 r. w przy pad ku dzie ci z za par ciem stol ca le kiem
pierw sze go wy bo ru po wi nien być pre pa rat po li me rycz ny
gli ko lu po lie ty le no we go (PEG), po tocz nie zwa ny ma kro go -
lem[9,11]. Otrzy mał on re ko men da cję za rów no ja ko le cze nie
w fa zie oczy szcza nia je li ta z za le ga ją cych mas ka ło wych, jak
i w fa zie le cze nia pod trzy mu ją ce go[9,10].

Ma kro go le (PEG) – skład, wła ści wo ści che micz ne, 
me cha nizm dzia ła nia

PEG jest po li me rem o wzo rze H(OCH2CH2)nOH,
gdzie n wy no si 68–84[12]. W przy pad ku te ra pii za parć wy ko -
rzy stu je się po li me ry o ma sach mo le ku lar nych ok. 3350
(3200–3700) g/mmol i ok. 4000 g/mmol. Ma kro go le są
związ ka mi nie to ksycz ny mi, nie ak tyw ny mi bio lo gicz nie oraz
w peł ni roz pu szczal ny mi w wo dzie. Do dat ko wo je dy nie
w mi ni mal nym stop niu są one wchła nia ne z prze wo du po -
kar mo we go i nie są roz kła da ne przez mi kro bio tę je li to wą[13].

Ta be la 3. Podzia³ leków stosowanych w zaparciu czynnoœciowym 
u dzieci wed³ug mechanizmu dzia³ania[3]

Enema, bisakodyl, czopki glicerynoweWlewki, czopki

Metyloceluloza, babka lancetowataPêczniej¹ce

Bisakodyl, sennozydyDra¿ni¹ce

Makrogole, laktulozaOsmotyczne

Przyk³adyGrupa leków

P³ynna parafina, dokuzan sodowy, œluz siemienia lnianegoPoœlizgowe
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Po spo ży ciu do u st nym aż 96,3%–100% przy ję tej sub stan cji
wy da la ne jest ze stol cem, a je dy nie śla do wa ilość w po sta ci
nie zmie nio nej z mo czem[14]. Dzię ki swo im wła ści wo ściom
che micz nym ma kro go le sto so wa ne do u st nie wy wie ra ją efekt
osmo tycz ny na je li ta oraz wcho dząc w in te rak cję z czą stecz ka -
mi wo dy, pro wa dzą do se kwe stra cji do dat ko wej jej ilo ści
w świe tle prze wo du po kar mo we go, zwięk sza jąc w ten spo sób
jej za war tość w za le ga ją cych ma sach ka ło wych, tym sa mym po -
pra wia jąc kon sy sten cję stol ca i uła twia jąc wy próż nie nie[15].

Ma gro go le (PEG) – bez pie czeń stwo sto so wa nia

Pre pa ra ty PEG z uwa gi na swój cha rak ter che micz ny
oraz me cha nizm dzia ła nia są sub stan cja mi bar dzo bez piecz -
ny mi. Co praw da prze wle kłe sto so wa nie PEG bez do dat ku
elek tro li tów ob ja wia się sta ty stycz nie zna mien ny mi zmia na -
mi w stę że niu jo nów w su ro wi cy krwi, jed nak te zmia ny
oce nia ne są ja ko nie i stot ne kli nicz nie[13,16]. Na to miast re ak cje
aler gicz ne na po da wa ne do u st nie pre pa ra ty PEG po ja wia ją
się w pi śmien nic twie ja ko wy jąt ki ka zu i stycz ne[10]. Głów ny mi
i nie czę sto ob ser wo wa ny mi skut ka mi ubocz ny mi te ra pii
pre pa ra ta mi PEG są do le gli wo ści zwią za ne ści śle z ich dzia -
ła niem hy dro fi lo wym i po bu dze niem pe ry stal ty ki je lit, 
np. bie gun ka, po pu szcza nie stol ca, bóle brzu cha czy wzdę cia[13].

Ma kro go le (PEG) – sku tecz ność te ra pii

Opu bli ko wa ny w 2013 r. prze gląd sy ste ma tycz ny Co -
chra ne spo rzą dzo ny przez Gor do na i wsp. su ge ru je we
wnio skach, że ma kro go le ja ko le ki sto so wa ne w te ra pii za -
par cia u dzie ci są bez piecz ne, do brze to le ro wa ne i ma ją
prze wa gę nad pla ce bo oraz pre pa ra ta mi wo do ro tlen ku i lak -
tu lo zy[17]. Rów nież na pod sta wie opu bli ko wa nej w 2014 r.
me ta a na li zy ba dań kli nicz nych do ty czą cych sku tecz no ści sto -
so wa nia PEG u dzie ci moż na wy snuć wnio sek, że pre pa ra ty
PEG są bez piecz ne i sku tecz ne w le cze niu za par cia u pa cjen -
tów pe dia trycz nych. Do dat ko wo au to rzy tej me ta a na li zy
zwra ca ją uwa gę na lep szą to le ran cję przez dzie ci pre pa ra tów
PEG w po rów na niu do in nych le ków prze czy szcza ją cych[18].

Ma kro go le (PEG) – daw ko wa nie

Efekt lecz ni czy PEG ści śle za le ży od za sto so wa nej daw ki
pre pa ra tu i wy stę pu je do pie ro po 24–48 h od spo ży cia do -
u st ne go, co wy ni ka z cza su pa sa żu sub stan cji do je li ta gru be -
go[13]. W związ ku z opi sy wa ną daw ko za leż no ścią w za leż no -
ści od eta pu le cze nia i za mie rzo ne go efek tu na le ży mo dy fi -
ko wać daw kę pre pa ra tu PEG. Zgo dnie ze sta no wi skiem
ESP GHAN i NA SP GHAN w po cząt ko wej fa zie le cze nia
w ce lu usu nię cia za le ga ją cych mas ka ło wych za le ca się po da wa -
nie ma kro go li w daw ce 1–1,5 g/kg m.c./do bę przez 3–6 dni.
Wlew ki do od byt ni cze re ko men do wa ne są je dy nie w sy tu a -
cji bra ku do stęp no ści pre pa ra tów PEG. Na stęp nie ja ko le -
cze nie pod trzy mu ją ce za le ca się sto so wa nie PEG po cząt ko -
wo w daw ce 0,4 g/kg m.c./do bę, w dal szej ko lej no ści daw -
kę na le ży do sto so wy wać do kon sy sten cji stol ca. Le cze nie
prze wle kłe po win no trwać mi ni mum 2 mie sią ce, w je go
trak cie nie za le ca ne jest sto so wa nie wle wek do od byt ni czych,
na to miast w przy pad ku bra ku do stęp no ści PEG do te ra pii
na le ży włą czyć lak tu lo zę. Po zo sta łe le ki po win ny być roz wa -
ża ne do pie ro w dru giej ko lej no ści lub ja ko le cze nie do dat ko -
we. Do fa zy od sta wia nia le ku moż na przejść do pie ro po
mie sią cu od ustą pie nia ob ja wów lub w przy pad ku dzie ci,
które roz po czę ły le cze nie za par cia przed osią gnię ciem
umie jęt no ści ko rzy sta nia z to a le ty, do pie ro gdy na u ka dziec -
ka za koń czy ła się po my śl nie. Od sta wia nie pre pa ra tów PEG
po win no być po wol ne i trwać co naj mniej 3 ty go dnie. Zbyt
szyb kie od sta wie nie le cze nia mo że skut ko wać na wro tem
do le gli wo ści. Sche mat le cze nia przed sta wio no w ta be li 4[9,11].

Pod su mo wa nie

Za par cie czyn no ścio we stol ca jest po wszech nym pro -
ble mem wśród pa cjen tów pe dia trycz nych. Roz po zna nie te -
go za bu rze nia na le ży po sta wić w opar ciu o Kry te ria Rzym -
skie IV. Obe cnie w le cze niu za par cia czyn no ścio we go
u dzie ci zgo dnie z ak tu al nym sta no wi skiem ESP GHAN i NA -
SP GHAN z 2014 r. ja ko lek pierw sze go rzu tu na le ży za sto -
so wać pre pa rat PEG (ma kro gol). Ma kro go le są le ka mi wy so -
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Ta be la 4. Schemat dawkowania PEG u dzieci w terapii zaparcia stolca[9]
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ce bez piecz ny mi i sku tecz ny mi. Te ra pię za par cia na le ży roz -
po cząć jak naj wcze śniej i pro wa dzić ją dłu go trwa le, na le ży -
ty mi daw ka mi PEG. Za koń cze nie le cze nia mo że na stą pić
do pie ro na mie siąc po cał ko wi tym ustą pie niu do le gli wo ści
i do dat ko wym okre sie stop nio wej re duk cji da wek le ków. Pod -
sta wą suk ce su le cze nia jest uzy ska nie po ro zu mie nia le ka rza
z ro dzi ca mi i z pa cjen tem. W cza sie roz mo wy z ro dzi ca mi
i dziec kiem na le ży pod kre ślić, że za par cie stol ca jest za bu rze -
niem czyn no ścio wym i uda je się je opa no wać po roz lu źnie niu
stol ców oraz do pro wa dze niu do bez bo le snej de fe ka cji.
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Nystatyna w leczeniu pleśniawek

Ple śniaw ki u nie mow ląt i ma łych dzie ci ma ją po stać bia ła -
wych na lo tów na ję zy ku, po d nie bie niu, dzią słach czy w obrę -
bie gar dła. Ro dzi ce czę sto my lą je z re szt ka mi mle ka lub twa -
roż ku po kar mie niu dziec ka. W le cze niu ple śnia wek sto su je
się le ki prze ciw grzy bicz ne w po sta ci za wie sin lub pły nów do
pędz lo wa nia ja my ust nej. Istot ną ro lę w le cze niu i pro fi lak ty -
ce ple śnia wek u dzie ci ma pra wi dło wa hi gie na ja my ust nej
oraz sto so wa nie pre pa ra tów ny sta ty ny bez kon ser wan tów.

