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gdy tę samą dawkę podzieli, przyjmując kilka ta‑
bletek o niższej zawartości substancji czynnej. Ma 
to istotne znaczenie na przykład w leczeniu bólu, 
gdzie szybkość wystąpienia efektu przeciwbólowe‑
go jest dla pacjenta najważniejsza.

Celem pracy było porównanie szybkości uwal‑
niania pantoprazolu z tabletek dojelitowych oraz 
układów wielozbiornikowych.

Materiały i metody

Wykonano trzy serie tabletek dojelitowych 
z pantoprazolem. Zastosowano metodę tabletko‑
wania w tabletkarce uderzeniowej Korsch‑EKO, 
po wcześniejszej granulacji na mokro. Użyto stem‑
pli o średnicy 2,5 mm, 7 mm oraz 9 mm. Zawar‑
tość substancji czynnej w tabletkach wynosiła od‑
powiednio: 2,5 mg, 20 mg i 40 mg. Otrzymane 
tabletki (rdzenie) zostały zbadane zgodnie z wy‑
mogami farmakopealnymi. Zmierzono średnicę, 
twardość, odporność na ścieranie, średnią masę 

Wstęp

Odnotowany w ostatnich latach wzrost zain‑
teresowania nowoczesnymi formami leku skła‑
nia do podjęcia intensywnych badań nad rozwo‑
jem nowych rozwiązań w zakresie stałych postaci 
leku, które umożliwią precyzyjne kontrolowanie 
uwalniania substancji leczniczych oraz pozytywnie 
wpłyną na jakość leczenia. Coraz większą rolę w no‑
woczesnej technologii postaci leku odgrywają ukła‑
dy wielozbiornikowe. Ta uniwersalna forma leku 
pozwala na pokonanie wielu niedogodności wyni‑
kających ze stosowania konwencjonalnych postaci 
leku. Dawka leku jest podzielona na wiele podjed‑
nostek – zbiorników, z których każdy zachowuje 
się jak indywidualna forma, dostarczając substan‑
cję leczniczą w sposób i miejsce wcześniej ustalo‑
ne. Również w przypadku nieumyślnego uszkodze‑
nia jednego zbiornika do światła żołądka nie zostaje 
uwolniona cała ilość substancji czynnej, co chroni 
zarówno pacjenta przed przyjęciem zbyt dużej daw‑
ki leku, jak też chroni substancję czynną przed moż‑
liwym rozkładem w kwaśnym środowisku (1–4).

Na szybkość uwalniania substancji czynnej 
z postaci leku wpływa wiele czynników techno‑
logicznych. Jednym z nich jest rozmiar dawkowa‑
nej postaci leku. Zwiększenie powierzchni tabletki/
minitabletki w stosunku do masy, a przez to zwięk‑
szenie powierzchni kontaktu postaci leku z płynem 
akceptorowym, może wpływać na szybkość roz‑
puszczania, a w rezultacie na dostępność biologicz‑
ną leku (5). W praktyce zbadanie powyższego zja‑
wiska może pomóc w odpowiedzi na pytanie: czy 
efekt terapeutyczny zostanie osiągnięty szybciej, 
gdy pacjent zażyje pojedynczą tabletkę, czy wtedy, 

Comparison of the rate of release of pantoprazole from gastro-resistant 
tablets and multi-compartment systems · Three types of tablets with 
different content of pantoprazole were made. One type of tablets was 
used to construct multi‑compartment systems. Dissolution testing of 
pantoprazole from prepared dosage forms was made. Achieved results 
were compared. The release of pantoprazole was the fastest from multi‑
compartment systems.
Keywords: pantoprazole, multi‑compartment systems, minitablets, 
dissolution testing.
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oraz zbadano czas rozpadu. Następnie rdzenie po‑
wleczono w bębnie drażerskim powłoką dojelito‑
wą (ACRYL – EZE PINK firmy COLORCON), tworząc 
formę o opóźnionym uwalnianiu. Powłoka dojelito‑
wa chroniła pantoprazol przed rozkładem w kwa‑
śnym środowisku żołądka. Skład masy tabletkowej 
użytej do wytworzenia tabletek podano w tabeli 1. 
Przyrost masy po powlekaniu wyniósł dla więk‑
szych tabletek ok. 12%, natomiast dla minitable‑
tek (tabletki o średnicy 2,5 mm) około 28%. Para‑
metry procesu powlekania: temperatura wlotowa 
48°C, temperatura złoża 30°C, szybkość podawa‑
nia powłoki 39,6 ml/min.

Tabletki o średnicy 2,5 mm (minitabletki) 
umieszczono w kapsułkach z hypromelozy, tworząc 

w ten sposób układy wielozbiornikowe, zawierają‑
ce odpowiednio 20 mg oraz 40 mg pantoprazolu.

Badanie szybkości uwalniania przeprowadzono 
w aparacie łopatkowym ERWEKA typ DT 70.

Badaniu poddano następujące postaci leku:
 ‑ tabletki dojelitowe zawierające 20 mg panto‑

prazolu;
 ‑ tabletki dojelitowe zawierające 40 mg panto‑

prazolu;
 ‑ tabletki dojelitowe zawierające 20 mg pantopra‑

zolu, badane po dwie (sumaryczna dawka pan‑
toprazolu wynosiła 40 mg);

 ‑ układy wielozbiornikowe zawierające 8 minita‑
bletek po 2,5 mg pantoprazolu – dawka suma‑
ryczna 20 mg;

 ‑ układy wielozbiornikowe zawierające 16 mini‑
tabletek po 2,5 mg pantoprazolu – dawka su‑
maryczna 40 mg.
Podczas badania szybkości uwalniania pantopra‑

zolu temperatura łaźni wodnej wynosiła 37±0,5°C, 
objętość medium 1000 ml, a szybkość obrotów 
mieszadła 50 obrotów/min. Badanie prowadzono 
w 0,1M HCl przez 2 godziny, następnie wymieniono 
medium do uwalniania na bufor fosforanowy o pH 
6,8. W wyznaczonych czasach pobierano próbki. 
Pomiaru absorbancji dokonano metodą spektro‑
fotometryczną przy długości fali λ=281 nm. Ilość 
uwolnionej substancji czynnej obliczono, korzy‑
stając z wyznaczonej wcześniej krzywej wzorco‑
wej (r2=0,9992).

Wyniki

Wyniki, przedstawione jako procent uwolnionej 
substancji, przedstawiono w tabelach: 2 (tabletki) 
oraz 3 (układy wielozbiornikowe). Czasy pobiera‑
nia próbek liczone były od momentu zmiany me‑
dium na bufor fosforanowy. Do momentu wymia‑
ny medium nie stwierdzono obecności pantoprazolu 
w roztworze HCl, co wskazywało na szczelność po‑
włoki dojelitowej.

Omówienie wyników

Analizując uwalnianie pantoprazolu z table‑
tek dojelitowych 20 mg, 40 mg oraz kombinacji 
dwóch tabletek dojelitowych po 20 mg, można za‑
obserwować, że w pierwszym punkcie pomiaro‑
wym (10. minuta) najmniejszy procent substancji 
czynnej (9%) uwolnił się z tabletek w dawce 40 mg. 
Natomiast najwięcej pantoprazolu (90%) w tym 
samym czasie uwolniło się z kombinacji dwóch ta‑
bletek po 20 mg substancji czynnej każda. Z tabletek 
zawierających 20 mg pantoprazolu w tym punkcie 
pomiarowym uwolniło się około 65% substan‑
cji leczniczej. W czasie 20 minut z tabletek 20 mg 
i z kombinacji dwóch tabletek po 20 mg uwolniło 

Składnik Ilość [mg]

Pantoprazol 22,60

Skrobia żelowana 1500 10,00

Sodu stearylofumaran 1,25

Krzemionka koloidalna 0,50

Krospowidon 5,00

Mannitol 40,00

Celuloza mikrokrystaliczna 14,65

Hydroksypropyloceluloza 1,00

Sodu wodorowęglan 5,00

Suma 100,00

Czas 
[min]

Procent uwolnionej substancji ±SD

Tabletki 20 mg+20 mg Tabletki 40 mg Tabletki 20 mg

10 89,50±2,49 9,17±2,67 64,55±3,73

20 98,08±1,80 76,26±4,44 95,52±1,14

30 100,18±0,01 89,25±3,42 98,80±0,47

40 100,28±0,01 93,51±2,43 99,35±0,41

50 100,88±0,45 96,51±1,98 100,36±0,78

60 – 99,31±1,17 –

Czas 
[min]

Procent uwolnionej substancji ± SD

20 mg 40 mg

5  49,58±3,00  25,63±3,62

10  98,80±0,45  98,98±1,24

15 102,23±0,51 101,17±0,52 

20 101,92±0,49 101,06±0,50 

25 102,02±0,49 101,37±0,52

30 102,54±0,51 101,68±0,68

Tabela 1. Skład masy tabletkowej z pantoprazolem, użytej do produkcji 
tabletek

Tabela 2. Wyniki szybkości uwalniania pantoprazolu z tabletek

Tabela 3. Wyniki uwalniania pantoprazolu z układów wielozbiornikowych
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się odpowiednio 96% i 98%, natomiast z tabletek 
40 mg jedynie 76% substancji czynnej. Całkowicie 
pantoprazol uwolnił się najszybciej z dwóch 20 mg 
tabletek – w 30. minucie. W przypadku tabletek 
20 mg 100% uwolnionego pantoprazolu osiągnię‑
to w 50. minucie badania. Tylko z tabletek dojelito‑
wych 40 mg w czasie badania nie uwolniło się 100% 
substancji leczniczej, w 60. minucie doszło do uwol‑
nienia 99% pantoprazolu.

Dzięki zastosowaniu kombinacji dwóch table‑
tek, z których każda zawierała 20 mg pantoprazolu, 
doszło do zwiększenia powierzchni kontaktu formy 
leku z otaczającym buforem, co najprawdopodob‑
niej wpłynęło na zwiększenie szybkości uwalniania 
pantoprazolu z tych tabletek.

Procent uwolnionego pantoprazolu w 5. mi‑
nucie badania był większy w przypadku ukła‑
dów wielozbiornikowych w dawce 20 mg (50%), 
niż w przypadku układów wielozbiornikowych 
w dawce 40 mg (26%). W kolejnych czasach po‑
miarowych (10., 15., 20., 25. i 30. minuta) stężenia 
uwolnionego pantoprazolu w obydwóch układach 
są niemal identyczne, a 100% substancji czynnej 
uwolniło się w obu przypadkach już w 15. minu‑
cie badania.

Porównując szybkość uwalniania pantoprazolu 
z układów wielozbiornikowych oraz z tabletek do‑
jelitowych w odpowiadających im tożsamych daw‑
kach (odpowiednio 20 mg i 40 mg oraz kombinacji 
dwóch tabletek po 20 mg), widać wyraźną przewa‑
gę układów wielozbiornikowych nad tabletkami.

Jak widać na rycinie 1, w 10. minucie bada‑
nia z układów wielozbiornikowych w dawce 20 mg 
uwolniło się 99% pantoprazolu, podczas gdy z ta‑
bletek dojelitowych zawierających tę samą dawkę 
tylko 65%. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 100% 
substancji czynnej uwolniło się z układów wielo‑
zbiornikowych już w 15. minucie badania, nato‑
miast z tabletek dojelitowych (20 mg) nastąpiło to 
dopiero w 50. minucie badania.

Najwyraźniej widoczna jest różnica w szybkości 
uwalniania pantoprazolu podczas badania postaci 
leku w dawce 40 mg (rycina 2). Najszybciej uwolnił 
się pantoprazol z układu wielozbiornikowego, osią‑
gając wartość 99% uwolnionej substancji już w 10. 
minucie. W tym samym czasie z pojedynczej tabletki 
o tej samej dawce uwolniło się zaledwie 9% substan‑
cji czynnej. Porównywalną z układem wielozbior‑
nikowym ilość uwolnionego pantoprazolu tabletka 
osiągnęła dopiero w 60. minucie badania. W bada‑
niu szybkości uwalniania z dwóch 20 mg tabletek 
z pantoprazolem w 10. minucie badania uwolni‑
ło się 89,50% substancji czynnej, co jest wynikiem 
niewiele gorszym od osiągniętego przez układ wie‑
lozbiornikowy. Sugeruje to, że różnica w szybko‑
ści uwalniania substancji czynnej z układu wielo‑
zbiornikowego i tabletki może być większa przy 

Rycina 1. Średnia ilość pantoprazolu (%) uwolnionego z układów 
wielozbiornikowych o zawartości 20 mg i tabletek dojelitowych 
w dawce 20 mg

Rycina 2. Średnia ilość pantoprazolu (%) uwolnionego z układów 
wielozbiornikowych w dawce 40 mg, z tabletek dojelitowych w dawce 
40 mg i z dwóch 20 mg tabletek dojelitowych
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zastosowaniu większych dawek. Nawet niewielkie 
podzielenie dawki 40 mg pantoprazolu na dwie ta‑
bletki po 20 mg znacząco zwiększyło szybkość jego 
uwolnienia z postaci leku.

Na podstawie wyników otrzymanych podczas 
uwalniania pantoprazolu z badanych postaci farma‑
ceutycznych wyraźnie widać, że pantoprazol szyb‑
ciej uwalnia się z układów wielozbiornikowych niż 
z tabletek dojelitowych, przy czym zależność ta do‑
tyczy obydwu dawek pantoprazolu (20 mg i 40 mg). 
Pantoprazol uwolniony z układów wielozbiorniko‑
wych jest szybciej dostępny w miejscu wchłania‑
nia, przez co szybciej wywoła pożądany efekt tera‑
peutyczny. Stanowi zatem efektywniejszą terapię 
w stosunku do tradycyjnej postaci leku, jaką są tra‑
dycyjne tabletki dojelitowe. Potwierdza to sugestię, 
że układy wielokompartmentowe przewyższają tra‑
dycyjne postaci leku pod względem efektywniejszej 
kontroli uwalniania i miejsca wchłaniania [1, 5–7]. 
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W efekcie lepiej kontrolujemy stężenie substancji 
leczniczej we krwi lub w tkankach, co prowadzi do 
poprawy bezpieczeństwa farmakoterapii [8, 9]. Po‑
nadto systemy takie dają możliwości modelowania 
profilu uwalniania substancji leczniczej, a także jej 
wchłaniania, poprzez umieszczenie w jednej tablet‑
ce lub kapsułce np. peletek lub minitabletek powle‑
czonych różnymi otoczkami [10–12].

Wnioski

1.  Pantoprazol uwalniał się z układów wielozbior‑
nikowych znacznie szybciej niż z tabletek doje‑
litowych.

2.  Nie zaobserwowano wpływu wielkości dawki 
pantoprazolu na szybkość uwalniania z układów 
wielozbiornikowych.

3.  Wraz ze wzrostem dawki pantoprazolu w ta‑
bletkach i układach wielozbiornikowych różnice 
w szybkości uwalniania będą się zwiększały po‑
między badanymi formami leków.

4.  Szybkość uwalniania pantoprazolu z tabletek bę‑
dzie większa, gdy jej dawka zostanie podzielona 
na mniejsze jednostki (minitabletki, peletki).

Otrzymano: 2014.04.07 · Zaakceptowano: 2014.04.14
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stymulują rozwój własnych naczyń krwionośnych, 
wykorzystując różne mechanizmy angiogenezy 
[6]. Wykształcenie nowych naczyń krwionośnych 
w procesie neowaskularyzacji zapewnia komórkom 
nowotworowym tlen i substancje odżywcze, umoż‑
liwiając wzrost guza, naciekanie tkanek sąsiadują‑
cych oraz powstawanie przerzutów [7].

Tworzenie się nowych naczyń krwionośnych roz‑
poczyna się od procesu proliferacji i migracji komórek 
śródbłonka naczyń, który regulowany jest głównie 
przez naczyniowo‑śródbłonkowy czynnik wzrostu 
(vascular endothial growth factor, VEGF). Obecnie 
VEGF jest uważany za kluczowy czynnik regulujący 
zarówno fizjologiczną, jak patologiczną angiogenezę 
[8–10]. Następnie perycyty i komórki mięśni gładkich 
migrują i łączą się z komórkami nabłonka, zapewnia‑
jąc oparcie i stabilność ściany naczynia krwionośnego. 
Procesy te są regulowane przez inne czynniki wzro‑
stu, w tym czynnik wzrostu fibroblastów (fibroblast 
growth factor, FGF) i płytkopochodny czynnik wzro‑
stu (platelet-derived growth factor, PDGF) [11, 12].

Wstęp

Angiogeneza jest procesem fizjologicznym po‑
legającym na tworzeniu się nowych naczyń krwio‑
nośnych, dla których bazą jest istniejący już system 
ukrwienia tkanek. Proces ten występuje zarów‑
no podczas rozwoju embrionalnego, jak i u osób 
dorosłych. Angiogenezę należy odróżnić od wa‑
skulogenezy, czyli powstawania nowych naczyń 
krwionośnych wyłącznie podczas embriogenezy. 
W przebiegu tego procesu komórki śródbłonka po‑
wstają z komórek prekursorowych – angioblastów 
[1]. Fizjologiczna angiogeneza zachodzi w trakcie 
gojenia się ran oraz podczas cyklu owulacyjnego. 
Patologiczna angiogeneza ma miejsce w prolifera‑
cyjnej retinopatii cukrzycowej, przebiegu łuszczy‑
cy, reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choro‑
bie nowotworowej [2]. Angiogeneza nowotworowa, 
zwana neoangiogenezą (neowaskularyzacja), czyli 
nasilone tworzenie się nowych, potomnych naczyń 
krwionośnych, następuje gdy zaburzona jest nor‑
malna równowaga między czynnikami hamujący‑
mi i pobudzającymi powstawanie nowych naczyń 
kierunku stymulacji tego procesu.

Neoangiogeneza odgrywa główną rolę we wzro‑
ście i metastazie nowotworu [3, 4]. W początko‑
wym stadium wzrostu guz nowotworowy (objętość 
nieprzekraczająca 1–2 mm3) nie wymaga obecno‑
ści naczyń krwionośnych, ponieważ tlen oraz sub‑
stancje odżywcze i czynniki wzrostu zapewniają 
mu drogą dyfuzji otaczające go zdrowe tkanki. Dal‑
szy rozwój nowotworu uwarunkowany jest odpo‑
wiednim ukrwieniem [5]. Gdy jego objętość prze‑
kroczy wyżej wymienioną wartość, uzyskiwanie 
niezbędnych substancji drogą dyfuzji staje się nie‑
wystarczające. Środowisko, w którym się rozwi‑
ja, ulega hipoksji i zakwaszeniu wskutek nadmiaru 
produktów przemiany materii. Zjawiska te prowa‑
dzą do obumierania guza. Komórki nowotworowe 
przeciwdziałają temu i wraz komórkami gospodarza 
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Wspomniane wyżej czynniki wzrostu VEGF, 
FGF oraz PDGF wiążą się z ich specyficznymi re‑
ceptorami: VEGFR, FGFR, PDGFR, tworząc kom‑
pleksy  ligand–receptor, które inicjują właściwe 
szlaki angiogenezy. Sygnały do przebiegu wyżej 
wymienionych procesów uruchamiane są za po‑
średnictwem receptorowych kinaz tyrozynowych 
( receptor  tyrosine kinase, RTK) [5, 12, 13]. Ha‑
mowanie transdukcji sygnałów poprzez wymienio‑
ne RTK stanowi nowy model przeciwnowotworowej 
celowanej terapii antyangiogennej. Rolę blokerów 
aktywności RTK w tej terapii spełniają drobnoczą‑
steczkowe związki z grupy inhibitorów kinazy ty‑
rozynowej (tyrosine kinase inhibitors, TKIs), zwa‑
ne także inhibitorami angiokinazy [14].

Inhibitory angiokinazy

Do grupy tej należy szereg preparatów podawa‑
nych doustnie, znajdujących się obecnie w różnej 
fazie intensywnych badań klinicznych. Są to: sora‑
fenib, sunitynib, vandetanib, cedyranib, aksytynib, 
pazopanib, motesanib oraz BIBF 1120, czyli ninte‑
danib (VargatefTM) [14].

BIBF 1120 (nintedanib, VargatefTM, 
Boeringer Ingelheim)

Nintedanib jest jednym spośród najbardziej za‑
awansowanych w badaniach związków antyan‑
giogennych z wyżej wymienionej grupy [14, 15]. 
Jest pochodną indolinonu o masie cząsteczkowej 
539,62, wzorze sumarycznym C31H33N5O4, będącą 
estrem metylowym kwasu(3Z)‑3‑{[(4‑{metylo[(4‑
‑metylopiperazyn‑ylo)acetylo]amino}fenylo)ami‑
no] (fenylo)metylideno}‑2‑okso‑2,3‑dihydro‑1H‑
indolo‑6‑karboksylowego (rycina 1). BIBF 1120 
przechowywany w temperaturze –20oC jest trwały 

przez dwa miesiące [16]. W badaniach przedklinicz‑
nych omawiany związek wykazał, że silnie hamu‑
je jednocześnie trzy RTK, które biorą udział w an‑
giogenezie: VEGFR typu 1, 2, 3, PDGFR α i β i FGFR 
typu 1, 2, 3 w znaczących farmakologicznie stęże‑
niach (IC50 odpowiednio: 13, 13, 34 nmol/L, 59, 
65 nmol/L oraz 69, 37, 108 nmol/L). BIBF 1129 
jest więc silnym, podawanym doustnie inhibito‑
rem proliferacji komórek śródbłonka, perycytów 
oraz komórek mięśni gładkich, hamuje wzrost guza 
we wszystkich zbadanych modelach zwierzęcych 
oraz ogranicza dopływ krwi do guza. W badaniach 
przedklinicznych in vivo z zastosowaniem różnych 
ksenoprzeszczepów BIBF 1120 powoduje znaczne 
zahamowanie wzrostu nowotworu w różnych ty‑
pach guzów litych [14]. W związku z powyższym, 
poza prowadzonymi obecnie badaniami klinicznymi 
dotyczącymi terapii niedrobnokomórkowego raka 
płuca i raka jajnika, planowane są równocześnie ba‑
dania kliniczne z zastosowaniem BIBF 1120 w lecze‑
niu raka wątrobowokomórkowego, raka nerki oraz 
raka jelita grubego.

Farmakokinetyka, metabolizm 
i wydalanie

Maksymalne stężenie BIBF 1120 w osoczu obser‑
wuje się zwykle po 1–4 godzinach po podaniu do‑
ustnym [17]. BIBF 1120 wykazuje istotną objętość 
dystrybucji w fazie terminalnej, zarówno po poda‑
niu pojedynczej dawki, jak i w stanie stacjonarnym, 
co odpowiada za wysoki stopień dystrybucji leku do 
tkanek bez obniżenia jej wartości w ekspozycji pod‑
czas kontynuacji dziennej terapii omawianym pre‑
paratem. W badaniach klinicznych odnotowano, że 
BIBF 1120 (14C) podlega rozszczepieniu na drodze hy‑
drolizy przez esterazę, co stanowi podstawę jego me‑
tabolizmu. W niewielkim zaś stopniu metabolizowa‑
ny jest przez układ enzymatyczny cytochromu P450. 
Czas półtrwania związku określono na 19 godzin, 
a wydalany jest on głównie poprzez wątrobę [17].

Badania kliniczne

W badaniu klinicznym I fazy, którym objęto 25 
pacjentów z zawansowanymi guzami litymi, prze‑
prowadzonym metodą zwiększania dawek, BBIF 
1120 zastosowany w monoterapii wykazał korzyst‑
ne bezpieczeństwo i profil farmakokinetyczny przy 
maksymalnej dawce tolerowanej (maximum tolera-
ted dose, MTD) 250 mg. Podaniu leku dwa razy na 
dobę nie towarzyszyło podwyższenie toksyczności. 
Większość odnotowanych działań niepożądanych 
to: nudności, biegunka, wymioty, ból brzucha oraz 
wyczerpanie (łagodne do umiarkowanego). Niekie‑
dy obserwowano odwracalny wzrost wartości para‑
metrów profilu wątrobowego ALT i AST [18].Rycina 1. BIBF 1120; Nintedanib
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W innym badaniu klinicznym omawianej fazy, 
przeprowadzonym według powyższej metody, 
wzięły udział 22 chore z zaawansowanymi złośli‑
wymi nowotworowymi procesami ginekologiczny‑
mi. Pacjentki otrzymywały 200 mg BIBF 1120, dwa 
razy na dobę, w terapii skojarzonej z paklitakselem 
i karboplatyną. Połączenie to skutkowało akcepto‑
walnym bezpieczeństwem; obserwowane działania 
niepożądane to głównie zaburzenia ze strony ukła‑
du pokarmowego, które nie były związane klinicz‑
nie z interakcją lekową [19].

W randomizowanym badaniu klinicznym II fazy 
73 chorych z nawrotowym niedrobnokomórko‑
wym rakiem płuca (NDRP) w stadium IIIB/IV, z wy‑
nikiem 0–2 w skali sprawności (performance sta-
tus, PS) według Eastern Cooperative Oncology 
 Group (ECOG), podawano w monoterapi BIBF 1120, 
w dawce 250 mg, dwa razy na dobę. Leczenie wyka‑
zało dobrą tolerancję oraz oznaki klinicznej aktyw‑
ności preparatu. Mediana czasu przeżycia wolnego 
od progresji (progression-free survival, PFS) dla 
pacjentów ECOG PS 2 (n=16) wynosiła 1,7 miesią‑
ca, a wskaźnik stabilności choroby 48%. Nie obser‑
wowano też znamiennych różnic pomiędzy grupami 
terapeutycznymi. W przypadku pacjentów z wyni‑
kiem ECOG PS 0–1 (n=57) mediana PFS wynosiła 
2,9 miesiąca (wskaźnik stabilności choroby 59%), 
a mediana czasu przeżycia całkowitego (overall su-
rvival, OS) 9,5 miesiąca. W grupie chorych z wyni‑
kiem ECOG PS 2 (n=16) mediana OS wynosiła 5,5 
miesiąca. Najczęściej występujące w tym badaniu 
działania niepożądane, takie jak: nudności, biegun‑
ka, wymioty, brak łaknienia i wyczerpanie, miały 
stopień łagodny lub umiarkowany [20].

W innym badaniu klinicznym II fazy sprawdzo‑
no zastosowanie BIBF 1120 w monoterapii kontro‑
lowanej placebo u randomizowanych 84 chorych 
z nawrotowym rakiem jajnika, u których wystąpi‑
ła odpowiedź kliniczna na chemioterapię. Pacjent‑
kom podawano lek w dawce 250 mg dwa razy na 
dobę w 9‑miesięcznym leczeniu podtrzymującym. 
Pierwszorzędowym punktem końcowym badania 
był odsetek PFS. Po 36 tygodniach terapii wynosił 
on w grupie BIBF 1120 15,6% i 2,9% w grupie kon‑
trolnej. Odnotowany czas do progresji (time to pro-
gression, TTP) w obu grupach wynosił odpowiednio 
4,8 i 2,8 miesiąca. Działania niepożądane w stop‑
niu 3 lub 4 wystąpiły u 7% pacjentek poddanych 
terapii omawianym preparatem oraz 3% otrzymu‑
jących placebo. Autorzy konkludują, że BIBF 1120 
może opóźnić progresję choroby u chorych z nowo‑
tworem jajnika, które wcześniej odpowiedziały na 
chemioterapię [21].

Obiecujące wyniki badań dotyczące zastosowa‑
nia BIBF 1120 zarówno w leczeniu NDRP, jak i no‑
wotworów jajnika doprowadziły do dalszych szero‑
ko zakrojonych programów badawczych w obydwu 

wyżej wymienionych kierunkach terapii. W związ‑
ku z powyższym, w grudniu 2008 r. rozpoczęto 
program LUME‑Lung, w skład którego wchodzą 
dwa międzynarodowe badania kliniczne III fazy 
kontrolowane placebo. Badaniami objęto około 
2600 chorych z miejscowo zawansowanym/prze‑
rzutowym NDRP. Ich celem jest analiza skuteczno‑
ści i bezpieczeństwa BIBF 1120 stosowanego łącz‑
nie z terapią drugiej linii z użyciem docetakselu 
(LUME‑Lung 1) lub pemetreksedu (LUME‑Lung 2) 
[22, 23].

Kontynuowane jest też badanie III fazy 
 AGO‑OVAR 12/LUME‑Ovar 1, rozpoczęte pod ko‑
niec 2009 r. Ocenić ma ono, z kontrolą placebo, sto‑
sowanie BIBF 1120 w skojarzeniu z chemioterapią 
w pierwszej linii u chorych z zaawansowanym ra‑
kiem jajnika [24].

LUME‑Lung 1 to randomizowane, otwarte ba‑
danie przeprowadzone metodą podwójnie ślepej 
próby, w którym porównano skuteczność ninteda‑
nibu w połączeniu z docetakselem w jednym ramie‑
niu z placebo i docetakselem w drugim. W badaniu 
tym wzięło udział 1314 chorych, z NDRP o obudo‑
wie histologicznej raka gruczołowego po niepowo‑
dzeniu terapii pierwszego rzutu, w Europie, Azji 
i Południowej Afryce. Pacjenci, którzy zostali lo‑
sowo przydzieleni do wyżej wymienionych grup, 
otrzymywali nintedanib w dawce 200 mg, dwa razy 
na dobę, w skojarzeniu z docetakselem w dawce 75 
mg/m2, raz na dobę, przez 3 tygodnie (n=655 pa‑
cjentów) lub placebo z docetakselem (n=659 pa‑
cjentów). Pierwszorzędowym punktem badania był 
PFS. Wykazał on, że połączenie nintedanibu z doce‑
takselem charakteryzuje statystycznie istotne wy‑
dłużenie PFS w porównaniu z placebo (odpowiednio 
3,4 vs 2,7 miesiąca), bez względu na podtyp histo‑
logiczny NDRP. Odnotowano także znaczące wydłu‑
żenie mediany OS z 10,3 miesiąca w grupie place‑
bo do 12,6 miesiąca u pacjentów poddanych terapii 
skojarzonej nintedanibem z docetakselem. Ponadto 
uzyskane dane wykazały, że im wcześniej u chorych 
doszło do niepowodzenia po chemioterapii pierw‑
szego rzutu, tym większa była korzyść z zastosowa‑
nia nintedanibu. W porównaniu z całą populacją pa‑
cjentów z zaawansowanym rakiem gruczołowym, 
zwiększenie mediany OS chorych, u których doszło 
do progresji choroby w ciągu 9 miesięcy (T<9 mie‑
sięcy), było dłuższe, wynosząc 3 miesiące (10,9 po 
stosowaniu nintedanibu z docetakselem w porów‑
naniu z 7,9 miesiąca w przypadku placebo z doce‑
takselem). Obserwacja ta sugeruje, że T<9 miesię‑
cy jest prognostycznym biomarkerem klinicznym, 
wskazującym na korzystny wpływ terapii drugiego 
rzutu chorych z zaawansowanym NDRP o budowie 
histologicznej raka gruczołowego [22].

