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NOTATKI Z FARMAKOLOGII 0.5.3 BETA

W związku ze zbliżającą się sesją zdecydowałem się udostępnić moje notatki, tym razem z całości 
materiału. Proszę mieć na uwadze, że prezentowana wersja jest wersją beta, ale nadal w trosce o 

własne zdrowie psychiczne nie zaleca się codziennego użytkowania. Materiał publikuje z pobudek 
„społecznych” oraz osobistych, jako sposób na odreagowanie frustracji narastającej podczas nauki.

Uwaga: Autor powoli tracąc swoją wiarę w zdanie tego egzaminu zapowiada kontynuację rozwoju 
notatek w trakcie wakacji, być może doczekamy się nawet wersji RC, jednak zaznacza, że wszystko 

zależy od dalszego rozwoju wypadków oraz wypełniania kolejnych milestone'ów.

Poniżej znajdziecie spis treści (czasem jest przydatny, chociaż treść uporządkowana jest 
kolokwiami, a aby coś znaleźć wystarczy wcisnąć Ctrl +  F i wpisać hasło) oraz historię zmian w 

porównaniu z poprzednimi wersjami.

Zastrzeżenia, propozycje zmian, bug report  i „każden inny feedback” proszę kierować na 
pavi3l@tlen.pl

Miłej zabawy....

Uwaga!   Umieszczony poniżej materiał może spowodować poważne uszkodzenia mózgu   
oraz narazić użytkownika na traumatyczne przeżycia. Proszę o rozwagę oraz zachowanie 

spokoju. Chronić przed dziećmi, noworodkami, zwierzętami oraz bezpośrednim narażeniem 
na działanie promieni słonecznych.

Proceed with caution  : May cause severe brain damage and trauma, even if you do not   
understand Polish. Please stay calm as you will read it to avoid self-control looses. Protect 

against children, infants, animals and direct sunlight.
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Historia zmian w stosunku do poprzednich wersji:

• 0.5.2  Beta:  dodano  informacje  wynikłe  w  trakcie  rozwiązywania  różnych  testów, 
zaznaczono  na  kolorowo  tak  zwane  leki  z  wyboru,  kosmetyka,  uporządkowanie 
sulfonamidów, oraz jeszcze jedno troszkę ortografii zawitało w moich notatkach. Między 
innymi  pozbyto  się  bug'a  „działania  nieporządne”  (thx  Jacek).  Oraz  umieszczono 
odpowiednie ostrzeżenia. 

• 0.5.1  Beta:  wersja  z  następnymi  poprawionymi  błędami,  dodano  rozdziały:  Kategorie 
leków  w  ciąży;  rozdział  dotyczący  leków  Nootropowych,  leków  stosowanych  w 
„Nadciśnieniu ze wskazań doraźnych” oraz uzupełniono listę leków indukujących enzymy 
mikrosomalne, dokonano też dużej ilości mniejszych ale istotnych zmian.

• 0.5.0 Beta: wersja z następnymi poprawionymi błędami, dodano parę informacji. 

• 0.5 Beta: wersja przejrzana, uwolniona od sporej ilości błędów (głównie ortograficznych, 
ale trafiły się też merytoryczne kwiatki) Następne wersje będą wzbogacone o materiał, który 
nie został przerobiony na ćwiczeniach, w ramach moich możliwości. Zmieniono też treść 
powitania.

• 0.4.1  Alfa:  Przejrzana  i  poprawiona  większość  materiału,  pozostało  sprawdzenie  ze 
źródłami oraz porównanie z podręcznikiem. 

• 0.4 Alfa poprawiony błąd z niewidocznymi nazwami rozdziałów.

• 0.3.6  Alfa podział  dalszej  części  materiału  na  rozdziały  i  podrozdziały,  częściowe 
uporządkowanie materiału z pierwszego kolokwium.

• 0.3.5 Alfa dodany rozdział Antybiotyki rev. dzięki uprzejmości Kuby. Dalsze poprawki.

• 0.3  Alfa obejmują  materiał  do  kolokwium IV i  dotyczą  działów o histaminie,  chorobie 
wrzodowej,  cukrzycy  oraz  leków  tarczycowych  zmiany  tak  jak  wcześniej  polegały  na 
konfrontacji ze słowem pisanym. Oprócz tego kolejne drobne poprawki w antybiotykach 
między innymi uporządkowanie cefalosporyn I generacji. 

• 0.2 Alfa obejmują materiał do kolokwium IV i polegają na konfrontacji ze słowem pisanym 
(Farmakologia Wojciecha Kostowskiego oraz w razie dalszych wątpliwości →  internet), 
niewielka część zapisanych przeze mnie informacji tej konfrontacji nie wytrzymała, dotyczy 
to przede wszystkim części poświęconej cefalosporynom oraz zamętu dotyczącego podziału 
antybiotyków peptydowych); dalsza kosmetyka tegoż materiału, między innymi podział na 
antybiotyki bakteriobójcze i bakteriostatyczne, dodatnie literek S i B.

• 0.1  Alfa obejmują  głównie  materiał  do  kolokwium IV i  mają  za  zadanie  umożliwienie 
zrozumienia mojego bełkotu.
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KKOLOKWIUMOLOKWIUM I I    

LLEKIEKI  DZIAŁAJĄCEDZIAŁAJĄCE  NANA OUN: OUN:    

Znieczulenie ogólne:Znieczulenie ogólne:
Odwracalne  zahamowanie  czynności  OUN.  Zniesienie  świadomości  (hipnosis,  sen),  bólu 
(analgesia),  zwiotczenie  mięśni  (miorelaksatio),  pamięci  (amnesia),  odruchów  obronnych  i 
wegetatywnych  w  celu  przeprowadzenia  zabiegu/operacji.  Stopień  znieczulenia  zależy  od 
wrażliwości  na  ból.  W  przypadku  podania  zbyt  dużych  dawek  następuje  porażanie  ośrodka 
oddechowego i  naczynioruchowego.  Zahamowaniu wraz ze wzrostem dawki podlegają  kolejno: 
kora  mózgowa,  jądra  podstawy  mózgu,  móżdżek,  rdzeń  przedłużony  (ośrodki  wymiotny, 
naczynioruchowy, oddechowy itd.) W podwzgórzu znajdują się ośrodki termoregulacji, seksualny, 
gospodarki solnej stąd podczas narkozy mogą zdarzyć się zaburzenia temperatury ciała, marzenia 
erotyczne, oraz zaburzenia gospodarki solnej. Czasem zdarzają się przypadki świadomej narkozy, 
chory  nie  może  nam  nic  zakomunikować  bo  jest  zwiotczony.  Polianelgezja  zmniejsza  ryzyko 
przedawkowania,  używamy  dożylnych  do  indukcji  a  do  podtrzymania  znieczulenia  środków 
wziewnych.

Przebieg znieczulenia: 
1. Oszołomienie i analgezja (przeprowadzenie małych zabiegów) 

2. Pobudzenie:  Utrata  świadomości,  nasilenie  odruchów,  reakcji  psychicznych,  ruchowych 
(odnerwienie pnia mózgu i rdzenia spod hamowania kory) 

3. Pełne znieczulenie: Miarowy oddech, głęboki, zanik odruchu spojówkowego, zmniejszenie 
napięcia mięśni szkieletowych i kończyn 

4. Wybudzanie lub przedawkowanie i śmierć w wyniku zapaści.
Premedykacja:

1. Na 6 godzin przed nie wolno jeść ani pić
2. Leki przeciwlękowe podawane na godzinę przed operacją lub wcześniej (benzodiazepiny: 

diazepam, flunitrazepam, lorazepam podane dożylnie)

3. Leki przeciwbólowe: pozwalają zmniejszyć dawkę śr znieczulających i przeciwbólowych, 
fentanyl rzadko morfinę. 

4. NLPZ, wspomagają działanie środków przeciwbólowych opioidowych

5. Cholinolityki:  zapobieżenie  bradykardii,  hamują odruchowe pobudzanie nerwu błędnego. 
Atropina miareczkowo na stole do 0,3mg lub hioscyjaminę 0,4mg, wspomaga też amnezje i 
sedacje 

6. Przeciwwymiotne:  zapobiegają  zakrztuszeniu,  i  zachłystowemu  zapaleniu  płuc; 
Neuroleptyki,  p.  fenotiazyny  (chlorpromazynę  u  dzieci  prometazynę)  i  p  butyrofenonu 
(droperidol i haloperidol)

7.  Agoniści α2: klonidyna (nie podawana w nadciśnieniu) 



WZIEWNE:
Wszystkie  powodują  rozszerzenie  drzewa  oskrzelowego1,  jednak  upośledzają  oddychanie  oraz 
hamują aparat 

1. Eter: Duża  rozpiętość  dawki  analgetycznej  a  wywołującej  bezdech,  ale  mała  między 
miorelaksacyjna a bezdechem. Analgezja bez utraty świadomości (10-40 mg/100ml krwi). Z 
utratą świadomości 40-60mg/100ml krwi Pobudza czynności organizmu.

2. Halotan:  Ciecz  odparowywana  w  parownikach.  Słabe  działanie  analgetyczne.  Do  20% 
hepatotoksycznych metabolitów, ale  rzadko wywołuje niewydolność wątroby. Stosowany 
nie  częściej  niż  raz  na  3  miesiące,  przeciwwskazaniem  jest  żółtaczka  i  niewydolność 
wątroby,  lub  wystąpienie  wcześniej  hipertermii  złośliwej.  Może  zab  rytm  serca 
uwrażliwiając na endogenne aminy katecholowe. 

3. Enfuran: ciecz, mniej hepatotoksyczny od halotanu ale może wywołać drgawki.

4. Izofluran: ciecz, jeszcze mniej toksyczny, ale drażniący błony śluzowe
5. Dezfluran: ciecz, mniejsza lipofilność szybkie znieczulenie i szybkie wybudzanie, bardzo 

mało hepatotoksyczny 0,02% dawki do metabolitów hepatotoksycznych. Wszystkie flurany 
powodują lekkie zwiotczenie m. szkieletowych.

6. Sewofluran: jak wyżej
7. N2O : bardzo silne analgetyczne i całkowicie i szybko usuwany przez płuca. Podawany w 

mieszankach z tlenem do 70% N2O, daje słabe znieczulenie ogólne, erotyczne wizje. Inaczej 
niż pozostałe nie obniża ciśnienie proporcjonalnie do dawki a nawet je podnosi poprzez 
stymulację adrenergiczną.

DOŻYLNE 
Działają przez kilka minut umożliwiając przeprowadzenie drobnych zabiegów lub wprowadzenie 
do narkozy.

1. propofol: Rutynowy,  po  20-30  sekundach  zanika  kontakt  słowny,  pacjent  b.  szybko 
odzyskuje przytomność bez oszołomienia, podawany w oleju sojowych uwalnia histaminę 
nie podaje się osobom uczulonym na owoalbuminę. Może wywołać bezdech i porażenie o. 
naczynioruchowego. Ma działanie analgetyczne. 

2. Ketamina:  Bardzo  silny  analgetyk,  antagonista  NMDA,  rec  rozproszonych  po  całym 
mózgu.  Powoduje wzrost  ciśnienia tętniczego w przeciwieństwie do innych anestetyków 
dożylnych  i  większości  wziewnych,  przyspiesza  akcję  serca  nasilając  działanie 
katecholamin,  zwiększa  ciśnienie  śródczaszkowe  i  zapotrzebowanie  na  tlen.  Działania 
niepożądane:  omamy,  często  o  przerażającej  treści,  pobudzenie  ruchowe  w  czasie 
wybudzania, nudności wymioty, skurcze macicy. 

3. Etomidat: nie wpływa na układ krążenia. 

4. Barbiturany wychodzące  z  użycia:  tiopental lub  metoheksital;  po  kilkudziesięciu 
sekundach sen i  trwa on kilka minut.  Powodują spadek ciśnienia krwi,  wzrost  częstości 
serca, spadek pojemności minutowej oraz kurczliwości. 

Neuroleptoanalgezja  :   
Podajemy  jednocześnie  neuroleptyk properydol z  analgetykiem  pentanylem: niewystarczające 
zniesienie świadomości  i zaburzenia ruchowe

1 Wykorzystywane w opornej astmie, tak zwane „uśpienie terapeutyczne”.



Neuroleptoanestezja  :   
Properydol z podtlenkiem azotu. 

EFEKTY NIEPOŻĄDANE ANALGEZJI: 
bóle  głowy,  nudności,  wymioty,  trudności  z  otwieraniem  oczu,  brak  powietrza,  niewyraźne 
widzenie, uszkodzenia tchawicy, lub strun głosowych (chrypka), uszkodzenie rogówki, hipertermia 
złośliwa2.

Farmakoterapia snu oraz lęku Farmakoterapia snu oraz lęku 
Sen składa się z: 
Zasypiania:  pamięć  krótkotrwała  nie  przechodzi  w  długotrwałą,  co  powoduje  niepamięć. 
Zaburzeniami tej fazy są: 

1. insomia: bezsenność, trudność w zasypianiu, budzenie się, czy też płytki sen. Zaburzenie 
musi być przewlekłe trwać ponad miesiąc. Insomia pierwotna nadaje się do leczenia 
farmakologicznego natomiast we wtórnej należy najpierw zidentyfikować i usunąć 
przyczynę. (ważny jest tak zwany „rytuał zasypiania”)

2. hipersomia: nadmierna senność. 

• Narkolepsja: napady fazy REM czasem bez utraty świadomości z katapleksją lub 
bez katapleksji.

• Bezdech nocny: Pochodzenia ośrodkowego lub zatorowego (np. w skrajnej otyłości)

Snu: faza właściwa po zasypianiu: zaburzeniami są parasomie, sprzyjają im gorączki, nadmierne 
zmęczenie, alkohol. Sen składa się z naprzemiennie po sobie następujących faz:

1. REM (Rapid Eyes Movements) szybkich ruchów gałek ocznych i fal o małej amplitudzie, 
człowiek  wybudzony  z  tej  fazy  jest  przytomny.  Zaburzenia  powodują  niepokój  i 
rozdrażnienie  w ciągu dnia,  dotyczą głównie  mężczyzn po 65 roku życia,  predysponują 
choroby  Altzheimer'a  i  Parkinsona,  pojawiają  się  w pierwszej  fazie  REM objawiają  się 
nagłymi  gwałtownymi  ruchami,  biegiem,  krzyczeniem,  trwają  kilkanaście  sekund  do 
minuty. 

2. nonREM fale  o  wysokiej  amplitudzie,  brak  szybkich  ruchów gałek  ocznych,  człowiek 
wybudzony z tej fazy jest nieprzytomny. Zaburzeniami tej fazy są: 
1. Somnambulizm (lunatyzm): chory, wstaje, chodzi, wykonuje nieraz złożone czynności, 

nie wie gdzie jest, bardzo trudno jest go wybudzić.
2. Moczenie nocne: czasem występuje u dzieci i ustępuje w czasie pokwitania, problemem 

jest, gdy występuje u dorosłych
3. Mary nocne: budzenie się z krzykiem, człowiek jest przerażony, ale nie wie czym.

Fazy REM i nonREM następują po sobie, najczęściej występują 4 fazy nREM, a każda z nich jest 
co raz płytsza.  Pozbawienie snu na 24 godziny nie wywołuje dużych patologii,  po paru dniach 
następują  jednak  postępujące  zmęczenie  halucynacje  wzrokowe,  słuchowe.  Za  sen  i  czuwanie 
odpowiedzialny  jest  twór  siatkowaty  rozsiany  w  międzymózgowiu,  śródmózgowiu  i  rdzeniu 
przedłużonym są 2 ośrodki zawiadujące odpowiednio snem REM i nREM. Zaburzenia w jądrze 
sinawym:  pobudzenie  NA i  cholinergiczne  powoduje  zaburzenia  w  fazie  REM  a  pobudzenie 
serotoninergiczne prowadzą do zaburzeń nREM. 
2 Hipertermia złośliwa, Gorączka złośliwa wynika z nadmiernego skurczenia mięśni szkieletowych głównie po 

neuroleptykach wzrost temperatury powyżej 42 jedynym lekiem jest bloker kanałów wapniowych Dantrolen. 



LEKI NASENNE I USPOKAJAJĄCE:
Leki uspokajające i nasenne działają nieswoiście osłabiając stan aktywacji mózgu, w większych 
dawkach  działając  nasennie  Powodują  przewagę  przewodnictwa  GABA-ergicznego  w  mózgu. 
Receptory  GABAa  są  receptorami  jonotropowymi  dla  jonów  chlorkowych,  ich  pobudzenie 
powoduje hiperpolaryzację  i  anergię.  Receptory te  składają  się z  podjednostek:  2*α i  2*β oraz 
podjednostki γ lub δ podjednostki te występują w różnych typach.