Wstęp

Ple śniaw ki są wy ni kiem nadmier ne go roz ro stu grzy bów
z ro dza ju Can di da. Szcze py grzy bów Can di dia al bi cans wy -
stę pu ją na tu ral nie ja ko spo ro fi ty na skórze oraz bło nach ślu -
zo wych czło wie ka, rów nież w prze wo dzie po kar mo wym.
U osób, które nie ma ją za bu rzeń od por no ści, droż dża ki
Can di da mo gą po zo sta wać na skórze i bło nach ślu zo wych,
nie wy wo łu jąc żad nych ob ja wów. Dzię ki wcho dzą cym rów -
nież w skład fi zjo lo gicz nej mi kro flo ry bak te riom nie do cho dzi
do nadmier ne go roz wo ju grzy bów i wy stą pie nia ob ja wów[1–3].

Przy czy ny

Do czyn ni ków sprzy ja ją cych po wsta wa niu ple śnia wek
u dzie ci na le żą: wcze śniac two i ni ska ma sa uro dze nio wa
dziec ka, le cze nie an ty bio ty ka mi, za bu rze nia od por no ści, cu -
krzy ca czy nie pra wi dło wa hi gie na.

W przy pad ku nie mow ląt naj czę st szą przy czy ną roz wo ju
ple śnia wek jest za ra że nie pod czas ssa nia pier si (na bro daw ce
ma my mo gą wy stę po wać droż dże Can di da) lub ssa nia 
np. obli za ne go przez mat kę smocz ka. Nie mow lę ta z ra cji nie -
doj rza łe go ukła du od por no ścio we go ła two ule ga ją za ka że niu
i pre zen tu ją ob ja wy w po sta ci tzw. ple śnia wek w ja mie ust nej.

Ko lej ną przy czy ną wy stą pie nia ple śnia wek u dzie ci mo że
być czę ste sto so wa nie an ty bio ty ków, które za bu rza ją wy stę -
pu ją cą na bło nach ślu zo wych pra wi dło wą flo rę bak te ryj ną
i w ten spo sób po zwa la ją na nadmier ny roz wój grzy bów[1–4]. 

Ob ja wy

Ple śniaw ki naj czę ściej ma ją po stać kre mo wo-bia ła wych
na lo tów na ję zy ku, po d nie bie niu, dzią słach czy gar dle dziec -
ka. Kon sy sten cją przy po mi na ją zsia dłe mle ko. Mo gą mieć
po stać po je dyn czych pla mek lub zle wać się i po kry wać na -
wet ca łą po wierzch nię ja my ust nej dziec ka. Przy próbie ich
usu nię cia z błoń ślu zo wych po przez po tar cie mo gą krwa wić,
od sła nia jąc za czer wie nio ną bło nę ślu zo wą. Choć ple śniaw ki
nie na le żą do po waż nych cho rób wie ku nie mow lę ce go
i dzie cię ce go, to mo gą spra wiać dziec ku ból i utru dniać kar -
mie nie. W przy pad ku ple śnia wek w ja mie ust nej u dziec ka
ro dzi ce czę sto zgła sza ją nie po kój, płacz li wość, roz draż nie nie
dziec ka oraz nie chęć do je dze nia. 

Star sze dzie ci zwy kle skar żą się na ból i pie cze nie w ja -
mie ust nej, zwła szcza pod czas pi cia i je dze nia. 
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Nystatin in the treatment of thrush
Summary

Thrush in infants and young children appears as whitish patches on the tongue, palate, gums and throat. Parents often mistake them for

leftover milk or cottage cheese after feeding their baby. In the treatment of thrush, antifungal medications in the form of suspensions or mouth-

brushing liquids are used. An important role in the treatment and prevention of thrush in children is played by proper oral hygiene and the use

of nystatin preparations without preservatives.

Keywords: nystatin, thrush, treatment, prevention

Słowa kluczowe: nystatyna, pleśniawki, leczenie, profilaktyka
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Nazwa produktu leczniczego: Nystatin TZF, 100 000 IU/ml, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Skład 
jakościowy i� ilościowy: Każde 5 g proszku zawiera 2 400 000 IU nystatyny. 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera
100 000 IU nystatyny. Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania zawiesiny doustnej. Proszek barwy żółtej 
lub lekko brązowawej: po dodaniu wody powstaje jednorodna zawiesina barwy żółtej lub brązowawej. Wskazania do 
stosowania: Zapobieganie i�leczenie zakażeń drożdżakowych przewodu pokarmowego, w�szczególności jamy ustnej (np. 
pleśniawki błon śluzowych dziąseł, języka, czerwieni wargowej) i�gardła. Profi laktyka kandydozy inwazyjnej u�noworodków 
z�niską urodzeniową masą ciała, tj. <1500 g, w�przypadkach gdy nie jest możliwe zastosowanie fl ukonazolu. Dawkowanie 
i� sposób podania: 1 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 100 000 IU nystatyny. Na strzykawce doustnej dołączonej 
do opakowania leku zaznaczono 1 ml (100 000 IU). Dawkowanie. Dorośli. Leczenie zakażeń drożdżakowych jamy ustnej 
i� gardła: 400 000 IU – 600 000 IU 4 razy na dobę. Zawiesinę przed połknięciem należy trzymać w� ustach tak długo, jak 
to jest możliwe. Leczenie zakażeń drożdżakowych przewodu pokarmowego: 500 000 IU do 1 000 000 IU 4 razy na dobę. 
Niemowlęta, dzieci i� młodzież: Leczenie zakażeń drożdżakowych jamy ustnej: Pleśniawki jamy ustnej: Niemowlęta: 
100 000 IU 4 razy na dobę (1 ml 4 razy na dobę). Dzieci (powyżej 2 roku życia) i�młodzież: 100 000 IU 4 razy na dobę (1 ml
4 razy na dobę). Im dłużej przed połknięciem zawiesina pozostanie w� jamie ustnej w� kontakcie z� zakażonym miejscem, 
tym skuteczność leku będzie większa. Leczenie zakażeń drożdżakowych przewodu pokarmowego: Niemowlęta: 100 
000 IU 4 razy na dobę (1 ml 4 razy na dobę). Dzieci powyżej 2 roku życia: 100 000 4 razy na dobę (1 ml 4 razy na dobę). 
Młodzież: 500 000 IU 4 razy na dobę (5 ml 4 razy na dobę). Profi laktyka kandydozy inwazyjnej u� noworodków z� niską 
masą urodzeniową ciała , tj. <1500 g), w� przypadkach gdy nie jest możliwe zastosowanie fl ukonazolu: 100 000 IU 3 razy 
na dobę (1 ml 3 razy na dobę). Pacjenci w� podeszłym wieku. Nie ma specjalnych zaleceń. Podawanie produktu Nystatin 
TZF należy kontynuować przez co najmniej 48 godzin po ustąpieniu objawów. Jeśli objawy nasilą się lub utrzymają (po 
14 dniach leczenia), należy ponownie ocenić pacjenta i� rozważyć alternatywne leczenie. Sposób podawania: Podanie 
doustne. Do opakowania dołączona jest strzykawka doustna z�łącznikiem, ułatwiająca dawkowanie. Przed zastosowaniem 
produktu leczniczego należy mocno wstrząsnąć butelką. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na nystatynę lub na 
którąkolwiek substancję pomocniczą. Specjalne ostrzeżenia i� środki ostrożności dotyczące stosowania: Nie należy 
stosować doustnych postaci nystatyny w� leczeniu grzybic układowych. U� pacjentów w� niewydolnością nerek nystatyna 
może wyjątkowo pojawić się w� niewielkich stężeniach we krwi. Produkt leczniczy Nystatin TZF w� postaci proszku do 
sporządzania zawiesiny doustnej zawiera sacharozę (130,16 mg/1ml). Pacjenci z� rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami 
związanymi z�nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, 
nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt leczniczy Nystatin TZF zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 
1 ml przygotowanej zawiesiny doustnej, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Działania niepożądane: Nystatyna 
jest zwykle dobrze tolerowana, nawet podczas przedłużonego podawania. Działania niepożądane przedstawiono według 
klasyfi kacji układów i� narządów oraz częstości ich występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt 
często (>1/1000,<1/100), rzadko (>1/10 000, <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może 
być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego, Rzadko: reakcje alergiczne 
(np. wysypka, pokrzywka), w� tym zespół Stevensa-Johnsona (opisywany bardzo rzadko). Zaburzenia żołądka i� jelit, 
Rzadko: nudności, wymioty, biegunka. Po podaniu doustnym sporadycznie obserwowano ogólnoustrojowe działania 
niepożądane. 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 22 492-13-01, faks: + 48 22 49-21-309, Strona internetowa:
h ps://smz.ezdrowie.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. Podmiot 
odpowiedzialny: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa” Spółka Akcyjna, 03-176 Warszawa, ul. A. Fleminga 2. 
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: Pozwolenie nr 26349, wydane przez URPLWMiPB. Kategoria dostępności:
lek wydawany z�przepisu lekarza-Rp.

1. ChPL Nystatin TZF 100 000 IU/ml proszek do sporządzania zawiesiny doustnej.



Nie le czo na grzy bi ca ja my ust nej mo że się roz prze strze -
niać na dal sze czę ści prze wo du po kar mo we go np. gar dło,
prze łyk, je li ta, pro wa dząc do za bu rzeń wchła nia nia i zmniej -
sze nia przy ro stów ma sy cia ła[1–4].