Najczęściej obserwowanymi działaniami niepo‑
żądanymi występującymi w omawianym badaniu 
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były zaburzenia żołądkowo‑jelitowe oraz odwra‑
calne zwiększenie aktywności enzymów wątrobo‑
wych, które dobrze reagowało na leczenie objawowe 
lub obniżenie dawki. Działania niepożądane w gru‑
pie placebo w porównaniu z nintedanibem wyno‑
siły: nudności 18% vs 24%, wymioty 9% vs 17%, 
biegunka 22% vs 42% oraz zwiększenie aktywno‑
ści enzymów wątrobowych 8% vs 29%. Odsetek 
chorych wyłączonych z badania z powodu działań 
niepożądanych był zbliżony w obu grupach terapii, 
podobnie jak częstość występowania nadciśnienia 
tętniczego, krwawienia lub incydentów zakrzepo‑
wo‑zatorowych 3 stopnia. Wyniki badania wykaza‑
ły, że mimo odnotowanych działań niepożądanych, 
pacjenci odnieśli wymierne korzyści wynikające 
z zastosowania terapii skojarzonej nintedanibu z do‑
cetakselem, bez istotnego dalszego pogorszenia się 
jakości ich życia [22].

Wieloośrodkowym, randomizowanym bada‑
niem III fazy LUNG‑Lume 2, przeprowadzonym 
metodą podwójnie ślepej próby, objęto 713 (z pla‑
nowanych 1300) chorych z zaawansowanym nie‑
płaskonabłonkowym NDRP, po niepowodzeniu 
pierwszej linii chemioterapii. W badaniu tym po‑
równano skuteczność nintedanibu stosowanego 
łącznie ze standardową chemioterapią pemetrek‑
sedem w jednym ramieniu z placebo i pemetrekse‑
dem w drugim. Pacjenci przydzieleni do grup w sto‑
sunku 1:1 przyjmowali odpowiednio: nintedanib 
w dawce 200 mg dwa razy na dobę oraz peme‑
treksed w dawce 500 mg/m2 iv w 21‑dniowych 
cyklach (n=353 pacjentów) oraz placebo i peme‑
treksad w standardowej terapii (n=360 pacjentów). 
Leczenie prowadzono aż do wystąpienia progresji 
choroby lub pojawienia się nieakceptowanej tok‑
syczności. Pierwszorzędowym punktem końcowym 
badania był centralny przegląd PFS, zaś drugorzę‑
dowy obejmował OS, PFS (ocena progresji choroby 
przez badaczy), odsetek odpowiedzi (response rate, 
RR) oraz bezpieczeństwo i jakość życia chorych. 
Odnotowano umiarkowaną poprawę mediany PFS 
w grupie chorych poddanych terapii nintedanibem 
z pemetreksedem w stosunku do grupy kontrolnej 
(4,4 vs 3,6 miesiąca), natomiast znaczącej poprawie 
uległa kontrola choroby (61% vs 53%). Nie stwier‑
dzono różnicy w OS i RR (9%).

W grupie pacjentów otrzymujących nintedanib 
z pemetreksedem obserwowano także na nasilenie 
działań niepożądanych, takich jak: podwyższenie 
aktywności enzymów wątrobowych ALT (23% vs 
7%), AST (12% vs 2%), biegunka, (3% vs 1%). Nie 
stwierdzono natomiast pomiędzy grupami różnic 
w występowaniu nadciśnienia, krwawienia, zakrze‑
picy, zapalenia błon śluzowych lub neuropatii [23].

Wspomniane wyżej badanie kliniczne III fazy 
AGO‑OVAR 12 /LUME‑Ovar 1 prowadzone jest 
we współpracy uczestników w ramach Academic 

Study Groups, koordynowanej przez Arbeitsge‑
meinschaft Gynaekologische Onkologie, Studien‑
gruppe Ovarialkarzinom (AGO‑OVAR). Do bada‑
nia zakwalifikowano 1300 chorych, u których po 
raz pierwszy rozpoznano nabłonkowego raka jaj‑
nika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzew‑
nej w stadium IIB–IV. Pacjentki będące nie później 
niż 10 tygodni po interwencji chirurgicznej rando‑
mizowano do dwóch grup terapeutycznych w sto‑
sunku 2:1, gdzie w pierwszej podawano nintedanib 
w dawce 200 mg, dwa razy na dobę, oraz paklitak‑
sel w dawce 175 mg/m2 plus karboplatynę w daw‑
ce AUC 5 lub 6, przez 21 dni, w 6 kursach. W grupie 
kontrolnej chore otrzymywały placebo, przyjmując 
równocześnie analogiczną chemioterapię. Leczenie 
prowadzi się dalej w schemacie nintedanib–mono‑
terapia/placebo przez maksymalnie 120 tygodni 
od randomizacji lub do wystąpienia PD. Pierwszo‑
rzędowym punktem końcowym badania jest PFS 
(ocena progresji choroby przez badaczy). Drugo‑
rzędowy punkt końcowy obejmuje PFS (ocena ra‑
diologiczna), OS, czas do progresji markera nowo‑
tworowego C–125 oraz obiektywny współczynnik 
odpowiedzi (objektive response rate, ORR). Inny‑
mi ważnymi punktami badania są incydenty dzia‑
łań niepożądanych oraz ich intensywność. Przed‑
stawienie pierwszych wyników planowane jest na 
luty 2014 r. [25].

Dalszy program badań klinicznych obejmuje 
ocenę przydatności nintedanibu w leczeniu cho‑
rych z rakiem wątrobowokomórkowym (II faza) 
oraz rakiem jelita grubego (II faza) [26].

Podsumowanie

Szeroki program badawczy związany z zastoso‑
waniem nintedanibu w antyangiogennej terapii ce‑
lowanej wykazuje, że stanowi on znaczące wsparcie 
dla standardowej chemioterapii, jest też skuteczny 
w monoterapii w leczeniu podtrzymującym oraz nie 
niesie ze sobą toksyczności hematologicznej towa‑
rzyszącej chemioterapii.

Otrzymano: 2014.03.26 · Zaakceptowano: 2014.04.10
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Wstęp

W styczniu 2015 r. krakowska Katedra i Zakład 
Botaniki Farmaceutycznej (od 1993 r. jednostka 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego) 
będzie obchodzić ważny jubileusz, 85‑lecie swo‑
jej działalności.

W związku ze zbliżającym się jubileuszem pod‑
jęto trud głębszego poznania historii Katedry oraz 
osiągnięć naukowo‑badawczych jej kolejnych kie‑
rowników i prowadzonych przez nich zespołów ba‑
dawczych [1–3].

W części I cyklu artykułów, opublikowa‑
nej w kwietniowym numerze „Farmacji Polskiej” 
z 2014 r., przedstawiono zarys dziejów Katedry oraz 
scharakteryzowano tematykę naukowo‑badawczą 
realizowaną pod kierunkiem kolejnych kierowni‑
ków [4]. Zasadniczą częścią pracy była prezentacja 
życiorysów naukowych dwóch pierwszych kierow‑
ników Katedry: prof. Jadwigi Wołoszyńskiej i prof. 
Ireny Turowskiej. Prof. J. Wołoszyńska była świato‑
wej sławy algologiem [5–9]. Prof. I. Turowska z ko‑
lei jest jedną z najbardziej zasłużonych osób dla roz‑
woju zielarstwa w Polsce [10–13].

W części II zaprezentowano życiorysy nauko‑
we trzech kolejnych kierowników Katedry: doc. 
 Janiny Korty, prof. Stanisława Kohlmünzera i prof. 
Jana Grzybka. Kierownicy ci dali się poznać w śro‑
dowisku farmaceutycznym jako znakomici wykła‑
dowcy krakowskiego Wydziału Farmaceutyczne‑
go. Prof. S. Kohlmünzer i prof. J. Grzybek znani są 
szerzej przede wszystkim jako autorzy skryptów 
i/lub podręczników akademickich o tematyce bo‑
tanicznej, farmakognostycznej i farmakobotanicz‑
nej, z których korzystają kolejne pokolenia farma‑
ceutów w Polsce [14–16].

From algology to biotechnology: 85 years of the Chair and Department of 
Pharmaceutical Botany in Kraków. Part II, 1971-1999 · In January 2015, 
the Chair and Department of Pharmaceutical Botany in Kraków (since 1993 
the unit of Collegium Medicum of Jagiellonian University) will celebrate 
85th anniversary of its activities.
Part I of this article outlined the history of the chair and briefly 
summarized research programs realized under direction of its successive 
heads. The work focused on scientific achievements of Prof. Jadwiga 
Wołoszyńska and Prof. Irena Turowska, two first heads of the chair.
The aim of Part II of the article is to present in detail scientific 
accomplishments of the next three heads of the chair: Doc. Janina Korta, 
Prof. Stanisław Kohlmünzer and Prof. Jan Grzybek.
Doc. J. Korta (1908–1980) conducted research on biological activities of 
essential oil‑bearing plant species and studies aimed to verify knowledge 
of plants used in traditional folk medicine.
Prof. S. Kohlmünzer (1919–2001) initiated the modern phytochemical 
investigations and mycochemical studies of higher fungi (Macromycetes). 
Mycochemical studies were concentrated on chemical structure and 
biological activity of polysaccharides. Profesor also initiated innovative 
investigations in the field of plant and higher fungi biotechnology.
Prof. J. Grzybek (1937–1996) continued studies in phytochemistry and 
mycochemistry of higher fungi. He developed investigations on biological 
activity of extracts from flower plants and fungal polysaccharides. 
A new research direction focused on pollution of plant cover with toxic 
elements. Prof. J. Grzybek served the honorable function of the Vice Dean 
( 1987–1990) and then of the Dean (1990–1996) at the Pharmaceutical 
Faculty in Kraków.
Keywords: Chair and Department of Pharmaceutical Botany in Kraków, 
Janina Korta, Stanisław Kohlmünzer, Jan Grzybek, pharmacobotany, 
phytochemistry, mycochemistry, plant biotechnology, biotechnology of 
higher fungi.
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Rycina 1. Doc. dr hab. Janina Korta (1908–1980) 
– kierownik Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Krakowie 
w roku akademickim 1971/72  
(zdjęcie pochodzące z archiwum Katedry i Zakładu 
Botaniki Farmaceutycznej UJ CM)

Rycina 2. Doc. dr hab. Janina Korta (pierwsza z lewej) siedząca wśród 
pracowników Katedry (1958 r.). Od lewej stoją: Józef Danek, Jadwiga 
Skwara, Krystyna Dankowa, Maria Sawicka; siedzą: Zofia Brunarska, Irena 
Turowska – kierownik Katedry, Krystyna Smoleń (zdjęcie pochodzące 
z archiwum Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UJ CM)

Prezentacja życiorysów naukowych trzech ko‑
lejnych kierowników Katedry, a szczególnie ich 
osiągnięć naukowo‑badawczych, to niewątpliwie 
zaszczytny obowiązek. Lektura życiorysów nauko‑
wych tych wybitnych naukowców i nauczycieli 
akademickich powinna być inspirująca, szczegól‑
nie dla młodej kadry naukowo‑dydaktycznej wy‑
działów farmaceutycznych w Polsce.

W częściach III i IV cyklu artykułów przewi‑
dziano charakterystykę współczesnej działalno‑
ści naukowo‑badawczej i dydaktycznej Katedry. 
A uzupełnieniem czterech części będą prezentacje 
życiorysów naukowych dwóch samodzielnych pra‑
cowników współczesnej Katedry, aktualnego kie‑
rownika – prof. dr hab. Haliny Ekiert oraz dr hab. 
Bożeny Muszyńskiej.

Doc. dr hab. Janina Korta

Doc. dr hab. Janina Korta (ryciny 1, 2) urodziła 
się 7 listopada 1908 r. we wschodnio‑galicyjskiej 
miejscowości Kolomea (dzisiaj Kołomyja na terenie 
Ukrainy), leżącej na lewym brzegu rzeki Prut. Jej oj‑
ciec, Karol Korta, był doktorem prawa. Pełnił funk‑
cję naczelnika jednego z wydziałów w Ministerstwie 
Skarbu, aż do przejścia na emeryturę w 1934 r. Po 
wojnie udzielał prywatnych korepetycji z języków 
obcych. Matka Matylda (z domu Starosolska) zmar‑
ła w 1915 r., kiedy córka miała 7 lat. Pani docent 
J. Korta miała dwóch braci rodzonych: Jerzego – 
doktora prawa UJ i Stanisława – doktora nauk me‑
dycznych, lekarza praktykującego na Śląsku oraz 
dwóch braci przyrodnich: Adama – pułkownika 
Wojska Polskiego i Andrzeja – profesora chemii na 
Akademii Górniczo‑Hutniczej w Krakowie. Swoje 
wykształcenie zdobywała w Krakowie, początko‑
wo w szkole powszechnej, następnie w I Prywatnym 
Gimnazjum z prawem publicznym w Krakowie oraz 
w Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Wandy w Kra‑
kowie, gdzie w 1927 r. zdała egzamin maturalny. 
Po maturze podjęła studia przyrodnicze na Wydzia‑
le Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako 
główny przedmiot zainteresowań wybrała botani‑
kę, natomiast jako przedmioty dodatkowe, geolo‑
gię i geografię. W 1933 r. została magistrem filo‑
zofii na podstawie pracy pt: Stosunek modrzewia 
polskiego Larix polonica do europejskiego L. eu-
ropaea – studium biometryczne. Pracę tę wyko‑
nała pod opieką prof. W. Szafera w Instytucie Bo‑
taniki UJ. W trakcie studiów ukończyła również 
Studium Pedagogiczne. W październiku 1935 r., po 
zdaniu dodatkowych egzaminów z geologii i geo‑
grafii, otrzymała dyplom Komisji Egzaminów Pań‑
stwowych dla nauczycieli szkół średnich w Krako‑
wie w zakresie biologii, jako przedmiotu głównego, 
oraz geografii i geologii, jako przedmiotów dodat‑
kowych. Dyplom ten umożliwił jej podjęcie pracy 

w charakterze nauczycielki w krakowskich szko‑
łach średnich. Podczas II wojny światowej konty‑
nuowała pracę dydaktyczną. Po wojnie, w latach 
1947–1953, pełniła funkcję dyrektora w Publicznej 
Średniej Szkole Handlowej w Krakowie. W 1947 r. 
rozpoczęła również pracę w Katedrze i Zakładzie 
Botaniki Farmaceutycznej UJ na etacie starszego 
asystenta. Prowadząc badania  naukowe pod kie‑
rownictwem prof. J. Wołoszyńskiej, wykonała pracę 
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doktorską pt: Azalia pontyjska jako roślina olejko-
dajna i jej własności trujące.

Stopień naukowy doktora nauk matematyczno‑
‑przyrodniczych UJ uzyskała w czerwcu 1951 r. 
Trzy lata później otrzymała stanowisko adiunk‑
ta w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycz‑
nej (w tym czasie Katedra była jednostką Akademii 
Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie). Sto‑
pień naukowy doktora habilitowanego nauk far‑
maceutycznych w zakresie botaniki farmaceutycz‑
nej uzyskała w 1965 r. na podstawie czterech prac 
dotyczących Aegopodium podagraria (podagrycz‑
nik pospolity). Prace te dotyczyły: analizy anato‑
micznej, rysu historycznego, analizy chemicznej 
oraz działania przeciwdrobnoustrojowego niektó‑
rych wyizolowanych związków podagrycznika po‑
spolitego. Opiekunem pracy była prof. I. Turowska. 

W roku akademickim 1971/72, przez 4 miesiące, od 
października do końca stycznia, doc. J. Korta pełniła 
funkcję kierownika Katedry i Zakładu Botaniki Far‑
maceutycznej.

W trakcie życia zawodowego była aktywnym 
członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Botanicz‑
nego oraz Komisji Biologicznej Krakowskiego Od‑
działu PAN. W 1974 r. została odznaczona Złotym 
Krzyżem Zasługi.

Zły stan zdrowia doc. J. Korty przerwał jej ka‑
rierę naukową i zmusił do przejścia na emeryturę 
w 1976 r. Doc. J. Korta zmarła po długiej i ciężkiej 
chorobie w lipcu 1980 r. w Mysłowicach. Została 
pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krako‑
wie [14, 17‑20].

Dorobek naukowy doc. J. Korty to 32 publika‑
cje oryginalne i przeglądowe. Zakres badań prowa‑
dzonych przez Nią skupiał się głównie na roślinach 
olejkowych. Wraz z zespołem prof. Jerzego Starzy‑
ka z Instytutu Mikrobiologii krakowskiej Akademii 
Medycznej przebadała i opisała właściwości biolo‑
giczne ok. 20 gatunków roślin z rodzin Lamiaceae 
i Apiaceae. Obiektem badań pani docent była tak‑
że azalia pontyjska – Rhododendron luteum. Gatu‑
nek ten był obiektem badań zarówno anatomicz‑
nych, jak i chemicznych. Ponadto we współpracy 
z prof. Zdzisławem Przybyłkiewiczem (Instytut Mi‑
krobiologii krakowskiej AM) prowadziła prace do‑
tyczące aktywności biologicznej olejku azaliowe‑
go. Kolejnym wyróżnionym przez Nią gatunkiem 
był podagrycznik pospolity – Aegopodium poda-
graria. Prace naukowo‑badawcze nad tym gatun‑
kiem były przykładem weryfikacji wiedzy o rośli‑
nach używanych w tradycyjnej medycynie ludowej, 
które do tej pory były mało znane i nie były objęte 
 badaniami [14,17‑20].

Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer

Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer (ryci-
na 3) urodził się 11 sierpnia 1919 r. w Warszawie. 
W Warszawie ukończył gimnazjum „Towarzystwa 
Wychowawczo‑Oświatowego Przyszłość” i zdał 
maturę. W 1937 r. rozpoczął studia farmaceutycz‑
ne na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego. Po zakończeniu II wojny świato‑
wej kontynuował studia na Uniwersytecie Jagiel‑
lońskim w Krakowie, gdzie w 1945 r. uzyskał dy‑
plom magistra farmacji. Po ukończeniu studiów 
pracował w kilku krakowskich aptekach, m.in. 
w aptece „ Michalika” przy ulicy Łobzowskiej oraz 
w aptece „Pod Tygrysem” przy ulicy Szczepań‑
skiej. Przez kilka lat, począwszy od 1951 r., pra‑
cował w Krakowskich Zakładach Przemysłu Zielar‑
skiego „Herbapol”, gdzie pełnił funkcję kierownika 
działu kontroli jakości i rozwoju. W 1957 r. zo‑
stał przyjęty do zespołu naukowo‑badawczego 

Rycina 3. Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer – kierownik Katedry i Zakładu 
Botaniki Farmaceutycznej w latach 1972–1989 i  1996–1999  
(zdjęcie pochodzące z archiwum Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej UJ CM)
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prof. Janusza Supniewskiego w Zakładzie Farma‑
kologii PAN w Krakowie‑Bronowicach. Rok później 
rozpoczął równocześnie pracę naukowo‑badaw‑
czą w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycz‑
nej krakowskiej Akademii Medycznej. W czerwcu 
1959 r. obronił pracę doktorską pt: Poszukiwanie 
olejkowych roślin cineolowych we florze krajo-
wej i obcej i uzyskał stopień naukowy doktora nauk 
farmaceutycznych. Promotorem pracy była prof. 
I. Turowska. Stopień naukowy doktora habilito‑
wanego nauk farmaceutycznych z zakresu botani‑
ki farmaceutycznej uzyskał w kwietniu 1966 r., na 
podstawie cyklu prac pt: Badania botaniczno-che-
miczne gatunku zbiorowego Galium mollugo L. 
z uwzględnieniem kariotypów rosnących w Pol-
sce. Opiekunem naukowym pracy była prof. I. Tu‑
rowska. Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał 
w 1976 r., natomiast profesorem zwyczajnym zo‑
stał w 1985 r.

W lutym 1972 r. prof. S. Kohlmünzer objął sta‑
nowisko kierownika Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej Akademii Medycznej w Krakowie 
i pełnił je nieprzerwanie aż do 1989 r., do osiągnię‑
cia wieku emerytalnego. Po niespodziewanej śmier‑
ci prof. J. Grzybka, w lipcu 1996 r. ponownie objął 
stanowisko kierownika Katedry na lata 1996–1999.

Począwszy od 1957 r. prof. S. Kohlmünzer zwią‑
zany był równocześnie z Zakładem (dzisiaj Instytu‑
tem) Farmakologii PAN w Krakowie–Bronowicach. 
Funkcje pełnione w Katedrze i Zakładzie Botaniki 
Farmaceutycznej godził z ważnymi funkcjami w tej 
placówce. W latach 1960–1972 był kierownikiem 
Zakładu Fitochemii, a w latach 1972–2001 kon‑
sultantem naukowym tego Zakładu. Ponadto był 
członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nauko‑
wej Instytutu oraz członkiem Komitetu Redakcyj‑
nego wydawanego przez instytut czasopisma na‑
ukowego, aktualnie pod nazwą „Polish Journal of 
Pharmacology”.

W trakcie swojego życia zawodowego pełnił waż‑
ne funkcje w organach kolegialnych Akademii Me‑
dycznej jako członek Senatu (1981–1990), a na‑
stępnie Konwentu Seniorów. Był także członkiem 
Senackich Komisji ds. badań naukowych, współ‑
pracy z zagranicą, wydawnictw i ekologii człowie‑
ka. Równocześnie piastował bardzo ważne funkcje 
w Polskiej Akademii Nauk, m.in. od 1983 r. prze‑
wodniczył Komisji Leku Naturalnego i Biotechno‑
logii, był członkiem Komitetu Terapii i Komite‑
tu Nauk o Leku oraz Komisji Biologicznej. Ponadto 
od 1986 r. należał do Komisji Farmakopei Polskiej 
oraz był członkiem Krajowego Zespołu Specjali‑
stów ds. Farmacji w Ministerstwie Zdrowia i człon‑
kiem Rady Naukowej Instytutu Roślin i Przetwo‑
rów Zielarskich w Poznaniu. Pełnił również funkcję 
członka Rad Redakcyjnych takich czasopism, jak: 
„Herba Polonica”, „Acta Biologica Cracoviensia 

ser. Botanica” oraz „Acta Poloniae Pharmaceuti‑
ca”. Był także członkiem wielu polskich i zagranicz‑
nych towarzystw naukowych, m.in.: Gesellschaft 
für Arzneipflanzenforschung, American Society of 
Pharmacognosy, Federation Internationale Phar-
maceutique, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz‑
nego, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (Sekcja 
Fitoterapii), Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Prof. S. Kohlmünzer zmarł 4 listopada 2001 r. 
Został pochowany na Cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie [15, 19, 21‑28].

Prof. S. Kohlmünzer prowadził, a w później‑
szym okresie koordynował badania naukowo‑ba‑
dawcze związane z farmakobotaniką oraz nowo‑
czesną fito chemią (rycina 4). W początkowym 
etapie badań naukowych prowadzonych w Zakła‑
dzie Farmakologii PAN obiektem szczególnego za‑
interesowania profesora były badania chemiczne 
i farmakologiczne alkaloidów i furanokumaryn. 

Rycina 4. Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer i dr hab. Jan Grzybek, 
prof. UJ, w pracowni fitochemicznej Zakładu przy ul. Krupniczej 16  
(zdjęcie pochodzące z archiwum Katedry i Zakładu Botaniki 
Farmaceutycznej UJ CM)
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Badania alkaloidów skoncentrowane były na gatun‑
ku zawierającym alkaloidy indolowe – Catharan-
thus roseus (Vinca rosea) – barwinek różowy. Za‑
kończyły się one m.in. izolacją ajmalicyny z korzeni 
tego gatunku i opatentowaniem sposobu jej otrzy‑
mywania. Kolejnym alkaloidem wyizolowanym 
z materiału roślinnego była emilina, alkaloid piro‑
lizydynowy z Emilia flammea (emilia szkarłatna). 
W potwierdzeniu struktury tego związku w Zakła‑
dzie Fitochemii po raz pierwszy zostały wykorzy‑
stane metody spektralne (widmo masowe i widmo 
1H NMR). Badania nad furanokumarynami dotyczy‑
ły m.in. Ammi majus (aminek większy). Badania te 
doprowadziły do opracowania metody otrzymy‑
wania tych związków z owoców rośliny. Metody‑
ka ta została udostępniona Kutnowskim Zakładom 
Farmaceutycznym „ Polfa”. Kolejne prace nauko‑
we profesora, dotyczące roślin leczniczych, były 
związane z analizami różnych grup związków oraz 
z możliwościami ich otrzymywania z roślinnych 
kultur in vitro. Badania te były skupione m.in. na 
seskwiterpenoidach z gatunków roślin z rodziny 

Compositae – Złożone (współcześnie Asteraceae 
– Astrowate).

Prof. S. Kohlmünzer rozwinął w Zakładzie Bota‑
niki Farmaceutycznej mało dotąd znany kierunek 
badań dotyczący polisacharydów grzybów wyż‑
szych. Badania skierowane były głównie na po‑
szukiwanie polisacharydów o działaniu mitode‑
presyjnym i przeciwnowotworowym w gatunkach 
grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes). 
W tym zakresie profesor nawiązał współpracę z za‑
granicznymi ośrodkami naukowymi (Francja, Japo‑
nia). Największa liczba prac poświęcona była gory‑
czakowi żółciowemu – Tylopilus felleus, z którego 
wyizolowano polisacharyd i nadano mu nazwę – ty‑
lopilan. Sposób otrzymywania tylopilanu z tego ga‑
tunku został opatentowany. Przeprowadzone ba‑
dania wykazały właściwości immunomodulujące 
i przeciwnowotworowe tego glukanu. Wśród ba‑
danych gatunków grzybów były także m.in. pod‑
grzybek brunatny – Xerocomus badius oraz gołą‑
bek wymiotny – Russula emetica.

Ponadto profesor był pomysłodawcą utworzenia 
w Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej dwóch labo‑
ratoriów biotechnologicznych, w których do dziś 
prowadzone są hodowle in vitro roślin leczniczych 
i oddzielnie hodowle in vitro grzybów wyższych 
(tzw. hodowle mycelialne). W roślinnych kultu‑
rach in vitro prowadzono m.in. badania nad moż‑
liwością produkcji furanokumaryn, w kulturach 
mycelialnych m.in. nad możliwością produkcji po‑
lisacharydów.

Jako kierownik Katedry profesor widział zna‑
czenie międzynarodowych kontaktów naukowych. 
Nawiązał takie kontakty z placówkami naukowo‑
‑badawczo‑dydaktycznymi m.in. w Niemczech 
(Uniwersytety w Bonn i w Würzburgu), również 
we Francji (Uniwersytety w Clermond‑Ferrand 
i  Grenoble). Dzięki nawiązanej współpracy pracow‑
nicy naukowi Katedry mogli podnosić swoje kwali‑
fikacje, zarówno z zakresu biotechnologii, jak i no‑
woczesnej fitochemii. Kontakty te były i są nadal 
podtrzymywane przez kolejnych kierowników Ka‑
tedry (rycina 5).

W ostatnich trzech latach swojej działalności 
(1996–1999) prof. S. Kohlmünzer rozwinął bada‑
nia dotyczące analiz związków indolowych w owoc‑
nikach grzybów i w hodowlach mycelialnych (Grant 
KBN). Tematyka ta została po Jego śmierci podjęta 
z wielkim entuzjazmem przez dr hab. B. Muszyńską 
i zakończyła się obroną pracy habilitacyjnej o tej te‑
matyce w lipcu 2013 r.

Prof. S. Kohlmünzer jest autorem ponad 150 prac 
oryginalnych, przeglądowych, popularnonauko‑
wych oraz komunikatów zjazdowych z zakre‑
su farmakobotaniki, fitochemii, fitoterapii, myko‑
chemii oraz biotechnologii roślinnej i grzybowej. 
Ogromnym osiągnięciem naukowym profesora było 

Rycina 5. Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer w towarzystwie 
prof. J. Guillot z Uniwersytetu Clermond‑Ferrand (Francja) podczas 
uroczystości otwarcia i poświęcenia kompleksu budynków Wydziału 
Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie‑Prokocimiu w 1993 r. (zdjęcie 
pochodzące z kolekcji rodziny Kohlmünzerów)
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napisanie podręcznika akademickiego Farmako-
gnozja, który do dziś jest cennym źródłem wiedzy 
o roślinach leczniczych i ich składnikach, nie tylko 
dla studentów, ale także dla pracowników nauko‑
wych, farmaceutów i lekarzy. Podręcznik ten do‑
czekał się do tej pory pięciu wydań, w latach: 1977, 
1980, 1985, 1993, 1998. Ponadto prof. S. Kohl‑
münzer jest autorem skryptu dla studentów far‑
macji Ćwiczenia z botaniki farmaceutycznej (dwa 
wyd. 1974, 1978) oraz współautorem skryptu Sko-
rowidz fito-histo-chemiczny (wyd. 1970). Ob‑
szerne fragmenty (liczne hasła słownikowe i ency‑
klopedyczne autorstwa profesora) można znaleźć 
w Leksykonie farmacji (wyd. 1990) i w Encyklo-
pedii zielarstwa i ziołolecznictwa (wyd. 2000). Po‑
nadto prof. S. Kohlmünzer jest autorem rozdziału 
dotyczącego ziołolecznictwa w Domowym porad-
niku medycznym (pięć wyd.: 1988, 1990, 1992, 
1996, 2008). Znając doskonale język niemiec‑
ki, prof. S. Kohlmünzer przetłumaczył trzy książ‑
ki dotyczące leków roślinnych i homeopatii na ję‑
zyk  polski.

Prof. S. Kohlmünzer, jako ekspert z dzie‑
dziny ziołolecznictwa i wspaniały popularyza‑
tor wiedzy o roślinach leczniczych i ich skład‑
nikach czynnych, był wielokrotnie zapraszany 
przez redakcje czasopism popularnonaukowych, 
także przez organizatorów Lubelskich Sejmi‑
ków Zielarskich oraz do audycji radiowych  
i telewizyjnych. Dowodem uznania dla profeso‑
ra były liczne nagrody za osiągnięcia naukowe, dy‑
daktyczne i organizacyjne (rycina 6). Został odzna‑
czony m.in. Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Edukacji Naro‑
dowej, Medalem Ignacego Łukasiewicza. W 1995 r. 
otrzymał zaszczytny tytuł doktora honoris  causa 
Akademii Medycznej w Lublinie (rycina 7) [15, 19, 
21‑28].