Leki łagodnie nasenne (ułatwiające zasypianie):     
Kozłek lekarski (Valeriana officinalis) w postaci naparów i innych zawiera valepotriaty, estry kw 
izowalerianowego, oraz Chmiel (Humulus lupus) zawierający lupulinę i inne

Związki nieorganiczne:
Bromki  potasu,  wapnia,  amonu:  posiadają  duże  działania  uboczne,  dają  objawy  toksyczne, 
neuronalne i psychiczne.

Benzodiazepiny  :   
Wiążą  się  do  podjednostki  β  i  zwiększają  powinowactwo  receptora  do  GABA.  Powodują 
zahamowanie płatów skroniowych, zwłaszcza w układzie limbicznym oraz w ciele migdałowatym 
uwalniają  od  lęku,  działają  przeciwpadaczkowo,  za  działanie  amnestyczne  odpowiada 
zahamowanie hipokampu, zahamowanie tworu siatkowatego powoduje senność natomiast rdzenia 
przedłużonego i móżdżku powoduje miorelaksację. Występują dwa rec benzodiazepinowe istnieją 
też  endogenne  benzodiazepiny.  Benzodiazepiny  różnią  się  kinetyką  oraz  częściowo 
powinowactwem do różnych  typów rec.  GABA,  nowsze  są  zazwyczaj  metabolitami  starszych. 
Związki  lipofilowe,  w  90%  związane  z  białkami  osocza.  Metabolizowane  przez  układ 
mikrosomalny,  ale  łagodne  dla  wątroby.  Stosowane  w  ostrych  objawach  odstawieniowych, 
podawane  u  alkoholików  w  celu  likwidacji  drżenia  i  zamienienia  jednej  zależności  w  drugą. 
Wywołują  tolerancję  po  3-4  tygodniach,  najwolniej  na  działanie  nasenne  szybciej  na 
przeciwlękowe,  najszybciej  na  przeciwdrgawkowe.  Przy  nagłym  odstawieniu  wywołują  zespół 
abstynencji3 , uzależniają.
Działania niepożądane:  Są  teratogenne  (rozczep  podniebienia,  niewydolność  oddechowa),  nie 
podlegają dializie i wymuszonej diurezie, przechodzą do mleka matki. Powodują senność w ciągu 
dnia, zab koordynacji, amnezja, zawroty głowy, nudności wymioty, spadek libido. U starszych osób 
paradoksalnie  pobudzenie  i  agresje.  Odstawienie  benzodiazepin  nasennych  długodziałających 
wywołuje mary nocne z powodu wcześniejszego blokowania przez nie wszystkich faz REM.
Interakcje:  nasilają  ośrodkowe i  obwodowe działanie  leków:  narkotycznych przeciwbólowych, 
przeciwdepresyjnych,  przeciwpadaczkowych,  neuroleptyków  (antypsychotycznych)  oraz 
hipotensyjnych działających ośrodkowo. Działają synergistycznie z etanolem powodując niepamięć 
wsteczną.
Przedawkowanie: powoduje spadek ciśnienia krwi, osłabienie pracy serca, spadek napięcia mięśni, 
trudności  w  mówieniu,  oddychaniu,  oddawaniu  moczu,  stosowane  w  próbach  samobójczych. 
Odtrutką jest podanie antagonisty rec. benzodiazepinowych Flumazenilu.   

Podział benzodiazepin ze względu na zastosowanie:
Anksjolityczne: 1. Oksazepam

3 Zespół abstynencji: Zaburzenia wywołane odstawieniem leku lub innej przyjmowanej substancji, charakteryzuje 
się mnogością objawów, najczęściej: wyczerpanie psychiczne i fizyczne drżenia mięśniowe, ogromny lęk, 
oszołomieni, bezsenność, zab koncentracji, depresja, bóle mięśniowe, napady gorąca, zab krążenia.



2. Prazepam

3. Medazepam
4. Diazepam

5. Chlordiazepoksyd
Nasenne krótkodziałające: 

1. Triazolam
2. Midazolam

Nasenne długodziałające:

1. Estazolam

2. Lorazapam
3. Nitrazepam

4. Flunitrazepam 
Przeciwdrgawkowe

1. Klonazepam
2. Diazepam

3. Chlordiazepoksyd

Barbiturany     
Wiążą się b. silnie z receptorem ale zamiast zwiększać jego powinowactwo do GABA, powodują 
otwarcie  chlorkowego  kanału  jonowego  stąd  ich  duże  działania  niepożądane.  Są  lekami 
wywołującymi uzależnienie, zespół abstynencyjny z objawami neurologicznymi, psychicznymi i 
somatycznymi.  W ostrym zatruciu:  utrata przytomności, zapaść krążeniowa i porażenie ośrodka 
oddechowego, podaje się leki alkalizujące mocz i stosuje wymuszona diurezę. Barbiturany indukują 
enzymy  mikrosomalne  wywołując  tolerancję  metaboliczną,  niezależnie  od  tego  wywołują  też 
tolerancję  funkcjonalną  (farmakologiczną)  w  wyniku  adaptacyjnych  zmian  w  neuronach  (stąd 
drgawki w razie nagłego odstawienia). Są dzielone na: 

• o  krótkim  i  ultrakrótkim  czasie  działania:  Heksobarbital,  Metoheksital,  Tiamylal, 
Tiopental

• o średnim czasie działania: Allobarbital, Butobarbital, Cyklobarbital, Pentobarbital
• o długim czasie działania: Fenobarbital4,  Metylofenylobarbital3, Metabarbital3, Barbital 

Inne o niebenzodiazepinowej budowie.
Nie  spełniły  pokładanych  w  nich  nadziei,  mimo  wysokiej  selektywności  względem  rec 
beznodiazepinowego I :

1. Zolpidem: (nasen) wywołuje słaby zespół abstynencji, słabiej uzależnienia, nie zaburza snu 
i słabiej pogarsza pamięć jednak wchodzi w interakcje ze alkoholem

2. Alpidem
3. Zopiklon
4. Zaleplon

Anksjolityki i leki przeciwdepresyjne: Anksjolityki i leki przeciwdepresyjne: 

ANKSJOLITYKI: 
Zwiększanie  przewodnictwa  NA oraz  serotoninergicznego  towarzyszy  powstawaniu  lęku.  Leki 
przeciwlękowe nasilają hamowanie w układzie limbicznym, jednak z powodu braku selektywności 
oddziałują też na inne partie mózgu. Stosowane są: 

Benzodiazepiny: 

Oksazepam, diazepam, midazolan, 

4 Stosowane także jako leki przeciwdrgawkowe



Agonisty rec 5HT1A: 

Powodują hiperpolaryzację neuronów serotoninergiczych: Buspiron swoje działanie rozwija nawet 
przez  2  tygodnie,  nie  daje  interakcji  z  alkoholem,  daje  słaby  efekt  odstawieniowy,  zyskuje  na 
popularności w leczeniu leku uogólnionego. Wykazuje także działanie przeciwdepresyjne.

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny SSRI: 

Fluoksetyna,  Fluorki,  Citalopram,  Fluoroksamina,  Sertalina,  Paroksetyna podawane  są 
osobom chorym na depresje połączoną z lękiem.

DEPRESJA:
Może  być  egzogenna  (leczona  psychoterapią):  spowodowana  sytuacją  życiową  (psychogenna 
reaktywna),  polekowa,  poalkoholowa,  osób  starszych  lub  endogenna  (leczona  farmakoterapią), 
spowodowana zaburzeniami przekaźnictwa nerwowego. 
Objawy depresji: obniżenie  nastroju,  aktywności  ruchowej,  napędu,  zamartwianie  się,  myśli  i 
próby  samobójcze,  zahamowanie  lub  pobudzenie  psychoruchowe,  wzrost  agresji  do  otoczenia, 
trudności w podejmowaniu decyzji,  koncentracji,  wzmożenie lub utrata apetytu, zaburzenia snu. 
Mogą też wystąpić tylko objawy somatyczne – zaburzenia wegetatywne. 

Leki przeciwdepresyjne:
Poprawiają  nastrój,  napęd,  u  osób  zdrowych  nie  zmieniają  nastroju,  a  jedynie  dają  efekt 
anksjolityczny  i  neuroleptyczny.  Po  ok  10  dniach  farmakoterapii  następuje  poprawa  napędu  a 
dopiero  po  ok  miesiącu  nastroju5.  Remisja  występuje  po  2-3  miesiącach  terapii,  ale  leczenie 
podtrzymujące trwa do 0,5-1 roku,a jego przerwanie powoduje nawrót. Leków nie zamienia się 
nagle, ale po przerwie ok 2 tygodnie od końca zażywania poprzedniego, tak aby nie nałożyły się ich 
działania.  
Wskazania: depresja jednobiegunowa z lękiem, dwubiegunowa w fazie depresji,  napadowe lęki 
typu paniki, nerwice natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsywne), bulimia, bóle chroniczne. 

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne TLPD: 
Leki klasyczne, ich działanie polega na hamowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i adrenaliny 
ale także innych katecholamin. 
Działania niepożądane: cholinolityczne:  (zaparcia,  suchość  w  ustach,  rozszerzenie  źrenic), 
częstoskurcz, ośrodkowo splątanie, zaostrzenie choroby psychotycznej i urojeń omamów, czasem 
przeprowadzają  w stany maniakalne i  submaniakalne.  Przeciwwskazaniem jest  jaskra i  przerost 
gruczołu krokowego. Działają na receptory H1: sedatywnie i uspokajająco. Są Alfa1 antagonistami 
(adrenolityki):  obniżanie  ciśnienie  krwi,  zapaść  ortostatyczna,  zab  rytmu  serca,  obniżają  próg 
drgawkowy. Może wystąpić nadwrażliwość: uszkodzenie wątroby, szpiku, alergie skórne. 
Przeciwwskazania: Jaskra, przerost gruczołu krokowego, zaburzenia rytmu, padaczka. 
Ostre zatrucie:  Śpiączka, drgawki kloniczne, spadek ciśnienia, depresja oddechowa, zaburzenia 
rytmu serca łącznie z migotaniem. 
Interakcje:  Obniżają  działanie  parasympatykolityków,  nasilają  sympatykomimetyków,  działają 
nasennie, etanol nasila ich działanie. 

1. Imipramina,
2. Amitryptylina stosowana najczęściej słabo napęd pobudza
3. Dezimipramina pobudzająco na napęd w stanach z zahamowaniem napędu

5 Co jest niebezpieczne, gdyż chory z ma chęć działania a nadal nie ma poprawy samopoczucia, co może prowadzić 
do podjęcia prób samobójczych. 



4. Klomipramina mocno pobudza napęd. 
5. Doksepina słabsza, dobrze przeciwlękowo, uspokajająco, słabo cholinolitycznie, 
6. Dibenzepina: dobrze na nastrój i przeciwlękowo, słabo cholinolitycznie i zrównoważony 

wpływ na napęd.
7. Opipramol:  słabo  działa  przeciw  depresyjnie  mocniej  anksjolitycznie  i  uspokajająco, 

ośrodkowo i obwodowo cholinolitycznie.

Dwupierścieniowe przeciwdepresyjne: 
Wiloksazyna: prawie wybiórcza względem NA, bardzo słaby cholinolityk, nie działa sedatywnie, 
mało działań niepożądanych

Czteropierścieniowe przeciwdepresyjne: 
1. Mianseryna:  Nieselektywny  antagonista  5HT2  i  Alfa2  adrenergicznych6,  nie  działa 

cholinolitycznie.  Stosowana  często  w  geriatrii,  leczeniu  depresji  i  zaburzeń 
psychomotorycznych, środek przeciwlękowy, pogłębia i wydłuża sen. 

2. Maprotylina:  poprawia  nastrój,  łagodzi  lęk,  ale  silnie  obniża  próg  drgawkowy i  działa 
cholinolitycznie. 

Selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny: SSRI: 
Efekt działania po 2-4tygodniach, brak działania na układ NA i cholinergiczny. Bardzo dobre leki 
przeciwdepresyjne, na fobie społeczne, zab pourazowe, bulimię, natręctwa, alkoholizm. Nie wolno 
podawać razem z  lekami pobudzającymi np. amfetaminą. 
Działania niepożądane:  dolegliwości  p  pokarmowego,  biegunki,  spadek  masy  ciała  i  libido, 
pobudzenie  psychiczne,  bezsenność,  niepokój,  akatezja,  paradoksalnie  senność  czasem  zespół 
serotoninowy7 (np. przy jednoczesnym podaniu iMAO, lub soli Li).

1. Fluoksetyna b. dobrze pobudza napęd, długi okres półtrwania metabolit norfluoksetyna o 
jeszcze dłuższym czasie półtrwania (do 16dni)  (CYP2D6)

2. Fluwoksamina: np. w bulimii (CYP1A2)
3. Sertralina
4. Paroksetyna: dobrze tolerowane (CYP2D6)
5. Citalopram: silnie p depresyjnie
6. Escitalopram 

iMAO inhibitory monoaminooksydazy:
MAOa: deaminuje NA, A i serotoninę i tyraminę. 
MAOb deaminuje dopaminę i 2-fenylo-etyloaminę

1. nieselektywne  I  generacja:   fenelzyna obecnie  niestosowana  duże  działania  niepożądane 
przełomy ciśnieniowe epizody maniakalne

2. selektywne nieodwracalne II generacja:   seleginina ma zastosowanie w leczeniu parkinsona

6 hamuje rec. hamujący powodując w efekcie pobudzenie
7 Zespół serotoninowy:  Zespół serotoninowy - stan wywołany zbyt dużą ilością serotoniny w mózgu. Najczęściej 

spowodowany jest interakcjami różnych substancji blokujących wychwyt zwrotny hormonu, m.in. inhibitorów 
MAO z SSRI, SSRI z dekstrometorfanem lub przedawkowaniem SSRI. Objawy zespołu serotoninowego: ból 
głowy; halucynacje; podwyższona temperatura ciała; sztywność mięśni; bezsenność; przyspieszenie toku myślenia; 
zaburzenia świadomości, nadmierne pocenie się; nadciśnienie tętnicze; zwiększona częstotliwość akcji serca; 
nudności; wymioty; biegunka; drgawki; zagubienie; niepokój; zaczerwienienie skóry; poszerzenie źrenic; może 
prowadzić do śpiączki i śmierci.



3. selektywne i  odwracalne iMAOb III  generacja  :  Moklobemid: siła  działania  podobna do 
TLPD ale mniej toksyczny, o zrównoważonym wpływie na napęd i nastrój, brak wpływu na 
u krążenia, szybko daje efekty leczenia, łatwo znosi asocjalność. Daje jednak pobudzenie 
psychoruchowe, Bezsenność,  suchość w ustach i  zaburzenia widzenia,  duża część leków 
wchodzi w interakcje z MAO (najczęściej na krążenie i nadciśnienie).