Róż ni co wa nie

Do le gli wo ścią, z którą na le ży róż ni co wać ob ja wy wy stę -
pu ją ce w ple śniaw kach, są afty. To bo le sne, czer wo ne pę -
che rzy ki w ja mie ust nej, naj czę ściej u star szych dzie ci.
Podob nie jak w przy pad ku ple śnia wek, roz wo jo wi aft u dzie -
ci sprzy ja ją błę dy hi gie nicz ne i ob ni żo na od por ność. Afty
w odróż nie niu od ple śnia wek po sia da ją czer wo ną ob wód kę
gra nicz ną i zwy kle by wa ją bar dziej bo le sne. Po cząt ko wo po -
je dyn cza afta jest nie zau wa żal ną czer wo ną pla mą, w obrę bie
której roz wi ja się ła two pę ka ją cy pę cherz. Po za mknię ciu
pę che rza po wsta je owrzo dze nie po kry te sub stan cją włók ni -
stą o tak zwa nym sa dło wa tym za bar wie niu[1–5].

Roz po zna nie

Roz po zna nie grzy bi cze go za pa le nia ja my ust nej (ple śnia -
wek) sta wia się na pod sta wie obra zu kli nicz ne go (cha rak te -
ry stycz nych bia łych na lo tów w ja mie ust nej). Zwy kle nie jest
wy ma ga ne po bra nie wy ma zu, który wy ko nu je się w przy -
pad ku bra ku po pra wy po za sto so wa nym le cze niu[1–4].

Le cze nie

Pod sta wą le cze nia ple śnia wek jest sto so wa nie le ków
prze ciw grzy bicz nych w po sta ci za wie sin czy pły nów do
pędz lo wa nia ja my ust nej. Le ki na ple śniaw ki bez re cep ty
mo gą wy stę po wać tak że w for mie że lu lub spra yu[1–4]. 

Naj czę ściej sto so wa nym le kiem w przy pad ku ple śnia -
wek jest ny sta ty na (zwła szcza pre pa ra ty bez kon ser wan -
tów), którą na le ży pędz lo wać lub płu kać ja mę ust ną 2–3 ra -
zy dzien nie. U nie mow ląt i ma łych dzie ci moż na uży wać ja -
ło wej ga zy na wi nię tej na szpa tuł kę lub do kła dnie wy my ty
pa lec, którą na le ży na są czyć roz two rem le ku prze ciw grzy bi -
cze go i de li kat nie sma ro wać ję zyk, po d nie bie nie i po licz ki
dziec ka[1–2]. Na pod kre śle nie za słu gu je obe cność za wie sin na
ryn ku, które nie wy ma ga ją prze cho wy wa nia w lo dów ce do
7 dni, co wspo ma ga czę stą apli ka cję miej sco wą i prze strze -
ga nie za le ceń przez pa cjen tów. 

War to tak że wy bie rać pro duk ty po zba wio ne kon ser -
wan tów. Obe cnie nie ma da nych, które mówią o tym, ja kie
cho ro by mo gą wy wo ły wać kon ser wan ty, po nie waż czas
ob ser wa cji tych za gro żeń jest zbyt krót ki, bez sprzecz nie są

jed nak po kar mo wy mi aler ge na mi. Pre pa ra ty z ny sta ty ną bez
kon ser wan tów po win ny być wy bo rem u nie mow ląt i ma -
łych dzie ci, u których uni ka my wpro wa dza nia do dat ko wych
aler ge nów, zwła szcza po kar mo wych.

Pędz lo wa nie na le ży wy ko ny wać po kar mie niu dziec ka.
Ple śniaw ki ła two ście ra się pod czas pędz lo wa nia, co mo że
po wo do wać krwa wie nie, dla te go war to za cho wać szcze gól -
ną ostroż ność i de li kat ność. Ku ra cję na ple śniaw ki na le ży sto -
so wać aż do peł ne go ustą pie nia ob ja wów, aby za po biec na -
wro to wi cho ro by[4]. 

W przy pad ku ple śnia wek roz wi ja ją cych się w trak cie lub
po an ty bio ty ko te ra pii war to pa mię tać o sto so wa niu pro bio -
ty ków, które bę dą re ge ne ro wa ły pra wi dło wą flo rę bak te ryj -
ną prze wo du po kar mo we go[3]. 

Choć ple śniaw ki ja my ust nej w prze ci wień stwie do aft
bar dzo rzad ko po wo du ją sil ny ból, to w przy pad ku je go wy -
stą pie nia mo że my po dać dziec ku lek prze ciw bólo wy (pa ra -
ce ta mol lub ibu pro fen) w daw ce od po wie dniej do je go ma -
sy oraz wie ku[1–3]. 

Ny sta ty na

Ny sta ty na to lek prze ciw grzy bi czy, który na le ży do gru -
py an ty bio ty ków po lie no wych. Pre pa ra ty z ny sta ty ną do -
stęp ne są na re cep tę pod róż ny mi po sta cia mi le ku, naj czę -
ściej prze zna czo ny mi do sto so wa nia na skórę oraz bło ny
ślu zo we, np. w ja mie ust nej.

Me cha nizm dzia ła nia ny sta ty ny po le ga na uszka dza niu
błon ko mór ko wych grzy ba. Sil ne dzia ła nie prze ciw grzy bi -
cze znaj du je szcze gól ne za sto so wa nie w przy pad ku za ka -
żeń droż dża ko wych. Ny sta ty na w ma łych stę że niach dzia ła
fun gi sta tycz nie, co ozna cza, że ha mu je roz wój drob no u -
stro jów grzy bi czych, na to miast w więk szych do pro wa dza
do ich zni szcze nia, dzia ła jąc grzy bo bój czo. Lek ten nie dzia -
ła na bak te rie i pier wot nia ki oraz prak tycz nie nie wchła nia
się z prze wo du po kar mo we go, dla te go sto so wa ny jest
głów nie na bło ny ślu zo we.

Za ka że nia opor tu ni stycz ne wy wo ły wa ne przez Can di dia
oraz in ne szcze py z ro dzi ny Cryp to co co i diae na stę pu ją czę -
sto w wy ni ku spad ku od por no ści, co mo że mieć miej sce 
np. po an ty bio ty ko te ra pii, sto so wa niu le ków ste ry do wych
czy im mu no su pre syj nych. Z te go po wo du ny sta ty na czę sto
sto so wa na jest ja ko pro fi lak ty ka prze ciw grzy bi cza w trak cie
ku ra cji in ny mi le ka mi.

Daw ko wa nie ny sta ty ny dla dziec ka: ple śniaw ki – 100 000
j.m. 4 ra zy dzien nie; grzy bi ca prze wo du po kar mo we go –
200 000–2 000 000 j.m. podzie lo nych na 4 daw ki w cią -
gu do by.
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Ny sta ty na w pły nie mo że być sto so wa na tak że do pędz -
lo wa nia (sma ro wa nia) ja my ust nej 2–3 ra zy dzien nie. Za le ca
się na mo cze nie wa ci ka i prze cie ra nie miejsc zmie nio nych
cho ro bo wo.

Ta blet ki do je li to we, czy li ny sta ty na do u st na dla dzie ci
i mło dzie ży po wy żej 12. ro ku ży cia ma ją ta kie sa mo daw ko -
wa nie jak za wie si na. Róż ni ca po le ga je dy nie na for mie po da -
nia i ko niecz no ści odmie rze nia strzy kaw ką od po wie dniej
daw ki le ku w pły nie. Z ko lei ulot ka ta ble tek do po chwo wych
in for mu je o daw ko wa niu 1–2 ra zy na do bę przez wpro wa -
dze nie pre pa ra tu głę bo ko do po chwo wo.

Ny sta ty na w gra nu la cie wy ma ga do da nia prze go to wa -
nej, schło dzo nej wo dy w ilo ści ozna czo nej kre ską na po je -
mni ku. Po do da niu wo dy sło icz kiem na le ży in ten syw nie
wstrzą snąć. Ny sta ty na nie roz pu szcza się w wo dzie, a je dy -
nie two rzy za wie si nę z wy czu wal ny mi mi kro dro bin ka mi, co
jest nor mal ne i nie na le ży się tym mar twić ani szu kać spo so -
bów, jak roz drob nić za wie si nę. Po pew nym cza sie sub stan -
cja mo że opaść na dno po je mnicz ka, co rów nież jest zja wi -
skiem pra wi dło wym, dla te go trze ba pa mię tać o każ do ra zo -
wym wstrzą sa niu za war to ścią sło icz ka przed uży ciem.

Go to wą mie sza ni nę na le ży prze cho wy wać w lo dów ce,
w tem pe ra tu rze 2–8°C. Ny sta ty na jest sub stan cją po dat ną
na dzia ła nie świa tła, tem pe ra tu ry oraz tle nu, dla te go za wie -
si nę oraz pre pa ra ty re cep tu ro we moż na prze cho wy wać
w lo dów ce ma ksy mal nie przez 7 dni po otwar ciu.

Przy pra wi dło wym sto so wa niu po pra wa po win na po ja wić
się po 24–72 go dzi nach. Je śli ny sta ty na nie dzia ła lub efek ty po
jej sto so wa niu są nie zau wa żal ne – przy czy ną mo że być wła śnie
nie od po wie dnie prze cho wy wa nie le ku, który tra ci swo je dzia -
ła nie prze ciw grzy bi cze. War to rów nież pa mię tać, że je śli sub -
stan cja jest sto so wa na na grzy bi cę ja my ust nej, to przed po łknię -
ciem za wie si ny na le ży ją dłu go po trzy mać w ustach, co zwięk -
sza bez po śre dni kon takt le ku z grzy ba mi i uła twia le cze nie.

Lek mo że być sto so wa ny nie za leż nie od po sił ków, po -
nie waż so ki żo łąd ko we nie wpły wa ją na je go roz kład. Dra -
żet ki na le ży ssać lub roz drob nić w ustach. Ma ją gorz ki smak,
ale im dłu żej są przy trzy ma ne w ja mie ust nej, tym sku tecz -
niej sze dzia ła nie wy ka zu ją.

Pre pa ra ty z ny sta ty ną naj czę ściej sto su je się przez 7–14 dni.
Nie na le ży prze ry wać le cze nia, na wet je śli efek ty po ja wią się
wcze śniej. Zda rza się jed nak, że le cze nie grzy bi cy wy ma ga
przyj mo wa nia ny sta ty ny przez kil ka ty go dni (oko ło 3)[5–7].