Dr hab. Jan Grzybek, prof. UJ

Prof. Jan Grzybek (rycina 8) urodził się w Ja‑
worznie 25 maja 1937 r. W Jaworznie uczęszczał do 
Szkoły Podstawowej nr 10. W 1955 r. zdał egzamin 
maturalny w I Liceum Ogólnokształcącym im. Sta‑
nisława Staszica w Chrzanowie i rozpoczął studia 
na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycz‑
nej w Krakowie. Tytuł magistra farmacji otrzymał 
w 1960 r. na podstawie pracy pt: Oznaczanie sodu 
i potasu za pomocą fotometrii płomieniowej ze 
szczególnym uwzględnieniem analizy wód mine-
ralnych, napisanej pod kierownictwem prof. Ka‑
zimierza Maślankiewicza w Zakładzie Chemii Nie‑
organicznej i Analitycznej krakowskiej Akademii 
Medycznej. Staż zawodowo‑apteczny odbył w Ap‑
tece nr 160 w Jaworznie. W 1962 r. rozpoczął pra‑
cę na stanowisku asystenta w Katedrze i Zakładzie 

Botaniki Farmaceutycznej Akademii Medycznej 
w Krakowie. W 1969 r., na podstawie rozprawy: 
Farmakobotaniczne badania krajowych gatun-
ków rodzaju Teucrium L. (promotor prof. I. Tu‑
rowska), otrzymał stopień naukowy doktora nauk 
farmaceutycznych i awansował na stanowisko ad‑
iunkta. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy dokto‑
ra habilitowanego nauk farmaceutycznych z zakre‑
su botaniki farmaceutycznej na podstawie rozprawy 
Fitochemiczne i biologiczne badania krajowego 
gatunku Polypodium vulgare L. Opiekunem pracy 
był prof. S. Kohlmünzer. Po przejściu na emeryturę 

Rycina 6. Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer oraz prof. dr hab. Jacek 
Dubiel (Pełnomocnik Rektora UJ ds. Klinicznych) podczas wręczenia 
medalu 600‑lecia UJ, w 40‑lecie pracy naukowej, 1997 r. (zdjęcie 
pochodzące z kolekcji rodziny Kohlmünzerów)

Rycina 7. Prof. dr hab. Stanisław Kohlmünzer podczas nadania tytułu 
doktora honoris causa Akademii Medycznej w Lublinie, 1995 r. 
(zdjęcie pochodzące z kolekcji rodziny Kohlmünzerów)
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prof. S. Kohlmünzera 1 stycznia 1990 r. objął sta‑
nowisko kierownika krakowskiej Katedry i Zakła‑
du Botaniki Farmaceutycznej. Równocześnie peł‑
nił funkcję prodziekana (1987–1990), a następnie 
dziekana (1990–1996) Wydziału Farmaceutycznego 
Akademii Medycznej i od 1993 r. Collegium Medi‑
cum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie kaden‑
cji dziekańskiej prof. J. Grzybka, w 1993 r. jednost‑
ki Wydziału Farmaceutycznego zostały przeniesione 
do nowo powstałego kompleksu budynków przy ul. 
Medycznej 9 w Krakowie‑Prokocimiu (rycina 9). 
Błyskotliwa kariera naukowa prof. J. Grzybka zo‑
stała przerwana przez nagłą śmierć 15 lipca 1996 r. 
Zgodnie z wolą rodziny prof. J. Grzybek został po‑
chowany na cmentarzu komunalnym w Wielicz‑
ce [16, 29‑33].

Prof. J. Grzybek jest autorem 45 prac oryginal‑
nych opublikowanych w czasopismach krajowych 
i zagranicznych oraz 17 prac przeglądowych i re‑
feratowych. Jest także autorem skryptu: Słownik 

farmakobotaniczny (wyd. 1978) oraz współau‑
torem skryptu: Praktyczne zastosowanie metod 
statystycznych w farmacji, napisanego wspólnie 
z prof. dr hab. B. Brodą (wyd. 1986). Ponadto prof. 
J. Grzybek jest autorem pięciu rozdziałów w książce: 
Medycyna naturalna pod red. K. Janickiego i W. Re‑
werskiego (wyd. 1990) dotyczących ziołolecznictwa 
oraz autorem Ilustrowanego słownika farmakobo-
tanicznego (wyd. 1993).

Badania naukowe prof. J. Grzybka skupiały się 
głównie na poszukiwaniu biologicznie aktywnych 
związków w roślinach, zarówno zarodnikowych, 
jak i nasiennych, a także na ocenie zawartości tok‑
sycznych pierwiastków w materiale roślinnym. 
Prof. J. Grzybek uważany był za specjalistę w za‑
kresie testów fitobiologicznych; wykorzystywał 
je do badania ekstraktów z grzybów wielkoowoc‑
nikowych oraz ekstraktów roślinnych pod kątem 
działania mitodepresyjnego i mitostatycznego. 
Współpracując z Instytutem Mikrobiologii Buł‑
garskiej Akademii Nauk oraz Zakładem Wiruso‑
logii Instytutu Mikrobiologii ówczesnej Akademii 
Medycznej w Krakowie, prowadził badania zmie‑
rzające do udowodnienia działania przeciwbakte‑
ryjnego, przeciwgrzybiczego i wazoprotekcyjne‑
go ekstraktów roślinnych i grzybowych. Ponadto 
miał znaczący udział w ustaleniu struktury che‑
micznej i badaniach nad aktywnością biologiczną 
polisacharydu z owocników Tylopilus felleus – ty‑
lopilanu. Jest współautorem patentu dotyczące‑
go metody jego otrzymywania. W ostatnich latach 
swojej działalności naukowej prof. J. Grzybek zaj‑
mował się badaniami aktywności przeciwwiruso‑
wej związków naturalnych, m.in. tylopilanu oraz 
liofilizatu naparów z kwiatów dziewanny wiel‑
kokwiatowej – Verbascum thapsiforme Schrad., 
z ziela dziurawca zwyczajnego –  Hypericum per-
foratum L., z kwiatów dzikiego bzu czarnego – 
Sambucus  nigra L. i z korzeni mydlnicy lekarskiej 
–  Saponaria officinalis L.

Prof. J. Grzybek był członkiem Komisji Biolo‑
gicznej Krakowskiego Oddziału PAN, sekretarzem 
Komitetu Nauk o Leku PAN oraz członkiem Rady 
ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie Rzeczy‑
pospolitej Polskiej, w której reprezentował śro‑
dowisko farmaceutyczne. Ponadto był człon‑
kiem wielu towarzystw naukowych i brał aktywny 
udział w ich działalności. Należał m.in. do: Pol‑
skiego  Towarzystwa Farmaceutycznego,  American 
 Society of Pharmacognosy, Gesellschaft für 
 Arzneipflanzenforschung.

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną 
prof. J. Grzybek został wyróżniony licznymi od‑
znaczeniami państwowymi, nagrodami i medalami. 
Został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Edukacji Narodowej, Medalem im. Igna‑
cego Łukasiewicza oraz nagrodą Ministra Zdrowia 

Rycina 8. Dr hab. Jan Grzybek, prof. UJ – kierownik Katedry i Zakładu 
Botaniki Farmaceutycznej w latach 1990–1996 (zdjęcie pochodzące 
z archiwum Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UJ CM)
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i Opieki Społecznej za wzorową pracę w służbie 
zdrowia i zaangażowanie w pracę naukową i spo‑
łeczną [16, 29‑33].

Podsumowanie

W okresie 85 lat działalności krakowskiej Kate‑
dry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej tematyka 
naukowo‑badawcza realizowana pod kierownic‑
twem kolejnych kierowników zmieniała się. Krót‑
ką charakterystykę rozwijanej problematyki nauko‑
wo‑badawczej przedstawiono w części I artykułu. 
W okresie kierowania Katedrą przez prof. J. Woło‑
szyńską (1931–1951) dominowały badania z zakre‑
su algologii. Pod kierownictwem prof. I. Turowskiej 
(1951–1971) rozwinięto głównie badania farma‑
kobotaniczne i mykochemiczne grzybów wyższych 
(Macromycetes). Opracowywano też mapy doty‑
czące rozmieszczenia stanowisk naturalnych waż‑
nych gatunków roślin leczniczych na terenie Polski.

Kolejni kierownicy Katedry – doc. J. Korta, prof. 
S. Kohlmünzer, prof. J. Grzybek i ich zespoły – re‑
alizowali różnorodną, oryginalną tematykę nauko‑
wo‑badawczą.

Działalność naukowo‑badawcza doc. J. Korty 
była skupiona na badaniu aktywności biologicznej 
roślin olejkowych. Część badań dotyczyła weryfika‑
cji wiedzy o roślinach tradycyjnie wykorzystywa‑
nych w medycynie ludowej. Doc. J. Korta, ze wzglę‑
du na zły stan zdrowia, zaledwie przez 4 miesiące, 
od października 1971 r. do stycznia 1972 r., pełni‑
ła obowiązki kierownika Katedry i Zakładu Botani‑
ki Farmaceutycznej.

W okresie ponad 20 lat kierowania Katedrą przez 
prof. S. Kohlmünzera (1972–1989, 1996–1999) 
dominowały badania z zakresu nowoczesnej fi‑
tochemii i mykochemii. Badania mykochemicz‑
ne dotyczyły głównie badań strukturalnych i ak‑
tywności biologicznej polisacharydów izolowanych 
z owocników grzybów wielkoowocnikowych. Była 
to i jest nadal unikatowa w skali europejskiej i ogól‑
noświatowej tematyka naukowo‑badawcza (rozwi‑
jana głównie w japońskich ośrodkach naukowych). 
W tym okresie rozpoczęto też bardzo nowoczesne 
badania z zakresu biotechnologii roślin i grzybów 
wyższych. Zmierzały one do zaproponowania ro‑
ślinnych i/lub grzybowych kultur in vitro jako al‑
ternatywnego źródła pozyskiwania cennych tera‑
peutycznie  związków.

Nazwisko prof. S. Kohlmünzera kojarzone jest 
powszechnie wśród farmaceutów, lekarzy i fitote‑
rapeutów z podręcznikiem Farmakognozja, który 
doczekał się aż 5 wydań i do dzisiaj jest niezastąpio‑
nym kompendium wiedzy o roślinach leczniczych 
i ich składnikach.

W okresie kolejnych sześciu lat kierowania Ka‑
tedrą przez prof. J. Grzybka kontynuowane były 

badania naukowe z zakresu fitochemii i mykoche‑
mii grzybów wyższych. Liczne prace dotyczyły ba‑
dań nad aktywnością biologiczną ekstraktów z ro‑
ślin kwiatowych oraz polisacharydów grzybowych. 
Pan profesor rozwinął też nowy kierunek badawczy 
związany ze skażeniem szaty roślinnej pierwiastka‑
mi toksycznymi. Prof. J. Grzybek zasłynął zarów‑
no w środowisku krakowskim, jak i ogólnopolskim 
jako niezwykle aktywny farmaceuta. Na krakow‑
skim Wydziale Farmaceutycznym pełnił waż‑
ną i równocześnie zaszczytną funkcję prodziekana 
(1987–1990), a następnie dziekana  (1990–1996). 
W okresie kadencji dziekańskiej prof. J. Grzybka, 
w maju 1993 r., krakowski Wydział Farmaceutycz‑
ny został jednostką Collegium Medicum Uniwer‑
sytetu Jagiellońskiego, a we wrześniu 1993 r. na‑
stąpiło przeniesienie jednostek wydziału do nowej 
siedziby w Krakowie‑Prokocimiu. Prof. J. Grzybek 
jako członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Pre‑
zydencie Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował 
ogólnopolskie środowisko farmaceutyczne.

Otrzymano: 2014.03.07 · Zaakceptowano: 2014.03.27

Rycina 9. Dr hab. Jan Grzybek, prof. UJ, wraz z Kardynałem Franciszkiem 
Macharskim podczas ceremonii otwarcia nowego kompleksu budynków 
Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w Krakowie‑Prokocimiu (zdjęcie 
z archiwum Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej UJ CM)
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były także dary w postaci spuścizn po lekarzach 
i dokumentów‑świadectw działalności instytucji 
i organizacji o charakterze medycznym.

Główna Biblioteka Lekarska (GBL) działała od 
pierwszych miesięcy po wyzwoleniu, często w wa‑
runkach niedostatecznych, na starych zdjęciach 
można zobaczyć studentów medycyny, korzysta‑
jących ze zbiorów przy świecach. Siedzibą głów‑
ną Biblioteki jest gmach starej przedwojennej ka‑
mienicy przy ulicy Chocimskiej 22. Ciekawostką 
jest to, iż w budynku tym w czasie okupacji mie‑
ściło się jedno z konspiracyjnych mieszkań gene‑
rała Stefana „Grota” Roweckiego. Zbiory specjalne 
Biblioteki, czyli wspominane muzealia i archiwalia 
oraz druki medyczne wydane do 1945 r., mieszczą 
się w budynku dawnego Oddziału Chirurgicznego 
Szpitala Ujazdowskiego przy ulicy Jazdów 1A, tuż 
przed Zamkiem Ujazdowskim. Powstały pod koniec 
XIX w. pawilon chirurgiczny, w czasie okupacji bę‑
dący siedzibą szpitala, zniszczony w czasie powsta‑
nia warszawskiego i zaniedbany po wojnie, został 
w połowie lat 70. przyznany Bibliotece przez ów‑
czesnego prezydenta Warszawy. Staraniem dyrek‑
tora Biblioteki profesora Janusza Kapuścika został 
odremontowany i przystosowany do potrzeb Działu 

S iedemdziesiąt lat istnienia Głównej Biblioteki 
Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie 

tworzy historię nieustającego rozwoju – od budowy 
w trudnych latach powojennych, poprzez gwałtow‑
ne przemiany w latach narodzin nowoczesnej infor‑
macji naukowej i systematyczne unowocześnianie 
w ostatnim dwudziestoleciu, aż do chwili obecnej.

Twórcą i pierwszym dyrektorem Biblioteki 
jest profesor Stanisław Konopka, który w czerw‑
cu 1945 r., zaraz po uwolnieniu z obozu Gross‑Ro‑
sen, został wyznaczony do organizacji medycznego 
życia bibliotecznego w Polsce i zbudowania nowej 
centralnej biblioteki medycznej. Konopka nie tyl‑
ko nadzorował prace nad ratowaniem i zabezpie‑
czaniem resztek księgozbiorów, ocalonych z pożogi 
wojennej, ale też sam wielokrotnie jeździł po kraju 
z plecakiem, zbierając często bezcenne druki. Dzię‑
ki zabiegom profesora Konopki powstała Bibliote‑
ka, w której zbiorach można współcześnie spotkać 
książki unikalne, niespotykane w Polsce, a i rzadko 
widziane w magazynach bibliotek na świecie.

Biblioteka zgodnie z wizją pierwszego dyrekto‑
ra miała obok funkcji bibliotecznych spełniać funk‑
cje muzealne, gromadząc i dokumentując nie tylko 
piśmiennicze źródła do badań nad historią medy‑
cyny. Konopka zapoczątkował politykę zakupów 
dzieł sztuki, starych narzędzi lekarskich czy pamią‑
tek po lekarzach. W ten sposób w Bibliotece znala‑
zły się bezcenne portrety lekarzy autorstwa Stani‑
sława Witkiewicza, będące zakupami od ich żon, 
a także kolekcja okularów, kupionych od prywat‑
nego kolekcjonera, z których najstarsze pochodzą 
z XVII wieku. Za pieniądze pozyskiwane z mini‑
sterstwa zdrowia i z funduszy przeznaczonych na 
działalność Biblioteki kupowano także archiwalia, 
dokumenty polskiego życia medycznego, głównie 
z XVIII i XIX w. W Bibliotece powstało obszerne ar‑
chiwum, do którego przez całe lata przyjmowane 

Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki 
w Warszawie

Wojciech Giermaziak

Główna Biblioteka Lekarska im. St. Konopki w Warszawie
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Zbiorów Specjalnych. Dziś na Trakcie Królewskim 
można podziwiać zabytkowy pawilon z pięknym 
wnętrzem ekspozycyjnym, prezentującym skarby 
zgromadzone w ciągu kilkudziesięciu lat działalno‑
ści Biblioteki. Z wyjątkowych zbiorów korzystają 
historycy medycyny z kraju i zagranicy.

Obecnie Główna Biblioteka Lekarska jest nowo‑
czesną skomputeryzowana biblioteką specjalistycz‑
ną. Jej księgozbiór liczy 500 tys.woluminów, które 
stanowią publikacje z zakresu medycyny, farmacji, 
nauk biomedycznych oraz historii nauk medycz‑
nych. Najcenniejsze zbiory zostały przez ministra 
kultury zaliczone do narodowego zasobu biblio‑
tecznego, jako druki bezcenne dla dziedzictwa na‑
rodowego.

W Dziale Bibliografii Medycznych tworzona jest 
komputerowa baza danych Polska Bibliografia Le‑
karska, rejestrująca polską literaturę naukową, kli‑
niczną i fachową medyczną i nauk pokrewnych, 
a także dotyczącą organizacji zdrowia i popularną 
literaturę medyczną z zakresu oświaty zdrowotnej. 
Za pomocą bazy można m.in. sporządzić zestawie‑
nia literatury na konkretny temat.

W szerokiej działalności informacyjnej Bibliote‑
ki wykorzystywany jest Centralny Katalog Czaso‑
pism Zagranicznych w Polskich Bibliotekach Me‑
dycznych oraz Katalog Osobowy Lekarzy, a także 
bazy: Biogram, zawierająca informacje biograficz‑
ne o osobach związanych z medycyną, notowa‑
nych w polskim piśmiennictwie, oraz Tez‑MeSH, 
która jest polską wersją amerykańskiego tezauru‑
sa, najbardziej znanego i uznanego języka informa‑
cyjno‑wyszukiwawczego w środowiskach medycz‑
nych. W Bibliotece dostępne są również zagraniczne 
bazy czasopiśmiennicze, udostepniające pełne tek‑
sty artykułów publikowanych w obcej literaturze 
medycznej.

Od 2002 r. Główna Biblioteka Lekarska pełni rolę 
Centrum Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 
gromadząc dokumenty i publikacje z zakresu me‑
dycyny i nauk pokrewnych oraz publikacje doty‑
czące organizacji ochrony zdrowia w poszczegól‑
nych krajach.

Wykorzystując bogate zbiory oraz własne i za‑
graniczne bazy biomedyczne, przygotowywane są 
informacje faktograficzne, bibliograficzne, zestawy 
tematyczne piśmiennictwa, wykonywane są odbit‑
ki kserograficzne i skany, przesyłane drogą elektro‑
niczną do użytkowników na całym świecie.

Biblioteka udostępnia swoje zbory w dwóch czy‑
telniach, w siedzibie przy ulicy Chocimskiej oraz 
w Czytelni Działu Zbiorów Specjalnych.

Oddziały terenowe GBL

W działalności biblioteczno‑informacyjnej waż‑
ną rolę odgrywają oddziały terenowe Biblioteki, 

które powstawały w ciągu wielu lat, poszerzając za‑
sięg jej działalności na cały kraj. Pierwsze oddziały 
zaczęto tworzyć w połowie lat 50. XX w. na wnio‑
sek lokalnych środowisk medycznych i przy pomo‑
cy regionalnych oddziałów Polskiego Towarzystwa 
Lekarskiego. Obecnie działa 14 oddziałów tereno‑
wych GBL, z których zbiorów korzystają lekarze, 
farmaceuci, pielęgniarki i rehabilitanci oraz studen‑
ci nauk medycznych.

Historia powstania oddziałów terenowych się‑
ga czasów powojennych, kiedy pierwszy dyrek‑
tor i założyciel Głównej Biblioteki Lekarskiej, prof. 
Stanisław Konopka, zaczął myśleć o rozszerzeniu 
działalności biblioteki na cały kraj. Wzorując się na 
rozwiązaniach amerykańskich, myślał o utworze‑
niu centralnej biblioteki medycyny i rozbudowanej 
sieci bibliotek. Zamysł ten zaczął realizować poprzez 
wieloletnie tworzenie podstaw kadrowo‑organiza‑
cyjnych i materialnych biblioteki centralnej, jedno‑
cześnie tworząc potencjał dla realizacji utworzenia 
i zorganizowania oddziałów terenowych. Według 
założenia profesora oddziały terenowe GBL miały 
powstać w miastach wojewódzkich, gdzie nie ist‑
niały naukowe biblioteki medyczne, a kadra lekarzy 
i pracowników służby zdrowia w tamtym okresie 
miała bardzo ograniczony dostęp do współczesnej 
wiedzy fachowej.

W 1955 r. starania te zostały uwieńczone sukce‑
sem i do statutu GBL minister zdrowia wprowadził 
zapis w brzmieniu „Biblioteka może posiadać od‑
działy terenowe”. Stworzyło to podstawy prawne 
do tworzenia oddziałów terenowych GBL.

Organizowanie oddziałów w tych latach było 
bardzo trudne. Lokalizowano je często w starych, 
nieodpowiednich pomieszczeniach, brakowało pie‑
niędzy, książek, sprzętu. Jednak zapał nie tylko pro‑
fesora, ale także lokalnych środowisk lekarskich 
pozwolił pokonać pierwsze trudności. Pomoc ma‑
terialna i organizacyjna udzielana była przez to‑
warzystwa lekarskie, szpitale, urzędy i osoby pry‑
watne. I tak w 1955 r. utworzono cztery pierwsze 
oddziały terenowe GBL: w Katowicach, Kielcach, 
Olsztynie i Rzeszowie. Na obszarze tych trzech wo‑
jewództw nie funkcjonowały uczelnie medyczne 
z naukową biblioteką, wyjątek stanowiły Katowice, 
gdzie ze względu na bardzo liczną kadrę medyczną 
wskaźnik nasycenia literaturą medyczną na tym te‑
renie był niższy niż w wielu innych regionach, po‑
mimo istnienia na Śląsku dużej Biblioteki Akade‑
mii Medycznej.

Następne oddziały terenowe GBL zaczęto two‑
rzyć w latach 60. na wnioski lokalnych władz 
i środowisk lekarskich skierowane na ręce mini‑
stra zdrowia i dyrektora GBL. Powstały wówczas 
następne trzy: w Koszalinie, Opolu i Bydgoszczy. 
W tym czasie organizacja bibliotek była łatwiejsza 
ze względu na zebrane wcześniej doświadczenia 
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oraz bardziej ustabilizowane warunki materialne 
i organizacyjne nie tylko GBL, ale całej służby zdro‑
wia. Niemniej pomoc władz lokalnych i środowisk 
lekarskich były nie do przecenienia. O ogromnym 
zaangażowaniu pracowników tworzonych oddzia‑
łów świadczy m.in. fakt, że np. w Opolu do momen‑
tu uzyskania odpowiedniego lokalu książki i cza‑
sopisma były przez pewien czas przechowywane 
i opracowywane w prywatnym mieszkaniu kierow‑
nika Oddziału.

Trzy kolejne oddziały: w Częstochowie, Kali‑
szu i Zielonej Górze powstały w początkach lat 80., 
na co miały wpływ coraz bardziej świadome ambi‑
cje władz regionalnych dążących do rozwoju i po‑
siadania na swoim terenie instytucji kulturalnych 
i naukowych. Jednak przełom w rozwoju oddzia‑
łów terenowych GBL nastąpił w końcu lat 80. i po‑
czątku 90. W tym okresie rozbudzone i nieodwra‑
calne procesy demokratyzacji kraju przyczyniły się 
do rozwoju naukowego i kulturalnego, a władze lo‑
kalne starały się na swoim terenie zaspokoić potrze‑
by w tym zakresie. Dotyczyło to również bibliotek 
medycznych. Spośród 49 ówczesnych województw 
tylko 20 miało naukowe biblioteki medyczne: aka‑
demickie, instytutowe lub oddziały GBL. Większość 
tych placówek skupiała się w kilkunastu miastach. 
Wniosek był jeden, a mianowicie w ponad poło‑
wie województw w kraju lekarze i inni pracowni‑
cy służby zdrowia nie mieli bezpośredniego dostępu 
do najnowszej literatury fachowej i musieli poszuki‑
wać jej w innych odległych ośrodkach. Dlatego też 
na możliwość utworzenia nowych oddziałów GBL 
odpowiedziało aż kilkanaście województw, jednak‑
że tylko siedem z nich było w stanie zapewnić odpo‑
wiednie warunki lokalowe i techniczne, umożliwia‑
jące prowadzenie działalności bibliotece naukowej. 
I tak w 1989 r. zarządzeniem ministra zdrowia zo‑
stało powołanych siedem nowych oddziałów tere‑
nowych GBL w: Bełchatowie, Bielsku‑Białej, Elblą‑
gu, Gorzowie Wlkp., Radomiu, Słupsku i Toruniu. 
Tak jak poprzednio, tak i tym razem uzyskaliśmy 
wsparcie i pomoc ze strony władz terenowych i sa‑
morządowych, co pozwoliło oddziałom na szyb‑
kie podjęcie kompleksowej obsługi użytkowników.

Obecnie Główna Biblioteka lekarska posiada 
14 oddziałów terenowych. Z szesnastu, które po‑
wstawały na przestrzeni tych wielu lat, dwa zostały 
zlikwidowane z przyczyn niezależnych od Głównej 
Biblioteki Lekarskiej. Kryzysy ekonomiczne, któ‑
re nie omijały również nas jako biblioteki podległej 
Ministerstwu Zdrowia, spowodowały okrojone fi‑
nansowanie naszej działalności, co odbiło się ko‑
niecznością likwidacji dwóch z nich: w Olsztynie 
oraz w Rzeszowie.

Oddziały posadowione są najczęściej na tere‑
nie szpitali i izb lekarskich, dlatego lokale są róż‑
ne – od małych i skromnych do rozbudowanych 

przestrzennie, o atrakcyjnych wnętrzach. Jako 
przykład można podać byłą siedzibę Oddziału GBL 
w Opolu, który do 1997 r. mieścił się w historycz‑
nym budynku XVI‑wiecznego klasztoru z piękny‑
mi kasetonowymi stropami i zabytkowymi plafona‑
mi oraz przylegającą do budynku dawną kaplicą św. 
Wojciecha, do której wejście znajdowało się bezpo‑
średnio z Biblioteki. Wiąże się z tym ciekawostka, 
a mianowicie pracownice podczas porządkowania 
pomieszczenia po dawnej kaplicy znalazły wśród 
gruzów ludzką czaszkę pochodzącą z okresu XVI‑
‑wiecznej działalności klasztoru.

Obecnie działalność Oddziałów terenowych GBL 
opiera się na ciągle rozbudowywanym księgozbiorze 
i nowoczesnych systemach informacyjnych, w za‑
kres których wchodzą komputerowe bazy biblio‑
graficzne i czasopiśmiennicze.

Na tej podstawie przygotowywane są informacje 
faktograficzne, bibliograficzne, zestawy tematycz‑
ne piśmiennictwa, przesyłane również na życzenie 
użytkownika drogą elektroniczną.

Ze względu na powszechną dostępność i ogól‑
nomedyczny profil zbiorów z usług oddziałów ko‑
rzysta szeroki krąg użytkowników. Oprócz lekarzy, 
farmaceutów, pielęgniarek, pracowników nauki 
i studentów kierunków medycznych biblioteka słu‑
ży całemu lokalnemu środowisku zajmującemu się 
szeroko pojętą ochroną zdrowia.

Oddziały poprzez swoją otwartość i uczestnictwo 
w życiu społeczno‑kulturalnym swoich miast wpi‑
sały się na stałe w pejzaż lokalnego życia kulturalne‑
go i naukowego. Przykładem są organizowane przez 
niektóre z nich wystawy i prelekcje przybliżające 
działalność naukową, a często też artystyczną wy‑
bitnych polskich lekarzy, m.in. doktora Becka, Ma‑
tlakowskiego czy Biegańskiego, przygotowywanie 
corocznych wystaw książki medycznej na Uniwer‑
sytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, udział 
w pracach i konferencjach lokalnych ogniw Stowa‑
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Za swą działal‑
ność, aktywność i współpracę niektórzy z pracow‑
ników oddziałów zostali uhonorowani przez lokalne 
środowiska lekarskie wyróżnieniami i oficjalnymi 
podziękowaniami, m.in. w Katowicach przez Okrę‑
gową Radę Lekarską czy w Częstochowie przez To‑
warzystwo Lekarskie Częstochowskie.

Prezentując w skrócie ogólną historię powsta‑
nia i działalności oddziałów terenowych GBL, warto 
przedstawić kilka z nich jako przykład różnorodno‑
ści w zaspokajaniu potrzeb i oczekiwań użytkowni‑
ków w zależności od miejsca posadowienia bibliote‑
ki. Inne potrzeby i oczekiwania są w miastach, gdzie 
istnieje kilka jednostek leczniczych z dużymi szpi‑
talami klinicznymi i innymi ośrodkami naukowymi, 
a inne w miastach o niewielkim zapleczu jednostek 
ochrony zdrowia. Jednakże wspólnym mianow‑
nikiem dla wszystkich jest świadczenie pakietu 
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nowoczesnych usług informacyjno‑bibliotecznych 
dla wymagającego odbiorcy, jakim jest szeroka rze‑
sza pracowników ochrony zdrowia.

Oddział w Katowicach

Przedstawiając historię powstawania i współcze‑
sną działalność oddziałów, posłużę się przykładem 
Oddziału w Katowicach. Obecnie jest on najwięk‑
szą naszą placówką i na jego przykładzie zobrazuję 
możliwości w zakresie usług informacyjno‑biblio‑
tecznych, jakie jesteśmy w stanie zaoferować użyt‑
kownikowi.

Jak już wcześniej wspomniano, Oddział został 
powołany zarządzeniem ministra zdrowia z 9 kwiet‑
nia 1955 r. Utworzenie Oddziału GBL w Katowicach 
przyjęte zostało z uznaniem i wdzięcznością przez 
miejscowe środowisko medyczne, liczące już wów‑
czas ponad 2 tys. lekarzy i mające wieloletnie tra‑
dycje bibliofilskie.

Już w okresie międzywojennym działała w Ka‑
towicach Biblioteka im. dr. Józefa Rostka, założona 
w latach 20. XX w. Miała ona swój lokal, czytelnię, 
bibliotekarza – dr. med. Maksymiliana Wilimow‑
skiego i ponad 2 tys. zbiorów udostępnianych do 
1939 r. Równolegle w Sosnowcu działała Biblio‑
teka Towarzystwa Lekarskiego Zagłębia Dąbrow‑
skiego. Tradycję kontynuowała Biblioteka Okręgo‑
wej Izby Lekarskiej (OIL) w Katowicach, otwarta 
15.06.1946 r. O potrzebie posiadania przez lekarzy 
własnej biblioteki świadczą artykuły zamieszcza‑
ne w ówczesnej prasie, np. w Śląskiej Gazecie Le‑
karskiej z 1 czerwca 1946 r. czytamy następujący 
apel: „Izba tworzy bibliotekę lekarską i posiada już 
700 tomów. Wzywamy Kolegów o dalsze datki ce-
lem uzupełnienia zbiorów”. Biblioteka OIL w Kato‑
wicach istniała do czasu rozwiązania Izby w 1951 r.

Zachowane zbiory tych trzech regionalnych bi‑
bliotek lekarskich wcielono do księgozbioru po‑
wstającego Oddziału GBL w Katowicach. Jego uru‑
chomienie było więc uwieńczeniem starań wielu 
pokoleń śląskich lekarzy o własną bibliotekę w re‑
gionie. Oddział posiadał dotychczas dwie siedziby. 
Pierwsza mieściła się w centrum Katowic, w ka‑
mienicy przy ul. Warszawskiej 6, gdzie Bibliote‑
ka działała przez wiele lat. Z biegiem czasu ciasnota 
zajmowanego lokalu znacząco ograniczała działal‑
ność placówki. Starania o nową lokalizację zosta‑
ły uwieńczone sukcesem i w 1985 r. otrzymaliśmy 
pomieszczenia w nowo wybudowanym budynku 
Domu Lekarza w Katowicach. Obecnie stanowi on 
siedzibę Śląskiej Izby Lekarskiej, Polskiego Towa‑
rzystwa Lekarskiego oraz Oddziału Głównej Biblio‑
teki Lekarskiej, pełniąc funkcję centrum dydaktycz‑
no‑szkoleniowego regionu.