Atypowe leki przeciwdepresyjne:
1. Trazodon: silnie  hamuje  wychwyt  serotoniny  slabiej  NA.  Jest  też  alfa1  adrenolitykiem 

powoduje spadek ciśnienia, senność, bezsenność, pobudzenie, wzmożoną potliwość. 
2. Nefozodon: selektywny wobec serotoniny pobudza niektóre rec serotoninowe.
3. Reboksetyna:  selektywna  wobec  NA  i  b  słabo  wobec  serotoniny,  ma  działanie 

cholinolityczne
4. Bupropion: używany także do leczenia uzależniania od nikotyny. 
5. Mirtazepina

Parkinsonizm:Parkinsonizm:
Istota czarna odpowiadająca za napięcie mięśni, swój kolor zawdzięcza melatoninie, powstałej z 
dopaminy, która jest w niej głównym neuroprzekaźnikiem. Czynność prążkowia jest regulowana 
przez  GABA,  Da,  Acth  i  serotoninę.  Z  DA związane  jest  pobudzenie  np.  wzrost  aktywności 
ruchowej.  Podczas  choroby  parkinsona  zwyrodnieniu  ulega  szlak  nigrostriatalny  i  prążkowie 
zostaje pozbawione wystarczającej stymulacji  DA. Objawy choroby ujawniają się po utracie ok 
80%  neuronów  dopaminergicznych.  Przewagę  nad  gałką  bladą  uzyskuje  wtedy  stymulacja 
cholinergiczna,  a  nie  pobudzana  przez  szlak  nigrostriatalny  stymulacja  GABA z prążkowia.  W 
stadium  zaawansowanym  uszkodzeniu  ulegają  neurony  DA  szlaku  mezolimbicznego  i 
mezokortykalnego,  następuje  też  zwyrodnienie  neuronów  NA  w  jądrze  miejsca  sinawego  i 
serotoninergicznych  w  jądrach  szwu.  Dochodzi  też  do  zaburzeń  neuronów  GABA-ergicznych. 
Spadek  aktywności  GABA  powoduje  uaktywnienie  jądra  niskowzgórzowego,  gałki  bladej  i 
wzgórza. 80% zaburzeń ma charakter pierwotny na tle genetycznym. Pozostałe to tak zwany zespół 
parkinsona lub parkinsonizm wtórny np. polekowy w wyniku leczenia neuoleptykami i solami Li, w 
wyniku  zatrucia  i  uszkodzenia  mózgu  przez  CO,  metylofenylotetrahydropirydynę  będącą 
metabolitem heroiny, pochodzenia naczyniowego, miażdżyca naczyń mózgowych, pourazowy, guz 
mózgu, wodogłowie. Choroba ta dotyka 3% populacji najczęściej mężczyzn (3:2) po 50 roku życia. 
Około 40 roku życia związana jest z tłem genetycznym. Po 70 roku życia dotyka 30% populacji. 
Choroba postępująca stopniowo neuropatologicznie i objawowo. 
Hipotezy uszkodzenia neuronów DA i rozwoju choroby Parkinsona:

1. toksyczny wpływ metabolizmu dopaminy (wolne rodniki, nadtlenek wodoru, itd.)
2. działanie cytotoksyczne aminokwasów pobudzających np. glutaminian
3. uwarunkowane genetycznie  częściowo udowodnione  związane  z  występowaniem białka  

alfa- synukleiny
Objawy:  Zaburzenia  motoryczne,  sztywność  mięśni,  drżenie  spoczynkowe,  bradykinezje, 
utrudnione  są  zwłaszcza  ruchy  wolne  i  precyzyjne,  zaburzona  mowa,  maskowata  twarz 
charakterystyczna  sylwetka:  przygarbienie  oraz  brak  towarzyszących  chodzeniu  ruchów  rąk. 
Występują  tez  objawy  pochodzące  ze  zbyt  silnej  stymulacji  cholinergicznej:  ślinotok,  łojotok, 
łzawienie,  zaburzenia  termoregulacji,  wzmożona  potliwość,  spadek  ciśnienia  krwi,  zaburzenia 
psychiczne, depresja, bradyfrenia (spowolnienie myślowe).
Stosowane leki wpływają na przekaźnictwo DA i Acth. Pierwszymi objawami są drżenia ten etap 
leczy  się  wprowadzająca  do  diety  nasiona  bobu  zawierającego  znaczne  ilości  lewodopy  i 



zmniejszeniu  podaży  witaminy  B6  będącej  koenzymem  dekarboksylazy  obwodowej.  W miarę 
postępowania choroby wprowadza się farmakoterapię, która znosi sztywność mięśni, ale ma mały 
wpływ na drżenie. 

LEWODOPA:
Większość  podanej  lewodopy  rozkłada  się  już  na  obwodzie,  czemu  przeciwdziała  się  podając 
inhibitory  dekarboksylazy  lewodopy  (karbidopa,  benzerazyd)  pozwalają  one  na  zmniejszenie 
dawki  podawanej  lewodopy,  zwiększają  stężenie  ośrodkowe  dopaminy,  a  zmniejszają  ilość 
uwolnionej dopaminy na obwodzie zmniejszając działania obwodowe: 
Działania niepożądane obwodowe: zmiany  krążeniowe,  pobudzenie  β-1  w  sercu  powoduje 
przyspieszenie czynności, częstoskurcz, zaburzenia rytmu, rozszerzenie łożyska naczyniowego, i 
spadek ciśnienia, rozszerza naczynia włosowate w nerkach, co zwiększa przesączanie kłębuszkowe.
Działania niepożądane ośrodkowe: bezsenność, wzrost aktywności ruchowej, dyskinezy,  ruchy 
mimowolne pląsawiczne, zaburzenia nastroju stany maniakalne, pobudzenie ośrodka wymiotnego, 
nudności  wymioty,  pocenie  się,  zaburzenia  p  pokarmowego,  zaburzenia  hormonalne  po długim 
stosowaniu8.  Efekt  ON/OFF  któremu  przeciwdziała  się  podając  na  początku  dnia  małą  dawkę 
lewodopy o krótkim czasie uwalniania, a następnie preparat lewodopy o przedłużonym uwalnianiu. 
Po 2-5 latach skuteczność lewodopy słabnie i wtedy do farmakoterapii dołączamy kolejne leki:

AGONIŚCI D2 I D3:

Pochodne ergoliny:
Działania niepożądane: podstawowym powikłaniem jest zwłóknienie płuc i osierdzia, występuje 
ból w jamie brzusznej, kaszel, stosowane są w bardzo małych dawkach i stopniowo zwiększane, 
mogą powodować uszkodzenia szpiku. 

1. Bromokryptyna: najbardziej  toksyczna,  nie  stosowana  już  w  leczeniu  parkinsona,  ale 
leczeniu gruczolaka przysadki9 oraz akromegalii10

2. Kabergolina
3. Pergolid
4. Hydroergokryptyna

Niebędące pochodnymi alkaloidów sporyszu: 
Dają zaburzenia psychotyczne,  nadmierną senność,  obwodowo obniżają ciśnienie,  dają mdłości, 
obrzęki kończyn czasem kurcze naczyń kończyn (ciemienicę bolesną kończyn). 

1. Ropinirol
2. Pramipeksol
3. Apomorfina (obecnie stosowana jako środek ułatwiający wzwód)

8 pobudzenie szlaków DA, NA w podwzgórzu powoduje zmniejszenie wydzielania prolaktyny i zwiększenie 
wydzielania hormonu wzrostu.

9 Gruczolak przysadki: prowadzący do mlekotoku, zaburzeń miesiączkowania, impotencji i ginekomastii, jest często 
nieoperacyjny, gdyż leży przy skrzyżowaniu nerwu wzrokowego.  

10 paradoksalnie u ludzi zdrowych zarówno bromokryptyna jak i inni agoniści rec dopaminowych w tym dopamina 
zwiększają wydzielanie hormonu wzrostu



Uwalniające endogenną DA:
1. Amantadyna:  dołącza się do lewodopy w miarę potrzeby, uwalnia endogenną dopaminę 

działa też pobudzająco na rec DA. Działania niepożądane: pobudzenie psychomotoryczne, 
zaostrzenie psychoz, bezsenność, psychozy, nudności, wymioty, sinica marmurkowata11. 

Strukturalnie podobne do DA:
1. Ratigatyna: Jest silnie lipofilna, podlega efektowi pierwszego przejścia, więc podawana w 

postaci  plastrów,  we wczesnych stadiach choroby parkinsona razem z terapią  lewodopą. 
Działania niepożądane:  nudności,  wymioty,  senność,  zawroty  głowy,  patologiczne 
zainteresowanie hazardem.

INHIBITORY MAOB 
MAOb (Monoaminooksydaza b) jest enzymem rozkładającym DA, występuje w mózgu, płytkach 
krwi, wątrobie i nerkach, jej nieodwracalnym inhibitorem jest:

• selegilina:  Działania niepożądane:  pobudza układ nerwowy silne zwiększenie napędu. W 
przeciwieństwie  do  inhibitorów  nieselektywnych  nie  powoduje  przełomów 
nadciśnieniowych po spożyciu amin presyjnych obecnych np. w serach pleśniowych.  

INHIBITORY COMT (KATECHOLOMETYLOTRANSFERAZY): 
Katecholometylotransferazy przekształcają lewodopę w metyldopę (mózg i tkanki) która kumuluje 
się i konkuruje z lewodopą o transport. Inhibitory katecholometylotransferaz zwiększają stężenie 
dopaminy o 10-20% poprzez ułatwienie transportu gdyż zmniejszają konkurencję, ponadto łagodzą 
zjawisko ON/OFF, stosowane są łącznie z lewodopą.

1. entakapon
2. nitekapon
3. tolkapon (wycofany)

CHOLINOLITYKI: 
Skuteczniejsze w eliminacji drżeń niż innych objawów, stosowane u osób poniżej 60 roku życia o 
łagodnych  objawach.  Blokują  receptory  muskarynowe,  są  lekami  z  wyboru  w  parkinsonizmie 
polekowym. Działania niepożądane:  niebezpieczeństwo  wywołania  psychozy,  omamów, 
obwodowe cholinolityczne:  suchość  w  ustach,  zmniejszone  wydzielanie,  zaparcia,  rozszerzenie 
źrenic,  niewyraźne  widzenie,  zaburzenia  akomodacji  oka,  trudności  w  oddawaniu  moczu 
pobudzenie, zaburzenia koordynacji, świadomości splątanie, majaczenia zaburzenia pamięci.  

1. Atropina
2. Skopolamina

o słabszym działaniu obwodowym:
1. benzatropina, 
2. biperyden

11 Sinica marmurkowata - marmurkowaty wygląd skóry kończyn dolnych mogący wskazywać na: guzkowe 
zapalenie tętnic, toczeń rumieniowaty, kolagenozy, krioglobulinemie, nowotwory, lub wynikający z działania 
związków chemicznych.



Przeciwpadaczkowe:Przeciwpadaczkowe:

PADACZKA 
Jest  jednym z najczęściej  występujących zaburzeń; w społeczeństwie polskim 1% (3% ludzie z 
pojedynczymi napadami). Główna przyczyną jest uszkodzenie mózgu. Aby doszło do napadu musi 
istnieć ognisko padaczkowe, czyli grupa komórek o niższym potencjale pobudzenia wynikającym z 
nieprawidłowej polaryzacji. Może ono być umiejscowiona w pniu mózgu, korowo lub podkorowo. 
Spontanicznie  lub pod wpływem bodźców zewnętrznych (dźwięk  światło  itd.)  dochodzi  do ich 
wzajemnego  pobudzania  się  i  wystąpienia  objawów.  Padaczka  może  być  samoistna  lub  być 
wynikiem uszkodzenia mózgu, blizny, krwiaka podtwardówkowego, guza mózgu, zapalenia opon 
mózgowy,  nadmiernego  spożycia  alkoholu,  zmian  miażdżycowych,  lub  znacznej  hipertermii. 
Wyróżniamy:
Napady częściowe:  ogniskowe,  dotyczą  najczęściej  ognisk  skroniowych  podajemy  najczęściej 
karbamazepinę, okskarbamazepinę, fenytoinę:

1. Proste bez utraty świadomości: trwają od kilku sekund do kilku minut, objawy to: drgawki 
ruchowe  mięśni,  wegetatywne  np.  silne  nudności  parcie  na  mocz  lub  stolec,  omamy 
słuchowe i wzrokowe, iskry, mroczki, wizg, świst, gwizd, zapach, okropny smród i objawy 
psychotyczne.

2. Złożone z zaburzeniami świadomości niepamięcią objawów: automatyzmy: wykonywanie z 
pozoru sensownych czynności ścieranie kurzu, żucie, omamy wzrokowe, słuchowe.

Napady uogólnione:
1. Petit mal (podajemy etosuksymid, kw. walproinowy): 

1. Napady nieświadomości bez drgawek. 
2. Napady miokloniczne, nagłe szarpnięcie pojedynczych mięśni.
3. Napady  kloniczne,  rytmiczne  skurcze  wszystkich  mięśni  z  utratą  świadomości  i 

objawami wegetatywnymi.
4. Napady atoniczne ograniczone lub uogólnione.

2. Grand mal: toniczno-kloniczne drgawki uogólnione połączone z nagłą utratą świadomości, 
chory  pada  na  ziemię,  często  z  krzykiem,  może  nastąpić  uszkodzenie  kończyn, 
przygryzienie języka, sinica, oddanie moczu. Po ok 10-20 sekundach następują rytmiczne 
skurcze mięśni, trwa to ok 3 minut po czym następuje sen. Występuje niepamięć wsteczna, 
oszołomienie. 

3. Stan padaczkowy:  napady występujące po sobie  w ciągu 15 minut  lub napad trwający 
dłużej  niż  5  minut.  Stan  padaczkowy  jest  bezpośrednim  zagrożeniem  życia  w  wyniku 
niedotlenienia  mózgu,  rozprzestrzeniające  się  fale  pobudzeń  zużywają  tlen  w  tempie 
większym niż jest on dostarczany, a nie następuje kompensacja oddechowa.

4. Idiopatyczna: kw walproinowy, lamotrygina
5. Objawowa: lamotrygina, topiramat, zonisamid. 

Napadom towarzyszy aura czyli objawy zwiastunowe: błyski, smakowe, zapachowe itd. W czasie 
samego napadu jeśli trwa długo możemy podać benzodiazepiny najlepiej dożylnie gdy nie jesteśmy 
w stanie tego dokonać zadajemy czopa.

Leki w padaczce podawane są przez okres od 2-3lat po czym, jeśli w tym czasie nie nastąpił napad 
to schodzimy z dawki i czasem udaje się leki odstawić, a objawy nie nawracają, często padaczki nie 
da rady wyleczyć. Leczenie rozpoczynamy podając bardzo małe stopniowo zwiększane dawki, aż 
do ustąpienia napadów lub pojawienia się efektów toksycznych. Podajemy 2 razy dziennie, chyba 
że chorzy szybko metabolizują.  Zasadą jest  monoterapia chyba,  że mimo osiągania właściwego 



stężenia  nie  pomaga,  wtedy dołączamy kolejny  lek,  a  poprzedni  odstawiamy dopiero,  gdy  ten 
osiągnie swoje stężenie stacjonarne. Mechanizm działania leków p padaczkowych nie jest do końca 
poznany;  ogólnie  nasilają  one  przewodnictwo GABA (uwalniają,  hamują rozpad lub pobudzają 
receptor)  oraz  hamują  glutaminowe  (rec  NMDA),  hiperpolaryzują  błonę  poprzez  zamykanie 
kanałów dla Na, K, Ca a otwieranie kanałów dla Cl.
Działania niepożądane dla większości leków p padaczkowych: sedacja, zaburzenia koncentracji, 
zmniejszenie napędu, zaburzenia obrazu morfologicznego krwi, objawy skórne.  

POCHODNE HYDANTOINY

1. fenytoina:  stabilizuje  błonę  komórkową,  zmniejsza  przewodnictwo  Na,  mało  Ca,  K, 
wchłania się wolno po podaniu doustnym, szybko penetruje do mózgu, silnie w 90% wiąże 
się z białkami osocza, jej stężenie nie jest wprost proporcjonalne do dawki, dlatego nawet 
małe zwiększenie dawki może dać efekty toksyczne. Stacjonarne stężenie osiąga po około 
10 dniach. Dodatkowe działania niepożądane: zaburzenie syntezy kolagenu: powiększenie 
dziąseł,  pogrubienie  rysów twarzy,  trądzik,  nadmierne owłosienie,  męczliwość,  nudności 
wymioty, oczopląs, drżenia, dyskinezy, ataksja, niezborność ruchowa, pogorszenie pamięci. 
Może  powodować  uszkodzenie  szpiku  oraz  niedokrwistość  megaloblastyczną.  Ostrożnie 
przy stosowaniu dożylnym, może powodować spadki ciśnienia po szybkim podaniu.

2. mefenytoina: bardziej toksyczna
3. fosfenytoina: metabolit fenytoiny: bezpieczniejszy, ale dużo droższy. 

POCHODNE IMINOSTILBENU:
1. karbamazepina:  modyfikuje  głównie  przewodnictwo  Na,  aktywniejszy  jest  jej 

epoksymetabolit. Po podaniu doustnym ulega wahaniom wchłaniania, ma dużą rozpiętość 
terapeutyczną.  Mniej  dodatkowych działań niepożądanych od  fenytoiny:  zaburzenia 
widzenia,  oczopląs,  ataksja  zaznaczona  silniej  na  początku  leczenia.  Wprowadzamy  b. 
powoli, gdyż może uwrażliwiać cewkę moczowa na działanie wazopresyny, prowadząc do 
zatruć wodnych. Może być stosowana w bólach, neuralgiach.

2. Okskarbazepina: podobna

POCHODNE KWASU WALPROINOWEGO: 
Modyfikuje  przewodnictwo  Na+  zamykając  kanały,  nasila  stężenie  GABA spowalniając  jego 
rozkład i wychwyt.  Dodatkowe działania niepożądane:  zaburzenie żołądkowo-jelitowe, przyrost 
masy ciała, wypadanie włosów, ciężkie uszkodzenia wątroby, drżenia rąk, niezborność. 

1. kw. walproinowy

POCHODNE KWASU BCOŚTRAM??
Etosuksymid: hamuje prąd Ca w kanałach T, wyjątkowo skuteczny przy napadach nieświadomości

BARBITURANY: 
Przestarzałe, stosowane w przypadkach opornych padaczek. Przedawkowanie prowadzi do śmierci, 
Dodatkowe działania niepożądane:  silna  senność,  zaburzenia  koncentracji,  silnie  uzależniają, 
silne pogorszenie pamięci. Mogą być podane jednorazowo w czasie napadu padaczkowego, oraz u 
dzieci w czasie wysokiej gorączki. 