Ple śniaw ko we po wi kła nia

Zda rza ją się rzad ko u ogól nie zdro wych pa cjen tów.
W nie do bo rach od por no ści czy w trak cie le cze nia im mu no -

su pre syj ne go mo że do cho dzić do trud no ści z po ły ka niem
z po wo du za ję cia prze ły ku czy trud no ści z od dy cha niem
z po wo du za ję cia tcha wi cy. Nie mow lak mo że mieć zmie -
nio ny głos, po nie waż ple śniaw ki oprócz ja my ust nej mo gą
zaj mo wać tak że ob szar gar dła[1-3].

Ple śniaw ki u dzie ci – wska zów ki dla ro dzi ców

Bar dzo istot ne w le cze niu i pro fi lak ty ce roz wo ju ple śnia -
wek ma pra wi dło wa hi gie na ja my ust nej. Ma my kar mią ce
pier sią po win ny prze my wać bro daw ki sut ko we cie płą wo dą
przed i po kar mie niu dziec ka. Na le ży dbać o pra wi dło we
my cie i prze cho wy wa nie smocz ków czy gry za ków, które
mo gą być źródłem za ka że nia. 

Po za sto so wa niu le cze nia ple śnia wek nie zbęd na jest wy -
mia na smocz ków, gry za ków i bu te lek do kar mie nia dziec ka,
aby za po biec po now ne mu za ka że niu Can di da. 

Na le ży pa mię tać rów nież, aby w przy pad ku wy stę po -
wa nia ple śnia wek w ja mie ust nej dziec ka, nie po da wać mu
pi kant nych lub go rą cych po traw czy cy tru sów, które mo gą
na si lać ból. War to uni kać rów nież twar dych pro duk tów spo -
żyw czych ta kich jak twar de chrup ki i su char ki, które mo gą
pod czas gry zie nia podraż niać wnę trze ja my ust nej. Po moc -
ne u star szych dzie ci mo że być tak że płu ka nie ja my ust nej
na pa rem lub pły na mi do płu ka nia ust. 

W przy pad ku na wra ca ją cych ple śnia wek u nie mow ląt
wska za ne jest de li kat ne oczy szcza nie ja my ust nej ja ło wym
ga zi kiem na wil żo nym wo dą, zwła szcza przed snem. U star -
szych dzie ci na le ży za chę cać do płu ka nia ja my ust nej po po -
sił kach i szczot ko wa nia zę bów[1–4]. 

Pi śmien nic two:

1. Klieg man RM, Ge me J, Nel son: Oral th rush; Te xt bo oks of Pe -
dia trics, Ca na da 2016, 1: 1517. 

2. Fa rah SC: Oral Can di do sis; Cli ni cal Der ma to lo gy 2000, 18.
3. Gil lies M, Ra na ku su ma A, Hof fmann T, Thor ning S, Mc Gu i re T,

Gla sziou P, Del Mar C: Com mon harms from amo xi cil lin: a sy -
ste ma tic re view and me ta-ana ly sis of ran do mi zed pla ce bo-con -
trol led trials for any in di ca tion. Amo xi cil lin Ad ver se Ef fects
Under re por ted, Under re co gni zed La ra C. Pul len, PhD; No -
vem ber 19, 2014.

4. Afty, ple śniaw ki, za ja dy to nie to sa mo! https://www.me di co -
ver.pl/o-zdro wiu/afty-ple sniaw ki-za ja dy-to-nie-to-sa -
mo,3932,n,3707.

5. Ociep ka P. Ny sta ty na – dzia ła nie, daw ko wa nie, skut ki ubocz ne,
ulot ka https://wy lecz.to/na-in fek cje-in tym ne/ny sta ty na-jak-dzia -
la-wska za nia-daw ko wa nie-prze ciw wska za nia-skut ki-ubocz ne/.

6. Ja cho wicz R: Re cep tu ra ap tecz na. Wy daw nic two Le kar skie
PZWL, War sza wa 2010.

7. Gor czy ca M, Zejc A: Che mia le ków, Podręcz nik dla stu den tów
far ma cji i far ma ceu tów. Wy daw nic two Le kar skie PZWL, War -
sza wa 2018: 726–727.



www.anest.eu

Zarejestruj się już dziś! 

NOWA DATA !
29-31 sierpnia2021

20. Międzynarodowy Zjazd
Polskiego Towarzystwa

Anestezjologii i Intensywnej Terapii



Dr n. med. Jolanta Karalus-Gach 
Oddział Neonatologiczny Szpitala SALVE w Łodzi
Centrum Medyczne LUXMED

Jak poprawnie pielęgnować oczy noworodka,
niemowlęcia i dziecka?

Pra wi dło wo pro wa dzo na pie lę gna cja i wła ści wa hi gie -
na na rzą du wzro ku u no wo rod ków, ma łych dzie ci czy
na sto lat ków da je w po pu la cji wie ku roz wo jo we go szan se
na zdro wy wzrok i pra wi dło wy roz wój oraz po zwa la na
za cho wa nie pra wi dło we go wi dze nia w później szym wie -
ku. Dba nie o oczy dzie ci na każ dym eta pie ich roz wo ju
spro wa dza się do wła ści wej do mo wej pie lę gna cji, nadzo -
ru pe dia try oraz opie ki oku li sty w przy pad ku wy stą pie nia
cho rób oczu.

Ludz kie oko jest tak zbu do wa ne, że fi zjo lo gicz nie za -
pew nia so bie ochro nę i nie wy ma ga nadmier nych czyn no ści
pie lę gna cyj nych. Gał ka oczna chro nio na jest przez rzę sy
i po wie ki, które wy ła pu ją za nie czy szcze nia, a łzy prze my wa -
ją oko fil trem przy każ dym ru chu gał ką oczną i po wie ka mi.
Jed nak zdro wie oczu dzie ci za le ży od wie lu czyn ni ków i wła -
ści we po stę po wa nie oraz pro fi lak ty ka mo gą być klu czo we
na dro dze do zdro wych oczu i do bre go wi dze nia przez wie -
le lat. Nie za leż nie od wie ku na le ży zwra cać uwa gę na pra -
wi dło wą hi gie nę i pie lę gna cję na rzą du wzro ku. Do ty czy to
w ta kim sa mych stop niu no wo rod ka, ma łe go dziec ka, na sto -
lat ka czy do ro słe go[1].

W co dzien nym dba niu o zdro wy wzrok za le ca się uni -
ka nia sil ne go świa tła, gdyż o ile apa rat ochron ny oka jest
przy sto so wa ny do ochro ny i w od po wie dzi na sil ne świa -
tło źre ni ca zwę ża się, to przy nadmier nym oświe tle niu me -
cha ni zmy te są nie wy star cza ją ce. Na le ży uni kać moc nych

ża rówek w lam pach, nie pa trzeć wprost na sil ne źródła
świa tła, nie po zo sta wiać za pa lo ne go oświe tle nia na noc,
gdyż sta ła sty mu la cja świa tłem ma nie ko rzy st ny wpływ na
pra wi dło wy roz wój i re ge ne ra cję oka[2]. Podob nie
nadmier ne na ra że nie na pro mie nio wa nie ultra fio le to we
jest nie ko rzy st ne dla wzro ku dziec ka, a w później szym
wie ku mo że być jed ną z przy czyn za ćmy. Za le ca na jest
więc ochro na prze ciw sło necz na oczu ze sto so wa niem do -
brej ja ko ści oku la rów prze ciw sło necz nych z fil trem UV czy
w przy pad ku sta łe go no sze nia oku la rów do po sia da nia
przez nie fil tru UVA/UVB[2,3]. 

Zdro wy wzrok jest też w znacz nym stop niu zwią za ny
z pra wi dło wym ży wie niem od pierw szych lat ży cia. Sto so -
wa nie die ty bo ga tej w sub stan cje odżyw cze i wi ta mi ny ko -
rzy st ne dla na rzą du wzro ku po zwa la na pro fi lak ty kę cho -
rób oczu w później szym wie ku. Wśród skła dni ków, które
ma ją ko rzy st ny wpływ na pra wi dło wy roz wój i funk cjo no -
wa nie na rzą du wzro ku, na le ży wy mie nić wi ta mi nę A (za -
war tą w czer wo nych i po ma rań czo wych wa rzy wach
i owo cach, żółt ku, ry bach), cynk (obe cny w mię sie, ry bach,
wa rzy wach, jaj kach), wi ta mi nę B1 (za war tą w ka szach,
orze chach, ry żu, ciem nym pie czy wie), B2 (jaj ka, orze chy,
mię so, ry by, na biał, ro śli ny strącz ko we) i B6 (ry by, ba na ny,
ja ja, wa rzy wa), wi ta mi nę E (ole je ro ślin ne, orze chy, na biał,
jaj ka, zie lo ne wa rzy wa) czy nie na sy co ne kwa sy tłu szczo we
ome ga-3 (tłu ste ry by mor skie)[4]. 
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How to proceed appropriate care of newborn, infant and child eyes?
Summary

Properly conducted care and proper hygiene of the visual organ in newborns, toddlers and adolescents gives the developmental age population

a chance for healthy eyesight and proper development, and allows to maintain proper eyesight at a later age. Taking care of children's eyes

at every stage of their development involves a proper home care, pediatrician supervision and ophthalmologist care in the event of eye diseases.
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Pie lę gna cja oczu no wo rod ka

No wo ro dek po po ro dzie jest oto czo ny wie lo ma no -
wy mi bodź ca mi. Świa tło jest jed nym z naj sil niej dzia ła ją -
cych czyn ni ków, z który mi mu si so bie po ra dzić. W okre -
sie ży cia pło do we go na rząd wzro ku roz wi ja się sy ste ma -
tycz nie i przy sto so wu je stop nio wo do źródła świa tła, ale
jest to świa tło roz p ro szo ne i o ma łym na tę że niu. Po po -
ro dzie zmysł wzro ku mu si szyb ko przy sto so wać się do
no wych wa run ków.