Jednym z pierwszych kierowników Oddzia‑
łu (1955–1973) został lekarz ftyzjatra – dr Adam 

Parliński – postać znana w środowisku medycz‑
nym Katowic, wieloletni kierownik Miejskiej Przy‑
chodni Przeciwgruźliczej, konsultant wojewódzki 
ds. gruźlicy, wieloletni sekretarz Polskiego Towa‑
rzystwa Lekarskiego w Katowicach. W bibliote‑
karstwie zasłużył się staraniem o profil zbiorów 
odpowiadający potrzebom środowiska i dbałością 
o łatwą dostępność biblioteki dla użytkowników. 
Swoją funkcję kierownika Oddziału GBL w Kato‑
wicach pełnił 17 lat.

Spośród zasłużonych pracowników Oddziału 
trzeba wspomnieć również mgr Magdalenę Wal‑
czak, zatrudnioną w latach 1984–1992 na stano‑
wisku kustosza, wybitnego bibliografa z doskonałą 
znajomością specyfiki bibliotekarstwa medyczne‑
go. Przyczyniła się ona do znaczącego podniesienia 
i unowocześnienia poziomu usług informacyjnych 
świadczonych przez Oddział, ożywiając i ułatwia‑
jąc kontakty z naukowcami zagranicznymi, często 
pozyskując tą drogą materiały niedostępne w kraju.

Dzięki zaangażowaniu pracowników, znajomo‑
ści nowoczesnego bibliotekarstwa i otwartości na 
nowe techniki informacyjne Oddział bardzo szyb‑
ko się rozwijał i stał się bardzo popularnym w śro‑
dowisku lekarskim miejscem do pozyskiwania źró‑
deł współczesnej wiedzy medycznej.

Obecnie księgozbiór Oddziału liczy ponad 40 tys. 
wol. Zasób wydawnictw ciągłych zgromadzonych 
w wersji drukowanej obejmuje 761 tytułów czaso‑
pism, w tym 113 tytułów periodyków zagranicz‑
nych i 648 tytułów czasopism polskich. Bieżąco 
wpływa 285 tytułów czasopism.

Oprócz tradycyjnych rodzajów dokumentów 
gromadzonych w bibliotece, takich jak: wydawnic‑
twa zwarte, ciągłe i mikroformy, pojawiły się nowe 
typy materiałów bibliotecznych spowodowane po‑
stępem techniki, zmieniającym formę przekazów 
myśli ludzkiej. Do nowych kategorii materiałów 
bibliotecznych gromadzonych w Oddziale należą: 
dokumenty elektroniczne (płyty CD ROM, pen‑
drive) oraz dokumenty słuchowo‑oglądowe (ka‑
sety video).

Profil gromadzonych materiałów z założenia 
obejmuje wydawnictwa z zakresu nauk o zdro‑
wiu: medycyny, farmacji, stomatologii, pielęgniar‑
stwa, położnictwa, rehabilitacji, dietetyki, analityki 
medycznej i kosmetologii. Ściśle medyczny pro‑
fil gromadzonego piśmiennictwa Biblioteka posze‑
rza o dziedziny pokrewne, zwłaszcza z działu nauk 
społecznych, przyrodniczych oraz z zakresu meto‑
dyki i techniki pracy umysłowej (np. psychologii, 
pedagogiki, prawa, socjologii, filozofii, biochemii, 
biofizyki, biologii i in.). W strukturze księgozbioru 
uwypukla się ponadto specjalności związane z wa‑
runkami regionalnymi (np. ratownictwo górnicze, 
ochrona środowiska). Charakter użytkowy księ‑
gozbioru wyznaczają dodatkowo aktualne trendy 
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edukacyjne i moda, powodujące zwiększone zapo‑
trzebowanie czytelników na lektury doraźne, zwią‑
zane tematycznie z problemami bieżącymi (np. wy‑
mogi Unii Europejskiej, kolejne reformy zdrowia, 
zmiany aktów prawnych) czy też z zagadnieniami 
popularyzowanymi przez media.

Publiczny charakter Oddziału wyznacza też dużą 
rozbieżność typu księgozbioru. Istnieje potrzeba 
gromadzenia podręczników o odmiennym pozio‑
mie ich opracowania, uwzględniającym zróżnico‑
wane stopnie przygotowania czytelników.

Udostępnianie zbiorów jest podstawowym ele‑
mentem działalności każdej biblioteki, a organiza‑
cja pracy na tym odcinku rzutuje na ocenę jakości jej 
usług. Przyjęte formy udostępniania zbiorów zależ‑
ne są od funkcji, jakie pełni dana biblioteka.

W Oddziale GBL w Katowicach, tak jak i w pozo‑
stałych naszych placówkach, realizowane są wszyst‑
kie formy udostępniania: prezencyjne, na zewnątrz 
– miejscowe i zamiejscowe oraz wolny dostęp do 
zbiorów obejmujących kilka tysięcy dokumentów 
z zakresu księgozbioru podręcznego, wydawnictw 
informacyjnych i czasopism bieżących.

Udostępnianie prezencyjne jest najczęściej re‑
alizowaną formą wypożyczeń. W Oddziale wszy‑
scy chętni mogą korzystać ze zbiorów w czytelni 
– bez żadnych ograniczeń. Wśród odwiedzających 
czytelnię najliczniejszą grupę stanowią nauczycie‑
le i uczniowie szkół pomaturalnych, a także stu‑
denci (ok. 70%) i to nie tylko kierunków medycz‑
nych (np. również prawa, politechniki, ekonomii). 
W ostatnich latach obserwuje się znaczący, nawet 
wielokrotny wzrost udostępniania prezencyjnego 
zbiorów. Zjawisku temu sprzyja możliwość samo‑
dzielnego korzystania w czytelni z komputerowych 
baz bibliograficznych. Dostęp do baz stał się nieoce‑
nionym źródłem informacji dla stale rosnącej licz‑
by użytkowników.

Do wypożyczeń na zewnątrz Biblioteki uprawnie‑
ni są tylko praktycy służby zdrowia z wykształceniem 
wyższym oraz pracownicy naukowi reprezentujący 
różne zawody, jednak o profilu pośrednio związanym 
z medycyną. Wśród wypożyczających na zewnątrz 
przytłaczającą większość stanowią lekarze medycy‑
ny ubiegający się o specjalizacje i doktoranci (86%).

Inną formą udostępniania zbiorów jest wypoży‑
czanie zamiejscowe, tzw. wypożyczanie międzybi‑
blioteczne, zapewniające użytkownikom dostęp do 
cudzych zbiorów i zobowiązujące jednocześnie bi‑
bliotekę do realizacji zamówień innych instytucji – 
na zasadzie wzajemności. Inaczej mówiąc, ideą wy‑
pożyczania zamiejscowego jest stworzenie każdemu 
czytelnikowi dogodnego dostępu do dokumentów 
źródłowych, bez względu na miejsce ich lokalizacji.

Na tym odcinku również notuje się ciągły, pra‑
wie pięciokrotny wzrost usług. Wzrost ten jest ści‑
śle powiązany z ilością wykonywanych w Oddziale 

zestawień tematycznych. Czytelnicy, otrzymując 
w krótkim czasie informację o piśmiennictwie na 
interesujący ich temat, oczekują pomocy w rów‑
nie szybkim i niezawodnym dostępie do materia‑
łów źródłowych. Jest to możliwe dzięki technicznej 
modernizacji biblioteki, zwłaszcza dzięki rozwojo‑
wi zaplecza reprograficznego, udostępnieniu ka‑
talogów on‑line oraz sprawnie działającej poczcie 
elektronicznej, umożliwiającej przesyłanie skanów 
w formacie PDF. Liczy się też duże zaangażowanie 
bibliotekarzy, pilnie realizujących zamówienia z in‑
nych placówek, w myśl zasady, że przydatna infor‑
macja, to informacja w porę udzielona. Katowicki 
Oddział GBL stara się również realizować zamówie‑
nia innych placówek w dniu ich otrzymania.

Forma wypożyczeń zamiejscowych będzie się na‑
dal dynamicznie rozwijała, ponieważ dokumentów 
źródłowych przybywa w zawrotnym tempie. Żadna 
z bibliotek nie ma najmniejszych szans na zgroma‑
dzenie ich w ilości gwarantującej zaspokojenie po‑
trzeb środowiska, gdyż brakuje nie tylko środków na 
zakupy, ale i powierzchni magazynowej.

Warunkiem koniecznym, aby wypożyczanie było 
możliwe, jest profesjonalna informacja naukowa. 
W Oddziale GBL w Katowicach prowadzona jest 
w oparciu o katalogi własne oraz serwery baz da‑
nych udostępniane przez Główną Bibliotekę Lekar‑
ską w Warszawie, katalogi on‑line oraz obce bazy 
czasopiśminnicze. Bardzo ważnym źródłem wiedzy 
są również pełnotekstowe czasopisma i podręczniki 
zagraniczne udostępniane elektronicznie.

Obok informacji rzeczowych, bibliotecznych 
i tekstowych, główną dziedzinę pracy Oddziału GBL 
w Katowicach stanowią informacje bibliograficzne. 
Najbardziej pożądany przez dzisiejszych czytelni‑
ków jest typ informacji bibliograficznych polega‑
jący na opracowaniu przez bibliotekarza gotowych 
wykazów piśmiennictwa na dowolny temat. W cią‑
gu roku wykonuje się ponad tysiąc tematycznych 
zestawień bibliograficznych. Jak już wspominano, 
zapotrzebowanie na ten rodzaj informacji teksto‑
wej stale wzrasta.

W katowickim Oddziale GBL wykorzystywane 
są sprawdzone i ciągle udoskonalane metody kom‑
pleksowej obsługi użytkowników, łączącej możli‑
wości, jakie daje nowoczesna technologia z trady‑
cyjnymi zadaniami. Bogata oferta usługowa sprawia, 
że Biblioteka traktowana jest jako fachowy pośred‑
nik w przekazywaniu wiedzy, ceniony w środowi‑
sku „specjalista” z zakresu informacji medycznej.

Oddział w Częstochowie

Oddziałem średniej wielkości powstałym w od‑
miennym czasie i innych warunkach polityczno‑
‑gospodarczych jest Oddział GBL w Częstocho‑
wie. Powołany został w 1982 r. decyzją ministra 



254 Tom 70 · nr 5 · 2014

zdrowia, a decyzję tę poprzedziły kilkuletnie sta‑
rania częstochowskiego środowiska lekarskiego, 
władz miejskich i wojewódzkich. W bieżącym roku 
Oddział obchodził 30 lat istnienia i nierozerwalnie 
wpisał się w historię miasta oraz związał z lokalnym 
środowiskiem medycznym i kulturalnym.

Swoją działalność Biblioteka rozpoczęła w zabyt‑
kowym budynku, w którym żył i pracował dr Wł. 
Biegański, znany lekarz częstochowski. W budyn‑
ku tym mieściło się również Towarzystwo Lekar‑
skie, z którym Oddział w Częstochowie miał bardzo 
ożywione kontakty, organizując wspólnie wystawy 
czy zebrania naukowe. Jedna z takich wystaw była 
poświęcona właśnie dr. Wł. Biegańskiemu.

Oddział rozpoczynał działalność, dysponując 
1155 wol. opracowanych książek i 763 wol. rocz‑
ników czasopism. Na księgozbiór ten złożyły się 
przekazane Oddziałowi zbiory z Biblioteki Towarzy‑
stwa Lekarskiego oraz około 500 wol. wydawnictw 
przekazanych przez GBL w Warszawie. Wzmianki 
w prasie w pierwszym okresie istnienia przyczyniły 
się znacząco do rozpropagowania naszej działalno‑
ści w zakresie usług biblioteczno‑informacyjnych. 
Z biegiem czasu zbiory zwiększały się i przybywało 
czytelników, Oddział zyskiwał uznanie w środowi‑
sku i stał się nieodłącznym elementem w kształce‑
niu podyplomowym lekarzy.

Jednak w 1991 r. w losy Biblioteki wplotły się 
przemiany dokonujące się w Polsce. Właściciel bu‑
dynku, który odkupił dom od spadkobierców dr. 
Biegańskiego, zażądał opłaty czynszu w takiej wy‑
sokości, że dalszy byt Oddziału stał się zagrożony. 
Rozpoczęto poszukiwania nowego pomieszczenia. 
Okres był bardzo trudny, gdyż podobny los dotknął 
wiele innych instytucji kulturalnych i placówek 
służby zdrowia w mieście. Jak bardzo losy Bibliote‑
ki były bliskie środowisku, świadczył fakt, że w po‑
szukiwanie lokalu włączyły się instytucje medycz‑
ne, władze miasta, lekarze, a nawet osoby prywatne. 
Dzięki zaangażowaniu się w tę sprawę lekarza woje‑
wódzkiego i przychylności dyrekcji Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego, podjęto najkorzystniej‑
szą decyzję, a mianowicie umieszczenia Oddziału 
w tym właśnie obiekcie. Biblioteka stała się jedną 
z części szpitala, a dla wielu młodych lekarzy, któ‑
rzy podejmowali pracę w nowo otwartej placówce 
i przygotowywali się do specjalizacji I i II stopnia, 
była miejscem bezpośredniego dostępu do facho‑
wej literatury medycznej.

Biblioteka zyskiwała coraz większe uznanie 
w środowisku, rozwijała się. Ze względu na do‑
stępność i ogólnomedyczny profil zbiorów z usług 
Oddziału korzysta szeroki i bardzo zróżnicowany 
krąg użytkowników.

Oprócz lekarzy odbiorcami usług bibliotecznych 
są pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, far‑
maceuci, rehabilitanci, fizjoterapeuci, psycholodzy, 

dietetycy, pracownicy naukowi, studenci, a także 
uczniowie szkół o profilu medycznym.

Personel Oddziału służy pomocą metodyczną 
w przygotowywaniu prac licencjackich i magister‑
skich, poradami bibliograficznymi, pośrednictwem 
w przekazywaniu informacji z GBL w Warszawie 
i z innych placówek.

Wskutek wzrastających kosztów i skromnego 
budżetu wielokrotnie jeszcze na przestrzeni lat zda‑
rzało się, że zmuszeni byliśmy do poszukiwania fi‑
nansowego wsparcia, by nie obniżać poziomu usług 
Oddziału. Nasze problemy spotykały się ze zrozu‑
mieniem lokalnej społeczności medycznej, a sygna‑
lizowane trudności Oddziału znajdowały żywy od‑
dźwięk w miejscowej prasie. W pomieszczeniach 
udostępnionych nam przez Wojewódzki Szpital Spe‑
cjalistyczny Biblioteka działała 20 lat.

W roku 2010 r. rozpoczął się następny etap – 
kolejna przeprowadzka. Połączono dwa szpitale 
wojewódzkie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 
i Wojewódzki Szpital Zespolony oraz podjęto de‑
cyzję o przeniesieniu Biblioteki ze Szpitala Specja‑
listycznego do Szpitala Zespolonego, znajdującego 
się w sąsiedniej dzielnicy miasta.

Mimo protestów i petycji wnoszonych przez le‑
karzy i pielęgniarki, przeniesiono Bibliotekę do in‑
nych pomieszczeń, mniej funkcjonalnych i oddalo‑
nych od oddziałów szpitalnych.

Przeprowadzka odbyła się sprawnie i po miesią‑
cu wznowiono działalność.

W ciągu minionych 30 lat istnienia Oddziału po‑
dejmowane były działania na rzecz różnego rodzaju 
wydarzeń kulturalnych organizowanych w Często‑
chowie przez organizacje samorządowe, np. Urząd 
Miasta, bądź społeczne, np. Towarzystwo Lekar‑
skie Częstochowskie. Jest już tradycją, że kierow‑
nik Biblioteki zapraszany jest na posiedzenia Za‑
rządu Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego, 
a pracownicy często zaangażowani są w organizacje 
i przygotowywanie takich wydarzeń, jak: sesje na‑
ukowe, seminaria, kongresy czy wystawy.

Obecnie Oddział posiada księgozbiór liczący ponad 
7500 wol. druków zwartych oraz 1770 wol. czaso‑
pism, jest nowoczesną Biblioteką, która dalej się roz‑
wija i stara sprostać wyzwaniom związanym z nowy‑
mi technologiami informacyjnymi i bibliotecznymi.

Oddział w Słupsku

W 1992 r., w warunkach rozwijającej się demo‑
kratyzacji kraju i coraz bardziej aktywnej działal‑
ności samorządów terytorialnych, zaczął funkcjo‑
nować Oddział GBL w Słupsku.

Powołany przez ministra zdrowia, na wniosek 
lokalnego środowiska medycznego oraz władz sa‑
morządowych, był jednym z siedmiu, które w tym 
czasie rozpoczęły działalność.
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Oddział na swoją siedzibę otrzymał lokal o po‑
wierzchni ok. 100 m² w biurowcu w centrum mia‑
sta. W tamtym okresie był to jedyny przypadek, 
gdzie biblioteka nie była posadowiona w szpitalu 
lub izbie lekarskiej.

Biblioteka słupska to nieduża placówka, o ka‑
meralnym charakterze i przyjaznym otoczeniu. Jest 
jednym z mniejszych naszych oddziałów, lecz bar‑
dzo prężnie działającym, w pełni spełniającym 
funkcje nowoczesnej biblioteki.

Księgozbiór w dużej części powstał w oparciu 
o zbiory wcześniej działającej Biblioteki Przyszpital‑
nej, a także dary prywatnych ofiarodawców ze śro‑
dowiska lekarskiego. Z darczyńców wspomnieć na‑
leży dr. Tadeusza Zakrzewskiego, który był wielkim 
orędownikiem powstania naukowej biblioteki me‑
dycznej w Słupsku i na początku lat 90. przeka‑
zał Bibliotece książki medyczne o wartości 15 tys. 
dol. Dr Zakrzewski swoją pracę naukową i zawodo‑
wą kontynuował w Stanach Zjednoczonych i Kana‑
dzie. Zawsze pamiętał o Bibliotece i niejednokrotnie 
wspomagał ją darami, przyczyniając się do powięk‑
szania księgozbioru w trudno dostępne wówczas 
wydawnictwa zagraniczne.

Od początku swojego istnienia Oddział zawsze 
spotykał się z dużym poparciem środowiska lokal‑
nego, przychylnością władz i wielkim zaangażo‑
waniem Słupskiej Izby Lekarskiej. Na łamach re‑
gionalnej prasy lekarskiej ukazywały się artykuły 
promujące działalność Biblioteki i zachęcające śro‑
dowisko lekarzy do ofiarowywania darów w postaci 
wydawnictw medycznych. Apele te zawsze spoty‑
kały się z dużym odzewem, a wśród hojnych ofia‑
rodawców byli wybitni przedstawiciele słupskiego 
środowiska lekarskiego.

Na początku działalności Oddziału głównymi 
użytkownikami byli głównie lekarze, co wiązało się 
głównie z nowelizacją programu szkoleń podyplo‑
mowych. Pojawianie się interdyscyplinarnych kie‑
runków medycznych, powstanie gabinetów leka‑
rzy rodzinnych wyzwoliły potrzebę podnoszenia 
swoich kwalifikacji i zdobywania nowych upraw‑
nień zawodowych.

Z biegiem czasu zmiany i przeobrażenia środo‑
wiska medycznego decydowały o zmianie profilu 
użytkowników Biblioteki. Otwarcie nowych kie‑
runków kształcenia studentów w Akademii Pomor‑
skiej w Słupsku sprawiło, że coraz większy procent 
czytelników zaczęli stanowić pielęgniarki i ratow‑
nicy medyczni.

Rozwój oświaty medycznej i zmieniające się ob‑
licze służby zdrowia musi być zintegrowane z dzia‑
łalnością biblioteczno‑informacyjną i edukacyjną 
Oddziału. Należy znać strukturę czytelniczą wła‑
snego otoczenia, poznać jego specyfikę i profil, żeby 
przygotować odpowiednią ofertę usług i właści‑
wie konstruować księgozbiór. Oddział w Słupsku 

spełnia oczekiwania lokalnego środowiska medycz‑
nego i stara się skutecznie zaspakajać potrzeby in‑
formacyjne zgodnie ze zmieniającymi się standar‑
dami w kształceniu, notując co roku coraz więcej 
odwiedzin w Bibliotece.

Biblioteka w Słupsku, tak jak inne oddziały, bu‑
duje profil własnego księgozbioru w oparciu o po‑
trzeby lokalnego środowiska medycznego i nauko‑
wego. W strukturze użytkowników oprócz lekarzy 
i pielęgniarek bardzo liczną grupę stanowią studen‑
ci kierunków medycznych uczelni regionalnych, ta‑
kich jak: Akademia Pomorska oraz Społeczna Szkoła 
Przedsiębiorczości i Zarządzania, kształcące w kie‑
runkach pielęgniarskich, ratownictwa medyczne‑
go, fizjoterapii, edukacji zdrowotnej czy zdrowia 
publicznego.

Przez kolejne lata swojej działalności Bibliote‑
ka w Słupsku sukcesywnie powiększała stan księ‑
gozbioru. Początkowo szeroko rozumiano pojęcie 
– nauki biomedyczne i gromadzono wszystko, co 
w jakimkolwiek stopniu wiązało się z naukami me‑
dycznymi – od psychologii po fizykę. Wraz z rozro‑
stem księgozbioru i rosnącymi kłopotami z maga‑
zynowaniem zbiorów, profil był zawężany. Obecnie 
gromadzi się ściśle książki medyczne, z zastosowa‑
niem selekcji w zakresie nauk pokrewnych, takich 
jak: biologia, chemia, weterynaria, medycyna natu‑
ralna. W zakresie publikacji bieżących piśmiennic‑
twa polskiego dąży się do maksymalnej komplet‑
ności. Natomiast piśmiennictwo obce poddaje się 
dodatkowej selekcji, z położeniem nacisku na ran‑
gę naukową dzieła, pozycję rankingową czasopism 
i uwzględniając w pierwszej kolejności wydawnic‑
twa anglojęzyczne. Powiększył się księgozbiór do‑
tyczący nowych dziedzin w medycynie, jak: ane‑
stezjologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo 
specjalistyczne, opieka paliatywna, psychogeria‑
tria, neonatologia, bromatologia, oświata zdrowot‑
na, zdrowie publiczne.

Biblioteka pełni funkcje informacyjno‑biblio‑
graficzne w oparciu o własny księgozbiór, dostęp‑
ne bazy czasopiśmiennicze i bibliograficzne, a tak‑
że pośrednicząc w udostępnianiu zbiorów innych 
bibliotek medycznych i zasobów bibliotecznych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej.

Trzeba też wspomnieć o wieloletniej ścisłej 
współpracy pomiędzy Oddziałem a Pedagogiczną 
Biblioteką Wojewódzką w Słupsku, co stworzyło 
większe możliwości w zaspokajaniu potrzeb użyt‑
kowników obu bibliotek w dostępie do najnowszej 
literatury fachowej. Pracownicy Oddziału na za‑
proszenie władz Biblioteki bardzo często uczest‑
niczą w różnych imprezach naukowych, oświato‑
wych i kulturalnych organizowanych na jej terenie.

Obecnie księgozbiór Biblioteki liczy około 
5800 wol. druków zwartych oraz ponad 500 wol. 
czasopism.
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Oddział w Ciechanowie

Najmłodszą naszą placówką terenową, powsta‑
łą w warunkach pełnej demokracji i ustabilizowanej 
władzy samorządów, jest powołany w 2005 r. Od‑
dział GBL w Ciechanowie.

Jest jednocześnie drugim Oddziałem, oprócz 
Słupska, który nie jest posadowiony przy szpitalu 
lub izbie lekarskiej. Działa on na terenie Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Wspól‑
ne starania lokalnych władz samorządowych, władz 
uczelni i środowisk lekarskich o pozyskanie dla Cie‑
chanowa Oddziału terenowego GBL spowodowało, 
że na mocy decyzji ministra zdrowia z marca 2005 r. 
Oddział mógł rozpocząć swoją działalność.

Ogromne zasługi przy staraniach o pozyska‑
nie dla Ciechanowa Oddziału GBL miała śp. se‑
nator  Janina Fetlińska1. Była inicjatorką pomysłu 
i z ogromną determinacją dążyła do celu.

Zlokalizowanie Oddziału GBL właśnie na Wydzia‑
le Ochrony Zdrowia PWSZ nie było przypadkowe, 
bowiem Janina Fetlińska – pełniąca wówczas funk‑
cję dyrektora tegoż Wydziału – pragnęła stworzyć 
optymalne warunki rozwoju zawodowego całemu 
lokalnemu środowisku medycznemu, szczególnie 
zaś personelowi pielęgniarskiemu, a Biblioteka miała 
stanowić zaplecze naukowe zarówno dla studentów, 
jak również kadry naukowej rozwijającej się uczel‑
ni. W wyższym polskim szkolnictwie pielęgniarskim 
był to wówczas okres dużych przemian, bowiem, 
weryfikując przed przystąpieniem do Unii Euro‑
pejskiej programy kształcenia, stwierdzono, że nie 
spełniały one wymogów unijnych. Zaproponowano 
zatem możliwość uzupełnienia kwalifikacji zawodo‑
wych pielęgniarek poprzez tzw. studia pomostowe, 
realizowane poprzez projekty unijne, przyspieszając 
akademickie kształcenie pielęgniarek. Ważnym za‑
daniem stało się więc umożliwienie pielęgniarkom 
i studentkom pielęgniarstwa dostępu do najnowszej 
myśli medycznej poprzez możliwość korzystania ze 
zbiorów Głównej Biblioteki Lekarskiej oraz jej baz 
elektronicznych, właśnie w Ciechanowie.

O ogromnej satysfakcji i zadowoleniu z uru‑
chomienia Oddziału niech świadczą słowa wypo‑
wiedziane przez panią senator podczas uroczysto‑
ści otwarcia: „Oto mamy w Ciechanowie Oddział 
Głównej Biblioteki Lekarskiej! Dzisiejsza uroczy‑
stość jest dowodem na to, że marzenia się speł‑
niają; że jeżeli się czegoś bardzo chce i ciężko na to 

pracuje, można wiele osiągnąć” Należy przy tym 
podkreślić ogromną przychylność i poparcie ze 
strony ówczesnych władz uczelni, o czym świad‑
czą słowa ówczesnego rektora PWSZ prof. A. Ko‑
lasy: „Biblioteka jest bardzo ważnym elementem 
kształcenia akademickiego. Dostęp do zbiorów, i to 
dostęp w miejscu, gdzie się studiuje, ma olbrzymie 
znaczenie dla studenta. Ciechanowski Oddział GBL 
daje praktycznie możliwość dostępu do baz danych 
medycznych całego świata, jest ogromną szansą nie 
tylko dla naszych studentów, ale też, a może przede 
wszystkim, dla wykładowców akademickich i ca‑
łego ciechanowskiego środowiska medycznego”.

Jak wcześniej wspomniano, Oddział działa 
w użyczonych nam przez Państwową Wyższą Szko‑
łę Zawodową w Ciechanowie pomieszczeniach o po‑
wierzchni 156 m². Warunki lokalowe stwarzają bar‑
dzo dogodne warunki dla działalności bibliotecznej 
i związanych z tym nowoczesnych usług informa‑
cyjno‑bibliograficznych. Obszerna czytelnia umoż‑
liwiła stworzenie kilku dobrze wyposażonych sta‑
nowisk komputerowych i dostępność do obszernego 
księgozbioru podręcznego.

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z dziedziny 
medycyny i szeroko pojętych nauk pokrewnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem pielęgniarstwa, oraz 
wydawnictwa dotyczące informacji i dokumentacji 
naukowo‑medycznej. Księgozbiór w miarę możli‑
wości finansowych jest aktualizowany zgodnie z za‑
potrzebowaniem grup czytelniczych, głównie stu‑
dentów: pielęgniarstwa, medycyny, ratownictwa, 
farmacji, jak również wyższego i średniego perso‑
nelu medycznego miejscowego szpitala oraz wykła‑
dowców Wydziału Ochrony Zdrowia.

Oddział GBL, w oparciu o własny księgozbiór 
oraz dostępne bazy danych, świadczy nowocze‑
sne usługi biblioteczno‑informacyjne, wykonuje 
zestawienia tematyczne (w wersji wydruku trady‑
cyjnego, bądź elektronicznej), stanowiące cenne 
źródło informacji niezbędne przy pisaniu prac zali‑
czeniowych, semestralnych, licencjackich i magi‑
sterskich. Kadra nauko‑dydaktyczna korzysta z tej 
oferty szczególnie podczas przygotowywania pu‑
blikacji fachowych i prac naukowych oraz podczas 
przygotowań do konferencji naukowych.

Oddział bierze aktywny udział w życiu uczelni, 
m.in. uczestniczy w tzw. Dniach Otwartych Uczel‑
ni, podczas których m.in. w Bibliotece właśnie or‑
ganizowane są prelekcje dla studentów.

1  Fetlińska Janina (1952–2010), dr n. med., pielęgniarka, senator RP VI i VII kadencji, polityk; jako pierwsza polska pielęgniarka odbyła szkolenie spe‑
cjalizacyjne pierwszego stopnia w zakresie medycyny społecznej, specjalizację drugiego stopnia uzyskała zaś w zakresie organizacji ochrony zdrowia; 
również jako pierwsza w Polsce uzyskała w 1986 stopień doktora nauk medycznych w zakresie pielęgniarstwa; ekspert w dziedzinie pielęgniarstwa 
w programie PHARE w zakresie POZ, koordynator wielu programów zdrowotnych; dyrektor Biura Ciechanowskiego Konsorcjum Zdrowia; organiza‑
torka olimpiad pielęgniarstwa, członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego, inicjatorka i wicedyrektor Instytutu Edukacji Zdro‑
wotnej  i Promocji Zdrowia w Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora. Inicjatorka i  dyrektor (od 2001 r.) stworzonego przez siebie Instytutu 
Ochrony Zdrowia w PWSZ w Ciechanowie. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych z zakresu pielęgniarstwa, organizacji zdrowia oraz zdrowia 
publicznego. Określana jako „senator wielkiego serca”. Zginęła w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r., uczest‑
nicząc w obchodach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. [w:] Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku, T. 3, z. 3, red. nauk.  Bożena 
Urbanek, Warszawa 2011, s. 12–22.
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W maju 2010 r., podczas X Kongresu Pielę‑
gniarek Polskich zorganizowanego przez Wydział 
Ochrony Zdrowia PWSZ, otwarto wystawę poświę‑
coną pamięci zmarłej tragicznie senator Janinie Fe‑
tlińskiej. Wystawa została przygotowana przez pra‑
cowników Oddziału GBL w Ciechanowie.

Integracja Oddziału ze środowiskiem nauki i kul‑
tury miasta, a przede wszystkim Uczelni stała się 
faktem. Tradycja zapraszania pracowników Biblio‑
teki na uroczystości uczelniane, takie jak: konferen‑
cje, seminaria naukowe, inauguracje oraz zakończe‑
nie roku akademickiego, ale też wigilii naukowego 
koła studenckiego oraz uczelnianej uroczystości 
wręczania dyplomów ukończenia stała się szcze‑
gólnie miłą i cenną formą kontaktów i współpracy.

Oddział posiada też lokalną promocję, a miano‑
wicie w każdym informatorze wydawanym przez 
PWSZ są zamieszczane informacje o Oddziale, zaś 
opatrzony fotografiami tekst ukazał się również 
w dwóch uczelnianych albumach jubileuszowych.

Obecnie Oddział w Ciechanowie dysponuje 
księgozbiorem wielkości 13 740 wol. książek oraz 
749 wol. czasopism. Co roku prenumeruje około 
100 bieżących tytułów czasopism fachowych.