1. primidon
2. luminal (fenobarbital)



3. benzobarbital
4. metylophenylobarbitalum 

BENZODIAZEPINY: 
Działanie przeciwlękowe, nasilają przewodnictwo GABA, nie dają dużej zależności, w praktyce 
jednak szybko rozwija się tolerancja:

1. klonazepam
2. diazepam
3. nitrazepam (w czasie napadu)

ŚRODKI NIEKLASYCZNE INNE:
1. Felbamat:  hamuje  przewodnictwo  aminokwasów  pobudzających,  nasila  GABA,  w 

przypadkach  opornych  na  inne  leki  padaczek,  powoduje  zgony  w  wyniku  ciężkiego 
uszkodzenia wątroby i szpiku w razie idiosynkrazji.

2. GABA-pentyna:  będąc  analogiem nasila  przewodnictwo  GABA.  Ma  łagodne  działanie 
terapeutyczne i łagodne  działania niepożądane:  nudności wymioty, senność bóle głowy. 
Podawana w migrenach i neuralgiach.

3. Lamotrygina: Nasila GABA, zamyka kanały Na, antagonista NMDA, Działa dodatkowo 
przeciwdepresyjnie. 

4. Wingabatyna: podobna do GABA, hamuje transaminazę GABA zwiększając jego stężenie, 
wiąże też receptory GABA: daje silne objawy psychotyczne i zwiększa masę ciała. 

5. Lewetiracetam:  mechanizm  nieznany  jest  atrakcyjny  farmakokinetycznie,  skuteczny  w 
wielu ruchowych padaczkach. 

6. Tiagabina: analog GABA, zmniejsza wychwyt, podawany pomocniczo. 
7. Topiramat:  Daje  typowe  działania  niepożądane,  stosowany  w  napadach  częściowych  i 

uogólnionych. 
8. Zonisamid: blokuje Na, Ca. Pochodna sulfanylomocznika, nie może być podawana u ludzi 

uczulonych na związki  siarki.  Silne objawy niepożądane powodują odstawienie u 20% 
chorych: działanie anorektyczne, świąd skóry, wysypki. 

9. Acetazolamid:  Inhibitor  anhydrazy  węglanowej  stosowany  w  napadach  nieświadomości 
opornych na inne leki oraz w chorobie górskiej i leczeniu jaskry.  Działania niepożądane: 
alergie,  rozwój  kwasicy  metabolicznej  (zazwyczaj  zjawisko  samokompensujące  się,  bez 
konsekwencji klinicznych)

ŚRODKI NAJNOWSZEJ GENERACJI: 
1. Gandoxan: pobudza działanie GABA jest steroidem daje łagodne działania niepożądane
2. Losigamon:  lakton  pięcioczłonowy,  działa  na  kanały  Cl,  i  przewodnictwo  GABA,  ma 

łagodne działania niepożądane.
3. Pregabalina: III faza badań, analog GABA. Bóle i zawroty głowy, senność
4. Romacemid: bloker Na łagodne objawy niepożądane głównie jelitowe.
5. Rufinamid: bloker Na,  
6. Stripentol: ma nasilać  stężenie GABA

Fenobarbital,  primidon i  fenytoina mogą  dodatkowo  powodować  osteomalacje,  zaburzając 
gospodarkę wapniową, związaną z niedoborem Vit D zapobiega się suplementując Vit D w czasie 
stosowania tego rodzaju farmakoterapii.



Dają  wiele  interakcji  z  inhibitorami  i  induktorami  enzymatycznymi  oraz  z:  sulfonamidami, 
NLPZtami, przeciwcukrzycowymi, hormonalnymi środkami antykoncepcyjnymi, 

Neuroleptyki (leki antypsychotyczne)Neuroleptyki (leki antypsychotyczne)
Neuroleptyki  podkreślone  mają  nadal  duże  działanie  w klinice,  w pierwszej  kolejności  zawsze 
podaje się Olanzapinę lub Risperidon inne są podawane w razie nieskuteczności. 

PSYCHOZY:
Są to głębokie zmiany w psychice: podstawowe, emocjonalne, motywacyjne. Podstawową cechą są 
objawy negatywne: zaburzenia emocjonalne, pustka uczuciowa, uczucie dezintegracji, rozczepienie 
funkcji  psychicznych uczuć  od myśli,  spadek napędu,  brak kontaktu ze światem zewnętrznym. 
Dodatkowo mogą występować objawy pozytywne wytwórcze: urojenia (tworzenie błędnych teorii, 
paranoje, szalenie rozbudowane, mania prześladowcza i/lub mania wielkości), omamy, halucynacje, 
słuchowe,  wzrokowe,  czuciowe,  proste  i  złożone.  (we  wszystkich  wymienionych  stosujemy 
neuroleptyki)

1. Prosta schizofrenia: dominują objawy negatywne

2. Schizofrenia paranoidalna: obok objawów negatywnych bardzo duże objawy pozytywne, 
manie itd. 

3. Schizofrenia katatoniczna: otępienie, zahamowanie motoryczne, gibkość woskowata, 
wrażenie kompletnego braku kontaktu, brak reakcji, afonia, bez kontaktu słownego.

4. Maniakalno-depresyjna: choroba dwubiegunowa, naprzemienne fazy mani i depresji.
5. Depresja z urojeniami, stany pobudzenia, psychozy poalkoholowe, zespoły maniakalne.

Zaburzone  (wzmocnione)  jest  przekaźnictwo  dopaminergiczne  w  różnych  częściach  mózgu, 
nastroje  kontrolowane  są  przez  układ  limbiczny  i  ten  układ  odpowiada  za  objawy wytwórcze, 
objawy negatywne związane są z zaburzeniami przekaźnictwa w korze czołowej. Zaburzeniu ulega 
też przekaźnictwo serotoninowe. Neuroleptyki są lekami likwidującymi objawy negatywne jak i 
pozytywne,  są  one  antagonistami  rec.  dopaminergicznych,  w  układzie  limbicznym  D3 
(odpowiadające  za  urojenia),  ale  także  w  innych  strukturach  mózgu:  D2  prążkowie   (objawy 
polekowego  zespołu  parkinsona)  D4  najwięcej  w  korze  mózgowej.  Rec.  5HT2alfa  w  korze 
mózgowej są związane z zaburzeniami dopaminergicznymi w układzie limbicznym i odpowiadają 
także za objawy negatywne. 

KLASYCZNE NEUROLEPTYKI: 
Zmniejszają obj. wytwórcze, ale też wzmacniając objawy negatywne. Blokują do 80% receptorów 
D3  oraz  inne  receptory;  D  nowsze  działają  słabiej,  ale  bardziej  wybiórczo.  Blokowane  są 
następujące receptory, po dwukropku podane są skutki blokady:

Dopaminergiczne 

• Blokada D1: obniżenie nastroju, apatia, ahedonia, senność, działanie depresyjne (wyjątkiem 
są flupentyksol i lewopromazyna o lekkim działaniu przeciwdepresyjnym.

• Blokada  D2:  w  prążkowiu  wywołuje  zaburzenia  parkinsonopodobne,  w  układzie 
hemorecepcyjnym  r.  przedłużonego  hamują  odruch  wymiotny.  Jednym  z  objawów 
niepożądanych neuroleptyków u zwierząt jest  katapleksja12 zaznaczająca się najsilniej  po 

12 Katapleksja: zahamowanie ruchowe, sztywność mięśni.



pochodnych fenotiazyny i butyrofenonu, wystąpienie jej zwiastuje objawy parkinsonowskie 
po podaniu ludziom. 

• Blokowanie  rec  D  wpływa  tez  na  układ  hormonalny:  Dopamina  hamuje  wydzielanie 
prolaktyny  w  przysadce  więc  neuroleptyki  zwiększają  jej  wydzielanie  co  powoduje 
mlekotok,  zaburzenia  miesiączkowania,  impotencję,  hamowanie  wydzielania  hormonu 
wzrostu, ginekomastia

• Rozwija  się  nadwrażliwość  rec  D2 w prążkowiu  i  efektem są  dyskinezy późne  i  ruchy 
pląsawicze, akatezja (potrzeba ciągłego ruchu)

Serotoninergiczne: 

• Blokada 5HT2alfa może prowadzić do słabszej aktywacji neuronów dopaminergicznych, co 
łagodzi zab parkinsonowskie i negatywne.

Noradrenergiczne: 

• Blokowanie  rec  α1  ośrodkowo  daje  działanie  antypsychotyczne,  zwłaszcza  w  typie 
paranoidalnym, obwodowo natomiast daje działania niepożądane: spadek ciśnienia (może 
być  korzystny)  zaburzenia  ejakulacji,  impotencje,  omdlenia  (chlorpromazyna i 
tiorydazyna)

Cholinergiczne: 

• blokowanie  rec  muskarynowych  (najczęściej  pochodnymi  fenotiazyny)  ośrodkowo 
zmniejszają objawy parkinsonopodobne, ale dają splątanie i zaburzenia pamięci. Obwodowo 
dają objawy cholinolityczne (suchość w ustach, trudności w oddawaniu moczu, zmniejszone 
wydzielanie, zamglone widzenie, zaburzenia akomodacji oka itd.). 

Histaminowe: 

• dają uspokojenie, senność, (np.  Klemastyna) i  jest to działanie korzystne. Wyjątkami są 
flufenazyna, flupentyksol o działaniu aktywizującym.

Działania     niepożądane neuroleptyków  :   
1. Ostry zespół neuroleptyczny (Złośliwy zespół neuroleptyczny): hipertermia wysoka, szybko 

narastające  objawy  parkinsonowskie,  sztywność  mięśni,  zaburzenia  świadomości, 
dysartria13.  4%  leczonych  przy  dużych  dawkach  lub  przedawkowaniu,  śmiertelność  na 
poziomie od 5 do 20%. Nie jest znana przyczyna występowania tego powikłania leczenia 
psychiatrycznego, uważa się je za wyraz nadwrażliwości na lek. Przedstawia się hipotezy 
wpływu  leku  na  przewodzenie  impulsacji  dopaminergicznej  (receptory  D2)  w  układzie 
nigro-striatalnym w mózgu.

2. Obniżenie progu drgawkowego: poprzez pośredni wpływ na GABA (pochodne fenotiazyny) 
w  połączeniu  z  zespołem  abstynencji  alkoholowej  lub/i  barbituranowej  podanie  może 
wywołać napad.

3. Hamują ośrodek termoregulacji w podwzgórzu na drodze blokowania przekaźnictwa NA i 
serotoninergicznego, wywołując hipertermie na poziomie 27-28 stopni zwłaszcza pochodne 
fenotiazyny. 

4. Nasilają działanie narkotycznych leków przeciwbólowych, wykorzystywane. 
5. Wpływają na łaknienie np.  chlorpromazyna podawana jest w  anorexia nervosa, hamują 

one ośrodek sytości w podwzgórzu.

13 Dysartria: upośledzenie wymawiania artykułowanych dźwięków



Pochodne fenotiazyny:
1. Chloropromazyna, Opis działania połączony z działaniami niepożądanymi:  wpływ na 

przekaźnictwo D, NA, H1, 5HT, Acth przez blokowanie receptorów. Hamuje podwzgórze 
(silnie  przeciwwymiotnie)  blok  rec  alfa1  powodując  spadek  ciśnienia,  zwłaszcza 
ortostatycznego,  posiada  słabe  właściwości  chinidynowe  (antyarytmiczne).  Hamuje 
wydzielanie  oksytocyny  i  wazopresyny  (wielomocz)  hamuje  u  hormonalny  (mlekotok  i 
zaburzenia  miesiączkowania.).  Interakcje:  z  ETOH nasilenie  działanie  depresyjnego  na 
krążenie, nasilenie działania narkotycznych przeciwbólowych także działania hamującego o 
oddechowy  (!!),  potęguje  działanie  TLPD  i  iMAO  kardiotoksyczne  i  nasila 
drgawkotwórcze,  nasila  działanie  hipoglikemizujące  soli  Li,  nasila  działanie  obwodowe 
cholinolityków,  nasila  działanie  hipotensyjne  sympatykolityków,  daje  objawy 
parkinsonopodobne, nasila uszkadzające szpik działanie NLPZtów i działanie zwiotczające 
suksametonium.  Działania niepożądane:  zaburzenia  parkinsonowskie,  cholinolityczne, 
spadki ciśnienia ortostatycznego, zaburzenia rytmu, mlekotok, zaburzenia miesiączkowania, 
senność, przyrosty masy ciała, nadwrażliwość na światło i przebarwienia skóry, żółtaczka 
cholestatyczna.

2. Promazyna: silniej nasennie i uspokajająco, słabiej antypsychotycznie.

3. Prometazyna: stosowana także jako lek anty H1 pierwszej generacji. 
4. Lewopromazyna: przeciwdepresyjnie i przeciwbólowe, silnie uspokajająco

5. triflupromazyna
6. cyjanometazyna

Pochodne piperydynowe:
1. tiorydazyna: słaby neuroleptyk, słabo przeciwdepresyjnie i uspokajająco, w zaburzeniach 

nerwicowych i somatycznych. Silnie działanie cholinolityczne.

2. pipotiazyna

Pochodne piperazynowe: 
grupa silnych neuroleptyków, silnie uspokajających, ale nie obezwładniających w małych dawkach 
działaj  aktywizująco.  Nie  wpływają  na  nastrój.  Perazyna,  perflurazyna, trifluoperazyna, 
flufenazyna, tioproperazyna.

Pochodne tioksantenu 
Silne neuroleptyki, nie obniżające nastroju a nawet go podwyższające, bezpieczne w stosowaniu, o 
słabszych działaniach niepożądanych od chloropromazyny stosowane tylko pod kontrolą lekarza:

1. Chlorprotyksen w stanach ostrego pobudzenia, nerwice, majaczenia alkoholowe. 

2. flupentyksol
3. klopentyksol

Pochodne butyrofenonu
Wybitnie uspokajające, słabe cholinolityki, słabe działanie adrenolityczne. Bardzo silnie pobudzają 
napęd  ruchowy,  stosowane  w  katatonii,  pobudzenia  psychomotorycznego  (??), majaczeniach. 
Działają  przeciwwymiotnie.  Objawy niepożądane:  objawy  parkinsonowskie,  nasilają  depresję, 
bezsenność, toksyczne dla szpiku i wątroby.



1. Chaloperidol   silny neuroleptyk.

2. Droperidol wskazaniem są nudności i wymioty, stosowany w premedykacji
3. Spiperon

4. trifluperidol

Pochodne benzamidu:
1. Sulpiryd   odmienne  działanie,  silnie  aktywizujący  o  małym  wpływie  na  układ 

pozapiramidowy, znosi autyzm schizofreniczny
2. Tiapryt: wskazania: pląsawice, dyskinezy, zaburzenia poalkoholowe

3. Amisulpiryd  :  podobny  do  sulpirydu,  ale  jako  atypowy,  bo  działa  silnie  uspokajająco  i 
przeciwwymiotnie blokując rec D (wyższe powinowactwo wobec D3)

NEUROLEPTYKI ATYPOWE

Charakteryzują  się  znaczną  aktywnością  wobec  zaburzeń  negatywnych,  ale  też  pozytywnych  i 
poznawczych,  wykazują  słabe  objawy pozapiramidalne  (słabo łączą  się  z  D3),  i  nie  wywołują 
hipoprolaktynemii, gdyż lepiej wybiórczo łączą się z D3 w układzie limbicznym. Mają silniejsze 
działanie na 5HT, działają na alfa1 obniżając ciśnienie i uspokajając łączą się też z H1 i NA:

1. Klozapina  :  działa  silnie  na  rec.  D4  (kora  czołowa)  znosi  objawy  negatywne.  Objawy 
niepożądane: cholinolityczne, mimo to czasem ślinotok, agranulocytoza, ustępujące objawy 
o  charakterze  alergicznym,  niskie  ryzyko  zespołu  neuroleptycznego.  Mimo  że  jest  to 
„archetypowy” lek atypowy to w tej chwili zaliczany jest do neuroleptyków klasycznych ze 
względu na działania niepożądane (objawy pozapiramidowe i agranulocytozę)

2. Amisulpiryd  :  podobny  do  sulpirydu,  ale  jako  atypowy,  bo  działa  silnie  uspokajająco  i 
przeciwwymiotnie blokując rec D (wyższe powinowactwo wobec D3)

3. Klotiapina
4. Loksapina

5. Zatepina
6. Kwetrapina   ma silniejsze działanie na rec 5HT2alfa, nie daje objawów pozapiramidowych, 

selektywnie na D3 (limbiczny) i nie uszkadzają szpiku w przeciwieństwie do Klozapiny. 
Standard w leczeniu schizofrenii.

7. Olanzapina  : jak kwetrapina, złoty standard w schizofrenii .
8. Risperidon  : lek nowej generacji dopaminolityczny, łączący się z 5HT2alda najskuteczniej 

ze wszystkich neuroleptyków. Działa też na NA i H1, ale nie blokuje rec muskarynowych 
jest więc wolny od objawów cholinolitycznych. Lepiej oddziałuje na objawy wytwórcze niż 
negatywne.  Nasila  wydzielanie  prolaktyny,  i  w  dużych  dawkach  zaburza  układ 
pozapiramidowy.  Stosowany  w  nagłych  silnych  objawach  oraz  w  razie  oporności  na 
neuroleptyki klasyczne. Złoty standard w schizofrenii.