Okres po ro du, który jest czę sto dla no wo rod ka znacz -
nym wy sił kiem, po wo du je, że oczy dziec ka są za czer wie nio -
ne, obrzęk nię te, ma ją wy le wy do spo jów ko we. Sto so wa ny
w Pol sce, re ko men do wa ny przez Pol skie To wa rzy stwo
Oku li stycz ne (PTO) za bieg Cre de go, po le ga ją cy na pro fi lak -
ty ce za ka że nia prze d nie go od cin ka oka, u nie których no wo -
rod ków rów nież wy wo łu je podraż nie nie spo jówek nie za -
leż nie od sto so wa ne go do tej pro ce du ry pre pa ra tu. Obe -
cnie PTO za le ca po daż 1 kro pli 1% azo ta nu sre bra dla
wszy st kich no wo rod ków uro dzo nych si ła mi na tu ry i z cię cia
ce sar skie go w cią gu 2 go dzin po po ro dzie. Ame ry kań ska
Aka de mia Pe dia trii w pro fi lak ty ce no wo rod ko we go za pa le -
nia oka za le ca sto so wa nie 0,5% ma ści ery tro my cy no wej, co
sta no wi pro fi lak ty kę za ka że nia m.in. My co pla sma i Ure a pla -
sma. W wie lu od dzia łach no wo rod ko wych w Pol sce sto so -
wa na jest maść ery tro my cy no wa za miast azo ta nu sre bra
z uwa gi na jej lep szą do stęp ność i szer sze spek trum prze -
ciw drob no u stro jo we[5,6].

Pra wi dło wa pie lę gna cja oczu no wo rod ka po po ro dzie
z za cho wa niem za sad hi gie ny i czy sto ści jest szan są na
szyb ką po pra wę przej ścio we go sta nu za pal ne go wy ni ka ją -
ce go z podraż nie nia, po zwa la za po bie gać roz wo jo wi cho -
rób za ka źnych oczu i w ra zie ko niecz no ści wdro żyć od po -
wie dnie le cze nie.

W cza sie po by tu w od dzia le po łoż ni czym no wo ro dek
jest ba da ny przez le ka rza pe dia trę lub ne o na to lo ga, który
oce nia na rząd wzro ku: ru cho mość ga łek ocznych, po wie -
ki, spo jów ki, wy le wy do spo jów ko we, ba da źre ni ce i ich re -
ak cje na świa tło.

W nie których od dzia łach no wo rod ko wych wy ko ny wa -
ne jest ba da nie skri nin go we w kie run ku siat ków cza ka (re ti -
no bla sto ma) z oce ną obe cno ści czer wo ne go re fle ksu w obu
oczach za po mo cą oftal mo sko pu. W pierw szych dniach po
po ro dzie u no wo rod ków ob ser wu je się ro pie nie spo jówek,
które mo że wy ni kać z in fek cji wi ru so wej, bak te ryj nej czy
grzy bi czej, ale tak że z nie droż nych ka na li ków no so wo-łzo -
wych, które wy ma ga ją kon tro li i opie ki oku li sty dzie cię ce go.
W za kre sie kom pe ten cji pe dia try jest tak że zwróce nie uwa -

gi na wy stę po wa nie cho ro by ze zo wej i od po wie dnio pil ne
po kie ro wa nie dziec ka do oku li sty ce lem usta le nia wła ści we -
go po stę po wa nia[7].

W za kre sie pod sta wo wej pie lę gna cji oczu no wo rod ka
w wa run kach do mo wych do prze my wa nia oczu na le ży sto -
so wać prze go to wa ną wo dę w tem pe ra tu rze po ko jo wej lub
roz two ry so li fi zjo lo gicz nej do stęp ne w ap te kach bez re cep -
ty czy ap tecz ne pre pa ra ty prze zna czo ne do pie lę gna cji oczu
od pierw szych dni ży cia. Je śli sto so wa ne są pre pa ra ty ap tecz -
ne, do brze gdy są do stęp ne w jed no ra zo wych am puł kach,
które na le ży po otwar ciu szczel nie za mknąć, zu żyć w cią gu 
24 go dzin, a po tym cza sie wy rzu cić, ponieważ sto so wa ny
dłu żej śro dek mo że nie być już ste ryl ny. Je śli do pie lę gna cji
sto su je my in ne pre pa ra ty prze zna czo ne do prze my wa nia
i pie lę gna cji oczu no wo rod ka, na le ży pa mię tać o za le ca nych
na opa ko wa niu za sa dach sto so wa nia i prze cho wy wa nia. Waż -
ne jest od po wie dnio hi gie nicz ne uży wa nie wie lo ra zo wych
pro duk tów, umy cie rąk przed otwar ciem, uni ka nie od kła da nia
za kręt ki i do ty ka nia do oczu czy skóry koń ców ki apli ka to ra.

W pie lę gna cji oczu dziec ka waż ne jest, aby nie sto so wać
my dła, in nych pre pa ra tów ko sme tycz nych czy na wil ża nych
chu ste czek. Nie za le ca się prze my wa nia oczu pre pa ra ta mi zio -
ło wy mi (w tym na pa rem w czar nej her ba ty czy ru mian ku), po -
nie waż mo gą one podraż nić spo jów ki i na si lać za czer wie nie
czy obrzęk po wiek i spo jówek. Sto so wa nie pre pa ra tów zio ło -
wych na le ży omówić z pe dia trą na wi zy cie pa tro na żo wej.

Co dzien na pie lę gna cja oczu dzie ci nie jest kło po tli wa,
wy star czy prze my wa nie oczu ra no po prze bu dze niu, naj le -
piej kie dy dziec ko jest spo koj ne i na kar mio ne, oraz wie czo -
rem w cza sie pie lę gna cji no wo rod ka. Usu wa nie wy dzie li ny
gro ma dzą cej się w ką ci kach oczu po zwa la za po bie gać za ka -
że niom, co wy ma ga za cho wa nia za sad hi gie ny i czy sto ści. Po
do kład nym umy ciu rąk wo dą z my dłem i przy go to wa niu wa -
ci ków lub jed no ra zo wych ga zi ków na le ży po ło żyć dziec ko na
ple cach, obrócić gło wę w pra wo ce lem prze my cia oka le we -
go i w le wo do prze my cia oka pra we go. Na są czo nym ga zi -
kiem prze cie ra my oko od ką ci ka ze wnę trz ne go do we wnę -
trz ne go. Je śli nie uda się usu nąć ca łej zgor ma dzo nej w ką ci ku
wy dzie li ny na le ży czyn ność po wtórzyć w ta kim sa mym kie -
run ku, waż ne jest aby nie roz cie rać ga zi kiem wy dzie li ny po
ca łej po wie ce, bo gro zi to roz no sze niem za ka że nia na ca łe
oko. Za sa da je den ruch – je den ga zik jest tu naj waż niej sza. 

Pie lę gna cja oczu nie mow ląt i ma łych dzie ci

Co dzien na pie lę gna cja po win na opie rać się na prze my -
wa niu oczu prze go to wa ną wo dą na wa ci ku/ga zi ku lub też
to wa rzy szyć my ciu twa rzy, bez sto so wa nia środ ków ko sme -
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tycz nych. Ob ser wa cja oczu dziec ka jest waż na, aby jak naj -
wcze śniej wy ła pać nie pra wi dło wo ści w na rzą dzie wzro ku,
które po win ny być skon sul to wa ne przez oku li stę, ta kie jak
prze wle kłe ro pie nie oczu, sta ny za pal ne po wiek i spo -
jówek (gra dów ka, jęcz mień, aler gicz ne za pa le nie spo -
jówek), cho ro ba ze zo wa, świa tło wstręt czy za bu rze nia wi -
dze nia. Ma łe dzie ci czę sto nie po tra fią zgło sić pro ble mów
z wi dze niem, ale po cie ra nie oczu, za czer wie nio ne po wie -
ki czy spo jów ki al bo ze zo wa nie po win ny być po wo dem do
zgło sze nia się do spe cja li sty.

Bar dzo waż ne dla pro fi lak ty ki cho rób oczu są re gu lar ne
ba da nia bi lan so we dzie ci: w pierw szym ro ku ży cia co 3 mie -
sią ce, a na stęp nie w 2, 4, 6, 10, 14 oraz 18 ro ku ży cia. Re -
gu lar ne ba da nie wzro ku po zwa la w po rę zi den ty fi ko wać
pro ble my z wi dze niem. Wi zy ta bi lan so wa po zwa la pe dia -
trze wy ła pać nie pra wi dło wo ści, na które nie zwróci li uwa gi
ro dzi ce i od po wie dnio po kie ro wać dal szą dia gno sty ką.
W za kre s pod sta wo we go ba da nia bi lan so we go dziec ka
wcho dzi oce na wi docz ne go ze za, prze pro wa dze nie orien -
ta cyj ne go ba da nia ostro ści wzro ku, wy ko na nie co ver te stu
oraz oce na re ak cji źre nic na świa tło. Ro dzi ce po win ni uzy -
skać tak że in for ma cje do ty czą ce spo so bu odży wia nia, który
po pierw szym ro ku ży cia rów nież za bez pie czy na rząd wzro -
ku w sub stan cje wspie ra ją ce[4,7].

Roz po zna nie i zdia gno zo wa nie po ten cjal nych pro ble -
mów ze wzro kiem na wcze snym eta pie jest waż ne dla za -
pew nie nia pra wi dło we go roz wo ju dziec ka i prze kła da się na
zdol no ści po znaw cze, na u kę i roz wój spo łecz ny. Ba da nia
wy ka za ły, że ist nie je wy ra źny zwią zek mię dzy do brym
wzro kiem a spo łecz nym, emo cjo nal nym, be ha wio ral nym
i in te lek tu al nym roz wo jem dziec ka[8].