Powiększający się księgozbiór, dobre warunki 
lokalowe, wzorowa współpraca z lokalnymi ośrod‑
kami nauki sprawiają, że Oddział w Ciechanowie ma 
szanse stać się (po Katowicach) jedną z najszybciej 
rozwijających się naszych placówek.

Jak wyżej pokazano, znaczenie Oddziałów tere‑
nowych ma wielokierunkowy charakter. Różnią się 
miedzy sobą w zależności od miejsca posadowienia 
i potrzeb lokalnej społeczności profilem gromadze‑
nia zbiorów w zakresie nauk biomedycznych, ak‑
tywnością i zasięgiem oddziaływania oraz uczest‑
nictwa w różnych formach działań, ale wszystkie 
na trwałe wpisały się w mapę naukową, kulturalną 
i oświatową swoich miast.

Usługi świadczone przez Oddziały terenowe 
Głównej Biblioteki Lekarskiej pomagają w uzyska‑
niu najnowszej wiedzy z dziedziny szybko rozwija‑
jących się nauk biomedycznych. Są niejednokrotnie 
jedynymi medycznymi bibliotekami naukowymi na 
terenach niektórych województw, warsztatem na‑
ukowym dla studentów nowo powstających wyż‑
szych szkół zawodowych, ogniwem w kształceniu 
podyplomowym dla lekarzy, pielęgniarek i in‑
nych osób związanych z zawodami medycznymi, 
są wreszcie jednostkami kultury na terenie swoje‑
go działania.

Przedstawione tu Oddziały są reprezentanta‑
mi tych grup, które powstawały w różnych okre‑
sach naszej powojennej historii i pozwalają prześle‑
dzić różnice w problemach, z jakimi przyszło im się 
zmierzyć, a także zobrazować ich rozwój i znacze‑
nie dla lokalnych środowisk medycznych.

Otrzymano: 2013.12.04 · Zaakceptowano: 2014.02.15
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K tóż z nas nie chciałby być młody, piękny i bo‑
gaty, a przede wszystkim zdrowy? Sztukę le‑

czenia, której początki giną w niezbadanym mroku 
dziejów, można uznać za pierwszą z nauk doświad‑
czalnych, opartych na racjonalnym związku przy‑
czyny i obserwowalnego skutku. W tym eseju od‑
damy hołd naszym przodkom, którzy stworzyli 
podwaliny pod współczesną medycynę i farmako‑
logię oraz odnotujemy zmianę w podejściu współ‑
czesnej farmakologii naukowej do preparatów me‑
dycyny tradycyjnej.

Od zarania dziejów medycyna i farmacja sta‑
nowiły jedność. Starożytni mistrzowie sztuki me‑
dycznej byli jednocześnie farmaceutami, sami przy‑
gotowywali leki i sprawdzali skuteczność swych 
receptur. Również we współczesnym, wysoko wy‑
specjalizowanym świecie ścisła współpraca między 
lekarzami różnych specjalności a farmakologami 
jest nieodzownym warunkiem postępu w medy‑
cynie; dziś jednak opracowywanie leków i proce‑
dur leczniczych nie jest już dziełem jednostek, ale 
zadaniem dla wielkich zespołów naukowo‑badaw‑
czych, w których przedstawiciele medycyny che‑
micznej (czyli farmakolodzy) odgrywają pierwszo‑
planową rolę.

Najstarsze zapisy na temat medycyny i farmacji, 
które dotrwały do naszych czasów, pochodzą ze sta‑
rożytnego Egiptu. Pierwszym zanotowanym przez 
kroniki medykiem był Imhotep (2650–2600 r. 
p.n.e.), osobisty lekarz paru pokoleń egipskich fa‑
raonów, pełniący jednocześnie funkcję arcykapła‑
na i architekta ich grobowców, co w przypadku 
lekarza może mieć wydźwięk dwuznaczny (ryci-
na 1). Do dziś nie odnaleziono grobu Imhotepa, 
a wraz z jego śmiercią zniknęły jego oryginalne ma‑
nuskrypty, które można by uznać za pierwszą far‑
makopeę; manuskrypty te znane są dziś jedynie 
z nielicznych odpisów. Jak widać, Imhotep zapew‑
nił sobie spokój po śmierci skuteczniej niż faraono‑
wie ukryci w głębi piramid. Gdy miejsce jego wiecz‑
nego spoczynku zostanie odnalezione, będą tam 

Medical pharmacology from antiquity to the present · The article 
presents a brief review of the developments in pharmacology understood 
as a branch of medical science, from antiquity to the present, noting the 
new approach to the preparations used in the traditional medicine.
Keywords: History (K01.400); Traditional medicine (E02.190.488).
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Rycina 1. Imhotep, pierwszy lekarz odnotowany w kronikach,   
2650–2600 p.n.e.
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Rycina 4. Asklepios, bóg medycyny

Rycina 2. Papirus Smith’a, tekst medyczny datowany na ok. 1600 r. p.n.e.

Rycina 3. Papirus Ebersa, tekst medyczny datowany na ok. 1550 r. p.n.e.

zapewne jego oryginalne rękopisy; zyskamy wów‑
czas niezrównane źródło wiedzy o ówczesnych wie‑
rzeniach i medycynie.

Najstarszym znanym tekstem medycznym, któ‑
ry przetrwał do naszych czasów w nielicznych frag‑
mentach, jest Papirus Ginekologiczny z Kahun, da‑
towany na ok. 1800 r. p.n.e., natomiast najstarszym 
zachowanym w całości dokumentem medycznym 
jest tzw. Papirus Smith’a (rycina 2), datowany na 
ok. 1600 r. p.n.e., i prawdopodobnie jest to od‑
pis jednego z manuskryptów Imhotepa. Papirus ma 
4,7 m długości, prawie 500 wierszy tekstu po obu 
stronach i zawiera opisy 48 ran i sposobów ich le‑
czenia oraz inne zalecenia medyczne.

Niewiele młodszy jest Papirus Ebersa (rycina 3), 
datowany na ok. 1550 r. p.n.e. Zwój długości ok. 
20 m daje wszechstronny obraz ówczesnej wiedzy 
medycznej. Zawiera on m.in. recepturę leku na ból 
żołądka: „Weź w równych częściach krowie mleko, 
ziarna zbóż, miód, rozetrzyj, zagotuj i weź w 4 daw‑
kach.” Można mieć wątpliwości, czy lekarstwo to 
było skuteczne, ale inne zalecenie jest niezwykle 
wnikliwe; dotyczy ono traktowania nowotworu 
i mówi: „Nie ruszać”. Zalecenie to jest prekurso‑
rem podstawowej zasady medycyny europejskiej, 
wywodzącej się od Hipokratesa i obowiązującej do 
dziś: „Po pierwsze – nie szkodzić”.

W europejskim kręgu kulturowym nauka i sztu‑
ka wywodzi się z antycznej Grecji. Medycyna, która 
jest zarówno nauką, jak i sztuką, kojarzyła się wów‑
czas z wiedzą tajemną objawianą przez bogów swym 
wybrańcom. W antycznej Grecji bogiem medycy‑
ny był Asklepios, który był jednocześnie patronem 
lekarzy. Pacjenci, niestety, nigdy nie mieli swego 

boskiego opiekuna. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
za stan, w jakim znajduje się dziś posąg Asklepiosa 
(rycina 4) odpowiedzialne są hordy barbarzyńców, 
a nie rozczarowani pacjenci.
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Asklepios był bogiem krzepkim i miał tylu po‑
tomków, że do dziś nie sposób ich się doliczyć; 
w większości patronowali oni różnym aspektom 
zdrowia. Ulubioną córką Asklepiosa była Hygea, bo‑
gini higieny i dobrego zdrowia, dziewczyna solidna 
i stateczna (rycina 5).

Natomiast Panakei, bogini uniwersalnego leku 
(panaceum) nikt jeszcze nie widział; zadowolimy 
się więc grafiką współczesną (rycina 6). Patrząc na 
jej wizerunek, jestem skłonny uwierzyć, że taka 
dziewczyna potrafiłaby uleczyć każdego, ale gdzie 
ją znaleźć?

Nawet jeżeli to bogowie leczą, to ktoś w posta‑
ci materialnej musi zainkasować honorarium; nie‑
zbędni są zatem lekarze. Ojcem europejskiej medy‑
cyny jest Hipokrates (460–370 r. p.n.e.) z greckiej 
wyspy Kos (rycina 7). Nie tylko sam praktykował tę 
sztukę, ale założył też pierwszą szkołę medyczną. 

Dużą wagę przywiązywano wówczas do etyki za‑
wodowej, a każdy adept medycyny musiał skła‑
dać aktualną do dziś przysięgę Hipokratesa, w któ‑
rej zobowiązywał się, między innymi, że „Nigdy 
nie wyrządzi nikomu żadnej szkody”. Zbiór oko‑
ło 60 manuskryptów medycznych przypisywa‑
nych Hipokratesowi i kolejnym pokoleniom jego 
uczniów, znany jako Hippocratic Corpus, jest prze‑
chowywany w Watykanie.

Kontynuatorem tradycji Hipokratesa był Diosko‑
ridis (40–90 r. n.e.), lekarz grecki, który najbardziej 
znany jest z tego, iż opracował farmakopeę leków 
roślinnych zatytułowaną Materia Medica (rycina 8). 
Dzieło Dioskoridisa było opracowane tak doskonale, 
że kopiowano je przez wieki, a nawet współczesne 
poradniki, omawiające popularne roślinne substan‑
cje lecznicze, zachowują ujęcie tematu i sposób pre‑
zentacji wprowadzony przez Dioskoridisa.

Rycina 5. Hygea, bogini higieny i dobrego zdrowia Rycina 6. Panakea, bogini uniwersalnego leku
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W pierwszych wiekach nowej ery Grecja była 
jedną z prowincji Imperium Rzymskiego. Galenus 
z Pergamonu (129–200 r. n.e.), podobnie jak wie‑
lu innych znakomitych twórców greckich, porzucił 
swe rodzinne strony i podążył do centrum ówcze‑
snego świata, do Rzymu. Sławę zdobył jako chirurg, 
ale historia pamięta go przede wszystkim jako pro‑
ponenta stosowania preparatów chemicznych jako 
leków. Galenus zauważył, że ważny jest nie tyl‑
ko sam lek, ale i jego dawka; do dziś aktualne jest 
jego powiedzenie, iż różnica między lekiem a tru‑
cizną polega na wysokości dawki. Historia milczy 
o tym, ilu pacjentów zapłaciło życiem za to odkry‑
cie. Galenus był również teoretykiem; na podstawie 
własnych przemyśleń twierdził, że źródłem choro‑
by mogą być drobnoustroje. Wyprzedził swój czas 
o półtora tysiąclecia, ale nie było wówczas środków 
technicznych (mikroskopu) koniecznych do zwery‑
fikowania tej hipotezy. Na załączonych rysunkach 
widzimy Galenusa przed wizytą u cyrulika (ryci-
na 9a) i po (rycina 9b); jeżeli wizerunki te praw‑
dziwie oddają rzeczywistość, to zgolenie brody jest 
świetnym lekiem na łysienie.

Antyczna Grecja dała światu kanony nauki i sztu‑
ki oraz abstrakcyjne idee żywe do dziś, takie jak de‑
mokracja. Antyczny Rzym przekazał potomnym 

zasady prawa i sprawnego zarządzania państwem. 
Rzymianie nie parali się medycyną, a jedynie opi‑
sywali dokonania innych. Wielkie dzieło Pliniusza 
(23–79 r. n.e.), zatytułowane Naturalis Historiae, 

Rycina 7. Hipokrates z Kos, ojciec medycyny 
europejskiej

Rycina 9 a, b.  
Galenus 
z Pergamonu,  
grafika i rzeźba

Rycina 8. Wiedeńska kopia 
farmakopei leków roślinnych Materia Medica  

z VI wieku n.e.
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ma charakter encyklopedii podsumowującej stan 
wiedzy w I wieku n.e. Dzieło to składa się z 37 roz‑
działów, z których aż 5 poświęconych jest farmacji 
i medycynie (ryciny 10a, 10b).

Zmierzch Cesarstwa Rzymskiego i zdobycze te‑
rytorialne imperium islamskiego sprawiły, iż dzie‑
ła intelektualistów greckich znalazły się w rękach 
zdobywców; stały się one zaczynem rozwoju nauki 
i sztuki w islamskim kręgu kulturowym. Najwybit‑
niejszym przedstawicielem medycyny owego okresu 
był Avicenna (980–1037 r. n.e.), kontynuator myśli 
Hipokratesa i Galenusa, autor około 40 manuskryp‑
tów na temat medycyny i farmacji, między innymi 
„Księgi o Leczeniu” i „Kanonu Medycznego” (ryci-
ny 11a, 11b).

Europejska medycyna i farmakologia odzyska‑
ła światowe przodownictwo pięćset lat później, 
w epoce Renesansu. Idee wypracowane w antycz‑
nej Grecji i Rzymie stały się inspiracją we wszyst‑
kich dziedzinach ówczesnego życia, w tym rów‑
nież w farmacji. Szwajcar, Philippe von Hohenheim, 
zwany Paracelsusem (1493–1541), przywrócił 

i rozwinął ideę Galenusa zastosowania preparatów 
chemicznych jako leków (ryciny 12a, 12b). Jak wi‑
dać, przemysł farmaceutyczny w Szwajcarii ma dłu‑
gą tradycję.

Medycynę i farmację współczesną zapoczątko‑
wał Louis Pasteur (1822–1895), który dowiódł, że 
niektóre choroby są powodowane przez mikroor‑
ganizmy. Pasteur opracował metodę wytwarzania 
szczepionek celem zwalczania takich chorób. Dzię‑
ki swym odkryciom Pasteur uważany jest za twórcę 
mikrobiologii medycznej (rycina 13).

Idee Pasteura rozwinął Robert Koch  (1843–1910), 
odkrywca bakterii powodujących wiele groź‑
nych chorób, takich jak: cholera, gruźlica i wąglik 
 (rycina 14). Dzięki jego pracom można było wytwo‑
rzyć szczepionki przeciw tym chorobom.

Niech wspomnienie Aleksandra Fleminga 
 (1881–1955), odkrywcy penicyliny, będzie skrom‑
nym hołdem oddanym twórcy antybiotykoterapii 
(rycina 15). Choć dziś już wiadomo, że antybiotyki 
nie są tak niezawodnym lekiem na choroby powo‑
dowane przez mikroorganizmy, jak to się niegdyś 

Rycina 10 a, b. Pliniusz Starszy i jego dzieło
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Rycina 11 a, b. Avicenna  
oraz karta Kanonu Medycznego

Rycina 12 a, b. Paracelsus  
i zbiorcze wydanie jego dzieł



264 Tom 70 · nr 5 · 2014

wydawało, to są one do dziś wielkim i sprawdzo‑
nym osiągnięciem farmakologii. Szczepionki i an‑
tybiotyki dały początek nowej epoce w medycynie 
i farmakologii, która trwa do dziś.

Medycyna i farmakologia światowa jest wspól‑
nym dziełem wszystkich kultur. Najstarszy za‑
chowany chiński tekst medyczny, Bing Fang (ry-
cina 16), datowany jest na 215 r. p.n.e. Jest on 
spisany na jedwabiu i zawiera listę preparatów 
oraz przepisy na ich wytwarzanie; każdemu pre‑
paratowi przypisane jest schorzenie, które ma 
(rzekomo) leczyć. Znanych jest wiele później‑
szych kopii tego dokumentu, spisanych na kart‑
kach bambusowych.

Współczesna tradycyjna medycyna chińska dys‑
ponuje około 100 tys. przepisów na preparaty me‑
dyczne pochodzenia naturalnego. Jak widać, chiń‑
skich lekarstw jest znacznie więcej niż chorób, ale 
nie znaczy to, że większość tych leków jest zbędna 
lub nieskuteczna; po prostu trzeba jeszcze odkryć 
choroby, które owe preparaty leczą. Leki chińskiej 
medycyny naturalnej można przyrządzić samemu 
z surowców zakupionych w aptece (rycina 17a) lub 
w składzie aptecznym na bazarze (rycina 17b), gdzie 
można też zakupić lek przygotowany już do zaży‑
cia (rycina 17c).

Medycyna zachodnia (okcydentalna) zaczę‑
ła wkraczać do Chin w XX wieku. W Farmakopei 
Chińskiej z 1930 r. (rycina 18) można znaleźć za‑
równo preparaty tradycyjne, jak i niektóre sub‑
stancje pochodzenia zachodniego, takie jak: Lumi‑
nal, Barbital, Kalomel i preparat potasu.

Tradycyjna medycyna orientalna jest praktyko‑
wana nie tylko w Chinach, ale również w Korei, Ja‑
ponii i w krajach południowo‑wschodniej Azji (ry-
cina 19).

Pisane źródła tradycyjnej medycyny chińskiej 
podają, iż wykorzystuje ona rośliny, zwierzęta, 
a nawet 35 części ciała ludzkiego i jego wydzielin. 
Ale również europejska London Pharmacopoeia 
z 1721 r. wymienia wśród leków dżdżownice, mech 

Rycina 13. Louis Pasteur,  
twórca mikrobiologii medycznej

Rycina 14. Robert Koch,  
współtwórca mikrobiologii medycznej

Rycina 15. Aleksander Fleming,  
odkrywca pierwszego antybiotyku

Rycina 16. Chiński tekst medyczny Bing Fang, datowany na 215 r. p.n.e.
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z ludzkiej czaszki i psie ekskrementy. W przesądach 
może być jednak ziarno prawdy; dziś już wiadomo, 
że nie tyle mech, co pleśń może mieć silne działa‑
nie bakteriobójcze, a fakt, iż odchody dżdżownic 
niszczą szczepy bakterii, nawet tych odpornych na 
penicylinę i jej pochodne, jest potwierdzony do‑
świadczalnie.

Farmacja tradycyjna różni się od farmakologii 
naukowej rodzajem wykorzystywanych substan‑
cji: tradycyjna wykorzystuje preparaty pochodzenia 

Rycina 17 a. Apteka tradycyjnej medycyny chińskiej Rycina 17 b. Skład apteczny na chińskim bazarze

Rycina 17c. Lek tradycyjnej medycyny chińskiej 
gotowy do zażycia. Wśród składników można 
rozpoznać korzeń ginseng, jaszczurkę i jakieś nasiona

Rycina 18. Farmakopea Chińska z 1930 r.

naturalnego o nieustalonym i zmiennym składzie, 
a farmakologia naukowa wykorzystuje preparaty 
syntetyczne o ściśle ustalonym składzie. Skutecz‑
ność i działania uboczne leków syntetycznych są 
gruntownie udokumentowane, co jednak powoduje 
bardzo wysoki koszt takich preparatów.

Leki medycyny tradycyjnej i farmakologia na‑
ukowa nie powinny być sobie przeciwstawiane; są 
to różne sposoby osiągnięcia tego samego celu, ja‑
kim jest zdrowie pacjenta. Medycynie tradycyjnej 
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brak przede wszystkim weryfikacji naukowej, po‑
parcia swych twierdzeń badaniami eksperymen‑
talnymi prowadzonymi według racjonalnie uza‑
sadnionych procedur, bo tylko takie prowadzą do 
prawdy obiektywnej. Natomiast farmakologia na‑
ukowa musi pozbyć się swych uprzedzeń w stosun‑
ku do preparatów medycyny naturalnej, bowiem 
praprzyczyną tej niechęci nie jest ich udowodnio‑
na nieskuteczność, ale niezwykle złożony i zmien‑
ny skład chemiczny takich preparatów, co utrudnia 
wyizolowanie i zbadanie składników biologicznie 
aktywnych z zachowaniem wszystkich rygorów na‑
ukowych obowiązujących w farmakologii.

Od kilkunastu lat zachodzi proces stopniowe‑
go zbliżania farmakologii naukowej i tradycyjnej. 
Jest to możliwe dzięki temu, że współczesne me‑
tody analizy instrumentalnej pozwalają zidentyfi‑
kować i przebadać biologicznie aktywne związki 
chemiczne w preparatach pochodzenia natural‑
nego, pomimo iż mają one bardzo skomplikowa‑
ną strukturę chemiczną. Zadanie to jest jednak 
w dalszym ciągu bardzo trudne, ponieważ aktyw‑
ność biologiczna dużych molekuł organicznych 
może zależeć od ich konfiguracji i konformacji, 
które mogą się zmieniać w zależności od parame‑
trów środowiskowych (temperatury, pH, rodza‑
ju rozpuszczalnika i obecności innych substancji). 
Wielkocząsteczkowe substancje organiczne mogą 
również utracić aktywność biologiczną w trakcie 

ich wyodrębniania i oczyszczania. Badanie aktyw‑
ności biologicznej związków chemicznych pocho‑
dzenia naturalnego jest zatem zadaniem trudnym, 
ale szybki rozwój chemicznej analizy instrumen‑
talnej otwiera w tej dziedzinie nowe perspektywy. 
Największe światowe koncerny farmaceutyczne 
utworzyły już nawet placówki regionalne w Chi‑
nach, Indiach i Brazylii, specjalizujące się w bada‑
niu preparatów pochodzenia naturalnego, z myślą 
o wykorzystaniu ich potencjału leczniczego z za‑
chowaniem wymogów współczesnej farmakologii 
i medycyny (rycina 20).

W czasach antycznych postęp w medycynie i far‑
macji dokonywał się metodą prób i błędów, bez zro‑
zumienia przyczyn chorób, a braki we fragmenta‑
rycznej wiedzy uzupełniano rytuałami magicznymi 
oraz wiarą w nadprzyrodzone siły jako źródło cho‑
rób i mocy uzdrawiania. Współczesna medycyna 
i farmakologia, choć oparte są na naukowych me‑
todach badawczych i chlubią się niezaprzeczalnymi 
sukcesami, zachowały jednak genetyczne pokre‑
wieństwo ze swymi antycznymi prekursorami: nie 
wszystkie choroby potrafimy wyleczyć. Na przykład 
taki drobiazg jak łysienie; do dziś niewiele możemy 
na to poradzić. Ale nawet jeżeli staroegipski przepis: 
Weź tłuszcz lwa, tłuszcz hipopotama, tłuszcz kro-
kodyla, tłuszcz węża, zmieszaj i namaść łysiejącą 
głowę nie pomoże, to jednak, panowie, nie traćmy 
ducha, bo przecież istnieje panaceum: Love is the 
best medicine.

Otrzymano: 2014.01.20 · Zaakceptowano: 2014.02.25

Rycina 19. Apteka medycyny tradycyjnej w Korei Południowej

Rycina 20. Pierwszy certyfikat dla preparatu chińskiej 
medycyny naturalnej wydany przez US Pharmacopeia 
w 2009 r.
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canina L. – znanemu od wieków surowcowi lecz‑
niczemu, bogatemu w antyoksydanty i witaminy. 
Klaus Koch, autor Verbena officinalis – lecznicze 
zioło z wielka przyszłością (s. 85–87), omówił za‑
stosowania tego zioła w lecznictwie ludowym i al‑
ternatywnym, natomiast Justyna Makowska‑Wąs, 
Marian Strzałka w pracy – Złote wieki kory chi-
nowej. „Chinologia” w zbiorach Katedry Farma-
kognozji UJ CM (s. 134–141), streszczając historię 
leczniczego zastosowania kory chinowej, przedsta‑
wili zachowane w katedrze Farmakognozji UJ CM 
egzemplarze kory chinowej. Z kolei Stanisław Pic 
w pracy Kontrowersyjne konopie (Cannabis L.) (s. 
176–184) omówił historię oraz współczesne ba‑
dania nad leczniczymi właściwościami i zastoso‑
waniem konopi. Gabrela Vlăsceanu, Ştefan Manea, 
Maria Soporean, Iuliana Crisan, autorzy History fi-
ght against pain and inflamation – natural alter-
natives to the synthesis products (s. 215–223), 
poświęcili swój tekst właściwościom preparatu za‑
wierającego naturalny salicyl, uzyskany z surowców 
roślinnych od dawna stosowanych w zwalczani bólu 
i gorączki. Małgorzata Korzeniowska, Edward Sta‑
nek, Katarzyna Pękala i Izabela Machorowska‑Ki‑
ciak omówili Rośliny i produkty roślinne w cukrzy-
cy (s. 88–98), zwracając uwagę na najważniejsze 
surowce oraz przykłady mieszanek ziołowych sto‑
sowanych w fitoterapii tej choroby. Z kolei Konstan‑
cja Majewska, autorka tekstu Rośliny w homeopatii 
(s. 120–123), przedstawiła charakterystykę kilku‑
nastu rodzin roślin stosowanych w homeopatycz‑
nym leczeniu dolegliwości fizycznych i psychicz‑
nych; a Joanna Nieznanowska, autorka O próbach 
wykorzystywania roślin w położniczo-ginekolo-
gicznej diagnostyce laboratoryjnej w pierwszych 
dekadach XX wieku (s. 155–170), omówiła znane 
już w starożytnym Egipcie roślinne próby ciążowe.

W Pamiętniku zamieszczono także pra‑
ce dotyczące różnych aspektów związanych 

Rośliny w farmacji to temat przewodni kolejnego 
Pamiętnika, będącego pokłosiem XXII Sympo‑

zjum Historii Farmacji, zorganizowanego przez Ze‑
spół Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa 
Farmaceutycznego oraz Muzeum Rolnictwa im ks. 
Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Polskie Towa‑
rzystwo Farmaceutyczne Sekcja Historii Farmacji – 
Poznań. Sympozjum odbyło się w dniach 27 kwiet‑
nia–2 maja 2013 r. w Ciechanowcu. Z miastem 
tym związany był znany XVIII‑wieczny przyrod‑
nik i fitoterapeuta, autor Dykcyonarza Roślinne-
go, Krzysztof Kluk (1739–1796), o którym przypo‑
mniał, omawiając przebieg sympozjum w krótkim 
słowie wstępnym – Zamiast wstępu (s. 7–9) dr n. 
farm. Jan Majewski – redaktor wydania i jedno‑
cześnie przewodniczący Komitetu Organizacyjne‑
go Sympozjum Na kolejnych stronach Pamiętni-
ka zamieszczono Program Sympozjum (s. 12–15), 
a następnie Referaty (s. 17–247), ułożone w kolej‑
ności alfabetycznej nazwisk pierwszych autorów 
oraz opatrzone streszczeniami w języku angielskim. 
Oddzielną grupę stanowią Streszczenia referatów 
(s. 249–261), należy wyjaśnić, że są to streszcze‑
nia (w języku polskim i angielskim) tych refera‑
tów, których autorzy nie nadesłali do redakcji peł‑
nego tekstu. Na końcu tomu znajdują się zaś Zdjęcia 
z Sympozjum (s. 263–276) oraz informacje o spon‑
sorach Przyjaciele Sympozjum (s. 277–281) i Spis 
treści (s. 283–285).

Najwięcej referatów (22) poświęcono roślinom, 
jako źródłu leków i trucizn oraz ziołolecznictwu. 
Omawiając surowce roślinne stosowane w lecz‑
nictwie oficjalnym, tradycyjnym i alternatywnym 
ludzi oraz zwierząt, autorzy zwrócili uwagę na 
różne aspekty tej tematyki, m.in. ukazali historię 
poszukiwania substancji czynnych, dawne recep‑
ty i wiedzę o działaniach leczniczych i niepożąda‑
nych. Tekst Marii Bednarz‑Kolonko Roślina leczni-
cza (s.  19–23) został poświęcony dzikiej róży Rosa 

Pamiętnik XXII Sympozjum Historii Farmacji. 
Rośliny w farmacji
Ciechanowiec, 27 kwietnia–2 maja 2013 r., pod redakcją Jana Majewskiego
Poznań 2013, Wydawnictwo Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych FLOS CARMELI Sp. z o.o., 285 s.

Anna Trojanowska

Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa
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z wykorzystywaniem roślin trujących i silnie dzia‑
łających: Maria Pająk w pracy Piękne i niebezpiecz-
ne – rośliny, które mogą zabić (s. 171–174) opi‑
sała szczwół plamisty, tojad mocny, mak lekarski 
oraz diabelską pietruszkę, które wykorzystywa‑
no niegdyś jako trucizny; Lidia Czyż omówiła Bar-
dzo silnie działające surowce naturalne w prak-
tyce aptecznej (Farmakopee Polskie, Urzędowe 
Spisy Leków) 1944–2004 (s. 47–50); natomiast 
 Elżbieta Zwolińska – Leki o właściwościach tru-
cizn w polskich wykazach leków – przepisy praw-
ne (s.  243–247).

W tomie znalazły się także teksty ukazujące 
związki roślin leczniczych i zwierząt. Wojciech Cy‑
bulski w pracy Historia leków roślinnych w wete-
rynarii. Czy bezpieczne dla konsumentów produk-
tów pochodzenia zwierzęcego? (s. 31–46), starając 
się odpowiedzieć na tytułowe pytanie, zauważył, 
że odwrót od chemioterapii może stać się szansą 
dla fitoterapii weterynaryjnej; zaś Piotr Kiersnow‑
ski w pracy Rośliny lecznicze pszczołom użytecz-
ne (s.  71–73) zwrócił uwagę na kwestię zachowania 
różnorodności biologicznej, a zwłaszcza ochro‑
ny gatunków roślin leczniczych dostarczającym 
pszczołom pożywienia.

Analizowano też dawne teksty aptekarskie i ziel‑
niki: Aleksandr Drygas w pracy Krótka charak-
terystyka wybranych roślin leczniczych w apte-
kach gdańskich XVII wieku (wg „Taksy” na leki 
z 1668 r.) (s. 51–55) przedstawił kilka przykła‑
dów roślin leczniczych i ich dawnego zastosowa‑
nia; tematem pracy Jerzego Waliszewskiego stały 
się Składniki roślinne zawarte w receptach star-
gardzkich z 1669 roku (s. 224–228), autor analizo‑
wał 12 recept odnalezionych w zbiorze dokumen‑
tów przechowywanych w Muzeum Archeologiczno 

Historycznym w Sargardzie; natomiast Andrzej 
Wróbel, Paulina Cygan i Małgorzata Korzeniow‑
ska w pracy Znane i mniej znane rośliny lecznicze 
z Herbarza Polski Marcina z Urzędowa, Kraków 
1595 (s. 229–242) scharakteryzowali kilkadziesiąt 
opisanych w tym dziele roślin leczniczych, podej‑
mując próbę identyfikacji niektórych z nich.

Utwory literackie, w których rośliny zajmo‑
wały szczególne miejsce, stały się tematem pra‑
cy Małgorzaty Korzeniowskiej i Andrzeja Wróbla 
Rośliny lecznicze/trujące i motywy farmaceu-
tyczne w twórczości literackiej Agathy Christe 
(s. 99–109), a Rośliny lecznicze w utworze Elizy 
Orzeszkowej Nad Niemnem (s. 201–204) zostały 
omówione przez Eugeniusza Tiszczenko, Siergieja 
Sitkiewicza i Elwirę Lisowską.

Pozostałe teksty zawarte w omawianym tomie 
dotyczą historii ogrodów botanicznych, historii na‑
uczania farmakognozji; zamieszczono również kilka 
prac biograficznych, zaś redaktor tomu przedstawił 
użyteczne podsumowanie Sympozjów Historii Far‑
macji PTFarmu z lat 2006–2012 (s. 125–133).