9. Ziprasidon  : działa silnie na rec serotoninowe (blokując lub aktywując) i na rec NA nie ma 
działania cholinolitycznego

10. Renoksyprit:  Działa  na  rec  dopaminergiczne poza  pozapiramidowymi  i  dodatkowo  na 
receptory  opioidowe.  Bardzo  słabe  działanie  pozapiramidowe  i  prolaktynowe.  Może 
powodować anemię aplastyczną jest prawie niestosowany.

11. Sortindol:  Stosowany  blokuje  D3,  raczej  nie  daje  obj  parkinsonowskich,  może  być 
hepatotoksyczny.



12. Arypiprazol: antagonista 5HT2alfa

LLEKIEKI P PRZECIWBÓLOWERZECIWBÓLOWE  II P PRZECIWZAPALNERZECIWZAPALNE      

NLPZ, Niesteroidowe Leki Przecizapalne, Nienarkotyczne lekiNLPZ, Niesteroidowe Leki Przecizapalne, Nienarkotyczne leki   
przeciwbólowe.przeciwbólowe.

Leki  dużo  słabsze  od  narkotycznych  leków  przeciwbólowych,  skuteczne  w  bólach  o  niskim 
natężeniu, mało skuteczne w bólach trzewnych. Łatwo osiągają efekt pułapowy (niski) nie należy 
więc zwiększać dawki.
Stan zapalny może  być  wywołany  obcymi  metabolitami,  nagromadzeniem  się  własnych 
metabolitów,  zniszczeniem tkanek lub  obecnością  skrzepu.  Zapalenie  przebiega  w dwu fazach: 
ostrej,  trwającej kilka minut lub godzin oraz przewlekłej,  trwającej dni,  miesiące,  a nawet lata. 
Objawami  zapalenia  są:  zaczerwienie,  podwyższenie  temperatury,  obrzęk  i  ból.  W  tkankach 
zbierają  się  substancje  prozapalne:  bradykinina,  serotonina,  acetylocholina,  cytokiny,  pod  ich 
wpływem wydzielane są prostaglandyny, które podwyższają temperaturę ciała i  uwrażliwiają na 
bodźcie  bólowe,  wydzielane  są  też  neuropeptydy:  substancja  P,  neurykinina  A,  Dochodzi  do 
zwiększenia przepuszczalności naczyń włosowatych i zwiększenia rekrutacji limfocytów. 

Mechanizm działania NLPZtów  polega  na  hamowaniu  enzymów  z  rodziny  COX. 
CykloOksygenaza przekształca kw. arachidonowy uwolniony z fosfolipidów przez fosfolipazę A2 
w cykliczne  nadtlenki;  te  dalej  przekształcane  są  w tromboksan (TX),  prostaglandyny (PGE)  i 
prostacykliny  (PGI)  inną  alternatywną  droga  dla  kw.  arachidonowego  jest  przekształcenie  w 
leukotrieny przez lipooksygenazę. COX1 jest aktywna w każdej komórce organizmu. COX2 jest 
enzymem  indukowanym  przez  substancje  prozapalne,  odpowiadającym  za  syntezę  PGE  w 
ogniskach zapalnych jest  ona też stale aktywna w nerkach.  Leki selektywne wobec COX2 dają 
mniej działań niepożądanych, jednak zaburzają pracę nerek. Wszystkie efekty działania NLPZtów 
czyli działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwagregacyjne i przeciwgorączkowe wynika z 
blokowania enzymów COX.
Działania niepożądane większości NLPZtów to: 

• Drażniący wpływ na p. pokarmowy, gdyż PGE2 i PGI2 posiadają działanie ochronne na 
śluzówkę żołądka, zmniejszenie wydzielania śluzu po zablokowaniu COX w połączeniu z 
kwasowym  charakterem  NLPZtów  daje  duże  ryzyko  rozwoju  wrzodów. Dodatkowo 
powodują dyspepsję, nudności, wymioty, ciężar/dyskomfort w nadbrzuszu, zgagę, czasem 
ciężkie uszkodzenia: krwawienia, owrzodzenie, perforacje (objawy te mogą także dotyczyć 
j. grubego). Jedynym lekiem osłaniającym jest mizoprostol (analog PGE2) lecz stosowane 
dawki powodują biegunki, a u kobiet ciężarnych zagrażają ciąży. 

• Zahamowanie COX2 w nerkach powoduje retencje wody i sodu, następstwem są obrzęki 
przeciwwskazaniem do stosowanie NLPZ'tów jest więc nadciśnienie. Najsłabiej uszkadzają 
nerki  sulindak i  pochodne kwasu acletylosalicylowego natomiast  piroksykam   i  inne   
oksykamy   są silniej nefrotoksyczne.   

• Może  wystąpić  astma  poaspirynowa będąca  wynikiem  zahamowania  COX,  co 
uprzywilejowuje szlak lipooksygenezy, powstające leukotrieny mają działanie kurczące na 
oskrzela.  Astma  poaspirynowa  występuje  po  30-90  minutach  od  podania:  duszność, 
niewydolność oddechowa, ból brzucha, zaczerwienieni spojówek, wodnisty katar. 



• Wykazują  działanie  przeciwagregacyjne  hamując  COX  w  płytkach  krwi  (tromboksan), 
krwotoki przy podawaniu leków przeciwzakrzepowych.

• Po pochodnych fenylopirazolowych może następować uszkodzenie szpiku. 

• Inne:  hepatotoksyczne  (diklofenak),  mogą  powodować  nadwrażliwość,  większości  nie 
wolno  podawać  w  ciąży  i  okresie  okołoporodowym,  mogą  powodować  bóle  i  zawroty 
głowy.  

PRZECIWBÓLOWE I PRZECIWGORĄCZKOWE

1. Paracetamol: jeden z najbardziej popularnych leków, długo nie mógł się wybić, zwłaszcza 
do stosowania u dzieci zamiast kwasu acetylosalicylowego. Bezpieczny, brak wpływu na 
śluzówkę  żołądka,  i  agregacje  płytek.  Bezpieczny  u  astmatyków  i  nadciśnieniowców. 
Synergizm z narkotycznymi lekami przeciwbólowymi.  Hamuje najbardziej  COX3 i  inne 
enzymy posiada złożony mechanizm działania. Efekt pułapowy przy 500-1000mg. Dawki 
maksymalne  u  dzieci  60mg/kg/dobę,  u  dorosłych  4g/dobę.  Okres  półtrwania  2-4h 
eliminowany przez nerki jako glukuronian. Działania niepożądane: uszkodzenie wątroby u 
osób z  już  uszkodzoną  wątrobą,  używających  alkoholu,  gdyż  u  nich  zaktywizowane  są 
enzymy  wątrobowe,  lub  w  razie  przedawkowania.  Toksyczny  jest  metabolit  N-acetylo-
parahydroksyfenylohinoimina  lub  inaczej  N-acetylo-4-benzochinonoiminy  (NAPQJ) 
specyficzną odtrutką jest acetylocysteina (mukolityk) u dzieci bezpieczna ze względu na 
niedojrzałość enzymów wątrobowych. 

2. Fenacetyna:  paracetamol  jest  jej  metabolitem,  lek  nefrotoksyczny  ,daje  niedokrwistość 
hemolityczną, wywołuje uzależnienia, funkcjonował około 100lat. 

WŁAŚCIWE NLPZ'TY:

I Generacja: Nieselektywne COX 1 / COX 2 inhibitory

Salicylany:

• kwas salicylowy: silnie drażniąco na p pokarmowy raczej zewnętrznie

• kw acetylosalicylowy: jedynym wskazaniem jest zawał i profilaktyka zawału, dawki 50,75 
mg jako działanie przeciwagregacyjne w wyniku nieodwracalnego zahamowania COX w 
płytkach krwi, dawniej jako lek przeciwzapalny i przeciwbólowy w dawkach 300-500mg 
minimum.  Nie  wolno  podawać  dzieciom  poniżej  12  roku  życia,  a  podawanie  osobom 
poniżej 16 roku życia jest niewskazane, gdyż może wystąpić zespół Reye'a14

• salicylamid: duża zmienność osobnicza jeżeli chodzi o działanie.

14 Zespół Reye'a (ang. Reye's syndrome) – potencjalnie śmiertelna choroba (około 50% śmiertelności), która 
powoduje niekorzystne zmiany w wielu narządach, głównie w mózgu i wątrobie. Spowodowany rozlanym 
uszkodzeniem mitochondriów, objawia się: hipoglikemią, gwałtownymi wymiotami, encefalopatią wątrobową, 
stłuszczeniowym zapaleniem wątroby. Zazwyczaj występuje u dzieci w wieku 4-12 lat (choć może też wystąpić u 
niemowląt i u osób dorosłych), ma tendencję do występowania rodzinnego, jest potencjalnym wskazaniem do 
transplantacji wątroby. Bezpośrednia przyczyna choroby jest nieznana, lecz jest ona związana z podawaniem 
niektórych leków, np. kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) szczególnie w czasie lub w kilka dni po przebyciu 
infekcji wirusowych, dlatego też podawanie aspiryny osobom które mają mniej niż 16 lat jest niewskazane (poza 
chorobą Kawasaki i wskazaniami do leczenia przeciwkrzepliwego).



• Mesalazyna:  kwas  5-aminosalicylowy:  używany  głównie  w  leczeniu  wrzodziejącego 
zapalenia  jelita  grubego,  choroby Leśniowskiego-Crohna.  Działania  niepożądane:  oprócz 
typowych  dla  NLPZtów może  też  dawać:  rzadko  objawy nadwrażliwości  (gorączka,  bóle, 
głowy,  stany  spastyczne  oskrzeli,  objawy  toczniopodobne),  śródmiąższowe  zapalenie  nerek, 
pericarditis15 , zapalenie trzustki, methemoglobinemia.

Arylooctowe:

• fenylooctowe: silne działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe słabe przeciwgorączkowe są 
hepatotoksyczne: diklofenak, fenklofenak, 

• indolooctowe  b.  głowy  depresja  OUN,  hepatotoksyczne,  przeciwwskazane  w  astmie 
oskrzelowej: indometacyna, tolmetacyna, sulindak (mało toksyczny dla nerek)

• pochodne kwasu propionowego: grupa dobra silna, dobrze tolerowana: 

◦ ibuprofen aktywną  formą  jest  dezibuprofen  najmniej  toksyczny,  mało  działań 
niepożądanych, naczelny lek można podawać od 3 miesiąca życia, 

◦ flubiprofen miejscowo w bólu gardła, 

◦ do grupy należą też: ketoprofen, deksibuprofen,  naproksen

Fenamaty: 
silne  działanie  przeciwzapalne,  słabe  przeciwgorączkowe stosowane  sporadycznie:  kwas 
mefenamowy, kwas nifluminowy

Pirazolowe: 
Grupa ogólnie toksyczna dla układu krwiotwórczego. 

• Metamizol  ma silne  działanie  przeciwbólowe  przy  podaniu  pozajelitowym;  działania 
niepożądane: daje wstrząsy po podaniu doustnym, czasem nawet po pojedynczej dawce, 
uszkadza szpik czasem także po pojedynczej dawce. Przez pewien czas dostępny wszędzie 
bez recepty, w latach 70tych, kiedy odkryto ryzyko wywoływania agranulocytozy został w 
wielu krajach zachodnich cofnięty do leków wydawanych z przypisu lekarza lub w ogóle 
wycofany, w Polsce dalej dostępny bez recepty. 

• Fenazon: najsilniejszy lek przeciwzapalny. 

• Do  grupy  tej  należą  też:  aminofenazon (wycofany),  fenylobutazon,  azapirazon, 
propyfenazon.

Oksykamy bardziej na COX2: 

• piroksykam: silne działania niepożądane

• meroksikam: duża skuteczność niska toksyczność, stosowany w RZS

Inne selektywne COX2: 

• nabumedon: silne przeciwbólowe i p zapalne selektywny COX2

• nimesulid: selektywny COX2 induktor szlaku lipooksygenazy. 

II Generacja: Bardziej selektywne wobec COX2: 
Należą tutaj: etomidat, meloksikam, nimesulid, nobumedon

15 Pericarditis: Zapalenie osierdzia



III Generacja: 
Całkowicie selektywne COX2 toksyczne wobec nerek, produkty COX2 są potrzebne do regeneracji 
tkanek gojenia się i zrastania się kości.  Mocno uczynnia lipooksygenazę powstające leukotrieny 
kurczą  mięśnie  gładkie  i  drażnią  błonę  śluzową  przewodu  pokarmowego,  nie  opisano  astmy 
poaspirynowej.  Rofekoksib –  wycofany,  gdyż  nasilał  agregacje  płytek  dając  incydenty 
zakrzepowo-zatorowe16, celekoksib, waldekoksib, ebrikoksib.

Leki Stosowane w Chorobach Reumatycznych.Leki Stosowane w Chorobach Reumatycznych.
Choroby reumatyczne dotyczą najczęściej stawów i tkanki miękkiej, są najczęściej powikłaniem 
postreptococcowym, wynikiem podobieństwa strukturalnego epitopów antygenów bakteryjnych z 
epitopami  występującymi  na  kolagenie.  Należą  tu:  RZS,  gorączka  reumatyczna,  łuszczycowe 
zapalenie skóry, zesztywniające zapalenie stawów, kolagenozy, stany zapalne naczyń, zwyrodnienia 
stawów, degeneracja kręgosłupa i chrząstek stawowych. Modelową chorobą jest RZS.
Leczenie rozpoczynamy od razu po rozpoznaniu, celem jest zniesienie bólu i stanów zapalnych 
NLPZtami  oraz  opóźnienie  postępujących  zmian  zwyrodnieniowych,  lekami  modyfikującymi 
przebieg choroby. Podajemy też glikokortykosteroidy, w stanach ostrych podaje się indometacynę, 
diklofenak. Od podjęcia leczenia do pierwszych efektów mija około 3-6 miesięcy.

IMMUNOSUPRESYJNE:
• Metotreksat:  antagonista  kwasu  foliowego,  zapobiega  powstawaniu  nukleotydów 

purynowych,  hamuje  reakcję  typu  III  (kompleksy  immunologiczne).  Efekty  po  1-2 
miesiącach. Podawany doustnie lub domięśniowo w bardzo małych dawkach w porównaniu 
do  dawek  przeciwnowotworowych.  U  60% daje  łagodne  objawy niepożądane, u  20% 
prowadzą one do odstawienia leku: nudności, wymioty, zapalenie skóry i błon śluzowych, 
wypryski  skórne,  wyłysienie,  leukocytopenia,  trombocytopenie,  podwyższenie 
aminotransferaz,  rzadko  zapalenia  naczyń,  uszkodzenia  nerek,  szpiku,  wątroby,  może 
dochodzić do zakażeń oportunistycznych. 

• Cyklofosfamid:działa  bardzo silnie,  uszkadza  drogi  moczowe (przeciwdziała  podawanie 
acetylocysteiny)

• Azatiopryna:  pochodna  6-merkaptopuryny w  wątrobie  i  nerkach  rozpada  się  do  6-
merkaptopuryny (tiopuryny): jest tioanalogiem zasad purynowych adeniny i hipoksantyny. 
Jako antymetabolit hamuje syntezę DNA. 

• Cyklosporyna: uszkadza nerki i wątrobę

• Lefkuronit:  jego  metabolit  hamuje  syntezę  pirymidyn  jest  inhibitorem  dehydrogenazy 
kwasu dehydroorotowego. Lepiej tolerowany od metotreksatu, stosunkowo nowy. Działania 
niepożądane: biegunki, wymioty, nudności, wyłysienie, teratogenny, w razie nieplanowanej 
ciąża podaje się cholestyraminę, która wiąże aktywny teratogenny metabolit. 

• Etonacept:  immunobiologiczny:  rozpuszczalny  receptor  dla  TNFalfa.  Objawami 
niepożądanymi są odczyny w miejscu wstrzyknięcia oraz ciężkie lub średnie zakażenia

• Infliksimab:  rekombinowane, mysie przeciwciało dla TNF, problemem jest  indukowanie 
odpowiedzi immunologicznej na lek będący obcym białkiem.

16 Udowodnione zostały przypadki śmierci spowodowanej podaniem rofekoksybu



• Anakiura: bloker receptora dla IL1, będący jej analogiem. Lek pomocniczy stosowany z 
metotreksatem.  Objawy niepożądane:  grypopodobne,  niebezpieczeństwo  zakażeń 
oportunistycznych, odczyny miejscowe, odczyny autoimmunologiczne. 