Dzie ci po zo sta ją ce po opie ką oku li sty, zwła szcza no szą -
ce oku la ry, po win ny mieć do stęp do spe cja li sty oraz moż li -
wość ba da nia wzro ku nie rza dziej niż raz na 6–12 mie się cy,
chy ba że oku li sta za le ci czę st sze kon tro le. Po za do bo rem
oku la rów na le ży pa mię tać o ich no sze niu zgo dnie z za le ce -
nia mi (do oglą da nia te le wi zji, do na u ki, do czy ta nia czy na
sta łe) oraz ich hi gie nicz nym uży wa niu: my ciu szkieł i bez -
piecz nym od kła da niu, aby uni kać po ry so wa nia szkieł[8].

Bar dzo waż ne jest tak że za po bie ga nie uszko dze niu
wzro ku przez pro mie nio wa nie UV. Dzie ci prze by wa ją ce na
świe żym po wie trzu, zwła szcza w peł nym słoń cu, po win ny
no sić oku la ry z fil trem UVA/UVB. Na u cze nie ko rzy sta nia
z oku la rów prze ciw sło necz nych do brej ja ko ści naj młod szych
dzie ci jest pod sta wą pro fi lak ty ki i po zwa la unik nąć kon se -
kwen cji zwią za nych z nadmier nym na ra że niem na pro mie -
nio wa nie ultra fio le to we. Po dat ność oczu dzie ci na pro mie -
nio wa nie UV zwią za na jest z wie kiem, ale tak że z dłuż szym

prze by wa niem na świe żym po wie trzu, do dat ko wo so czew ka
oka u dziec ka nie jest w peł ni roz wi nię ta, wsku tek cze go więk -
szość pro mie nio wa nia UVA i UVB do cie ra do je go siat ków ki,
a uszko dze nia pro mie nia mi UV ma ją efekt sku mu lo wa ny[2].

Do brą za sa dą jest ba da nie wzro ku u dzie ci roz po czy na -
ją cych na u kę szkol ną i na stęp nie w okre sie szkol nym co ro -
ku na po cząt ku ro ku szkol ne go – po zwa la to na wcze sne
wy kry wa nie wad wzro ku u dzie ci i pod ję cie od po wie dnich
dzia łań. Roz po czę cie na u ki w szko le łą czy się w cza sie z bar -
dzo in ten syw nym roz wo jem oczu i wi dze nia, a pro ble my ze
wzro kiem mo gą mieć ne ga tyw ny wpływ na wy ni ki i mo ty -
wa cję do na u ki[9]. 

Oko na sto lat ka

Dba nie o na rząd wzro ku u na sto lat ków do tej po ry nie
sta no wi ło wy zwa nia, ale obe cnie trwa ją ca pan de mia i ko -
niecz ność spę dza nia wie lu go dzin przed kom pu te rem w ra -
mach na u ki zdal nej spo wo do wa ło, że co raz czę ściej do pe -
dia trów i oku li stów zgła sza ją się ro dzi ce z na sto lat ka mi z do -
le gli wo ścia mi oczny mi. Dzie ci skar żą się na uczu cie
pie cze nia, nadmier ne łza wie nie, su chość, świąd czy prze -
krwie nie oczu. Wszy st kie te ob ja wy są cha rak te ry stycz ne dla
ze spo łu DES (di gi tal eye syn drom) – cy fro we go zmę cze nia
wzro ku czy CVS (com pu ter vi sion syn dro me) – syn dro mu
wi dze nia kom pu te ro we go. Do ob ja wów DES/CVS na le żą
do dat ko wo bóle gło wy, nie wy ra źne wi dze nie, bóle kar ku,
za czer wie nie i podraż nie nie oczu. W przy pad ku wy stą pie nia
ta kich ob ja wów na le ży skon sul to wać się z le ka rzem ce lem
do bo ru od po wie dnich pre pa ra tów na wil ża ją cych i pie lę gnu -
ją cych oczy, ale pa mię tać też, aby za pew nić jak naj bar dziej
opty mal ne wa run ki pra cy przy kom pu te rze dla dziec ka:
umie szcze nie ekra nu mo ni to ra w od le gło ści 40–70 cm od
oka, re gu lar ne prze rwy w pra cy oraz wy ko ny wa nie pro stych
ćwi czeń po zwa la ją cych oku od po cząć: pa trze nie w dal, za -
sa da 20/20/20 (po 20 mi nu tach pra cy z kom pu te rem 20 se -
kund sku pie nia wzro ku na przedmio cie od da lo nym o 20
stóp od nas (co od po wia da oko ło 6 me trom), za kra pla nie
oczu ce lem utrzy ma nia pra wi dło we go na wil że nia. Dla na -
sto lat ków i mło dych do ro słych na ra żo nych obe cnie na dłu gi
kon takt z mo ni to ra mi kom pu te rów oraz ko rzy sta ją cych ze
smart fo nów moż na do co dzien nej pie lę gna cji za ku pić pre pa -
ra ty za wie ra ją ce wy ciąg ze świe tli ka, je żów ki, wzbo ga co ne
w cynk, kar me lo zę, alan to i nę, kwas roz ma ry no wy czy wi -
ta mi nę B12. Środ ki bo gatsze o kwas hia lu ro no wy i gli ce ry -
nę są tak że war te roz wa że nia, na le ży tyl ko spraw dzić,
które z nich ja ko wy ro by me dycz ne są do pu szczo ne do
sto so wa nia u dzie ci[10].



Po za pra cą zdal ną zwią za ną z e-le ar nin giem warto
też pa mię tać, że uży wa nie ta ble tu, smart fo na czy in nych
elek tro nicz nych urzą dzeń (PS, Xbox, Nin ten do) w zna -
czny spo sób mę czy wzrok i na le ży od naj młod szych lat
usta lić spo sób i za sa dy ko rzy sta nia z tych sprzę tów, nie
tyl ko w gru pie naj młod szych dzie ci, ale tak że u na sto lat -
ków. Za le ce nia do ty czą ce spa ce ru na świe żym po wie -
trzu, a zwła szcza wśród zie le ni, w par ku czy le sie, bez
urzą dzeń elek tro nicz nych sta ją się co raz czę ściej „prze -
pi sy wa ne na re cep tę” już nie tyl ko za pra co wa nym do ro -
słym, ale tak że ich dzie ciom.
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Nie pracuj na raka latem

Rak kol czy sto ko mór ko wy (SCC) to no wo twór zło śli wy
wy wo dzą cy się z ko mórek na błon ka pła skie go za li cza ny do
nie barw ni ko wych no wo two rów skóry. Przy czy ną je go roz -
wo ju jest nie pra wi dło we na mna ża nie się ke ra ty no cy tów
spo wo do wa ne w głów nej mie rze szko dli wym od dzia ły wa -
niem pro mie nio wa nia UV. Rak kol czy sto ko mór ko wy jest
rów nież zna ny ja ko rak kol czy sto ko mór ko wy skóry. Do da -
nie okre śle nia skór ny iden ty fi ku je go ja ko ra ka skóry i odróż -
nia od ra ków pła sko na błon ko wych, które mo gą po wstać
w tkan kach mięk kich: w ustach, gar dle czy płu cach.

Mo że mi nąć na wet 50 lat od pra cy w wa run kach
szko dli wych do zdia gno zo wa nia cho ro by. Eks per ci sza cu -
ją, że po 60 ro ku ży cia po nad po ło wa se nio rów za cho ru -
je na ra ka skóry. Wśród nich kil ka ty się cy bę dą sta no wi ły
oso by z ra kiem kol czy sto ko mór ko wym skóry, w tym
m.in. rol ni cy, sa dow ni cy, ogro dni cy, ry ba cy, pra cow ni cy
bu dow la ni oraz dział kow cy i se nio rzy z gmin wiej skich
i miej sko-wiej skich, którzy przez ca łe swo je ży cie za wo -
do we na nie go „pra co wa li”. 

– Słoń ce bez od po wie dniej pro fi lak ty ki mo że być dla
nas na praw dę nie bez piecz ne. Ra ki skóry to naj czę ściej
wy stę pu ją ce no wo two ry zło śli we u czło wie ka o bia łym
ko lo rze skóry. Sta no wią 30% wszy st kich roz po zna wa -

nych no wo two rów zło śli wych. Do naj czę st szych za li cza -
my ra ka pod staw no ko mór ko we go sta no wią ce go 80%
za cho ro wań, na to miast na dru gim miej scu pla su je się rak
kol czy sto ko mór ko wy sta no wią cy 15–20%. Po nad 90%
no wo two rów nie barw ni ko wych skóry jest bez po śre dnio
zwią za nych z pro mie nio wa niem ultra fio le to wym – pod -
kre śla prof. dr hab. n. med. Piotr Rut kow ski, kie row nik
Kli ni ki No wo two rów Tka nek Mięk kich, Ko ści i Czer nia -
ków Na ro do we go In sty tu tu Onko lo gii im. Ma rii Skło -
dow skiej-Cu rie w War sza wie.

– W po cząt ko wej fa zie rak kol czy sto ko mór ko wy z wy glą -
du przy po mi na ro go wa cie ją cą, łu szczą cą się zmia nę o cha rak -
te rze bro daw ko wa tym. Bar dzo czę sto przy po mi na zwy kłe go
strup ka, przez co pa cjen tom wy da je się, że jest to nie gro źny
de fekt ko sme tycz ny. Szcze gól nie oso by star sze prze ko na ne są
o tym, że zmia ny po wsta łe na skórze, nie go ją ce się owrzo -
dze nia czy wła śnie strup ki są wy ni kiem ich wie ku, a nie to czą -
ce go się pro ce su cho ro bo we go – tłu ma czy Jo an na Ko na -
rzew ska dy rek tor Fun da cji Onko lo gicz nej Nadzie ja.