Pamiętnik zawiera 31 referatów napisanych 
przez autorów z Polski, Białorusi, Litwy, Niemiec 
i Rumunii. Rośliny lecznicze i ich historia stały się 
dla wielu z nich inspirującym i twórczym zagad‑
nieniem. Można więc przypuszczać, że ta tema‑
tyka, jak i cały tom wzbudzi zainteresowanie czy‑
telników, będzie zachęcać do dyskusji i własnych 
poszukiwań.

Interesująca jest także strona graficzna Pamięt-
nika, uwagę przyciąga zielona okładka oraz za‑
mieszczone w tomie ekslibrisy autorstwa zmarłe‑
go przed kilku laty Krzysztofa Kmiecia.

Otrzymano: 2014.03.10 · Zaakceptowano: 2014.03.23
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organizację nadzoru farmaceutycznego, wszystko 
to przybliżało nas do rozwiązań przyjętych w Unii 
Europejskiej. Pierwszym, niełatwym, zadaniem na 
początku mojej pracy w Ministerstwie było opra‑
cowanie rozporządzeń wynikających z delegacji 
ustawy.

W Ministerstwie spotkałem na szczęście wielu 
kompetentnych i zaangażowanych pracowników. 
W Departamencie Farmacji – panią Marię Głow‑
niak, od której nauczyłem się m.in. dobrego rozu‑
mienia roli zawodu aptekarza, czy też zadań inspek‑
cji farmaceutycznej – była też architektem budowy 

Wiemy, że zajmował Pan różne stanowiska 
i funkcje, zarówno w sferze rządowej, 
jak i naukowej, jak to się zaczęło?
Zaraz po studiach rozpocząłem pracę w Za‑

kładzie Chemii Organicznej Akademii Medycznej 
w Gdańsku, specjalizując się w syntezie związków 
heterocyklicznych. Tego tematu dotyczył także mój 
doktorat. W 1985 r. wyjechałem na 1,5‑letnie sty‑
pendium naukowe na Uniwersytet Florydy, by pra‑
cować pod kierunkiem wybitnego chemika, pro‑
fesora Alana R. Katrytzkiego, specjalizującego się 
w chemii związków heterocyklicznych, autora po‑
nad 2 tysięcy publikacji naukowych, podręczników 
i monografii. Wśród wielu nagród profesor uzy‑
skał kilkanaście tytułów doktora honoris causa, 
w tym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Po‑
nownie wyjechałem do pracy pod Jego kierunkiem 
w 1990 r. Niestety, przed kilkoma dniami dotarła do 
mnie wiadomość o śmierci Profesora, którą przyją‑
łem z ogromnym smutkiem. Profesor był nie tylko 
wybitnym chemikiem, ale także świetnym nauczy‑
cielem i wspaniałym człowiekiem.

Po powrocie do Polski, na prośbę ministra zdro‑
wia podjąłem prace w resorcie na stanowisku wi‑
ceministra odpowiedzialnego za sektor farmaceu‑
tyczny.

Zaczął Pan pracę w administracji 
państwowej w bardzo ciekawym 
momencie, był to czas transformacji
To prawda, jeszcze przed moim przyjściem do 

resortu w 1991 r., została uchwalona nowa usta‑
wa „Prawo Farmaceutyczne”, która m.in. regulo‑
wała kwestie wytwarzania, dystrybucji, zarządza‑
nia jakością wytwarzania leku, wprowadzała nową 

Rozmowa z dr. Wojciechem Kuźmierkiewiczem – 
wiceministrem zdrowia w latach 1992–97, 
prezesem zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy, 
wiceprezesem Polskiego Związku Pracodawców 
Przemysłu Farmaceutycznego

Marzena Szczucińska, Maja Szczepańska

Studenckie Koło Naukowe ISPE, Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej, Gdański Uniwersytet Medyczny

Dr Wojciech Kuźmierkiewicz, konsultant Polpharmy
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nowoczesnego, dobrze wyszkolonego nadzoru far‑
maceutycznego. Pomyślność procesu legislacyjne‑
go zapewniła świetna prawniczka Helena Feliksiak. 
Nad całością prac Departamentu skutecznie czuwała 
Janina Mańko, a następnie, po jej wyjeździe na szko‑
lenie do USA, doskonały farmaceuta i administrator 
Adam Wąsiewicz. Proces przygotowania rozporzą‑
dzeń trwał około dwóch lat, a jego pomyślny finał 
zawdzięczaliśmy nie tylko pracownikom minister‑
stwa, ale także m.in. aptekarzom z Izby Aptekar‑
skiej, profesorom, pracownikom przedsiębiorstw 
przemysłu farmaceutycznego i wielu innym, którzy 
poświęcili swój czas, bezinteresownie nas wspiera‑
jąc. O kilku osobach chciałbym powiedzieć, ponie‑
waż zawdzięczamy im wiele dobrych rozwiązań, 
które spowodowały, że z trudnego okresu syste‑
mowej transformacji w gospodarce lekiem wyszli‑
śmy wzmocnieni.

Z pewnością byli to: dr Tadeusz Szuba, mój przy‑
jaciel i nauczyciel ekonomiki leku, profesorowie: 
Jacek Spławiński – autor pierwszego, wzorcowego 
receptariusza szpitalnego, z którym się przyjaźnię 
i owocnie współpracuję do dziś, Tadeusz Chruściel 
i Witek Gomułka – świetni farmakolodzy, którzy 
wiele uczynili dla powstania receptariuszy szpital‑
nych, dr Janusz Szajewski – inicjator i później szef 
komitetu redakcyjnego Przewodnika Farmakote‑
rapii, dr Andrzej Ryś – współorganizator szkolenia 
inspektorów farmaceutycznego w szkole zdrowia 
publicznego w Krakowie, późniejszy wiceminister 
zdrowia, profesor Janusz Jeljaszewicz – autor recep‑
tariusza antybiotykoterapii, profesor Waldemar Ja‑
niec – farmakolog, świetny szef Komisji Rejestracji 
Leków oraz Tomasz Krasucki – dyrektor Biura Reje‑
stracji, przekształconego później w Urząd Rejestra‑
cji Leków, którzy ogromnie usprawnili i uporząd‑
kowali proces rejestracji.

Ludzi, którzy nie szczędzili swego czasu i umie‑
jętności było znacznie więcej. Dodam jeszcze, że 
nie pamiętam choćby jednego przypadku odmo‑
wy współpracy spośród osób, które prosiłem w tym 
czasie o pomoc. Wszyscy mieliśmy świadomość, że 
uczestniczymy w ważnej, historycznej przebudowie 
systemu zarządzania lekiem.

Rozumiem, że pracując w resorcie, 
uczestniczył Pan w opracowywaniu 
polityki lekowej państwa, co to takiego jest 
ta polityka lekowa?
Polityka lekowa określa wszystko to, co służy 

temu, by lek był dostępny, dobry jakościowo, a le‑
karz umiał go stosować. Zagadnienie polityki le‑
kowej obejmuje: kształcenie lekarza, farmaceuty, 
pielęgniarki, wymagania dotyczące warunków pro‑
wadzenia procesu wytwarzania leków, rejestrację 
leków, wybór leków do refundacji, receptariusz – 
wytyczne dla lekarzy dot. racjonalnego stosowania 

leków, dystrybucję leków i szereg innych zagad‑
nień. Ponad 100 krajów posiadało od wielu lat do‑
kument określający ich politykę lekową, my także 
od roku 1994 mieliśmy taki dokument rządowy, co 
roku aktualizowany. Co roku też opracowywaliśmy 
harmonogram działań zmierzających do osiągnię‑
cia celów zapisanych w polityce lekowej. Z realiza‑
cji zadań wynikających z tego międzyresortowego 
dokumentu rozliczała nas Rada Ministrów oraz ko‑
misja sejmowa. Dzisiaj namawiamy administrację 
rządową do ponownego opracowania podobnego 
dokumentu. Nie tracę nadziei, że doczekam chwi‑
li, kiedy ponownie w Polsce doczekamy się recep‑
tariusza – przewodnika terapeutycznego oraz poli‑
tyki lekowej.

Jaka jest historia przewodnika 
farmakoterapii i jakie były jego losy?
Ten przewodnik–receptariusz to nasz sukces 

i klęska zarazem. Był rok 1994. Świat cywilizowany, 
począwszy od Stanów Zjednoczonych, Kanady, Au‑
stralii po Europę Zachodnią, ma receptariusze, któ‑
re pisane przez lekarzy i farmaceutów są wytycz‑
ną, jak i jakimi lekami leczyć różne choroby. Nasz 
receptariusz był wzorowany na brytyjskim recep‑
tariuszu BNF (British National Formulary), zresz‑
tą za zgodą jego komitetu redakcyjnego. Zaczęło się 
od tego, że doktor Janusz Szajewski (który następ‑
nie został szefem komitetu redakcyjnego), zapytał 
mnie, czemu nic nie robię, żeby taki receptariusz 
powstał w Polsce? Tak rozpoczęła się nasza współ‑
praca. Obecnie receptariusze ułatwiają farmakote‑
rapię w 24 krajach Unii Europejskiej. Niestety, nie 
w Polsce. Nie ma go także Grecja i Cypr, ale wcale 
nie poprawia mi to nastroju. A chodzi przecież o to, 
żeby najbardziej skutecznie leczyć chorobę. Jedno‑
cześnie efektywnie kosztowo. Przygotowaliśmy go 
w zespole najlepszych medyków. BNF jest aktuali‑
zowany co pół roku, taki zamiar my też mieliśmy. 
Ważne było to, żeby lekarze przyjęli ten receptariusz 
za własny, a mogło się tak stać, ponieważ każdy le‑
karz, a także farmaceuta mógł zgłosić uwagi, któ‑
re komitet redakcyjny analizował bardzo dokładnie 
i akceptował, gdy propozycje nie były gorsze od za‑
pisanych w proponowanym receptariuszu. Nieste‑
ty wraz z zakończeniem mojej pracy w minister‑
stwie umarł pomysł receptariusza. Moim zdaniem, 
jak najszybciej należałoby go przywrócić, wzorem 
innych krajów dobrze zarządzających zdrowiem 
obywateli. Bardzo bym chciał, żeby ludzie odpo‑
wiedzialni za zdrowie, dążąc do optymalizacji te‑
rapii, na nowo podjęli prace nad receptariuszem.

Była już nauka, administracja, czas na 
przemysł, czyli pracę w Polpharmie…
Zawsze chciałem pracować naukowo, a praca 

urzędnika wydawała mi się mało atrakcyjna, żeby 
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nie powiedzieć nudna. Nie bardzo widziałem sie‑
bie w tej roli. Ale moje wyobrażenia odnosiły się 
do innych czasów, które na szczęście przestały ist‑
nieć, kiedy ja zacząłem pracę w urzędzie. Zresz‑
tą, będąc aktywnym działaczem Solidarności, po 
prostu nie mogłem odmówić. I nie żałuję – to był 
okres bardzo intensywnej pracy nad całkiem no‑
wym systemem, co sprawiało, że praca w Mini‑
sterstwie niewiele miała wspólnego z typowym 
„urzędniczeniem”.

Natomiast kiedy przestałem pracować w Mi‑
nisterstwie, byłem absolutnie pewny powrotu na 
uczelnie, zresztą żona wyraziła zgodę na moją 
pracę poza domem przez rok, a trwała ona już po‑
nad 6 lat. Wiedziałem, że wracam. Jednak nastą‑
piło coś, co spowodowało, że podjąłem inną de‑
cyzję. Dyrektorzy Zakładów Polfa zaprosili mnie 
na pożegnalne spotkanie, aby podziękować za kil‑
kuletnią współpracę. Uroczystość, jak się później 
okazało, wcale nie była pożegnalna, tylko powi‑
talna w pracy na rzecz polskiego przemysłu. Re‑
zygnacja z etatu naukowo‑dydaktycznego nie była 
łatwa, ponieważ przyjechałem ze Stanów z ma‑
teriałem publikacyjnym, który był, jak sądzę, wy‑
starczający na złożenie pracy habilitacyjnej. Po‑
myślałem jednak, że przez lata pracy w resorcie 
zdrowia nawiązałem wiele kontaktów zagranicz‑
nych i krajowych, a także dużo się nauczyłem, co, 
jak sądziłem, mogło ułatwić przemysłowi trud‑
ną drogę do spełnienia standardów wymaganych 
w UE. Przez niespełna rok pracowałem w Polfar‑
medzie, organizacji zrzeszającej krajowe firmy, 
a następnie podjąłem pracę w Polpharmie w Sta‑
rogardzie Gdańskim. Gdybym dzisiaj stanął przed 
wyborem mojej drogi zawodowej, powtórzyłbym 
swoje decyzje. A tamten wieczór, który zdecy‑
dował o mojej pracy w przemyśle, będę pamiętał 
przez całe życie.

Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę 
o Pana działalności w Solidarności…
Pracując na uczelni, aktywnie uczestniczyłem 

w działalności NSZZ Solidarność. Najpierw, jeszcze 
przed legalizacją tej organizacji, byłem przewodni‑
czącym koła na Wydziale Farmaceutycznym. Później 
zostałem wiceszefem Komisji Zakładowej Akademii 
Medycznej w Gdańsku. Najistotniejszym moim za‑
daniem w ramach Krajowej Sekcji Służby Zdrowia 
Solidarności było prowadzenie Banku Leków. Zo‑
stał założony w oparciu o fundusze Kongresu Polo‑
nii Amerykańskiej, aby wspomóc chorych w zaopa‑
trzeniu w leki. Prowadziłem go wspólnie z kilkoma 
osobami. Największą rolę w jego powstaniu odegrał 
mecenas Zbigniew Gryszkiewicz i oczywiście „Alin‑
ka”, czyli przewodnicząca Krajowej Sekcji – Alina 
Pieńkowska. W tamtych czasach poprzez Solidar‑
ność wiele krajów pomagało Polsce w zaopatrzeniu 

w leki oraz sprzęt medyczny, a my dbaliśmy o to, 
żeby te produkty trafiały bezpośrednio do szpi‑
tali, do chorych. W Banku współdziałałem m.in. 
z Jerzym Bilińskim, doświadczonym kierownikiem 
apteki szpitalnej w Gdyni, wspaniałym człowie‑
kiem i wielkim patriotą. Działaliśmy krótko także 
po wprowadzeniu stanu wojennego, współpracując 
z księżmi, którzy mieli odwagę przejąć, a następnie 
przekazać szpitalom kilka dostaw, które dotarły tuż 
przed jego wprowadzeniem.

Jak wyglądały z Pana perspektywy 
przygotowania Polski do przystąpienia 
do UE?
Kiedy zaczynałem pracę w resorcie zdrowia, 

nasz kraj był krajem stowarzyszonym z UE, nie 
wiedzieliśmy tylko, jak szybko będziemy człon‑
kiem Wspólnoty. Komisja Europejska zapowie‑
działa, że warunkiem przyjęcia będzie m.in. zgod‑
ne z unijnym prawo farmaceutyczne oraz praktyka 
w jego stosowaniu. Zmiany, jakie musieliśmy prze‑
prowadzić dotyczyły nie tylko wytwarzania leków, 
ale również wszystkich elementów decydujących 
o ich jakości – od opracowania dokumentacji pro‑
cesu wytwarzania, aż po udostępnienie leku pa‑
cjentom wraz z monitorowaniem bezpieczeństwa 
jego stosowania.

Wynika z tego, że trzeba było 
pokonać wiele trudności 
i rozwiązać wiele problemów
Dużym problemem było wdrożenie podstawo‑

wych norm europejskiego prawa farmaceutycz‑
nego. Chodzi o to, że nie będąc członkiem UE, 
widzieliśmy jedynie regulacje już wdrożone, nie 
znaliśmy projektów nowelizacji istniejącego prawa 
ani projektów nowych dyrektyw czy rozporządzeń 
UE, często istotnie zmieniających istniejące pra‑
wo. Kiedy kończyliśmy pracę nad przygotowaniem 
rozporządzenia czy nowelizacji ustawy zgodnych 
z rozwiązaniami wspólnotowymi, to często oka‑
zywało się, że w tym czasie wychodził jakiś nowy 
przepis uchwalony przez Parlament Europejski, 
który powodował, że dopiero co opracowana re‑
gulacja musiała być poddana kolejnej noweliza‑
cji. Przypominało to gonitwę za stale oddalają‑
cym się celem.

W związku z powyższym, pomyślałem, że jedy‑
nym sposobem na zmianę tej sytuacji jest możliwość 
śledzenia tematyki prac zespołów Komisji Europej‑
skiej, tak aby przyjmować rozwiązania z uwzględ‑
nieniem przygotowywanych w UE zmian. Zapropo‑
nowałem, aby stworzyć możliwość uczestniczenia 
przedstawicieli wszystkich 10 krajów stowarzy‑
szonych w pracach KE. Po roku polski wniosek zo‑
stał przyjęty. Powstała Organizacja Krajów Stowa‑
rzyszonych z Komisją Europejską, która przetrwała 
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do dzisiaj, ułatwiając kolejnym krajom przygotowa‑
nie się do akcesji.

Oczywiście nie wprowadzaliśmy z dnia na dzień 
wszystkich standardów wypracowanych w kra‑
jach Wspólnoty przez lata. Zmiany wymagały pro‑
cesu dostosowywania, co było związane z dużymi 
inwestycjami przez około 10 lat, aż do dnia akcesji.

A jak nasz przemysł zareagował 
na konieczność dokonania zmian, 
aby dostosować produkcję 
do wymogów UE?
Po okresie rozmów i dyskusji z kierownictwem 

zakładów na temat – co i w jakiej kolejności powin‑
no zostać zrobione, aby nasze leki mogły być zaak‑
ceptowane na rynkach Wspólnoty – rozpoczął się 
proces inwestowania zarówno w warunki wytwa‑
rzania, jak i spełnienie wymagań dokumentacji reje‑
stracyjnej leków, zarówno już od lat wytwarzanych, 
jak i nowo wdrażanych. W ten sposób zbudowany 
został przemysł odpowiadający najnowszym wyma‑
ganiom UE. Oczywiście był to proces długotrwały 
i bardzo kosztowny.

Wdrożono nowy sposób zapewniający najwyż‑
szą jakość leków, tj. zarządzanie jakością. Chodzi 
o to, że produkcja musi być powtarzalna, jakościo‑
wo tak samo dobra, z partii na partię. W tym celu, 
w miejsce kontroli jakości jedynie finalnego pro‑
duktu, wprowadza się kontrolę na wszystkich eta‑
pach wytwarzania.

Dodatkową kwestią był brak badań biorów‑
noważności dla większości wytwarzanych leków, 
wskazujących, że stężenie substancji leczniczej 
uwalnianej z formy gotowej leku było podobne do 
tego w produkcie oryginalnym. Krajowy przemysł 
musiał więc podjąć się ogromnej pracy i wykonać 
wszystkie brakujące badania biorównoważności. KE 
pozwoliła Polsce na okres przejściowy do 2008 r., 
którego głównym powodem była konieczność za‑
kończenia tych badań.

Chciałbym jeszcze opowiedzieć, jak wyglądała 
rejestracja leków w 1992 r. Otóż pierwsze, co zo‑
baczyłem w dziale zajmującym się rejestracją, to 
jedną panią, zresztą bardzo kompetentną i spraw‑
ną, w dużej sali z półkami wypełnionymi kartona‑
mi z dokumentacją rejestracyjną produktów lecz‑
niczych, która zresztą świetnie orientowała się 
w swoim „gospodarstwie”. Decyzje rejestracyj‑
ne podejmowała Komisja Rejestracji, czyli zespół 
profesorów, głównie medyków, który akceptował 
lub odrzucał wnioski rejestracyjne. W tym cza‑
sie wniosków rejestracyjnych było znacznie mniej 
niż dzisiaj, ale ich liczba rosła lawinowo po otwar‑
ciu naszego rynku. Dlatego konieczne były zmiany 
umożliwiające z jednej strony uporanie się z szyb‑
ko rosnącymi zaległości w rozpatrywaniu wnio‑
sków, ale także zbudowanie lepszej jakościowo 

oceny, która nie dopuściłaby na nasz rynek leków 
niewystarczająco przebadanych, w konsekwen‑
cji szkodliwych.

Teraz w miejsce Biura Rejestracji umieszczo‑
nego w Instytucie Leków i zatrudniającego kilka‑
naście osób działa, tak jak w innych krajach UE, 
niezależna instytucja – Urząd Rejestracji z kilkuset 
 pracownikami.

W pracach Komisji Rejestracji brał udział pro‑
fesor Stanisław Janicki, później jego następczyni 
profesor Małgorzata Sznitowska oraz profesor Ro‑
man Kaliszan z naszego Uniwersytetu Medycznego. 
Dzisiaj Komisja Rejestracji nie jest już organem de‑
cyzyjnym, choć nadal pełni ważną funkcję dorad‑
czą. Organem podejmującym decyzję o rejestracji, 
podobnie jak w pozostałych krajach UE, jest prezes 
Urzędu. W ciągu krótkiego czasu rejestracja leków 
w Polsce przeszła drogę od jednego pokoiku do du‑
żego Urzędu. Jest to konsekwencja wzrostu wyma‑
gań dokumentacyjnych, konieczności prowadze‑
nia procesów rejestracji leków w tzw. procedurach 
zdecentralizowanych, prowadzonych jednocześnie 
dla innych krajów UE, uczestniczenia w procedu‑
rze centralnej rejestracji i wykonywania wielu in‑
nych nowych zadań.

Jak przebiegał proces prywatyzacji 
przemysłu farmaceutycznego i aptek 
w Polsce?
Proces prywatyzacji aptek był niezwykle trud‑

ny. Jego początek zastał administrację nieprzygo‑
towaną, bez dobrego prawa regulującego ten pro‑
ces. W efekcie właścicielem apteki zostawał nie tylko 
farmaceuta, ale każdy kto miał pieniądze na kupno 
apteki (najczęściej jej wyposażenia i leków) i zatrud‑
niał kierownika – aptekarza. Podjęta przeze mnie 
próba zmiany tej sytuacji została przegrana w Sej‑
mie, pomimo przekonania Senatu, który głosował za 
zasadą „apteka dla aptekarza”. Posłowie uznali, że 
ta zasada nie jest słuszna, a przyznane już nie‑ap‑
tekarzom koncesje na prowadzenie apteki utrudnią 
zmianę procesu.

Prywatyzacja przemysłu, zresztą jeszcze nieza‑
kończona, postępowała znacznie wolniej i później 
niż prywatyzacja aptek. Część aptek należących do 
państwowych Cefarmów, za ich zgodą było prywa‑
tyzowanych głównie w latach 1992–1994, nato‑
miast całość Cefarmów, przypomnijmy, że łączy‑
ły one działalność hurtową i detaliczną, w latach 
 1995–1997. Oczywiście przy prywatyzacji przed‑
siębiorstw produkujących leki, wcześniej należących 
do Zjednoczenia Polfa, skala problemu była większa, 
zastanawiano się, czy w ogóle prywatyzować prze‑
mysł farmaceutyczny, czy przypadkiem, ponie‑
waż jest to branża o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, nie należy 
zachować we władaniu administracji państwowej. 
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Ostatecznie, za przykładem innych krajów, pod‑
jęto decyzję o prywatyzacji tej branży. Oceniając 
skutki tej decyzji, mogę powiedzieć, że była to do‑
bra decyzja. Dzisiaj branża ta rozwija się, rośnie eks‑
port, chorzy mają dostęp do leków, których jakość 
jest bardzo wysoka, a ceny najniższe w Europie.

Czy przed zmianami ustrojowymi były 
ograniczenia w sprowadzaniu leków 
z Zachodu?
Leki kupować można było tylko za dolary, który‑

mi w ilości kilkudziesięciu tysięcy dysponował Bank 
Handlowy (BH) w Warszawie. Import leków, któ‑
ry był realizowany przez państwowe przedsiębior‑
stwo – Centralną Składnicę Cefarm w Warszawie, 

Redakcja dziękuje Pani prof. dr hab. Małgorzacie 
Sznitowskiej za udostępnienie materiału.

był ograniczony wyłącznie do tej niewielkiej ilo‑
ści środków BH.

Dziękujemy za tę niesamowitą podróż 
w czasie. Życzymy nieustającego pasma 
sukcesów w dziedzinie nauki, przemysłu 
oraz opieki farmaceutycznej. Wiemy, 
że Pan Dyrektor nadal walczy o przyszłość 
naszą i pacjentów. Powodzenia!

Otrzymano: 2014.03.13 · Zaakceptowano: 2014.03.28
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Sobota, 14 czerwca 2014 r.
09.00–10.30  Sesja plenarna II – prezentacje wyników  badań
10.30–11.00  Przerwa kawowa
11.00–13.15  Warsztaty szkoleniowe (w grupach) cz. I
13.30–14.30  Lunch
14.30–16.00  Warsztaty szkoleniowe (w grupach) cz. II
16.00–16.30  Sesja plenarna III – podsumowanie szkoleń 

i zakończenie konferencji

Planowane warsztaty

Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza 
– wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne

1.  Podstawy komunikacji w aptece.
2.  Komunikacja z pacjentem.
3.  Informacja naukowa o leku.

Prawo farmaceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP
1.  Prawne aspekty pracy zawodowej farmaceuty w Polsce 

i Unii Europejskiej.
2.  Deontologia i etyka zawodowa.
3.  Dobra Praktyka Apteczna.
4.  Standardy dobrej praktyki dystrybucyjnej.

Opieka farmaceutyczna: geriatria
1.  Wykrywanie i rozwiązywanie problemów lekowych wy‑

stępujących w grupie pacjentów geriatrycznych.
2.  Komunikacja z osobą starszą – niwelowanie ograniczeń fi‑

zycznych związanych z komunikowaniem, przygotowanie 
indywidualnych materiałów edukacyjnych dla pacjentów.

3.  Zasady doboru leków OTC w tej populacji pacjentów.

Proces decyzyjny w opiece farmaceutycznej – 
podejmowanie decyzji terapeutycznych i analiza 
ich konsekwencji

1.  Opieka nad pacjentem z chorobą zakrzepowo‑zatorową.
2.  Analiza konsekwencji podjętych decyzji terapeutycznych.

Podstawowe informacje oraz cel spotkania

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń praktyków 
prowadzących opiekę farmaceutyczną oraz farmaceutów zde‑
cydowanych na jej wdrożenie jako usługi farmaceutycznej. 
Część warsztatowa obejmuje dyskusje rzeczywistych przy‑
padków i problemów napotykanych w trakcie pracy z pacjen‑
tem w ramach opieki farmaceutycznej.

Uczestnicy konferencji zostaną nagrodzeni 4 punkta‑
mi edukacyjnymi w ramach szkolenia ciągłego farmaceu‑
tów. Dodatkowe 10 punktów (z testem) można uzyskać za 
udział w warsztatach organizowanych w ramach naszej kon‑
ferencji.

Podczas konferencji będzie możliwość przedstawienia wy‑
ników własnych prac naukowych w postaci plakatu lub pre‑
zentacji ustnej. 

Czynny udział w konferencji premiowany będzie dodatko‑
wymi 4 punktami edukacyjnymi. Więcej informacji znajdu‑
je się na stronie http://www.opiekafarmaceutyczna.com.pl/.

Do udziału w konferencji zapraszamy wszystkich far‑
maceutów zainteresowanych ideą opieki farmaceutycz‑
nej. Warsztaty i wykłady zostały przygotowane z myślą 
o osobach, które już prowadzą opiekę dla swoich pacjen‑
tów oraz tych, którzy planują jej wprowadzenie w najbliż‑
szym czasie.

Program konferencji

Piątek, 13 czerwca 2014 r.
09.00–11.30  Rejestracja uczestników
11.30–13.00  Sesja plenarna I – rozpoczęcie konferencji 

i wykłady plenarne
13.00–14.00  Lunch
14.00–15.30  Warsztaty szkoleniowe (w grupach) cz. I
15.30–16.00  Przerwa kawowa
16.00–18.15  Warsztaty szkoleniowe (w grupach) cz. II
20.00     Kolacja

Trzecia Ogólnopolska Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa 
„Prowadzenie opieki farmaceutycznej”

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne

zaprasza na

III Konferencję Naukowo-Szkoleniową „Prowadzenie opieki farmaceutycznej”  
13–14 czerwca 2014 r.

POLSKIE
TOWARZYSTWO
FARMACEUTYCZNE
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Współpraca

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie

Patroni medialni

Sponsorzy

3.  Skuteczna komunikacja z pacjentem, przygotowanie 
i przekazywanie informacji oraz edukacja dostosowana do 
potrzeb i możliwości percepcyjnych pacjenta.

Nutraceutyki, suplementy i witaminy
1.  Suplementy diety i ich podział. Czym suplementy diety 

różnią się od żywności i leków. Wskazania i przeciwwska‑
zania do suplementacji. Znaczenie suplementacji w racjo‑
nalnej diecie.

2.  Antyoksydanty i ich znaczenie w profilaktyce i leczeniu 
chorób cywilizacyjnych.

3.  Ziołowe suplementy diety. Bezpieczeństwo ich stosowa‑
nia. Wybrane preparaty.

4.  Omówienie racjonalnej suplementacji witaminowej w róż‑
nych grupach wiekowych. Przegląd współczesnego stanu 
wiedzy na wpływ nadmiernych dawek witamin oraz ich 
zastosowaniu w profilaktyce i w leczeniu niektórych jed‑
nostek chorobowych.

5.  Omówienie interakcji pokarmów, leków OTC z suplemen‑
tami diety. Bezpieczeństwo stosowania suplementów  diety 
w wieku podeszłym.

Warsztaty

Warsztaty realizowane będą równolegle w przewidzia‑
nych w programie godzinach. Każdego dnia realizowa‑
ne są te same tematy (z wyjątkiem warsztatu Prawo far-
maceutyczne. Kodeks Etyki Aptekarza RP, realizowanego 
 WYŁĄCZNIE w dniu 13 czerwca 2014 r.). Każdy z uczestni‑
ków będzie dzięki temu mógł uczestniczyć w dwóch różnych 

warsztatach. Każdy warsztat trwa 5×45 minut. Wykładow‑
cami są nauczyciele akademiccy z wydziałów farmaceu‑
tycznych, m.in. w Wrocławiu, Sosnowcu, Krakowie, Gdań‑
sku i Lublinie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tematy-
ki warsztatów. W razie ewentualnych zmian uczestnicy zosta-
ną o nich poinformowani.

Miejsce konferencji

Dom Gościnny UJ Przegorzały, ul. Jodłowa 13, 30–252 Kraków

Organizatorzy

Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Ogólnopolska Sekcja Opieki Farmaceutycznej
Ogólnopolska Sekcja Prawa Farmaceutycznego
Wydział Farmaceutyczny CM UJ

Komitet organizacyjny
Przewodnicząca: dr hab. n. farm. Agnieszka Skowron
dr n farm. Bożena Karolewicz
dr n. farm. Mariola Drozd
dr n. farm. Lucyna Bułaś
dr n. farm. Agnieszka Zimmermann
mgr farm. dr n. med. Anna Gołda
mgr farm. Justyna Dymek
mgr Małgorzata Kozłowska
mgr farm. Joanna Machalska
mgr farm. Wioletta Polak
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Ponadto jest to grzyb pasożytniczy, wywołują‑
cy chorobę korzeni drzew iglastych i powodujący 
zniszczenie wielu drzewostanów w Górach Błękit‑
nych [1]. Wiele gatunków grzybów stanowi po‑
ważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Orga‑
nizmy te często powodują alergie, infekcje tkanek 
powierzchniowych lub narządów wewnętrznych. 
Przyczyną wysokiej chorobotwórczości grzybów 
jest możliwość występowania we wszystkich wa‑
runkach, ukazująca ich kosmopolityczną naturę. 
Wiele z nich rozwija się poza organizmem żywiciela 
oraz wytwarza zarodniki odporne na czynniki ze‑
wnętrzne. Determinuje to wysokie ryzyko związa‑
ne z infekcjami grzybiczymi, szczególnie u osób po 
przebytej antybiotykoterapii lub ze znacznie obni‑
żoną odpornością organizmu w przebiegu chorób 
nowotworowych lub w wyniku zastosowania le‑
czenia immunosupresyjnego [2].