STARE LEKI PODSTAWOWE IMMUNOMODULUJĄCE:

Pochodne złota: 
Wykazują duże powinowactwo do cysteiny występującej w wielu czynnikach prozapalnych. Do 
zgromadzenia około 600-800mg złota dochodzi po około roku stosowania. Działania niepożądane 
to anemia aplastyczna, zapalenia i owrzodzenie skóry, uszkodzenia nerek i wątroby oraz szpiku. Są 
one  jednymi  z  najskuteczniejszych.  Należą  tutaj:  aurotiofina,  aurtioglukoza,  aurotiojabłczan 
sodowy.

Glikokortykosteroidy: 
Hamują fosfolipazęA2 i zmniejszają ilość limf T. Pierwsze efekty po paru godzinach, podawane w 
ciężkich  stanach.  Działania niepożądane szybkie: retencja  wody,  zaburzenia  widzenia,  snu, 
nastroju,  upośledzenie  odporności,  dyspepsja.  Działania niepożądane wolne: hipoglikemia, 
osteoporoza,  zwiększone  ciśnienie,  sińce,  neuropatie,  zaburzenia  wydzielania  osi  podwzgórze-
przysadka-nadnercza.  Nie  wolno gwałtownie  odstawiać,  gdyż  oś  nie  podejmuje  od  razu  pracy. 
Kuszigoidalny wygląd (otłuszczony tułów i twarz a pozbawione tłuszczu nogi i ręce). Należą tutaj:
per os: prednizon, prednizolon, deksametazon.

dostawowo: metyloprednizolon,  acetonid  triamcinolonu,  betametazon.  (powtarzane  podania, 
szczególnie do dużych stawów prowadzą do nieodwracalnego zniszczenia chrząstki stawowej)

Inne:

• chlorochina i  hydrochlorochina:  tylko w RZS o łagodnym przebiegu,  hamują enzymy 
syntetyzujące IL1. Działania niepożądane: uszkodzenia wzroku, retinopatie, słuch, zmiany 
skórne,  uszkodzenia szpiku,  wątroby i  nerek,  ogólnie  cytotoksyczne.  Działają  słabiej  od 
metotreksatu. 

1. sulfasalazyna: średnio skuteczne, kondensacyjne połączenie sulfonamidu: sulfapirydyny z 
mesalazyną  (5-aminosalicyliną)  Hamuje  czynności  komórek NK,  tucznych,  indukowanej 
syntazy  NO.  Działania  niepożądane:  uszkodzenia  szpiku,  nudności,  wymioty,  bóle  i 
zawroty głowy.

• D-penicyllamina:  środek  chelatujący  podawany  w  zatruciach  metalami  ciężkimi  oraz 
chorobie Wilsona (odkładanie się  Cu w OUN) hamuje ona aktywność limf T.  Działania 
niepożądane: uszkodzenia szpiku, anemia aplastyczna, uszkodzenia wątroby, nerek, zmiany 
skórne, zapalenie oskrzeli, infekcje, odczyny immunologiczne. 

Leki Przeciwbólowe Narkotyczne:Leki Przeciwbólowe Narkotyczne:
Ból  jest  doznaniem  czuciowo-emocjonalnym:  objawem  uszkodzenia  tkanek,  stanu  zapalnego, 
wywołany bodźcem mechanicznym, termicznym lub chemicznym doprowadzającym do uwolnienia 
mediatorów bólu: substancji P, NO, bradykininy, prostaglandyn, histaminy. Wyróżniamy: 

• Ból ostry fizjologiczny ma charakter odruchowo obronny, jest krótkotrwały, jego natężenie 
zależy od siły bodźca, z komponentą wegetatywną: niepokój, strach, przyspieszenie akcji 



serca, rozszerzenie źrenic. Przewodzony jest włóknami C cienkimi bez osłonki mielinowej 
może trwać najwyżej kilka do kilkunastu dni. 

• Ból przewlekły patologiczny traci  funkcję  ostrzegawczą,  przyczynia  się  do  rozwoju 
zaburzeń: pogorszenia samopoczucia, roztargnienia, braku napędu, występuje dużo dłużej 
niż  bodziec.  Przewodzony  jest  włóknami  Aδ, w  wyniku  uwrażliwienia  receptorów 
bólowych, po urazie:

• Neurobóle: ble psychogenne o nieustalonej przyczynie, bóle fantomowe

• Bóle neuropatyczne: bóle spowodowane uszkodzeniem nerwów, obwodowych, zapalenia 
nerwów, bóle korzonkowe, przecięcia, ucisku na nerw. 

• Hiperalgezja: odczuwanie bólu w wyniku bodźca bólowego o małym natężeniu

• Allocośtam: odczuwanie bólu w wyniku bodźca który normalnie nie wywołałby bólu.

Receptory bólowe: 

• Nocyreceptory

• Ciche nocyreceptory:  receptory  normalnie  nieaktywne  uaktywniają  się  pod  wpływem 
czynników zapalnych.

• Trzewne nocyreceptory wrażliwe na rozciąganie.
Drogi przewodzenia bólu:

• Odruchowa:  droga  przełączająca  z  pierwszorzędowego  neuronu  bólowego  do  neuronu 
motorycznego warunkującego odruch unikania. 

• Szybka przewodzenia bólu boczna, rdzeniowo-wzgórzowa prowadząca przez wzgórze do 
kory i ośrodków podkorowych, gdzie ból jest zlokalizowany i odczuwany szybko

• Przyśrodkowa prowadzi przez twór siatkowaty, daje komponentę współczulną, i dalej do 
kory  i  układu  limbicznego  odpowiada  za  pojawiający  się  po  chwili  rozlany  ból.  Za 
komponentę emocjonalną odpowiada układ limbiczny. 

DRABINKA PRZECIWBÓLOWA

czyli kolejność podawania środków przeciwbólowych:

• Paracetamol

• Ibuprofen

• Paracetamol, ibuprofen, naproksen, ketoprofen + słabe opioidy np. kodeina

• Opioidy w normalnych dawkach

OPIOIDY 
Mają  powinowactwo  do  receptorów  opioidowych  µ  ĸ  δ.  Receptory  µ  warunkują  działanie 
przeciwbólowe i uzależnienie, ĸ odpowiadają za działanie dysforyczne awersyjne. Są to receptory 
typu G i  jeśli  pobudzane są  bardzo słabo działają  przez białko  Gs pobudzające,  a  w dawkach 
większych  przez  Gi  hamujące,  które  prowadzi  do  zmniejszenia  stężenia  cAMP.  Tłumaczy  to 
dlaczego bardzo małe dawki opioidów wzmacniają ból oraz małe dawki naloksonu mogą działać 
przeciwbólowo. Działanie terapeutyczne związana ze zmniejszeniem stężenia cAMP prowadzi do 
otwierania kanałów dla K+ i hiperpolaryzacji błony, dodatkowo pobudzenie rec. µĸδ prowadzi do 
zamykania kanałów dla Ca++ i zmniejszenia wydzielania neuroprzekaźników. W ciele występują 
endogenne  opioidy  powstające  poprzez  rozcięcie  jednego  z  trzech  łańcuchów  peptydowych: 



proopiomelanokortyny  (powstają  endorfiny)  proenkfaliny  (enkefaliny  met  i  leu)  prodynorfiny 
(dynorfiny,  neoendorfina,  rynorfina).  Wchodzą  one  w  skład  naturalnego  zstępującego  układu 
przeciwbólowego uaktywnianego nadzwyczaj silnie w stanach zagrożenia życia i dużego stresu: 
wypadki, wojna itd. umożliwiając działanie w warunkach dużego urazu. 

Lekarze  boją  się  przedawkować  morfinę  (porażenie  ośrodka  oddechowego)  i  podają  dawki 
niewystarczające prowadzące do szybszego przyzwyczajenia.  Tymczasem dużo wcześniej  zanim 
dojdzie  do  porażenie  ośrodka  oddechowego  następuje  porażenie  kory  mózgowej  czyli  utrata 
świadomości przez pacjenta ten objaw uniemożliwia przedawkowanie w czasie kontrolowanego 
podawania morfiny przez lekarza (wykluczając pomyłkę lub przyjmowanie morfiny samodzielnie) 

Agoniści rec. Opioidowych: 

Pochodne fenantrenowe z opium:

• Morfina działanie i działania niepożądane: bardzo silnie na rec µ podtyp µ1 analgetyczne 
i  µ2  depresja  oddechowa,  przeciwkaszlowo,  euforia,  znosi  lęk  przed  bólem,  działa 
uspokajająco,  na OUN ogólnie depresyjnie,  znosi emocje,  powoduje senność,  zaburzenia 
koncentracji,  myślenia,  szpilkowate  źrenice,  u  osób  starszych  może  paradoksalnie  dać 
pobudzenie.  Pozorne  zaostrzenie  zmysłów.  Działanie  depresyjne  na  ośrodek  oddechowy 
charakteryzuje  się  wolnym  i  płytkim  oddechem  oraz  zmniejszeniem  wrażliwości  na 
ciśnienie cząstkowe CO2, co w stanach zatruć ostrych jest przyczyną zgonu, chory nie czuje 
potrzeby  oddychania,  nie  odczuwa też,  że  się  dusi.  Hipotermicznie,  co  związane  jest  z 
hamowaniem cyklazy adenylowej. Pierwsza dawka pobudza ośrodek wymiotny, następne 
działają  hamująco.  Działa  drgawkotwórczo  obniżając  przewodnictwo  GABAergiczne. 
Nasila wydzielanie hormonu antydiuretycznego hamując wydzielanie moczu. 

• Obwodowo zwiększa napięcie mięśni gładkich prowadząc do zaparć, zwiększenie ciśnienia 
w drogach żółciowych i moczowych, rozluźnia natomiast mięśnie macicy opóźniając poród. 
Nie wpływa na układ krążenia, ale może nasilić uwalnianie histaminy, pośrednio obniżając 
ciśnienie krwi, daje też świąd skóry, pokrzywki, kurczy oskrzela (astma!). 

• Wchłania się szybko, niecałkowicie 20-30% z p pokarmowego, występuje efekt pierwszego 
przejścia przy dawce jednorazowej, przy następnych nie występuje z powodu wysycenia. 
Sprzęgana  z  glukuronianem  nie  kumuluje  się.  Jednak  3-glukuronian  morfiny  może 
przechodzić w 6-glukuronian, a ten ulega kumulacji i przedłuża działanie w długotrwałym 
stosowaniu.  Dawkowanie  doustne,  dożylne,  domięśniowe,  podskórne,  donosowe, 
podpajęczynówkowe, nadtwardówkowe. 

• Ostre zatrucie: śpiączka,  szpilkowate  źrenice,  hipotermia  o  3,  4  stopnie,  wolny  płytki 
oddech, małe napięcie mięśni i zniesienie wielu odruchów. Podajemy nalokson. 

• Objawy odstawieniowe: bolesne skurcze jelit, łzawienie, katar, zlewne poty, podwyższenie 
ciśnienia, nudności, wymioty, biegunka, drżenia mięśniowe, majaczenie, drgawki, a nawet 
zapaść  może  być  przyczyną  zgonu  w  wyniku  zawału  lub  niewydolności  oddechowej 
dochodzi do niej  po 8-12 godzinach od odstawienia ze szczytem w 2-3 dobie.  Leczenie 
zależności  polega  na  przejściu  w  zależność  kontrolowaną  metadonową  (tabletki 
zabezpieczone są przed podaniem dożylnym dodatkiem naloksononu)

• Kodeina około  10x  słabsze  działanie  przeciwbólowe,  synergizm  z  paracetamolem  i 
ibuprofenem,  działa  przeciwkaszlowo,  pobudza  OUN  w  przeciwieństwie  do  morfiny. 
Zależność  dopiero  po  długotrwałym  stosowaniu  dużych  dawek.  Zatrucie  leczy  się 
naloksonem. 



• Diacylomorfina: Heroina. Dużo poważniejsza zależność (lepiej penetruje OUN) Leczenie 
metadonem,

• Etylomorfina: głównie w maściach do leczenia owrzodzeń rogówki.

Syntetyczni agoniści:

• Leworfanol:  podobny  do  morfiny,  rzadziej  stosowany,  daje  nudności  i  wymioty  oraz 
zależność morfinową. 

• Dekstrorfan: przeciwkaszlowy bez działania przeciwbólowego, stosowany, nie wywołuje 
zależności

• Dekstrometorfan:  przeciwkaszlowy,  w  połączeniu  z  SSRI  może  prowadzić  do  zespołu 
serotoninowego. 

Agoniści pochodne piperydyny:

• Petydyna: działa silnie przeciwbólowo, słabo przeciwkaszlowo o 10% słabsza od morfiny, 
ale działa już w 10 minut po podaniu doustnym. Działa cholinolitycznie więc: nie kurczy 
zwieraczy  p  pokarmowego,  ma  słabe  działanie  zapierające,  nie  wydłuża  porodu,  nie 
penetruje łatwo przez łożysko, rozszerza źrenice. Nie wolno podawać przewlekle, gdyż jej 
metabolit norpetydyna ma działanie drgawkotwórcze.  Działania niepożądane jak morfina 
ale mniej zaparć. Wolniej rozwija tolerancje.

• Tylidyna:  podobna do petydyny ale szybciej się wchłania. 

• Difenoksylat: przeciwbiegunkowy, prawie bez właściwości euforyzujących, sole są prawie 
nie rozpuszczalne w wodzie,  oraz dodatkowo, tabletki zabezpieczone są przed podaniem 
dożylnym chlorowodorkiem atropiny,  po  przekroczeniu  dawki  zamiast  euforii  następuje 
zamglone widzenie, suchość w jamie ustnej itd. 

• Loperamid: popularny środek przeciwbiegunkowy, może wywołać bolesne skurcze jelit.

• Fentanyl: działa 80-100 razy silniej niż morfina, po kilku minutach po podaniu dożylnym 
lecz krótko 30-60 minut. Używany w anestezjologi do znieczuleń, wywołuje niewydolność 
oddechową,  stosowany  przy  zawałach,  w  bólach  okołoporodowych  i  innych.  Działanie 
nasilane  przez  neuroleptyki  (neuroleptoanalgezja),  ale  nie  nasilają  one  też  działanie 
porażające ośrodek oddechowy. Duże dawki powodują sztywność mięśniową, więc łączy się 
go z tubokuraryną. Nie ma wpływu na układ krążenia. Istnieją analogi fentanylu: afenantyl, 
sulfafenantyl, renifenantyl są one szybko eliminowane, po zaprzestaniu wlewu ustępuje 
działanie przeciwbólowe. 

Pochodne benzomorfanu

• Pentazocyna: agoantagonista, może być stosowany u kobiet w ciąży, nie przenika przez 
łożysko nie wydłuża porodu.

Pochodne heptanonu:

• Metadon:  agonista bez komponenty euforyzującej,  właściwości zbliżone do morfiny, ale 
słabsze  działanie  uspokajające  i  zapierające,  słabsza  euforia.  Działają  silnie 
przeciwkaszlowo  i  depresyjnie  na  ośrodek  oddechowy.  Stosowany  w  leczeniu 



lekozależności.  T  ½  od  24  do  36  godzin17,  działanie  przeciwbólowe  jest  silniejsze  od 
morfiny i utrzymuje się od 4 do 8 godzin.

Inne: 

• Tramadol:  właściwości  przeciwbólowe porównywane do  pentazocyny,  bardzo niewielki 
potencjał  uzależnienia,  pobudza  receptory  opioidowe  oraz  zstępujący  układ 
noradrenergiczny  hamujący  przekaźnictwo  nocyceptywne.  Stosowany  w  leczeniu  bóli  o 
dużym natężeniu. 

ANTAGONIŚCI RECEPTORÓW OPIOIDOWYCH: 
• Nalokson:  pełny  antagonista,  używany  w  zatruciach  agonistami  rec  opioidowych  np. 

morfiną. Bardzo krótki czas działania, podawany często, łatwo jest więc kontrolować jego 
stężenie. Nie powoduje uzależnień, nie wchłania się per os, obniża próg drgawkowy tak jak 
inne opiaty (w tym agoniści). 

• Naltrekson:  antagonista  z  komponentą  agonistyczną  używany  w  leczeniu  uzależnień, 
przede  wszystkim  w  alkoholizmie,  wydłuża  czas  abstynencji  ponieważ  obniża  głód 
alkoholowy.  Znosi  nudności  po  apomorfinie  (lek  wymiotny).  Lek  posiada  długi  okres 
działania około 10h, oraz czynny metabolit 6-β-naltreksol.  T ½ 4h18

Dna MoczanowaDna Moczanowa
Podwyższenie  stężenia  kwasu  moczowego  powyżej  normy  o  1mg%  (6mg%)  czyli  do  7mg% 
prowadzi  do  wytrącania  się  kryształków  kwasu  moczowego,  które  są  fagocytowane  przez 
leukocyty, które pod ich wpływem się rozpadają, a uwolnione enzymy lizosomalne wywołują stan 
zapalny. Dna pierwotna jest wynikiem podwyższenia syntezy kwasu moczowego lub upośledzenia 
jego  usuwania  (czynna  sekrecja  w  kanalikach  nerkowych).  Dna  wtórna  może  być  wynikiem 
uszkodzenia  nerek,  ich  niewydolności,  w  białaczkach  szpikowych  i  po  chemioterapii.  Jest  to 
choroba  przewlekła  z  napadami.  W  czasie  ostrych  napadów  dny  moczanowej  następuje  bez 
objawów  poprzedzających  ostry  ból,  najczęściej  dużego  palca  u  nogi  opisywany  jako  jeden  z 
najcięższych jaki mogą spotkać człowieka. Okresy międzynapadowe mogą trwać od kilku tygodni 
do  kilku  lat;  w fazie  przewlekłej  nasilenie  napadów jest  mniejsze  i  rzadko  do  nich  dochodzi. 
Leczenie w dwu etapach:

OSTRE NAPADY DNY:
1. NLPZ:  ibuprofen,  ketoprofen, ale  w  szczególności  indometacyna,  w  żadnym 

wypadku nie podajemy salicylanów! Intensywne leczenie trwa maximum 4 doby. 