– Mi mo te go, że rak kol czy sto ko mór ko wy cha rak te ry zu -
je się po wol nym wzro stem i po cząt ko wo wy glą da nie gro -
źnie, to późno zdia gno zo wa ny mo że pro wa dzić do de struk -
cji ota cza ją cych tka nek oraz prze rzu tów do wę złów chłon -
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Jak wynika z danych Krajowego Rejestru Nowotworów, w ciągu ostatnich 15 lat odnotowano podwojenie liczby nowych
przypadków tzw. niebarwnikowych raków skóry, czyli innych niż czerniak, których główną przyczyną była nadmierna
ekspozycja na działanie promieni słonecznych. Lato to idealny moment, by przypomnieć, jak ważna jest profilaktyka, i zachęcić
wszystkie osoby pracujące na otwartej przestrzeni, rolników, sadowników, rybaków, budowlańców, ale również działkowców,
do ochrony przed słońcem. – Szkodliwość promieni słonecznych przez Polaków kojarzona jest głównie z opalaniem podczas
wypoczynku – zwracają uwagę organizatorzy kampanii edukacyjnej RAK UV. Niestety tego samego zagrożenia nie kojarzymy
już, gdy chodzi o pracę i aktywność na zewnątrz. Tymczasem rolnicy i sadownicy to jedna z głównych grup zawodowo
narażonych na zachorowanie na raka skóry, w tym na raka kolczystokomórkowego skóry. Dlatego apelujemy, podczas
wykonywania prac w polu czy ogrodzie chrońcie skórę przed słońcem, a wszystkie niepokojące zmiany konsultujcie 
z dermatologiem i/lub onkologiem. Nie pracujcie na raka!
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nych i in nych na rzą dów – pod kre śla pro fe sor Rut kow ski. –
Dla te go ape lu je my, by nie ba ga te li zo wać żad nych zmian
skór nych, po nie waż w przy pad ku cho rób no wo two ro wych
wcze sna dia gno sty ka ma klu czo we zna cze nie dla zdro wia
i ży cia pa cjen ta – do da je pro fe sor.

Nie pra cuj na RA KA

– O ochro nie przed słoń cem nie mo że my pa mię tać je -
dy nie na wa ka cjach nad mo rzem. Fo to pro tek cji po wi nien
uży wać każ dy, kto wy cho dzi z do mu i na ra żo ny jest na od -
dzia ły wa nie pro mie ni ultra fio le to wych, a szcze gól nie oso by
pra cu ją ce na świe żym po wie trzu w sek to rach ta kich jak rol -
nic two czy sa dow nic two, bo to wła śnie one przez ca ły se -
zon wio sen no-let ni spę dza ją czas na ze wnątrz – pod kre śla
Szy mon Bu bi łek.

We dług Kra jo we go Re je stru No wo two rów w Pol sce
w 2018 ro ku od no to wa no 14 180 za cho ro wań na nie barw -
ni ko we no wo two ry skóry (6 795 u męż czyzn i 7 385 u ko -
biet), co od po wia da za cho ro wal no ści od po wie dnio 8,1%
u męż czyzn i 8,1% u ko biet. – Nie ste ty da ne epi de mio lo -
gicz ne nie są peł ne. Na pod sta wie da nych cho ro bo wo ści
moż na sza co wać, że w Pol sce jest to oko ło 40–50 tys. za -
cho ro wań rocz nie. Są to głów nie przy pad ki nie re je stro wa -
ne, które są z re gu ły ope ro wa ne lub le czo ne miej sco wo
przez der ma to lo gów czy chi rur gów pla sty ków – pod kre śla
Pro fe sor Rut kow ski.

Istot nym ele men tem w pro fi lak ty ce ra ka skóry jest sa -
mo ob ser wa cja, która po win na odby wać się przy naj mniej raz
w mie sią cu. Po le ga ona na spraw dze niu skóry pod ką tem
no wych zmian oraz ob ser wa cji wcze śniej szych. W przy pad -
ku po ja wie nia się nie po ko ją cych zmian po bie ra się wy ci nek,
który na stęp nie prze cho dzi przez ba da nie hi sto pa to lo gicz ne. 

W więk szo ści przy pad ków le cze nie po le ga na wy cię ciu
zmia ny wraz z mar gi ne sem zdro wych tka nek – jest to tak
zwa ny zło ty stan dard, który moż na za sto so wać w więk szo -
ści przy pad ków, szcze gól nie przy wcze snym wy kry ciu cho -
ro by. Za bieg ten nie jest moż li wy w przy pad ku za a wan so -
wa nej cho ro by lub ze wzglę du na lo ka li za cję no wo two ru.
Ta kie oso by le czo ne są pa lia tyw nie, czy li ob ja wo wo. W le -
cze niu wy ko rzy stu je się ra dio te ra pię, le cze nie bólu, opa try -
wa nie ran no wo two ro wych oraz che mio te ra pię. 

– Pa cjen tów, u których nie moż na za sto so wać le cze nia
chi rur gicz ne go, w Pol sce jest ok. 100. W ta kich przy pad kach
ko rzy sta się z me tod, które nie za wsze przy no szą ocze ki wa -
ne efek ty, a do dat ko wo mo gą być zbyt ob cią ża ją ce dla pa -
cjen ta i po wo do wać in ne nie po żą da ne skut ki, np. w przy -
pad ku che mio te ra pii mo że dojść do nie wy dol no ści ne rek. 

Na le ży pa mię tać, że pa cjen ci z za a wan so wa nym ra kiem
kol czy sto ko mór ko wym skóry to głów nie oso by star sze 
>65 r.ż., które cier pią na in ne scho rze nia to wa rzy szą ce.
Z te go po wo du więk szość z nich nie mo że przyj mo wać
che mio te ra pii sto so wa nej w prak ty ce kli nicz nej. Dla tych
cho rych jest nadzie ja w po sta ci im mu no te ra pii sy ste mo wej
na si la ją ca istot nie od po wie dzi prze ciw no wo two ro we w za -
a wan so wa nych po sta ciach te go no wo two ru, która bar dzo
do brze dzia ła u pa cjen tów w wie ku pode szłym. Co istot ne,
u czę ści pa cjen tów moż li we jest cał ko wi te wy le cze nie,
które go nie po twier dzo no w che mio te ra pii w za a wan so wa -
nych po sta ciach te go no wo two ru. Nie ste ty na chwi lę obe -
cną w Pol sce nie jest ona re fun do wa na, ale wie rzy my, że to
nie ba wem się zmie ni i bę dzie my mo gli tych pa cjen tów le -
czyć sku tecz nie zgo dnie z naj now szą wie dzą me dycz ną –
pod kre śla pro fe sor Rut kow ski.

Wię cej in for ma cji na te mat kam pa nii na www.ra kuv.pl 
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Rak ner ki każ de go ro ku za bi ja ok. 2500 osób. W cią gu
ro ku ok. 5000 Po la ków sły szy dia gno zę[1]. We wcze snym
sta dium za a wan so wa nia cho ro bie nie to wa rzy szą do le gli wo -
ści bólo we ani in ne cha rak te ry stycz ne ob ja wy[1]. Po nad 50%
pa cjen tów do wia du je się o cho ro bie przy pad ko wo, pod czas
ba dań wy ko ny wa nych z po wo du nie spe cy ficz nych ob ja wów
lub pod czas wi zy ty kon trol nej[2]. Kam pa nia edu ka cyj na „Ner -
ki do kon tro li! Wie dza to ży cie” zwra ca uwa gę na za gro że -
nie, ja kim jest rak ner ko wo ko mór ko wy.

Ci chy za bój ca 

W wo je wódz twie ślą skim od no to wa no naj wię cej za cho -
ro wań na no wo two ry zło śli we w Pol sce –10 444[2]. W re -
gio nie 7 045 oso by zmar ło z po wo du no wo two ru zło śli we -
go[3]. Rak ner ki do ty czył 3,9% za cho ro wań wśród męż -
czyzn[4] i 2,7% u ko biet[5]. 

Rak ner ki mo że się roz wi jać przez wie le mie się cy nie mal
bez o bja wo wo[5]. Naj czę ściej wy stę pu ją cą po sta cią ra ka ner -
ki jest rak ner ko wo ko mór ko wy (RCC) sta no wią cy aż 90%
wszy st kich przy pad ków za cho ro wań na ra ka ner ki, a tak że
2-3% wszy st kich no wo two rów zło śli wych u osób do ro -
słych[6]. Cho ru ją głów nie oso by star sze, w wie ku 60–70 lat[1].
Bli sko jed na trze cia przy pad ków ra ka ner ko wo ko mór ko we -
go wy kry wa nych jest zbyt późno, czę sto gdy no wo twór da -
je już prze rzu ty – głów nie do płuc, wę złów chłon nych, ko -
ści, wą tro by, nad ner czy, do dru giej ner ki lub mózgu[7,8]. 

– Ce lem kam pa nii edu ka cyj nej „Ner ki do kon tro li! Wie -
dza to ży cie” jest zwróce nie uwa gi na to, jak waż ne jest re -
gu lar ne wy ko ny wa nie ba dań kon trol nych. Rak ner ki czę sto
wy kry wa ny jest w sta dium bar dzo za a wan so wa nym.
W więk szo ści cho ro ba we wcze snym stop niu za a wan so wa -
nia stwier dza na jest przy ba da niach obra zo wych (naj czę ściej
ultra so no gra ficz nych) wy ko ny wa nych z in nych wska zań, 
np. podej rze nie ka mi cy dróg żół cio wych. Do le gli wo ści
bólo we, krwio mocz oraz ob ja wy ogól ne, ta kie jak go rącz -
ka, nie do krwi stość, bę dą ce kla sycz ny mi ob ja wa mi ra ka
ner ki, to wa rzy szą cho ro bie bar dzo za a wan so wa nej –
mówi dr n. med. Woj ciech Po bor ski, ordy na tor Od dzia łu
Onko lo gii Ka to wic kie go Cen trum Onko lo gii. – W wie lu

cho ro bach no wo two ro wych po cząt ko we sta dia prze bie ga ją
z nie cha rak te ry stycz ny mi do le gli wo ścia mi, są bez o bja wo we
lub ską po o bja wo we. Scho rze nia te w znacz nym stop niu do -
ty czą osób star szych, u których brak wy ra źnych do le gli wo ści
skła nia do uzna wa nia swe go sta nu za nor mal ny, co skut ku je
znacz nym opóźnie niem roz po zna nia. Utrzy mu ją ce się do le -
gli wo ści po win ny jed nak skła niać do pod ję cia ba dań.