Do ogólnej grupy zakażeń grzybiczych zalicza‑
my grzybice powierzchniowe (np. grzybica skóry 
owłosionej lub grzybice paznokci). Jednak w więk‑
szości przypadków nie stanowią one poważnego 
zagrożenia zdrowia lub życia. Grzybice układowe 
przyczyniają się w dużej mierze do pogorszenia sta‑
nu pacjenta i często do zgonu. Grzybica układowa 
to stan chorobowy, w którym komórki grzyba ata‑
kują organy wewnętrzne organizmu i/lub są obec‑
ne we krwi chorego (fungemia). Szczególnie obec‑
ność grzybów we krwi jest bardzo niebezpieczna, 
gdyż tą drogą zakażenie może rozprzestrzenić się 
na inne organy, co wiąże się z wieloma zagroże‑
niami dla pacjenta, prowadząc niejednokrotnie do 
zgonu [3].

W 2006 r. profesor Roderick J. Hay doko‑
nał szczegółowego podziału zakażeń grzybi‑
czych. Zgodnie z tym rozróżniamy trzy głów‑
ne grupy zakażeń grzybiczych: powierzchniowe, 
podskórne oraz grzybice układowe. Zakażenia 

Wstęp

Grzyby to niezwykłe organizmy. Wykazują za‑
równo cechy roślin, np. obecność ściany komórko‑
wej, oraz są cudzożywne, jak organizmy zwierząt. 
Na świecie opisano już ponad 200 tys. ich gatun‑
ków, spośród których około  150–200 jest zdol‑
nych do wywołania choroby u człowieka. Zamiesz‑
kują naszą planetę zdecydowanie dłużej niż ludzie. 
Towarzyszą człowiekowi od początku jego istnie‑
nia. Na przestrzeni dziejów nauczyliśmy się współ‑
istnieć oraz walczyć z nimi. Potrafimy również 
wykorzystywać te organizmy na wiele sposobów, 
m.in. do produkcji antybiotyków lub leków biolo‑
gicznych. Jednakże świat grzybów nadal pozostaje 
w dużej mierze niezbadany. Ustalono, że najwięk‑
szy i najstarszy na świecie dotąd odkryty żywy or‑
ganizm, to grzyb Armillaria ostoyae żyjący w Ore‑
gonie w USA. Organizm ten zajmuje powierzchnię 
ok. 965 ha, jego wiek oszacowano na ok. 8000 lat. 

Epidemiology of systemic fungal infections in Europe · Recently, 
increase of systemic fungal infections morbidity is observed. Therefore, 
data about epidemiology of invasive fungal infections in Europe were 
collected. As a result, in different regions of Europe dissimilarity 
of systemic mycoses prevalence were shown. Major cause fungal 
infections in Europe are yeasts from species Candida albicans, however 
in recent time more other yeasts form genus Candida are spotted. 
The most important risk factors are immunosupression, coexisting 
cancer, presence of central venous catheter and broad‑spectrum 
antibiotic use. Mortality associated with invasive fungal infections was 
about 35%.
Keywords: epidemiology, EU, systemic fungal infections, epidemiological 
transition, Candida sp., fungemia.
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Epidemiologia grzybic układowych w Europie
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powierzchniowe są szeroko rozpowszechnione na 
całym świecie. Cechuje je wysoka zmienność geo‑
graficzna. Niektóre z grzybic powierzchniowych 
są częstsze w klimacie tropikalnym ze względu 
na uwarunkowania termiczne lub socjalne. Zna‑
ne są także endemiczne infekcje powierzchnio‑
we, takie jak niektóre dermatofitozy skóry. Do po‑
zostałych zakażeń powierzchniowych zaliczamy 
powierzchniowe kandydozy lub pleśniawki oraz 
infekcje wywołane przez grzyby z rodzaju Malas-
sezia. Grzybice podskórne z pewnymi wyjątkami 
występują jedynie w krajach tropikalnych i sub‑
tropikalnych. Zakażenia te są w znacznym stop‑
niu ograniczone do tkanki podskórnej oraz skó‑
ry właściwej, jednakże mogą rozprzestrzenić się 
na naskórek, jak i głębiej, powodując nawet grzy‑
bicę kości. Źródłem zakażenia w grzybicach pod‑
skórnych są najczęściej zanieczyszczone rośliny 
lub ziemia. Grzybice układowe dzielimy na takie, 
które występują u pacjentów z obniżoną odpor‑
nością (oportunistyczne) oraz endemiczne, czy‑
li ograniczone geograficznie do określonych ob‑
szarów na kuli ziemskiej. Grzybice endemiczne 
objawiają się najczęściej jako infekcje układu od‑
dechowego i mogą zaatakować niezależnie od sta‑
nu układu immunologicznego pacjenta. Zakażenia 
oportunistyczne są głównie skutkiem zastosowa‑
nego leczenia lub chorób przebiegających z obni‑
żeniem odporności chorego (rycina 1) [4]. Z tego 
względu zaliczane są do paradoksów współcze‑
snej medycyny.

Teoria przejścia epidemiologicznego

W ostatnich latach badacze alarmują o cią‑
gle zwiększającej się zachorowalności na grzybice 
układowe [5, 6]. Znajduje to potwierdzenie w teo‑
rii przejścia epidemiologicznego. Teoria ta jest kon‑
cepcją wskazującą, że na pewnym poziomie rozwoju 
społeczności ludzkiej wyłaniają się choroby stano‑
wiące główną przyczynę zgonów, będące najważ‑
niejszym zagrożeniem dla zdrowia i życia człowie‑
ka. Przejściem epidemiologicznym nazywamy proces 
znacznej zmiany umieralności, a także średniej dłu‑
gości życia związanych z częstotliwością występowa‑
nia określonych chorób w społeczeństwie [7]. Termin 
ten obrazuje zmiany w społeczeństwie na przełomie 
okresów historycznych. Spadek umieralności wy‑
nika m.in. z wprowadzenia innowacji w medycy‑
nie oraz różnych uwarunkowań społecznych, takich 
jak: poziom rozwoju cywilizacyjnego, standard życia 
czy stopień wykształcenia ludzi [8]. W 1971 r. Ab‑
del Omran wyodrębnił trzy fazy przejścia epidemio‑
logicznego, które w późniejszym czasie zostały uzu‑
pełnione o kolejne dwie fazy [9, 10] (rycina 2).

Fazy transformacji epidemiologicznej nastę‑
pują po sobie, obejmując obywateli całego świa‑
ta, bez względu na wiek. Dzięki analizie faz przej‑
ścia epidemiologicznego można określić wpływ 
czynników społecznych oraz ekonomicznych na 
zdrowotność społeczeństwa. Badacze są w stanie 
prognozować, które z chorób będą najgroźniejsze 
i najbardziej powszechne w danym okresie. Obecnie 

Ryc. 1. Podział zakażeń grzybiczych [4]

GRZYBICE

powierzchniowe

• dermatofitozy
• powierzchniowe kandydozy
• choroby wywołane 
  przez Malasseiza
• inne, np. zakażenia
  Scopulariopsis lub Scytalidium

• sporotrychoza
• stopa madurska
• chromoblastomikoza
• feohipomikoza
• podskórna zygomikoza
• lobomykoza

oportunistyczne
• układowe:
  – kandydozy
  – aspergilozy
  – zygomikozy
  – fusariozy
  – kryptokokozy

endemiczne
• histoplazmoza
• histoplazmoza afrykańska
• blastomikoza
• kokcydioidomikoza
• parakokcydioidomikoza
• infekcja wywołana
  przez Penicillium marneffei

podskórne
układowe
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udokumentowano zwiększanie się ilości zachoro‑
wań na choroby pasożytnicze i zakaźne [11]. Wśród 
nich bezspornie należy wyróżnić choroby spowo‑
dowane przez grzyby. Liczne doniesienia kliniczne 
wymieniają infekcje grzybicze jako jedną z istotnych 
przyczyn zgonów [3, 12, 13]. Wiele prac wskazu‑
je układowe zakażenia grzybicze jako najczęstszą 
niezdiagnozowaną chorobę za życia pacjenta [14]. 
I tak, w celu oszacowania częstotliwości grzybic 
układowych Bodey i wsp. przeprowadzili 4096 ba‑
dań autopsyjnych u pacjentów zmarłych na raka, 
obejmujących 12 szpitali w zachodniej Europie, Ka‑
nadzie i Japonii [15]. U około 2% zakażenia grzy‑
bicze były główną przyczyną śmierci. 455 infekcji 
grzybiczych zidentyfikowano u chorych na bia‑
łaczkę (25%) i biorców przeszczepu (25%). 58% 
zakażeń grzybiczych było spowodowanych przez 
Candida spp. i 30% przez Aspergillus spp. W 11% 
przypadków grzyb nie został zidentyfikowany. 
Kryptokokoza wahała się od 0% do 4% wszystkich 
grzybic układowych. Infekcje wywołane przez Can-
dida spp. obejmowały najczęściej płuca, a następ‑
nie przełyk, żołądek i nerki. Także w aspergilozach 
płuca były najczęściej infekowanym narządem (pra‑
wie 80% przypadków). Podobnie w jednym z ba‑
dań przeprowadzonych w Berlinie stwierdzono, 
że grzybica centralnego układu nerwowego zosta‑
ła zdiagnozowana jedynie u 20% pacjentów za ży‑
cia. Pozostałe 80% zakażeń zostało wykrytych do‑
piero w trakcie przeprowadzania sekcji zwłok [16]. 
Uzyskane w tych badaniach wyniki stały się przy‑
czyną do skupienia uwagi nad zagadnieniem epi‑
demiologii grzybic układowych. Fakty te wskazują, 
jak ważne jest obecnie monitorowanie zachoro‑
wań na grzybice układowe. Zebrane dane pozwalają 
zoptymalizować procedury leczenia i dostosować je 
do aktualnie panujących trendów epidemiologicz‑
nych. Z tych powodów w niniejszej pracy postano‑
wiono przeanalizować epidemiologię grzybic ukła‑
dowych w Europie.

Epidemiologia grzybic układowych 
w Europie

W krajach europejskich powstało kilka dużych 
projektów badających epidemiologię grzybic ukła‑
dowych [17–22]. Niestety badania te często doty‑
czą określonej grupy pacjentów, co nie pozwala 
zbudować pełnego i przejrzystego obrazu epide‑
miologicznego układowych zakażeń grzybiczych. 
Są także regiony w Europie, w których dane epi‑
demiologiczne odnośnie do grzybic układowych 
są bardzo ubogie. Problem ten dotyczy głównie 
krajów wschodniej Europy, jednak bardzo cie‑
szy fakt, iż w Polsce zagadnienie to skupia coraz 
większą uwagę badaczy [23]. W ostatnim czasie 
w kraju nad Wisłą opublikowano wyniki pierw‑
szego wieloośrodkowego projektu badającego wy‑
stępowanie fungemii w polskich szpitalach [22]. 
Mimo wszystko polskie dane odnośnie do grzy‑
bic układowych nadal są dużo uboższe niż w kra‑
jach Europy Zachodniej lub w Ameryce Północ‑
nej. Fakt ten potwierdza konieczność prowadzenia 
ciągłych badań epidemiologii grzybic układowych 
w naszym kraju.

Europa Zachodnia i Skandynawia

W Europie Zachodniej istnieje wiele projektów 
badawczych poświęconych badaniu grzybic ukła‑
dowych. Są to zarówno przedsięwzięcia między‑
narodowe, jak też projekty realizowane w obrębie 
jednego kraju. Na potrzeby niniejszego opracowa‑
nia skupimy się na wybranych doniesieniach, które 
odzwierciedlają sytuację epidemiologiczną w Euro‑
pie oraz pozwolą ocenić skalę problemu na naszym 
kontynencie.

W 1996 r. opublikowano jedną z pierwszych 
publikacji dotyczących epidemiologii grzybic 
układowych w Europie. Voss i wsp. zbadali czę‑
stość występowania grzybiczych zakażeń krwi 

Ryc. 2. Fazy przejścia epidemiologicznego

Faza plag
• trwająca do połowy XVII w.
• charakteryzowała się 
  występowaniem cyklicznych 
  ostrych epidemii
• z powodu epidemii i w następstwie
  występującego głodu umieralność
  ulegała silnym wahaniom

Faza pandemii
chorób zakaźnych
• trwająca do I połowy XIX w.
• cykliczny spadek pandemii
• wśród chorób powodujących 
  umieralność znajdowały się 
  choroby zakaźne i pasożytnicze

Faza chorób
zwyrodnieniowych
oraz wywoływanych
przez człowieka
• trwająca do połowy XX w.
• do najważniejszych zaliczamy
  choroby układu krążenia
  oraz nowotworowe

Faza opóźnionych
chorób
zwyrodnieniowych
• choroby zwyrodnieniowe
  występują nadal – są jedną 
  z głównych przyczyn umieralności
• notuje się jednak spadek
  występowania chorób 
  zwyrodnieniowych

Faza nowych chorób
zakaźnych
• faza trwająca obecnie
• wzrost zapadalności na choroby
  zakaźne i pasożytnicze
• umieralność spowodowana
  brakiem odporności
• zachorowalność odnotowuje się 
  w każdej grupie wiekowej, głównie
  jednak u osób starszych z osłabio-
  nym układem odpornościowym
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w 5 holenderskich szpitalach uniwersyteckich 
w latach 1987–1995. Szpitale te ze względu na 
swój specjalistyczny charakter obejmowały blisko 
2/3 populacji Holandii. W ciągu całego okresu ba‑
dania odnotowano 671 przypadków grzybiczego 
zakażenia krwi. 94,6% stanowiły zakażenia droż‑
dżami z rodzaju Candida. Pozostałe infekcje były 
wywołane przez grzyby z rodzaju Cryptococcus. 
W 1988 r. zanotowano najniższą zapadalność na 
fungemie (0,34 przypadku na 10 000 dni hospi‑
talizacji), natomiast w 1993 r. była ona najwyż‑
sza (0,82 przypadku na 10 000 dni hospitalizacji). 
Co ważne, w badanym okresie ewidentnie zano‑
towano wzrost zachorowań na fungemie oraz nie 
było znaczącej różnicy w częstości zakażeń wywo‑
łanych przez drożdże Candida albicans i Candida 
non-albicans. Ciekawym faktem jest to, iż w trak‑
cie badania w 1989 r. wprowadzono na rynek ho‑
lenderski flukonazol. Jego zużycie z roku na rok było 
coraz większe, osiągając poziom rocznego zużycia 
na poziomie 63,0 kg. Głównym czynnikiem etiolo‑
gicznym fungemii w badanym okresie były drożdże 
z gatunku C. albicans, stanowiąc 60% przypadków. 
Wśród gatunków non-albicans dominowały droż‑
dże z gatunku Candida glabrata [17]. W przeci‑
wieństwie do tendencji światowych, w całym okre‑
sie badania stwierdzono stałą, na niskim poziomie 
zapadalność na fungemie wywołane przez Candi-
da krusei [24].

W latach 1997–1999 Europejska Konfedera‑
cja Mykologii Medycznej (ECMM) przeprowadziła 
pierwsze w Europie i największe na świecie wielo‑
ośrodkowe badanie odnośnie do kandydemii (zaka‑
żenia krwi przez Candida sp.) w Europie. We wspo‑
mnianym projekcie uczestniczyło 106 placówek 
z 7 krajów (Austria, Francja, Niemcy, Włochy, 
Szwecja, Hiszpania oraz Wielka Brytania). Skupio‑
no się na zakażeniach wywołanych przez drożdże 
z rodzaju Candida, gdyż są one główną przyczyną 
układowych infekcji grzybiczych. W badaniu tym 
w ciągu 28 miesięcy odnotowano 2089 przypadków 
kandydemii. Wskaźniki zachorowań we wszyst‑
kich krajach były zbliżone. Wynosiły od 0,20 do 
0,38 przypadków na 1000 hospitalizacji oraz od 
3,0 do 4,4 przypadków na 100 000 dni hospitaliza‑
cji. Wśród pacjentów z grzybicą dominowali chorzy 
po interwencjach chirurgicznych (44,7%), hospita‑
lizowani na oddziałach intensywnej terapii (40,2%) 
oraz cierpiący na choroby nowotworowe (22,5%). 
79,6% pacjentów posiadało wkłucie centralne, na‑
tomiast u 74,5% przed wykryciem kandydemii była 
stosowana antybiotykoterapia. Główną przyczyną 
zakażeń była C. albicans (56,4%), następnie C. gla-
brata (13,6%), Candida parapsilosis (13,3%) oraz 
Candida tropicalis (7,2%). W 51 przypadkach od‑
notowano mieszane zakażenie spowodowane 2 ga‑
tunkami drożdży. Najczęstsze było jednoczesne 

zakażenie C. albicans i C. glabrata. We wspomnia‑
nych badaniach interesujący jest fakt, iż w pewnych 
grupach schorzeń jako przyczyny zakażenia domi‑
nowały gatunki non-albicans. Wśród pacjentów 
z nowotworami Candida non-albicans stanowiły 
65,4% przypadków, z czego najczęściej C. tropica-
lis, C. parapsilosis oraz C. krusei. W 84,5% zakażeń 
zastosowano terapię przeciwgrzybiczą. U 58,9% 
pacjentów jako lek pierwszego rzutu zastosowano 
flukonazol. W 20% była to konwencjonalna postać 
amfoterycyny B. W 9,6% jako pierwszy lek prze‑
ciwgrzybiczy zastosowano lipidową formulację am‑
foterycyny B. W 61,4% przypadków po wykryciu 
kandydemii usunięto cewnik dożylny [18]. Śmier‑
telność w opisywanym badaniu wyniosła 37,9%. 
Najwyższą śmiertelność odnotowano w zakażeniach 
wywołanych przez C. glabrata, C. tropicalis oraz 
C. krusei (tabela 1). Stwierdzono, iż u 8% pacjen‑
tów chorych na nowotwory oraz u 20–31% pacjen‑
tów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej 
terapii zgon był bezpośrednio spowodowany grzy‑
bicą układową [25].

Jednym z krajów europejskich, w którym 
w ostatnich latach stwierdzono dość wysoką za‑
padalność na fungemię jest Dania. W pierwszym 
narodowym badaniu dotyczącym grzybiczych 
zakażeń krwi, przeprowadzonym w okresie maj 
2003–kwiecień 2004, objęto szpitale otaczające 
swoją opieką około połowy duńskiego społeczeń‑
stwa. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami 
stwierdzono zapadalność na poziomie 11 przy‑
padków na 100 000 mieszkańców. Porównując te 
dane z wynikami z Norwegii (2,17 przypadków na 
100 000 populację) lub z Finlandii (2,2 przypadku 
na 100 000 ludzi) można śmiało stwierdzić, że po‑
mimo podobnego położenia geograficznego w Da‑
nii zapadalność na fungemie jest zdecydowanie 
wyższa [19, 20]. Podobną zapadalność na funge‑
mię odnotowano jedynie w Stanach Zjednoczonych 
[5, 26, 27]. Najczęstszym patogenem grzybiczym 
powodującym fungemie była C. albicans, podob‑
nie jak w innych przypadkach, stanowiąc 63% 
ogółu grzybiczych zakażeń krwi. C. glabrata sta‑
nowiła przyczynę 20% przypadków, natomiast 
C. krusei jedynie 3% wszystkich fungemii. We 

Gatunek drożdży Śmiertelność,%

C. albicans 38,5

C. glabrata 45,0

C. parapsilosis 25,9

C. tropicalis 41,4

C. krusei 55,3

Łącznie 37,9

Tabela 1. Porównanie śmiertelności związanej z grzybicami układowymi 
wywołanymi przez różne gatunki drożdży z rodzaju Candida 
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wspomnianym badaniu aż 88% wszystkich wy‑
izolowanych patogenów poddano badaniu wraż‑
liwości na leki przeciwgrzybicze. W 32% stwier‑
dzono obniżoną wrażliwość na leki azolowe, 
głównie na flukonazol i/lub itrakonazol. W latach 
 1999–2003 odnotowano zwiększone zastosowa‑
nie flukonazolu, jednakże nie stwierdzono wyraź‑
nej korelacji zwiększonego zużycia leków azolo‑
wych z wysokim odsetkiem szczepów opornych 
na leki azolowe [21].

Polska

W ostatnim czasie opublikowano badania doty‑
czące kandydemii w polskich szpitalach [22]. Pro‑
jekt ten zebrał dane mikrobiologiczne z 19 labo‑
ratoriów dotyczące każdego przypadku wykrycia 
grzybów z rodzaju Candida w próbce krwi w okre‑
sie styczeń 2006–grudzień 2007. Badanie obejmo‑
wało 20 szpitali (6 szpitali uniwersyteckich oraz 
14 wojewódzkich) z 16 polskich miast w 12 wo‑
jewództwach. W badanym okresie stwierdzono 
302 przypadki kandydemii u 294 pacjentów. 8 pa‑
cjentów zachorowało na kandydemię dwukrotnie. 
Należy zaznaczyć, iż odnotowano 6 przypadków 
fungemii wywołanych przez grzyby inne niż Can-
dida sp. (2 przypadki spowodowane Cryptococ-
cus neoformans oraz po jednym incydencie Cryp-
tococcus sp., Geotrichum capitatum, Fusarium 
incarnatum i Aspergillus fumigatus). Przypad‑
ki te nie zostały uwzględnione w opisywanej ana‑
lizie. Roczna średnia zapadalność na kandydemie 
w badanych szpitalach wyniosła 4 przypadki na 
100 000 dni hospitalizacji. W porównaniu do in‑
nych państw europejskich wartość tego wskaźnika 
jest dość wysoka. Wyniku tego nie można porów‑
nać z wcześniej wspomnianą zapadalnością w Da‑
nii ze względu na inną jednostkę wyniku, jednakże 

mimo wszystko wartość w porównaniu z Niemca‑
mi i Austrią lub Wielką Brytanią jest co najmniej 
niepokojąca ( rycina 3). Zebrane dane wskazywa‑
ły C. albicans jako przyczynę połowy przypad‑
ków kandydemii, jednakże zaobserwowano znaczą‑
ce statystycznie różnice w zależności od oddziału, 
z którego pochodziła próbka krwi poddana anali‑
zie. C. albicans stanowiła jedynie 22% wszystkich 
przypadków na oddziałach hematologicznych. Na 
oddziałach intensywnej terapii oraz neonatologicz‑
nych wskaźnik ten wynosił odpowiednio 61,22% 
oraz 73,33%. Kolejną, najczęstszą przyczyną za‑
każeń były drożdże z gatunku C. glabrata (14,1%) 
oraz C. parapsilosis (13,1%). Znaczącą różnicę za‑
obserwowano w występowaniu grzybic wywoła‑
nych przez C. krusei i C. tropicalis. Zakażenia te 
pojawiały się z najwyższą częstością na oddzia‑
łach hematologicznych (odpowiednio 24% i 18%). 
W 11 z 302 przypadków kandydemia była wywo‑
łana dwoma gatunkami grzybów w jednym czasie. 
Dotyczyło to głównie oddziałów intensywnej tera‑
pii. Śmiertelność związana z grzybicami układowy‑
mi wyniosła 37% [22].

Kolejnym badaniem dotyczącym epidemiologii 
grzybic, opublikowanym w polskim piśmiennictwie 
przez Pszenna i wsp., były doniesienia ze szpital‑
nych oddziałów Samodzielnego Publicznego Zakła‑
du Opieki Zdrowotnej w Działdowie [28]. W bada‑
niu tym oceniano częstość występowania grzybic 
na podstawie próbek materiałów pobranych od pa‑
cjentów hospitalizowanych w SPZOZ w Działdowie 
pomiędzy 1 stycznia 2004 a 31 grudnia 2005. Ba‑
danym materiałem były: plwocina, kał, mocz, krew, 
wymazy z ran, dróg płciowych, gardła, nosa, jamy 
otrzewnej i rurki intubacyjnej. Pobrano 9807 pró‑
bek, które zostały zanalizowane w Pracowni Bak‑
teriologicznej. Łącznie wykryto 204 szczepy droż‑
dży, z czego 94 w 2004 r., a 110 w 2005 r. Najwięcej 
grzybów wyhodowano z próbek moczu – 67 i wy‑
mazów z dróg płciowych – 59, a najmniej z próbek 
krwi – 1. Oddziały dominujące w ilości zarejestro‑
wanych grzybic, to m.in.: oddział ginekologiczno‑
‑położniczy, nefrologiczny, dziecięcy i wewnętrz‑
ny. Wykryto aż 203 szczepy gatunku C. albicans, 
które stanowiły 99,5% wszystkich szczepów. Je‑
den szczep C. tropicalis zidentyfikowany został na 
oddziale nefrologicznym z wymazu z rany pacjen‑
ta. Stanowił on 0,5% wszystkich szczepów. W ra‑
mach przeprowadzonych badań oznaczono również 
lekowrażliwość wyhodowanych grzybów, korzy‑
stając z mikrotestów ATB Fungus 1 i ATB Fungus 2. 
Wobec szczepów C. albicans największą aktywność 
wykazały: amfoterycyna B, 5‑fluorocytozyna, flu‑
konazol oraz itrakonazol. W przypadku C. tropicalis 
najskuteczniejsze okazały się: amfoterycyna B, flu‑
konazol i itrakonazol. Szczep ten był jednak oporny 
na 5‑fluorocytozynę [28].

Ryc. 3. Zapadalność na kandydemię w krajach europejskich
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Podsumowanie

Znane obecnie preparaty przeciwgrzybicze, takie 
jak: nowe leki triazolowe, echinokandyny lub lipi‑
dowe formulacje amfoterycyny B, wykazują wysoką 
skuteczność przeciwko większości szczepów grzy‑
bów chorobotwórczych i terapia z ich użyciem prze‑
ważnie prowadzi do wyleczenia grzybicy [29, 30]. 
Mimo dużej liczby antybiotyków na rynku, nadal za‑
każenia bakteryjne wiodą prym i są główną przyczy‑
ną zakażeń, także tych wewnątrzszpitalnych [31]. 
Jednakże w ostatnim czasie wielu badaczy zwraca 
uwagę na wzrost zachorowań na grzybice układowe, 
szczególnie u pacjentów z obniżoną odpornością [13, 
32, 33]. Dodatkowo, grzybica układowa jako choroba 
towarzysząca poważnie pogarsza stan pacjenta, wy‑
dłuża czas hospitalizacji i znacznie podwyższa ogól‑
ny koszt leczenia chorego [34]. Jak wskazuje niniejsza 
publikacja, nawet w obrębie tak małego kontynentu 
jak Europa zauważamy duże różnice w zachorowal‑
ności na grzybice układowe. Niestety z wielu miejsc 
na świecie nie posiadamy danych odnośnie do grzybic 
układowych lub dane te są niepełne i nie pozwalają 
na dokładne poznanie trendów epidemiologicznych.

Reasumując, odnotowujemy wzrost zachorowań 
na grzybice układowe. Coraz częściej przyczyną za‑
każeń są grzyby pleśniowe oraz drożdże inne niż 
C. albicans, które wykazują obniżoną wrażliwość 
na leki przeciwgrzybicze. Zgodnie z teorią przejścia 
epidemiologicznego, spodziewamy się, iż w niedłu‑
gim czasie główną przyczyną zgonów w populacji 
Ziemi będą choroby infekcyjne. W naszym intere‑
sie jest więc to, aby monitorować wszelkie choroby 
infekcyjne, także te o podłożu grzybiczym, i w od‑
powiednim momencie skutecznie reagować.

Otrzymano: 2014.03.21 · Zaakceptowano: 2014.04.02
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profil lipidowy, o udowodnionej skuteczności, są 
żywice jonowymienne i fibraty. Coraz liczniej‑
sze doniesienia o niepożądanych efektach terapii 
hipolipemizującej oraz jej toksycznym działaniu 
skłoniły lekarzy do poszukiwania skutecznej al‑
ternatywy dla standardowych terapii. Możliwość 
kojarzenia leków o różnych mechanizmach dzia‑
łania pozwoliła zmniejszyć dawki pojedynczych 
substancji, ograniczając dzięki temu ich działa‑
nia toksyczne, jednocześnie zachowując skutecz‑
ność. Popularność i skuteczność terapii skojarzo‑
nej doprowadziła do tego, że firmy farmaceutyczne 
odchodzą od opracowywania nowych substancji, 
których mechanizm działania trzeba udowodnić, 
na rzecz preparatów będących połączeniem sta‑
rych, sprawdzonych leków. W niektórych sytu‑
acjach nawet agresywna farmakoterapia z wyko‑
rzystaniem popularnych leków może nie przynieść 
oczekiwanych zmian w profilu lipidowym. Przy‑
kładem są chorzy z homozygotycznym wariantem 
rodzinnej hipercholesterolemii. U tych chorych 
mutacja w obrębie genu receptora dla LDL chole‑
sterolu sprawia, że większość popularnych prepa‑
ratów staje się nieskuteczna. Efektywne mogą się 
okazać nowoczesne leki hipolipemizujące, będące 
głównym tematem tego artykułu.