2. Kolchicyna:  hamuje  mitozę  oraz  aktywność  fagocytarną  limfocytów,  może  się 
kumulować. Podajemy maksymalnie do 8mg na dobę. Zatrucie kolchicyną przypomina 
zatrucie arsenem: suchość w ustach, wodnista biegunka, zgon w wyniku niewydolności 
krążenia. 

17 Jest bardzo zróżnicowane, u najszybszych metabolizerów 4 godziny u najwolniejszych do 150 a nawet 170 godzin, 
średnio 24-36 godzin.

18  t ½ naltreksonu to 4 h, jego a czynnego metabolitu 6-β-naltreksolu to 13h.



PO USTĄPIENIU NAPADÓW 
Kontynuujemy leczenie kolchicyna i wprowadzamy:

• Dietę ubogą w puryny: bez czerwonego mięsa

• Leki hamujące syntezę kwasu moczowego:

◦ Allopurinol:  Inhibitor  oksydazy  ksantynowej  (hipoksantyna  →  ksantyna  →  kwas 
moczowy),  lek  posiada  czynny  metabolit  o  t  ½  ok  18godzin  (oksypurinol), więc 
podajemy  go  raz  na  dobę.  Działania niepożądane: nudności,  wymioty,  alergiczne 
odczyny  skórne,  hipertermia  polekowa,  może  nastąpić  atak  dny  w  wyniku  wahania 
stężeń  kwasu  moczowe,  więc  podaje  się  go  razem  z  kolchicyną.  Stosowany  też  w 
chiperurykemi spowodowanej chemioterapią białaczek i w zespole Leishmana?

• Nasilające wydalanie kwasu moczowego - Urykozuryczne leki: 

◦ Probenecid:  Podawany  razem  z  NLPZtami.  Nie  ma  działania  przeciwbólowego. 
Działania niepożądane:  dolegliwości  żołądkowo-jelitowe,  reakcje  alergiczne  skóry, 
uszkodzenia nerek, wątroby, układu krwiotwórczego, opóźnia wydalanie antybiotyków 
β-laktamowych. 

◦ Benzobromoren?? : mniej ważny może prowadzić do kamicy nerkowej

◦ Sulfapirazon: Działa też słabo przeciwbólowo i antyagregacyjnie. 



KKOLOKWIUMOLOKWIUM II II    

Leki Miejscowo Znieczulające:Leki Miejscowo Znieczulające:
Są  to  leki  estrowe  i  amidowe  o  mechanizmie  działania  polegającym  na  hamowaniu  szybkiej 
depolaryzacji (dokomórkowego prądu sodowego), przez zahamowanie pompy sodowo-potasowej w 
błonie  komórkowej.  Metabolizowane  w  wątrobie,  w  niewielkiej  części  wydalane  przez  nerki, 
przeciwwskazaniem jest  zapalenie  wątroby,  alkoholizm i  marskość.  Razem z  lekiem podajemy 
także miejscowo środek kurczący naczynia, przedłużający jego działanie miejscowe, zapobiegający 
wchłanianiu do krążenia i ułatwiający pracę chirurga. Środkiem takim mogą być adrenomimetyki 
np. adrenalina lub noradrenalina. Nie można go podać w części dystalne kończyn oraz  u osób 
leczonych TLPD i z nadczynnością tarczycy, (receptory uwrażliwiane przez tyroksynę). 

ESTROWE (CZĘŚCIEJ POWODUJĄ UCZULENIA):
• Prokaina: rozkładana przez cholinoesterazę osoczową w przypadku jej defektu przedłużone 

działanie.

• Tetrakaina: silniejsza o dłuższym działaniu. 

• Benzokaina:  nierozpuszczalna w wodzie,  zewnętrznie  na błony śluzowe i  skórę oraz w 
czopkach, do miejscowego uśmierzania bólu i świądu (z metanolem, ZnO, etanolem  które 
drażniąc skórę pomaga usunąć świąd.). 

AMIDOWE (PRAWIE NIE POWODUJĄ UCZULEŃ):
• Lidokaina (Xylokaina): znieczulające i antyarytmiczne (pompa Na-K w sercu) Stosowana 

w ciężkich komorowych zaburzeniach rytmu (migotanie, częstoskurcz i nagłe zatrzymanie 
krążenia  gdy  nie  ma  amiodaronu).  Działa  ok  1  godziny,  przy  podaniu  z  adrenaliną 
nasiękowo do 1,5h można wtedy stosować większa dawkę maksymalną. 

• Bupiwakaina:  długodziałająca  do  3h,  wolniejsza.  Mocno  wiąże  się  z  białkami,  słabo 
przechodzi przez łożysko (położnictwo +).

• Mepiwakaina: często stosowana w stomatologii. 

PRZEDAWKOWANIE:
Bezwzględne: przekroczenie dawki maksymalnej
Względne:  dawka terapeutyczna daje  objawy toksyczne,  (lek podany omyłkowo dożylnie,  brak 
sprawdzenia przez aspiracje i ew, przekłucia). W okolicach zbyt bogato unaczynionych, w czasie 
stanu  zapalnego.  W  niewydolności  wątroby,  nerek,  niskim  poziomie  albumin  (głodzenie, 
oparzenia), objawy zapalenia nerek, zespół nerczycowy.

Objawy:  zaburzenia  koordynacji  ruchowej,  niepokój,  drżenia,  widzenia,  równowagi,  reakcje 
alergiczne, kardiodepresyjnie, wywołanie arytmii.



LLEKIEKI D DZIAŁAJĄCEZIAŁAJĄCE  NANA U UKŁADKŁAD A AUTONOMICZNYUTONOMICZNY::    
Przywspółczulny (Parasympatyczny) < ≠ > Współczulny (Sympatyczny)

Układ Współczulny (Sympatyczny):Układ Współczulny (Sympatyczny):
Pobudzenie  prowadzi  do  wzmożonej  zdolności  do  wysiłku  (walki  lub  ucieczki)  powoduje: 
zwiększony przepływ krwi przez mięśnie, zmniejszoną perystaltyka i przepływ krwi przez układ 
pokarmowy,  obkurczenie  zwieraczy,  rozszerzenie  źrenic,  pogłębione  oddechy,  zwiększone 
uwalnianie glukozy i WKT, wzmożenie napędu i czujności, wydzielanie gęstej śliny.

Droga  eferentna  układu  sympatycznego  zaczyna  się  ciałem  neuronu  położonym  w  rdzeniu 
kręgowym (lub  w mózgu);  prowadzi  włóknem przedzwojowym przez  korzenie  brzuszne  (od 1 
kręgu piersiowego do 4 lędźwiowego) dochodzi do ciała następnego neuronu położonego w zwoju 
współczulnym. W synapsie wydzielana jest Acth lub DA. Następnie włóknem zazwojowym impuls 
dociera do narządu unerwianego współczulnie, na złączu wydzielana jest NA oraz A która działa na 
receptory postsynaptyczne α1 β1 β2 lub na zwrotne hamujące receptory presynaptyczne α2. Receptory 
adrenergiczne są receptorami metabotropowymi, sprzężonymi z białkami G:

• α1:  mięśnie  gładkie  naczyń,  oskrzela,  zwieracze  układu  pokarmowego,  moczowego, 
pobudzenie  aktywuje  białko  G,  które  aktywuje  fosfolipazę  C  powstaje  IP3  i  DAG,  co 
pobudza napływ wapnia i dochodzi do skurczu mięśni gładkich.

• α2:  hamują  uwalnianie  NA (ujemne sprzężenie  zwrotne).  Gi  hamuje  aktywność  cyklazy 
adenylowej co powoduje ↓  [cAMP].

Receptory β1 β2 działają  za  pośrednictwem Gs i  łatwo ulegają  desensybilizacji  –  adaptacji  pod 
wpływem długotrwałego pobudzania antagonistów jak i agonistów. 

• β1: w sercu, pobudzenie działa: chronotropowo + (przyspiesza czynność serca), inotropowo 
+ (zwiększa kurczliwość serca), batmotropowo + (wzrasta pobudliwość), dronotropowo + 
(wzrost przewodnictwa) 

• β2:  w  m.  gładkich,  pobudzenie  powoduje:  rozkurcz  m  gładkich  oskrzeli,  naczyń 
krwionośnych i u. pokarmowego, wzrost glukoneogenezy i lipolizy.

Metabolizm  amin  katecholowych  zachodzi  w  kierunku  DA→NA→A,  zachodzi  we  włóknach 
adrenergicznych  i  komórkach  chromochłonnych  rdzenia  nadnerczy.  Enzymami  rozkładającymi 
aminy  katecholowe  są  MAO (monoaminooksydazy)  występujące  wewnątrz  neuronów i  KONT 
(katecholometylotransferazy) występująca na zewnątrz neuronów.

SYMPATYKOMIMETYKI:

Agoniści rec   α  1:
Ogólnie powodują skurcz naczyń krwionośnych:

• Fenylefryna:  Obkurcza  m  gładkie  przewodu  pokarmowego,  powoduje  wzrost  ciśnienie 
krwi, stosowana w zapaści naczyniowej, działaniem niepożądanym jest rzadkoskurcz jako 
odruch z baroreceptorów. Stosowany także w mieszankach na przeziębienie zmniejszając 
przekrwienie błon śluzowych nosa, miejscowo w postaci kropli itp.

• Metoksamina oraz Mefentermina: W zapaści naczyniowej 



Agoniści rec   α  2:
1. Klonidyna:  lek  przestarzały agonista  α2 i  rec  imidazolowych,  wykazuje  efekt  pierwszej 

dawki,  coraz  rzadziej  w nadciśnieniu,  za  to  stosowana w jaskrze  i  migrenach.  Objawy 
niepożądane: silna sedacja, tendencje samobójcze, nudności, impotencja.

2. Inne także przestarzałe: Guanabenz, Guanetydyna, α-metyldopa. 

Agoniści rec   α  1   i  α2:
Krople  do  nosa  (Otrivin),  miejscowo  na  skórę,  długotrwale  kurczą  naczynia:  Nafazolina,  
Tetrazolina, Xylometazolina

Agoniści rec  β:
Stosowane  w  kardiochirurgii,  pobudzają  β1 w  sercu,  wzmagając  jego  pracę 
(„chronodronobatmoinotropowo19”  +  ),  w  reanimacji,  jako  leki  przeciwarytmiczne, 
przeciwastmatyczne20,  w skurczu oskrzeli oraz obwodowych naczyń krwionośnych (rec β2) Przy 
zagrożeniu  przedwczesnym  porodem,  gdyż  hamują  czynność  skurczową  macicy  (rec  β2)  czyli 
działają tokolitycznie.

Nieselektywni β1, β2  agoniści: 
Zwiększają  glikogenolizę  i  lipolizę.  Stosowane  w  bloku  przedsionkowo-komorowym  i 
rzadkoskurczu zatokowym. Działają silnie i krótko, mają zastosowanie interwencyjnie do 
przerwania  ostrego  ataku  astmy  oskrzelowej,  duży  wpływ  na  serce 
„chronodronobatmoinotropowy” + :

• Izoprenalina: „chronodronobatmoinotropowo” + na serce, rozkurcza m gładkie oskrzeli i 
naczyń krwionośnych, wpływ na ciśnienie jest wypadkową: powoduje lekki spadek. 

• Orcyprenalina:  silniej  na  β2 niż  β1 stosowana  głównie  w  ostrych  napadach  astmy 
oskrzelowej, w bradykardii, i w bloku przedsionkowokomorowym. 

Agoniści β1 :
• Dobutamina, analog dopaminy: inotropowo +, nie wpływa na ciśnienie i nie zaburza pracy 

serca.  W  zawale,  wstrząsie  pochodzenia  sercowego,  ostrej  niewydolności  mięśnia 
sercowego i operacjach kardiologicznych.

Agoniści β2:
Rozszerzają oskrzela, stosowane w astmie.

• Szybkodziałające:  Salbutamol: wziewnie w astmie,  hamuje czynność skurczowa macicy 
(tokolitycznie),  stosowany  przy  zagrożeniu  przedwczesny  porodem  i  w  zapobiegawczo 
przed cesarskim cięciem. Podobne:  Tertbutalina (wziewnie), Fenoterol (działa 8 godzin) 

• Długodziałające: Formeterol: 12h; Salmeterol: 24h 

Nadmierne pobudzenie rec β2  może powodować zaburzenia rytmu serca oraz drżenia mięśniowe. 

19 Nie jest to bynajmniej termin medyczny, a jedynie zlepek stworzony przeze mnie w celu skrócenia zapisu, w ten 
sposób pozbywam się „..tropowo, ...tropowo, ...tropowo, ...tro.....” 

20 Omówione w poświęconym temu  zagadnieniu rozdziale.



Agoniści   α i β :  
• Noradrenalina – Norepinefryna: działa głównie na rec α w mniejszym stopniu na  β, nie 

przenika do OUN w przeciwieństwie do Adrenaliny.  Powoduje obkurczenie m.  gładkich 
naczyń, podniesienie ciśnienia skurczowego i rozkurczowego, spadek częstości pracy serca 
w wyniku odruchu z  baroreceptorów.  Stosowana we wstrząsie  pochodzenia sercowego i 
anafilaktycznym, dodawana do lidokainy w celu kontrakcji naczyń.

• Adrenalina: podstawowy lek ratujący życie. W małych dawkach pobudza rec β2 powodując 
rozkurcz ważnych naczyń zaopatrujących mózg, mięśnie szkieletowe, w dużych dawkach 
działa na rec  α1 powodując uogólniony skurcz wszystkich naczyń, powoduje silny wzrost 
skurczowego ciśnienia krwi połączony ze spadkiem ciśnienia rozkurczowego, co zwiększa 
rzut serca na obwód, działa „chronodronobatmoinotropowo” +, rozszerza oskrzela, nasila 
glikogenolizę  (glukoneogenezę)  i  lipolizę.  Dodawana  do  środków  znieczulenia 
miejscowego. W nagłych stanach astmatycznych 1mg dożylnie.  

• Dopamina: Agonista  β1. Oddziałuje na serce, zwiększa uwalnianie NA, pobudza rec D1 i D2 

w naczyniach wieńcowych, mózgowych, wątrobowych i nerkach powodując ich rozkurcz, 
co prowadzi początkowo do wzrostu, a potem do spadku ciśnienia. Przyspiesza akcje serca, 
zaburza  ruch,  powoduje  nudności  i  wymioty.  Wskazania:  leczenie  niektórych  etapów 
wstrząsu.

• Efedryna:  pobudza  wydzielanie  noradrenaliny  z  neuronów,  działa  też  α1 pobudzająco 
powodując: skurcz naczyń, pobudzenie psychomotoryczne,  może powodować zaburzenia 
rytmu serca, kołatanie, lęk, niepokój, drżenia, bóle i zawroty głowy, trudności w zaśnięciu, 
uzależnienia.

• Pseudoefedryna:  D-efedryna,  słabiej  przenika  do  OUN,  nie  uzależnia  tak  łatwo,  może 
powodować zaburzenia rytmu serca. 

• Amfetamina: działa wybiórczo ośrodkowo. Hamuje wychwyt zwrotny NA, DA w OUN i 
nasila  ich  uwalnianie  powoduje:  zniesienie  potrzeby snu  i  jedzenia,  ogólne  pobudzenie, 
niepokój, agresję, wybuchowość. Obwodowo: podnosi ciśnienie krwi, powoduje suchość w 
ustach oraz zwiększa pocenie się.

SYMPATYKOLITYKI:

α   adrenolityki nieselektywne  :   α  1 α2 
 Powodują wzrost pracy serca poprzez blokowanie rec α2.

• Fentolamina: przeważa działanie α1 : lek z wyboru w pheochromocytoma, stosowana w 
przełomach nadciśnieniowych, nie ma wpływu na potencje, a wręcz ją poprawia..