Kla sycz ne ob ja wy ra ka ner ko wo ko mór ko we go (tzw. tria -
da ob ja wów) obej mu ją ce ból w bo ku, krwio mocz (krew
w mo czu) i wy czu wal ny przy do ty ku guz w oko li cy ner ki wy -
stę pu ją rzad ko, za le dwie u 6–10% pa cjen tów[9]. Wy stą pie nie
tria dy ob ja wów ozna cza ją zwy kle za a wan so wa ną cho ro bę[6].

– Pan de mia zna czą co utru dni ła pa cjen tom do stęp do le -
ka rzy, przez co rza dziej się ba da my. Ro zu mie my strach
i oba wy, ja kie wy wo łał wi rus, jed nak war to przy po mnieć so -
bie, kie dy ostat ni raz wy ko ny wa li śmy ba da nia pro fi lak tycz ne,
po nie waż in ne cho ro by nie ste ty nie po cze ka ją na ko niec
epi de mii. Ja ko spo łe czeń stwo ma my nie wiel ką świa do mość
ra ka ner ko wo ko mór ko we go. Spra wy nie uła twia fakt, że
w po cząt ko wych sta diach nie da je on nie mal żad nych ob ja -
wów. Dla te go pro fi lak ty ka jest bar dzo waż na. Mo że ura to -
wać nam ży cie – mówi dr n. med. An drzej Ku pi las, ordy na -
tor Od dzia łu Uro lo gii i Uro lo gii Onko lo gicz nej Szpi ta la Miej -
skie go nr 4 w Gli wi cach.

Pro fi lak ty ka, ale czy moż na zro bić wię cej?

Zwy kle wy stę po wa nie ra ka ner ki jest zwią za ne ze sty lem
ży cia da nej oso by. Rzu ce nie pa le nia pa pie ro sów, więk sza
ak tyw ność fi zycz na i re duk cja nadwa gi to pod sta wo we spo -
so by ob ni ża ją ce ry zy ko za cho ro wa nia na ra ka ner ko wo ko -
mór ko we go[10]. In ny mi czyn ni ka mi zwięk sza ją cy mi czę stość
za cho ro wa nia są nad ci śnie nie tęt ni cze, sto so wa nie du żej ilo -
ści po pu lar nych le ków prze ciw bólo wych[12], dłu go trwa ła za -
wo do wa eks po zy cja na ta kie sub stan cje jak roz pu szczal ni ki
trój chlo ro e ty le no we, barw ni ki, garb ni ki do skóry, azbest czy
prze twór stwo ro py na fto wej[12]. W gru pie podwyż szo ne go
ry zy ka za cho ro wa nia na ra ka ner ko wo ko mór ko we go są
rów nież pa cjen ci zma ga ją cy się z prze wle kły mi za a wan so -
wa ny mi cho ro ba mi ne rek (np. wie lo tor bie lo wa tość ne rek),

ŚWIAT ME DY CY NY I FAR MA CJI 67 LIPIEC 2021

Start kampanii edukacyjnej „Nerki do kontroli! Wiedza to życie”
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pro wa dzą cy mi do ich nie wy dol no ści i oso by wy ma ga ją ce
dia li zo te ra pii[12]. 

– W ra ku ner ki wiel kość gu za w mo men cie roz po czę cia le -
cze nia w dra stycz ny spo sób prze kła da się na szan se cał ko wi te -
go wy le cze nia. W przy pad ku ma łych zmian le cze nie ope ra cyj -
ne po wo du je w więk szo ści cał ko wi te wy le cze nie. Przy zmia -
nach więk szych znacz na część pa cjen tów już w mo men cie
roz po zna nia ma cho ro bę roz sia ną (prze rzu ty), a ry zy ko roz sie -
wu u po zo sta łych pa cjen tów na wet po le cze niu ope ra cyj nym
po zo sta je zna czą ce. Na le ży pod kre ślić, że szan se na wy le cze -
nie dra stycz nie róż nią się w za leż no ści od stop nia za a wan so wa -
nia. Re gu lar na kon tro la po zwa la na wy kry cie wcze snych zmian,
co da je szan sę na cał ko wi te wy le cze nie. Nie odbie raj my so bie
tej moż li wo ści – do da je dr n. med. Woj ciech Po bor ski.

Roz po zna nie no wo two ru ner ki usta la się naj czę ściej na
pod sta wie wy wia du, ba da nia fi zy kal ne go, ba dań la bo ra to ryj -
nych oraz obra zo wych[11]. Wstęp ne podej rze nie gu za ner ki
sta wia ne jest za zwy czaj na pod sta wie ba da nia ultra so no gra -
ficz ne go (USG) ja my brzu sznej, które wy ko na ne przez do -
świad czo ne go le ka rza mo że wska zać na wiel kość i za a wan -
so wa nie cho ro by no wo two ro wej. Ko lej nym kro kiem dia -
gno stycz nym po twier dza ją cym roz po zna nie no wo two ru
jest to mo gra fia kom pu te ro wa (TK) z po da niem kon tra stu
do żyl ne go. U czę ści cho rych ko rzy st ne mo że być wy ko na -
nie ba da nia re zo nan sem ma gne tycz nym (MR)[6]. 

Aż o bli sko 30% spa dła licz ba wy da wa nych kart Dia gno sty -
ki i Le cze nia Onko lo gicz ne go (Di LO)[12] w 2020 ro ku. Spa dek
licz by wy sta wio nych kart Di LO odzwier cie dla nie tyl ko ogra ni -
cze nie w dzia łal no ści ośrod ków pro wa dzą cych dia gno sty kę
i le cze nie onko lo gicz ne, ale i ca łe go sy ste mu[13]. Z da nych o sta -
nie pol skiej onko lo gii wy ni ka, że pod czas epi de mii odwo ła ne
zo sta ło co trze cie ba da nie lub te ra pia[13]. Tym cza sem we dług
prze wi dy wań KRN licz ba cho rych na ra ka ner ki w Pol sce w la -
tach 2018–2020 wzro sła o ok. 11 ty się cy osób[14]. 

Ner ki – dla cze go są tak waż ne?

Ner ki są jed nym z na rzą dów ukła du mo czo we go[15]. Peł -
nią funk cję wy dal ni czą, re gu la cyj ną i en do kryn ną[16]. Ich głów -
nym za da niem jest po zby wa nie się zbęd nych pro duk tów
i za mie nia nie ich w mocz[16]. Choć wiel ko ścią przy po mi na ją
pię ści do ro słe go czło wie ka[17], prze pły wa przez nie ok. 8 li -
trów krwi śre dnio od 20 do 25 ra zy dzien nie[18]. Skład krwi
zmie nia się pod wpły wem te go, co je my lub pi je my. W na -
szym krwio bie gu po ja wia ją się nie tyl ko po trzeb ne skła dni ki
odżyw cze, ale rów nież sub stan cje zbęd ne, dla te go ner ki
mu szą pra co wać ca ły czas. Pę cherz po zby wa się tych sub -
stan cji w mo czu, oczy szcza jąc orga nizm z to ksyn[19]. 

– Pan de mia spra wi ła, że chcąc unik nąć za ka że nia ko ro -
na wi ru sem, za po mnie li śmy o in nych cho ro bach. Na le ży jed -
nak zdać so bie spra wę, że ha sło „zo stań w do mu” nie zwal -
nia z ko niecz no ści ro bie nia ba dań pro fi lak tycz nych. Nie war -
to cze kać, zgło śmy ner ki „do kon tro li” jak naj szyb ciej –
ape lu je Ale ksan dra Ru dnic ka, rzecz nik pra so wy Pol skiej Ko -
a li cji Pa cjen tów Onko lo gicz nych.

O kam pa nii „Ner ki do kon tro li! Wie dza to ży cie”

„Ner ki do kon tro li! Wie dza to ży cie” to kam pa nia edu ka -
cyj na na te mat ra ka ner ki. Ce lem ini cja ty wy jest zwięk sza nie
świa do mo ści na te mat ra ka ner ko wo ko mór ko we go sta no -
wią ce go po nad 90% wszy st kich za cho ro wań na ra ka ner -
ki[19], upo wszech nia nie wie dzy na te mat ob ja wów cho ro by
oraz zwróce nie uwa gi na ro lę ba dań umoż li wia ją cych wy -
kry cie cho ro by we wcze snym eta pie. Ini cja to rem ak cji jest
Ipsen Po land Sp. z o.o. Part ne rem spo łecz nym ini cja ty wy
jest Pol ska Ko a li cja Pa cjen tów Onko lo gicz nych.
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ŁAGODNE WSPARCIE  
NA DZIECIĘCE  
ZAPARCIE

DulcoSoft Junior® (makrogol 4000) roztwór, jest wyrobem medycznym wskazanym do stosowania w objawowym 
leczeniu zaparć oraz do zmiękczania twardych mas kałowych. Dawkowanie: Dorośli i dzieci powyżej 8 roku 
życia: 20-40 ml roztworu na dobę (co odpowiada 10-20 g makrogolu 4000),  Dzieci w wieku od 4 do 7 lat: 16-32 
ml roztworu na dobę (co odpowiada 8-16 g makrogolu 4000). Dzieci w wieku od 2 do 3 lat: 8-16 ml roztworu 
na dobę (co odpowiada 4-8 g makrogolu 4000), Dzieci w wieku od 6 miesięcy do 1 roku: 8 ml (co odpowiada 4 g 
makrogolu 4000) najlepiej w pojedynczej dawceprzyjmowanej rano.  Dystrybutor: Sanofi-Aventis Sp. z o.o.
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