Statyny

Mechanizm działania statyn polega na hamo‑
waniu wstępnych etapów tworzenia cholesterolu 
na poziomie przekształcenia 3‑hydroksy‑3‑me‑
tyloglutarylokoenzymu A (HMG‑CoA) w mewa‑
lonian, katalizowane przez reduktazę HMG‑CoA. 
Działanie statyn opiera się na hamowaniu aktyw‑
ności tego enzymu. Prowadzi to do spadku stężenia 
cholesterolu we krwi, co pobudza biosyntezę i ak‑
tywność receptorów dla LDL. Cząstki LDL chole‑
sterolu są aktywnie wychwytywane przez te recep‑
tory w celu uzupełnienia niedoborów powstałych 

Wstęp

W 1964 r. opublikowano wyniki badania Kan‑
nela i wsp., w którym to potwierdzono, że ry‑
zyko zgonu z powodu choroby niedokrwiennej 
serca (ChNS) wzrasta wraz ze stężeniem w suro‑
wicy cholesterolu całkowitego (total cholesterol, 
TC) [1]. Jak się później okazało, był to przełom, 
który zapoczątkował cały szereg eksperymentów 
i dalszych badań. Obecnie wiadomo, że reduk‑
cja TC o 10% zmniejsza śmiertelność z powodu 
ChNS o 15% i śmiertelność ogólną o 11%, hamu‑
jąc przy tym postęp zmian miażdżycowych lub 
powoduje ich regresję oraz przywraca prawidło‑
wą funkcję śródbłonka naczyniowego [2]. Zabu‑
rzenia lipidowe są problemem niezwykle rozpo‑
wszechnionym – według badań Zdrojewskiego 
i wsp. występują one w ponad połowie popula‑
cji polskiej [3]. W związku z obecnym trybem ży‑
cia coraz częściej kontrola profilu lipidowego musi 
opierać się na farmakoterapii. W konsekwencji leki 
hipolipemizujące są jednymi z najczęściej prze‑
pisywanych przez lekarzy. Rozpowszechnienie 
statyn doprowadziło do tego, że Anglia w maju 
2004 r. zdecydowała się na zarejestrowanie ich 
jako leków wydawanych bez recepty [4]. Inny‑
mi szeroko stosowanymi lekami modyfikującymi 
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w komórce. Efektywnie zmniejsza to poziom wol‑
nego cholesterolu LDL. Statyny, poprzez zmniejsze‑
nie wrażliwości LDL na oksydację, utrudniają pro‑
ces ich wchłaniania przez makrofagi i formowania 
blaszki miażdżycowej. Leki z tej grupy wywiera‑
ją najbardziej efektywny wpływ na redukcję stę‑
żenia cholesterolu frakcji LDL (25–60%). Mniejszą 
aktywność wykazują w obniżaniu stężenia trójgli‑
cerydów (10–15%), a także w niewielkim stopniu 
(ok. 5–8%) podwyższają stężenie cholesterolu frak‑
cji HDL [5]. Do działań niepożądanych działania sta‑
tyn należą m.in. bóle mięśni, głowy, zaczerwienie‑
nia skóry, zaburzenia żołądkowo‑jelitowe, wzrost 
aktywności aminotransferaz oraz miopatie.

Żywice jonowymienne

Żywice, wiążąc kwasy żółciowe w jelicie, zwięk‑
szają ich usuwanie przez przewód pokarmowy. Pro‑
wadzi to do kompensacyjnego zwiększenia ilości re‑
ceptorów dla cholesterolu frakcji LDL w wątrobie, co 
sprzyja usuwaniu ich nadmiaru z osocza. Żywice ob‑
niżają stężenie cholesterolu frakcji LDL o ok.  10–20% 
oraz słabo podwyższają stężenia HDL cholesterolu 
(wzrost o ok. 5%). Do niekorzystnych efektów na‑
leży wzrost poziomu frakcji VLDL, nawet o 15%, 
zaburzenia wchłaniania witamin rozpuszczalnych 
w tłuszczach, zaburzenia wchłaniania niektórych le‑
ków oraz zaburzenia żołądkowo‑jelitowe [5].

Fibraty

Fibraty działają wielokierunkowo. Poprzez ak‑
tywację lipazy lipoproteinowej nasilają hydrolizę 
trójglicerydów (TG) zawartych w chylomikronach 
i VLDL, syntezę frakcji apolipoprotein AI i AII oraz 
podwyższają stężenie cholesterolu HDL. Na skutek 
hamowania wytwarzania w wątrobie apolipopro‑
teiny B, fibraty zmniejszają receptorowe wychwy‑
tywanie LDL przez komórki. Ostatnie doniesienia 
wiążą się z opisywanymi wpływami fibratów na re‑
ceptory jądrowe PPAR‑alfa, zaangażowane w pro‑
cesy przemian lipidów i węglowodanów. Osta‑
tecznym efektem działania fibratów jest redukcja 
poziomu TG o 30–50%, podwyższenie stężenia cho‑
lesterolu frakcji HDL średnio o 10–20% oraz ob‑
niżenie frakcji LDL‑cholesterolu o około 10–20% 
[5]. Do działań niepożądanych fibratów zalicza się 
brak apetytu, bóle w nadbrzuszu, nudności, wy‑
mioty, bóle i zawroty głowy, osłabienie, zespół ob‑
jawów miopatii, zapalenie mięśni, zaburzenia po‑
tencji oraz wysypkę.

Kwas nikotynowy

Nikotynamid jest koenzymem wielu dehydro‑
genaz. Zmniejsza lipolizę tkankową i jednocześnie 

obniża dopływ wolnych kwasów tłuszczowych do 
wątroby, przyczyniając się w ten sposób do hamo‑
wania syntezy w wątrobie i obniżenia frakcji VLDL 
w osoczu. Przez wpływ na lipazę lipoproteinową, 
nasila katabolizm VLDL. Dodatkowo zmniejsza 
działanie lipolityczne wielu hormonów endogen‑
nych, między innymi amin katecholowych, hor‑
monu wzrostu, glikokortykosteroidów i glukagonu. 
Kwas nikotynowy (Niacyna) jest preparatem, który 
spośród standardowych leków hipolipemizujących 
najsilniej podwyższa stężenie cholesterolu frakcji 
HDL (20–30%), jednocześnie zmniejszając stężenie 
frakcji LDL (6–25%) i trójglicerydów (10–35%) [5]. 
Działania niepożądane to: zaczerwienienie, swędze‑
nie i suchość skóry, wysypka oraz zaburzenia prze‑
wodu pokarmowego.

Probucol

Mechanizm działania leku na profil lipido‑
wy nie jest do końca poznany. Wiadomo, że ob‑
niża on stężenie cholesterolu całkowitego o ok. 
20%, ale również może obniżać stężenie HDL 
o ok.  20–30%. Sugeruje się, że nasilony metabo‑
lizm LDL wywołany działaniem leku może wyni‑
kać ze zmian strukturalnych w jego cząsteczce. 
Obniżenie stężenia cholesterolu HDL może być 
efektem zwiększonego metabolizmu wątrobowe‑
go tej frakcji. Lek hamuje wolnorodnikową mody‑
fikację frakcji LDL [6]. Lek ten obecnie jest rzad‑
ko stosowany ze względu na wydłużanie odcinka 
QT w zapisie EKG, co może prowadzić do komo‑
rowych zaburzeń rytmu serca.

Ezetymib

Ezetymib hamuje absorpcję cholesterolu po‑
karmowego oraz cholesterolu zawartego w żółci 
w jelicie cienkim. Prowadzi to do wydalania chole‑
sterolu i kompensacyjnego zużywania frakcji cho‑
lesterolu krążących we krwi. Dochodzi również do 
zmniejsza ilości krążących remnantów chylomikro‑
nów [7]. Ezetymib znacznie częściej stosowany jest 
w leczeniu skojarzonym niż w monoterapii. Połą‑
czenie ze sobą simwastatyny razem z ezetymibem 
pozwala 8‑krotnie zmniejszyć dawkę zażywanej 
statyny. W 12‑tygodniowej obserwacji, przepro‑
wadzonej wśród pacjentów z hipercholesterole‑
mią, połączenie ezetimibu w dawce 10 mg/dobę ze 
simwastatyną w dawce 10 mg wywierało podob‑
ny efekt w zakresie obniżenia stężenia cholestero‑
lu LDL, jak zastosowanie simwastatyny w dawce 
80 mg w monoterapii. Ponadto leczenie skojarzone 
powodowało większą redukcję stężenia cholestero‑
lu całkowitego, trójglicerydów, cholesterolu – nie 
powodowało natomiast obniżenia HDL oraz apoli‑
poproteiny B [8].
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Inhibitory białka CETP

Białko CETP (cholesterylester transfer protein) 
jest proteiną syntezowaną w wątrobie, jego funk‑
cją jest przenoszenie estrów cholesterolu z HDL 
na cząsteczki VLDL, chylomikrony i ich remnan‑
ty, zamiast na trójglicerydy. Cząsteczki HDL po‑
wstałe dzięki aktywności białka CEPT są usuwa‑
ne razem z moczem, w konsekwencji powodując 
spadek poziomu frakcji HDL w osoczu [9]. Koncep‑
cja obniżenia ryzyka sercowo‑naczyniowego po‑
przez blokowanie aktywności tego białka dopro‑
wadziła do powstania szeregu inhibitorów białka 
CETP. Pierwszym preparatem tego typu był torce‑
trapib. Według badań torcetrapib podawany dwa 
razy w ciągu dnia zwiększał poziom HDL o 106% 
[10]. Mimo obiecujących wyników, prace nad nim 
zostały zaniechane ze względu na niebezpiecz‑
ne efekty uboczne. Do najważniejszych z nich na‑
leżały: wzrost ciśnienia skurczowego oraz wzrost 
stężenia w osoczu aldosteronu, sodu i dwuwęgla‑
nów. Zanotowano znaczące spadki w stężeniu po‑
tasu, prowadzące do zwiększonej śmiertelności 
w wyniku stosowania tego preparatu [11]. Obecnie 
prowadzi się badania nad anacetrapibem. Lek ten 
w połączeniu ze statynami redukuje stężenie LDL 
o 40% i zwiększa HDL o 140% w porównaniu z sa‑
mymi statynami [12]. Rozpoczęte niedawno bada‑
nia mają udowodnić, że inhibitory CETP mogą mieć 
wpływ na zmniejszenie ilości epizodów sercowo‑
‑naczyniowych [13].

Inhibitory ACAT

Modyfikację profilu lipidowego można osią‑
gnąć przez hamowanie aktywności acylotrans‑
ferazy acylo‑CoA:cholesterol. Preparatem ma‑
jącym taką właściwość jest awasimib. Awasimib 
zmniejsza wchłanianie cholesterolu z przewo‑
du pokarmowego, syntezę VLDL w wątrobie oraz 
zmniejsza gromadzenia estrów cholesterolu w ma‑
krofagach. W modelach zwierzęcych prowadzi 
to do  hamowania rozwoju blaszki miażdżycowej. 
Jak dotąd nie udało się uzyskać tego samego efek‑
tu u ludzi [14].

Skojarzone leczenie farmakologiczne

Wspomniane wcześniej leczenie skojarzone 
stanowi bardzo obiecujący substytut dla wyso‑
kich i często toksycznych dawek leków stoso‑
wanych w monoterapii. Liczne badania wykazu‑
ją, że połączenie ze sobą stosunkowo niewielkich 
dawek leków o różnych mechanizmach działa‑
nia pozwala ograniczyć efekty toksyczności, przy 
zachowanej albo nawet zwiększonej skuteczno‑
ści leczenia. Do najczęściej używanych zestawień 

leków należą połączenia statyn z pozostałymi le‑
kami hipolipemizującymi. W przeprowadzonych 
badaniach korzystne efekty uzyskiwano, łącząc 
ze sobą statyny z żywicami jonowymiennymi. Za‑
stosowanie lowastatyny w dawce 40 mg i kole‑
stipolu w dawce 10 g pozwala osiągnąć większą 
redukcję cholesterolu LDL (34,1%), niż podawa‑
nie samej lowastatyny w dawce 80 mg (26,8%) 
[15]. Obiecujące efekty miały badania skojarze‑
nia atorwastatyny z torcetrapibem. Dodanie do 
atorwastatyny (20 mg) inhibitora CETP (torce‑
trapib w dawce 120 mg/d) po 4 tyg. terapii spo‑
wodowało podwyższenie cholesterolu HDL o 61% 
oraz obniżenie cholesterolu LDL o 17% i trójgli‑
cerydów o 18% [10]. Ze względu na niebezpiecz‑
ne działania niepożądane, o których wspomniano 
wcześniej, wycofano się z prac nad torcetrapibem. 
Obecnie badanym inhibitorem CETP niewykazu‑
jącym tak niebezpiecznych działań ubocznych jest 
anacetrapib. Wykazano, że korzystne może być 
połączone leczenie simwastatyną i kwasem ni‑
kotynowym. Taka terapia obniża stężenie chole‑
sterolu LDL średnio o 43% i podwyższa stężenie 
cholesterolu HDL o 29%. Takie połączenie jedno‑
cześnie redukuje ryzyko incydentów sercowo‑na‑
czyniowych o 60% oraz zmniejsza progresję miaż‑
dżycy tętnic wieńcowych o 93% [16]. W badaniu 
Farniera wykazano, że toksyczny efekt połącze‑
nia statyn z fibratami na mięśnie nie jest tak nie‑
bezpieczny jak do tej pory uważano, stwierdzono 
nawet, że taka terapia może mieć korzystne efekty 
obniżające ryzyko sercowo‑naczyniowe [17]. Ba‑
dania ukazały efektywność skojarzenia w obniża‑
niu stężenia cholesterolu LDL o ok. 40%, stężenia 
trójglicerydów o 50% oraz podwyższenia stęże‑
nia cholesterolu HDL o 25%. Mimo coraz więk‑
szej popularności terapii skojarzonej oraz pro‑
wadzenia wielu badań w tej dziedzinie, nie są do 
końca poznane wszystkie możliwe interakcje le‑
ków hipolipemizujących. Z wielu połączeń leków 
musiano zrezygnować ze względu na działania 
niepożądane, które nierzadko okazywały się być 
znacznie poważniejsze niż nawet wysokie dawki 
leków w monoterapii. Inne połączenia wykazy‑
wały efekt o wiele korzystniejszy niż te same leki 
stosowane w monoterapii. Potencjał leczenia sko‑
jarzonego jest tak duży, że według obecnych zale‑
ceń Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego 
leczenie skojarzone jest uzasadnione u pacjentów, 
u których nie można osiągnąć pożądanych efek‑
tów stosując monoterapię [18].

Inhibitory proteazy serynowej PCSK9

PCSK9 jest proteazą serynową łączącą się z re‑
ceptorem LDL i powodującą jego rozpad. Bada‑
nia wykazały, że mutacja w obrębie tego białka 
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odpowiedzialna za aktywację jego funkcji może 
być przyczyną rodzinnej hipercholesterolemii 
[19]. Mutacja powodująca utratę funkcji może 
wykazywać działanie obniżające poziom chole‑
sterolu LDL oraz chronić przed rozwojem miaż‑
dżycy [20, 21]. Ostatnio prowadzone badania 
udowodniły, że statyny zwiększają stężenie pro‑
teazy PCSK9 [22], co doprowadziło do przeko‑
nania, że inhibitory białka PCSK9 w połączeniu 
ze statynami mogą mieć korzystne działanie mo‑
dyfikujące profil lipidowy. W późniejszych ba‑
daniach udowodniono, że dodanie do terapii sta‑
tynowej inhibitora PCSK9 może nasilić korzystny 
efekt obniżający stężenie LDL [23, 24]. Pierw‑
szym opracowanym inhibitorem proteazy sery‑
nowej jest AMG 145. Jest to monoklonalne prze‑
ciwciało dla PCSK9. Badanie Raal’a i wsp. zostało 
przeprowadzone w celu oceny efektywności i bez‑
pieczeństwa stosowania AMG 145 u chorych z he‑
terozygotycznym wariantem rodzinnej hiper‑
cholesterolemii. Wyniki wykazały, że AMG 145 
powoduje spadek cholesterolu LDL w grupie ba‑
danej. Utrzymywał się on na średnim poziomie 
55% w porównaniu z 1% spadkiem w grupie 
placebo, nie wykazując przy tym istotnej sta‑
tystycznie toksyczności [25]. Drugim badanym 
obecnie preparatem jest REGN727/SAR236553, 
– przeciwciało monoklonalne przeciwko PCSK9. 
REGN727 hamuje wiązanie białka PCSK9 z re‑
ceptorami LDL. Badanie w randomizowanej po‑
dwójnie ślepej próbie z placebo pokazało, że u pa‑
cjentów doszło do spadku stężenia cholesterolu 
LDL w przedziale od 29% do 68% w porównaniu 
z 11% w grupie placebo [23].

Inhibitory MTTP

Mikrosomalne białko transportujące trójglice‑
rydy jest czaperonem odpowiedzialnym za przeno‑
szenie trójglicerydów do apolipoproteiny B w obrę‑
bie wątroby, prowadząc do powstania lipoproteiny 
VLDL [26]. Lekiem mającym hamować jego ak‑
tywność jest lomitapid. Lomitapid (Juxtapid) zo‑
stał zatwierdzony przez FDA (Food and Drug Ad-
ministration) w marcu 2012 r., jako preparat do 
leczenia rodzinnej hipercholesterolemii. Długo‑
terminowe badanie bezpieczeństwa i efektywno‑
ści leku pokazało, że z 29 pacjentów po 78‑tygo‑
dniowej terapii ponad połowa mogła zredukować 
lub całkowicie zrezygnować ze stosowania aferezy. 
Dodatkowo u wszystkich pacjentów obserwowano 
spadek poziomu LDL o średnio 38% [27]. Działa‑
nia niepożądane tej terapii to zwiększenie pozio‑
mu transaminaz obecnych w osoczu oraz stłusz‑
czenie wątroby, które wystąpiło u 1/3 badanych. 
Odległe następstwa leczenia lomitapidem nie są 
jeszcze znane. Lek ten wykazuje ponadto działanie 

teratogenne oraz zmniejszenie wchłaniania wita‑
min rozpuszczalnych w tłuszczach. U ponad 90% 
badanych podczas stosowania leczenia wystąpi‑
ła biegunka, u 65% nudności, u 40% dyspepsja 
a u 35% wymioty [28]. Efekty uboczne lomitapi‑
du ograniczają możliwość jego zastosowania poza 
ściśle określonymi sytuacjami klinicznymi. Obec‑
nie Lomitapid może być używany tylko w leczeniu 
rodzinnej hipercholesterolemii i tylko w restryk‑
cyjnym programie zarządzanym przez produ‑
centa leku [29]. Koszt rocznej terapii juxtapidem 
w zależności od stosowanej dawki to od 235000 do 
295000 USD [37].

Mipomersen

Mipomersen to antysensowny nukleotyd dru‑
giej generacji. Dostępny jest jako preparat do 
wstrzyknięć pod nazwą Kynamro. Lek ten dzia‑
ła na mRNA apolipoproteiny B (apoB‑100) w wą‑
trobie [30]. W 2012 r. Mipomersen uzyskał w FDA 
status leku stosowanego w leczeniu hiperchole‑
sterolemii rodzinnej. Mipomersen łączy się w wą‑
trobie ze specyficznym dla siebie mRNA dla apoB‑
100, uniemożliwiając tym samym translacje. 
Mipomersen obniża stężenie wątrobowego apoB‑
100 oraz cholesterolu LDL w surowicy. Okres pół‑
trwania mipomersenu wynosi 30 dni, a jego wy‑
dalanie następuje głównie przez nerki [31]. Lek 
nie wykazał istotnych interakcji z simwastatyną 
oraz ezetymibem oraz nie ma wpływu na hamo‑
wanie cytochromu P450 [32]. Pierwsza faza badań 
nad mipomersenem wykazała, że lek ten powo‑
duje gwałtowną i zależną od dawki redukcję stę‑
żeń apoB, cholesterolu całkowitego oraz choleste‑
rolu LDL w osoczu. Obniżone stężenia apoB i LDL 
(w stosunku do statusu wyjściowego) utrzymywa‑
ły się do 3 miesięcy od ostatniej dawki leku [33]. 
Druga i trzecia faza badań ukazała skuteczność 
tego preparatu w leczeniu rodzinnej hiperchole‑
sterolemii. Badania pokazują, że dawka 300 mg 
mipomersenu, jako dodatek do standardowej tera‑
pii hipolipemizującej, może obniżyć stężenie apoB 
i LDL o dodatkowe 30% [34]. Większość pacjen‑
tów leczonych mipomersenem doznawała łagod‑
nych miejscowych reakcji na podanie prepara‑
tu (19% iniekcji) oraz 2/3 badanych odczuwała 
objawy grypopodobne. Mipomersen może rów‑
nież powodować zwiększenie stężenia transami‑
naz wątrobowych oraz powodować stłuszczenie 
wątroby, jednak ocenienie klinicznego znacze‑
nia tego efektu wymaga przeprowadzenia dodat‑
kowych badań [35]. Pacjenci otrzymujący mipo‑
mersen obniżyli średnio poziom LDL cholesteroli 
o dodatkowe 24,7% w stosunku do grup placebo 
[36]. Roczny koszt terapii Kynamro szacuje się na 
176000 USD [37].
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Wnioski

W ciągu ostatnich lat doszło do gwałtowne‑
go rozwoju możliwości leczenia hipolipemizują‑
cego. Nie tylko znaleziono nowe zastosowania dla 
standardowych leków modyfikujących profil li‑
pidowy, ale również prowadzi się badania nad 
substancjami działającymi w zupełnie nowych, 
niewykorzystywanych dotąd mechanizmach. 
Szczególnie obiecujące wydają się być nowe leki, 
będące obecnie w fazie badań klinicznych. Ro‑
dzą one szczególnie dużą nadzieję dla chorych 
na rodzinną hipercholesterolemię. Ich potencjal‑
ne zastosowanie jest jednak o wiele większe i nie 
ogranicza się do jednej choroby. Dalszy postęp 
i badania mogą doprowadzić do powstania alter‑
natywnej kuracji w walce z powszechnie wystę‑
pującą dyslipidemią.

Otrzymano: 2014.04.02 · Zaakceptowano: 2014.04.14
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działania odkrywanych naturalnych związków 
 roślinnych, czy projektować nowe substancje lecz‑
nicze.

Aktualnym trendem w projektowaniu leków 
jest opracowywanie leków wielocelowych [1]. Nie 
oddziałują one na jeden tylko cel molekularny, 
ale na kilka, przez co mogą wywierać wiele efek‑
tów. Możliwe jest więc wpływanie na kilka scho‑
rzeń jednocześnie. Niestety może wiązać się to tak‑
że z występowaniem działań niepożądanych. Gdy 
pozna się elementy struktury odpowiedzialne za 
wiązanie z receptorem warunkujące działania nie‑
pożądane, można modyfikować strukturę związ‑
ku. W ten sposób możliwe jest zmniejszanie lub 
całkowite ograniczenie występowania tych dzia‑
łań niepożądanych. Leki wielocelowe mogą osią‑
gać również jeden efekt, ale za pomocą różnych 
szlaków biochemicznych. Dzięki temu uzyskany 
efekt może być silniejszy, ponieważ jest sumą kil‑
ku składowych. Dodatkowo zmniejsza to ryzyko 
wystąpienia oporności organizmu na badany lek, 
ponieważ wykorzystuje się wiele różnych ścieżek 
metabolicznych.

Przykładem potencjalnego leku wielocelowe‑
go jest kapsaicyna. Kapsaicyna jest alkaloidem wy‑
stępującym w owocach roślin z rodzaju Capsi-
cum (Pieprzowiec). Już nawet 5000 lat przed naszą 
erą były znane i wykorzystywane jej właściwości 
przeciwbólowe [2]. Na przestrzeni lat poznawa‑
no kolejne kierunki działania, w tym właściwości 
przeciwutleniające, nasilanie metabolizmu tkanki 
tłuszczowej, korzystne działanie na metabolizm wę‑
glowodanów, związków lipidowych i układ serco‑
wo‑naczyniowy, potencjał przeciwbakteryjny oraz 
gastroprotekcyjny [3–9]. Szczególnie interesujące 
wydaje się działanie przeciwnowotworowe, jednak 

Wstęp

Dokowanie molekularne jest jedną z kompute‑
rowych metod obliczeniowych umożliwiających 
ocenę oddziaływania wybranych związków z ce‑
lami molekularnymi, jakimi mogą być rozmaite 
białka.

Metody dokowania molekularnego mają wie‑
le zastosowań. Jednym z nich jest wstępne szyb‑
kie i tanie potwierdzanie bądź odrzucanie hipotez 
na temat aktywności biologicznej różnych związ‑
ków jeszcze przed rozpoczęciem kosztownych ba‑
dań in vitro i in vivo. Weryfikacja takich doniesień 
jest ważna jako wstępny filtr, aby do badań labora‑
toryjnych dopuszczać tylko związki wstępnie prze‑
badane. Ponadto analiza in silico pozwala wyciągać 
wnioski strukturalne. Wskazuje, które elementy 
budowy związku warunkują jego powinowactwo do 
receptora. Dzięki temu można przeszukiwać znane 
już związki pod kątem ich aktywności względem 
wybranych białek, oceniać potencjalne kierunki 

Application of molecular docking in studying of natural bioactive 
compounds – capsaicin · At present, the first step in studing active 
compounds is using methods in silico. Molecular docking is one of them. 
It is applied not only to new and unknown molecules but also for well‑
known like capsaicin. Capsaicin exerts multiple pharmacological effects, 
including anticancer activity. The mechanism of anticancer activity 
of capsaicin is not well understood. Therefore, it was studied using 
molecular docking.
Keywords: Capsaicin, molecular docking, AURORA kinase, AURORA kinase 
inhibitor.

© Farm Pol, 2014, 70(5): 288-291

Zastosowanie dokowania molekularnego 
w badaniach naturalnych związków 
bioaktywnych na przykładzie kapsaicyny

Paweł Siudem, Jarosław Bukowicki, Michał Łaźniewski, Katarzyna Paradowska

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej, WUM, Warszawa

Adres do korespondencji: Paweł Siudem, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej, Zakład Chemii Fizycznej,  
WUM, ul. Banacha 1, 02‑097 Warszawa, e‑mail: pawel.siudem@gmail.com



M E TO DY  BA DA Ń

289Tom 70 · nr 5 · 2014

Nazwa Wzór
IC50 [nM] 

[15] 
Średnia pozycja z dokowania
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Tabela 1. Zbiór ligandów dokowanych do kinazy AURORA A
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jego mechanizm nie został do końca zbadany i po‑
znany. Sugerowano wiele różnych mechanizmów 
i szlaków, powiązanych często z nasilaniem proce‑
sów apoptozy [10]. Potencjalne hamowanie przez 
kapsaicynę białka AURORA A również pośrednio 
wiąże się z prowadzaniem nowotworowo zmienio‑
nej komórki do programowej śmierci [11].

Nadekspresja kinazy AURORA A towarzyszy 
wielu chorobom nowotworowym. Wiąże się ona 
z częściową degradacją białka p53, którego fizjo‑
logiczną funkcją jest prowadzenie uszkodzonych 
(w tym nowotworowo) komórek na szlak apoptozy. 
AURORA A poprzez fosforylację białka p53 (Ser315) 
hamuje tę aktywność.

Kapsaicyna (potencjalny inhibitor kinazy) mo‑
głaby znaleźć zastosowanie jako pomocniczy lek 
w chorobach nowotworowych, zwłaszcza gdy na‑
dekspresja białka AURORA A powoduje oporność 
na stosowane leki przeciwnowotworowe (jak np. 
cisplatyna) [12].

Materiał i metody

Aby potwierdzić doniesienia o przypuszczal‑
nym hamowaniu przez kapsaicynę białka AURORA 
A, stosowano metody dokowania molekularnego. 
Wykorzystano dwa programy: Surflex i GOLD. Wy‑
brano strukturę ludzkiej kinazy AURORA A z bazy 
PDB [13] (id: 3FDN; o rozdzielczości 1,90Å). Jako 
zbiór ligandów zastosowano znane inhibitory AU‑
RORY [14] oraz kapsaicynę (tabela 1).

Ilustracje prezentujące wyniki dokowania przy‑
gotowano w programie PyMol 1.3.

Wyniki i dyskusja

Uzyskane wyniki potwierdzają hipotezę, że kap‑
saicyna może być inhibitorem kinazy AURORA A. 
Umieszczona w grupie związków o znanej aktywno‑
ści uzyskała porównywalne wartości funkcji ocenia‑
jących siłę oddziaływania ligandu z białkiem. Zwią‑
zek AZD1152 (barasertib), choć jest przedstawiany 
jako inhibitor AURORY B, wiąże się także z homo‑
logiczną odmianą A. Widoczne jest także, że wyso‑
ka aktywność biologiczna związku koreluje w tym 
przypadku z wynikami z dokowania.

Okazało się, że kapsaicyna może wiązać się sil‑
niej z kinazą AURORA A niż niektóre związki o po‑
twierdzonej aktywności. Dzięki metodom doko‑
wania molekularnego oprócz siły oddziaływania 
(przedstawionej za pomocą funkcji oceniających) 
można analizować także ułożenie i wiązanie ligan‑
du w miejcu aktywnym białka. Pozwala to wyciągać 
wnioski strukturalne (wielkość ligandu, ugrupowa‑
nia umożliwiające tworzenie wiązań wodorowych 
z aminokwasami centrum katalitycznego, ugru‑
powania hydrofobowe i inne), które służą projek‑
towaniu nowych molekuł o potencjalnej aktywno‑
ści (tabela 1).

Analiza miejsca wiązania dokowanych związ‑
ków dostarczyła interesujących wiadomości. In‑
hibitor AZD1152 tworzył wiązania wodorowe 

Rycina 1. a) Miejsce wiązania związku AZD1152, b) miejsce wiązania kapsaicyny z kinazą AURORA A

Rycina 2. Wspólne miejsce wiązania inhibitora AZD1152 (kolor różowy) 
i kapsaicyny (kolor turkusowy)
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z protonoakceptorowymi grupami dwóch amino‑
kwasów: alaniny 213 (Ala213) i kwasu glutamino‑
wego 211 (Glu211). Kapsaicyna wiązała się z AURO‑
RĄ A w tym samym miejscu co barasertib (rycina 1). 
Również tworzyła wiązanie wodorowe z alaniną 213 
(Ala213), kwasem glutaminowym (Glu211), a do‑
datkowo leucyną 139 (Leu139). Wszystkie pozosta‑
łe inhibitory tworzyły wiązania wodorowe również 
bądź z alaniną 213, bądź kwasem glutaminowym 
211. Można więc wnioskować, że to miejsce warun‑
kuje aktywność związku (ryciny 1a i b).

Uwagę zwraca fakt, że oba związki mają odmien‑
ne ułożenie łańcuchów alifatycznych (rycina 2). 
Można przypuszczać, że łańcuch inhibitora lepiej 
wpasowuje się w strukturę białka, stąd też lepsze 
wyniki dokowania. Modyfikacje chemiczne łańcu‑
cha bocznego mogą więc wpływać na aktywność 
projektowanych związków.

Wnioski

Stosując metody dokowania molekularnego, 
udało się potwierdzić przypuszczenia o hamowaniu 
przez kapsaicynę kinazy AURORA A. Jest to praw‑
dopodobnie jeden z wielu szlaków, za pomocą któ‑
rych działa ona przeciwnowotworowo. Uzyskane 
wyniki wskazują również na pośredni wpływ kap‑
saicyny na indukcję procesu apoptozy. Analizując 
miejsce aktywne białka z zadokowanym badanym 
alkaloidem Capsicum, okazało się, że odpowiedzial‑
ne za oddziaływanie jest ugrupowanie fenolowe. Po‑
nieważ sama kapsaicyna jest substancją wywołującą 
silne uczucie pieczenia, warto rozważyć modyfika‑
cje jej struktury. Zmiany takie powinny powodować 
zmniejszenie pikantnego smaku substancji, a zacho‑
wać jej elementy niezbędne do wiązania z recepto‑
rem. Wydaje się, że dobrym kierunkiem zmian by‑
łoby stosowanie pochodnych kapsiatów. Różnią się 
one tym, że zamiast amidowego łącznika łańcucha 
alifatycznego z grupą aromatyczną mają łącznik es‑
trowy. Dzięki temu w znaczącym stopniu obniżo‑
ne jest pobudzanie receptorów odpowiedzialnych 
za uczucie pieczenia.

Uzyskane wyniki są jedynie wstępem do dal‑
szych badań in vivo i in vitro. Jednak niosą ze sobą 
już pewne informacje na temat aktywności badane‑
go związku i pozwalają ukierunkować dalsze bada‑
nia na konkretne zagadnienia.

Otrzymano: 2014.04.03 · Zaakceptowano: 2014.04.14
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