• Tolazolina: Działa sympatykomimetycznie na serce. Częściej stosowane w zaburzeniach 
ukrwienia kończyn w odmrożeniach i owrzodzeniu podudzi. Rozszerza naczynia w gałce 
ocznej stosowana w zatorach tętnicy środkowej siatkówki

• Fenoksybenzamina: w sposób niekontrolowany obniża ciśnienie podawana w opornych 
nadciśnieniach. 

α1 adrenolityki (sympatykolityki):
Prazosyna,  Tetrazosyna,  Alfuzosyna,  Doksazosyna, Indoramina i Urapidil: Powodują spadek 
ciśnienia  krwi,  wpływają  korzystnie  na  profil  lipidowy  ↑HDL,  ↓LDL  i  VLDL.  Niegdyś  w 



nadciśnieniu, obecnie w przeroście prostaty w sposób przerywany. Silny  efekt pierwszej dawki21 
(pierwsza dawka podana na leżąco na noc i jest bardzo mała.) Działania niepożądane: zaburzenia 
ośrodkowe, aż po zaburzenia inteligencji, depresję, kołatanie serca, przekrwienie błon śluzowych 
nosa, upośledzenie potencji. 

α2 adrenolityki (sympatykolityki):
1. Dichydroergotamina: w uporczywych migrenach
2. Ergotamina, Ergometryna: kurczą macicę, po porodzie w zagrożeniu krwotokiem.

   β Adrenolityki (Sympatykolityki):  
Stosowane  w  nadciśnieniu,  ChNS  oraz  w  jaskrze  z  szerokim  kontem  przesączania,  różnią  się 
lipofilnością, przeciwwskazane w anginie Prince-Metal'a, blokach serca II i III stopnia:

Silnie lipofilne np.  propranolol,  oksprenolol,  metoprolol,  alprenolol,  dają  efekt  pierwszego 
przejścia  i  wchłaniają  się  bardzo  szybko,  dobrze  przechodzą  barierę  krew  –  mózg.  Działanie 
ośrodkowe wpływają na lęk.
Łatwo rozpuszczalne w wodzie:  słabo się  wchłaniają,  o  słabym efekcie  pierwszego przejścia. 
wydalane przez nerki (w niewydolności mniejsza dawka) Stosowane w zaburzeniach rytmu serca, 
zawale, nadciśnieniu tętniczym , nadczynności tarczycy, jaskrze, migrenach, i łagodzeniu objawów 
odstawienia alkoholu, słabo oddziałują na OUN.

I GENERACJA: 
Działania niepożądane:  skurcz  oskrzeli,  naczyń  krwionośnych,  wpływają  niekorzystnie na 
gospodarkę lipidową, hamują glikogenolizę, i lipogenezę, zmniejszają wydzielanie insuliny, dają 
impotencję.  Należą  tutaj  Propranolol, dodatkowo  w  tachykardii  powodowanej  nadczynnością 
tarczycy, Tymolol stosowany też miejscowo w jaskrze oraz Sotalol:
Z  aktywnością  wewnętrzną: szczątkowa  aktywność  jest  b.  korzystna,  β-adrenolityki  nią 
obdarzone nie zaburzają gospodarki lipidowej, przeciwdziałają kurczącemu działaniu na m gładkie 
a  nawet  lekko jest  rozkurczają  (nie  ziębną kończyny dolne),  przeciwdziałają  kompensacyjnemu 
wzrostowi gęstości receptorów. Szczególnie dobrze sprawują się u osób z niewydolnością serca i 
choroba  niedokrwienną.  Stabilizują  błonę  komórkową  przed  depolaryzacją  i  uniemożliwiają 
repolaryzację działają miejscowo znieczulająco, są skuteczne w arytmii. Należą tutaj:   Pindolol, 
Alprenolol, Oksprenolol:

II GENERACJA - kardioselektywne:
Wybiórcze działanie na β1 – względnie kardioselektywne, rzadko wywołują ataki astmy, jednak są 
w niej przeciwwskazane, nie zaburzają gospodarki lipidowowęglowodanowej. 
Bez  aktywności:  Atenolol,  Metoprolol,  Bisprolol,  Esmolol,  Betaksolol  –  stosowane  w 
zastoinowej niewydolności serca

Z aktywnością: Acebutolol, Praktolol

III GENERACJA: 
blokują receptory α1 nie ma danych o ich przewadze nad II generacją. Należą tu: 

Labetalol, 

21 Efekt pierwszej dawki: Efekt polegający na znacznie zwiększonej efektywności pierwszej dawki leku, efekt 
niekorzystny, prowadzi do omdleń podczas przyjmowania pozycji stojącej z pozycji siedzącej lub leżącej. 



Cenitrolol, 

Karwedilol - stosowany w zastoinowej niewydolności serca, 
Nebiwolol -rozszerza naczynia krwionośne uwalniając NO

LEKI O DZIAŁANIU OŚRODKOWYM

Większość z nich to leki przestarzałe, które straciły na znaczeniu  wyjątkiem jest    Moksonidyna   i   
Rylmenidyna  : agoniści α  2,   i  rec imidazolowych, bardzo skuteczne w obniżaniu ciśnienia, słabo 
sedatywne, ale z dużym efektem pierwszej dawki, coraz bardziej popularne. Inne leki o działaniu 
ośrodkowym to:  

• Klonidyna:  agonista  α2 i  rec  imidazolowych,  rzadko stosowana,  wykazuje ef.  pierwszej 
dawki, coraz rzadziej stosowana w nadciśnieniu, ma znaczenie w leczeniu jaskry i migren. 
Objawy niepożądane: silna sedacja, tendencje samobójcze, nudności, impotencja.

• Metyldopa: w ciężkim nadciśnieniu. Oraz ogólnie w nadciśnieniu u kobiet w ciąży gdyż 
jest  bezpieczna  dla  płodu  (kat  B).  Działa  poprzez  aktywny  metabolit: 
alfametylnorepinefrynę, powodując ośrodkowe pobudzenie receptorów  α2,  niektóre źródła 
podają  też  że  blokuje  powstawanie  adrenaliny  poprzez  podobieństwo  do 
dihydroksyfenyloalaniny (DOPA) z której po wstaje dopamina, a potem noradrenalina. 

• Guanabenz: niestosowany α2 antagonista

• Guanetydyna : niestosowany α2 antagonista: 

• Rezerpina: Niestosowana, otrzymywana z Rauwolfia serpentina.

Układ parasympatyczny (Przywspółczulny):Układ parasympatyczny (Przywspółczulny):
Aktywacja prowadzi do: ↓  pojemności oddechowej płuc, ↓  czynności serca, ↑ perystaltyki jelit, ↑ 
wydzielania  w drzewie oskrzelowej,  ↑  wydzielania  moczu,  rozluźnienie  zwieraczy,  obkurczenie 
mięśnia wypieracza moczu, rozluźnienia m gładkich naczyń. Neuroprzekaźnikiem w zakończeniach 
neuronów  zazwojowych,  w  zwojach  oraz  w  płytce  motorycznej  jest  Acth.  Serce  i  narządy 
wewnętrzne przywspółczulnie unerwione są przez nerw błędny, narządy miednicy mniejszej przez 
nerw  miedniczny.  Głowa  unerwiona  jest  przez  3  nerwy:  twarzowy,  językowo-gardłowy  i 
okoruchowy. Acth jest  rozkładane przez acetylocholinoesterazę,  albo mniej specyficzną esterazę 
cholinową. Receptory cholinergiczne: 

Muskarynowe: zakończenia  nerwów  pozazwojowych  w  narządach  wewnętrznych  są 
receptorami metabotropowymi związanymi z białkami G.

• M1 – rec. postsynaptyczne OUN, nerwy obwodowe, zwoje, kom okładzinowe
• M2 – w zakończeniach presynaptycznych OUN, na obwodzie i w m. sercowym.
• M3 – są umiejscowione w gruczołach wydzielniczych (ślinowych, potowych, oskrzelowych) 

i mięśniach gładkich narządów wewnętrznych i naczyń krwionośnych.
• M1; M3; M5 – białko G pobudza fosfolipazę C w wyniku aktywności której powstaje IP3 

oraz DAG, co powoduje obkurczenie naczyń. 
• M2;  M4 –  inne  białko  G  powodujące  spadek  cAMP w wyniku  hamowania  cyklazy  co 

powoduje napływ jonów potasu i hiperpolaryzację błony. 
Nikotynowe: Receptory  błonowe,  jonotropowe,  w  zwojach  nerwowych  i  na  neuronach,  w 

płytce motorycznej (pobudzenie powoduje skurcz mięśnia)  



CHOLINOMIMETYKI:
Pobudzają układ parasympatyczny (przywspółczulny) powodując: ↓ kurczliwości serca i szybkości 
jego  pracy,  rozkurcz naczyń krwionośnych,  skurcz  oskrzeli,  ↑  wydzielania  śluzu,  ↑  aktywności 
wydzielniczej  gruczołów,  zwężenie  źrenicy,  rozkurcz  naczyń  miednicy  mniejszej.  Podawane  w 
jaskrze, pooperacyjnej atonii jelit lub/i pęcherza moczowego. 

Agoniści rec muskarynowych: 

• Estry choliny: mniej  podatne  na  działanie  acetylocholinoesterazy  niż  acetylocholina, 
substancje  hydrofilowe,  nie  penetrujące  OUN,  słabo  wchłaniane.  Wskazaniem  jest 
pooperacyjna atonia jelit i /lub pęcherza moczowego. Objawy niepożądane: kurcz oskrzeli, 
biegunki,  mdłości,  wymioty,  ślinienie  i  pocenie  się.  Przeciwwskazania:  astma,  choroba 
wrzodowa,  niedoczynność  serca.  Metacholina  i  Betanechol,  Karbahol (dodatkowo 
stosowany w jaskrze w postaci kropli)

• Pilokarpina: alkaloid stosowany w jaskrze, ułatwiający odpływ płynu, penetrujący do OUN

• Muskaryna: nie jest lekiem, niestosowana, odtrutką jest Atropina. 

Inhibitory Acetylocholinoesterazy:
Konkurują o miejsce w enzymie i są wolno hydrolizowane przez enzym. 

Odwracalne inhibitory: 

• Estry  kwasu  karbaminowego:  pobudzają  perystaltykę  (atonia  jelit),  ↓  ciśnienia 
śródgałkowego  (jaskra),  diagnostyka  i  leczenie,  nużliwość  mięśni  (miastenia  gravis). 
Przedawkowanie: bradykardia, duszności, ślinotok, łzawienie. 

• Endrofonium:  wiąże się z enzymem na 5-15 minut, stosowana w diagnostyce miastenia 
gravis, w przypadku pozytywnego rozpoznania na ok 5 minut poprawia napięcie mięśni. 

• Fizostygmina: miejscowo w jaskrze, działa do 2 godzin, penetruje do OUN, jest odtrutką na 
cholinolityki, leki penetrujące do OUN, pochodne fenotiazyny i TLPD. 

• Neostygmina: działa do 2 godzin: ma duży wpływ na przekaźnictwo nerwowo mięśniowe

• Pirydostygmina: działa do 8 godzin: w m. gravis i atonii. Na szeroką skalę jako środek 
profilaktyczny przed atakiem gazami bojowymi, pirydostygmina chroni enzym na zasadzie 
konkurencji. 

• Ambenonium: jak neostygmina ale silniej i dłużej

Inhibitory cholinoesterazy mające zastosowanie w chorobie Alzheimera: 

• Takryna, Metrifonat, Galantamina, Riwastygmina

Nieodwracalne inhibitory acetylocholinoesterazy: 
Gazy bojowe oraz 2 leki  działające do 100h podawane w jaskrze,  nie  są  hydrolizowane przez 
acetylocholinoesterazę.  Objawami zatrucia są: Zwężenie źrenicy, ↑wydzielania śliny, bradykardia, 
bóle brzucha, biegunki, postępujące porażenie mięśni. Odtrutkami są reaktywatory cholinoesterazy: 
(Obidoksym, Pralidoksym). Należą tutaj: Fluostygmina, Etokiopat



CHOLINOLITYKI:

Naturalne:

• Atropina:  alkaloid  działający  nieselektywnie  na  wszystkie  receptory  muskarynowe  M, 
hamuje wydzielanie gruczołów potowych, ślinowych, zwalnia perystaltykę jelit (zaparcia), 
działa rozkurczowo na mięśnie gładkie pęcherza. Wpływ na serce zależy od dawki; mała 
działa zwalniająco, duża przyspiesza rytm serca.  Wskazania: Premedykacja (↓wydzielanie 
dr oskrzelowych), w kardiologi, gdyż znosi rzadkoskurcz odruchowy (z pobudzenia nerwu 
błędnego),  bradykardia  zatokowa,  zawał  serca,  zatrucia  glikozydami,  inhibitorami 
cholinoesterazy  i  grzybami  (muskaryną),  w  diagnostyce  okulistycznej  i  w  dychawicy 
oskrzelowej.  Działania niepożądane: zaburzenia widzenia, tachykardia, zaparcia, suchość 
w ustach.  Przeciwwskazania:  jaskra,  przerost  gruczołu krokowego, CHNS, tachykardia. 
Zatrucie pokrzykiem w  kolejności  pojawiania  się  objawów:  suchość  w  ustach, 
zaczerwieniona  skóra,  zatrzymanie  moczu,  agresja,  zaburzenia  pamięci,  drgawki, 
temperatura  do  43  stopni  Celsjusza,  śpiączka.  Jako odtrutkę  podajemy,  krótkodziałające 
barbiturany, fizostygminę, pilokarpinę. 

• Hioscyamina (Skopolamina): w mdłościach i chorobie lokomocyjnej. Powoduje rozkurcz 
mięśni gładkich p.  pokarmowego,  działanie  niepożądane łagodniejsze niż  przy atropinie, 
łatwo penetruje do OUN, dawki terapeutyczne działają depresyjnie na OUN. 

Syntetyczne: 
Podawane  w  kolce  żółciowej  i  nerkowej  i  stanach  spastycznych,  należą  tutaj:  metylobromek 
hioscyny, butylobromek hioscyny, 

• Homatropina i Tropikamid stosowane w diagnostyce okulistycznej, 

• Ipratropium bromatum w astmie oraz lek z wyboru w POChP.

• Pirenzepina i Telenzepina antagoniści M1 stosowane w chorobie wrzodowej. 

• Działające ośrodkowo (Parkinson): Tricheksyfenidyl, Benzotropina, Biperydyl

LLEKIEKI D DZIAŁAJĄCEZIAŁAJĄCE  NANA U UKŁADKŁAD O ODDECHOWYDDECHOWY::    

Leki Przeciwkaszlowe: Leki Przeciwkaszlowe: 
Punkty kaszlu22 znajdują się: na brzegu nagłośni, rozwidlenie tchawicy i oskrzeli, oraz w opłucnej. 
Kaszel może zwiększać niewydolność krążenia, przyczynami kaszlu są: gruźlica, astma oskrzelowa, 
zakażenia  g.d.o23.,  choroba  refluksowa  przełyku,  zapylenie,  podrażnienie.  Stosując  leki 
przeciwkaszlowe  nie  usuwamy  przyczyny  kaszlu,  nie  wolno  więc  ich  stosować  przy  ropnej 
wydzielinie, gdyż będą przeciwdziałać w jej usuwaniu i opóźniały zdrowienie.

22 Punkty kaszlu: punkty których podrażnienie powoduje kaszel na drodze odruchowej. 
23 g.d.o.- górne drogi oddechowe. 



OPIOIDOWE LEKI PRZECIWKASZLOWE DZIAŁAJĄCE OŚRODKOWO: 
• Kodeina:  słabo przeciwbólowo i  hamująco ośrodek oddechowy, silnie  przeciwkaszlowo, 

dobrze się wchłania, częściowo metabolizowana do morfiny, wydalana jako glukuronian. 
Mało działań niepożądanych:  nudności  wymioty,  zaparcia,  zawroty  głowy,  senność, 
drgawki u dzieci i o starszych.

• Normetadon: działanie identyczne do kodeiny.

• Oksykodon  i hydroksykodon : słabsze działanie zapierające, działanie przeciwkaszlowe i 
przeciwbólowe podobne do morfiny. 

• Etylomorfina: silnie uzależniająca, powoduje sedacje. 

• Dekstrometorfan:  nie  uzależnia,  nie  działa  przeciwbólowo,  działanie  przeciwkaszlowe 
podobne  do  kodeiny.  Wydalany  przez  nerki  w  postaci  metabolitów,  może  uwalniać 
histaminę. Często razem z paracetamolem, pseudoefedryną i lekami przeciwhistaminowymi.

• Fallodyna:  nie  uzależnia,  silnie  przeciwbólowo  i  przeciwkaszlowo  mniej  działań 
niepożądanych od kodeiny, wywołuje nudności, senność, niepokój psychomotoryczny.

• Bitomirat: nudności, wymioty

• Noskapina:  alkaloid  opium:  słabe  spazmolityczne,  podobne  do  fallotyny,  nudności, 
wymioty, zaparcia, senność, alergie 

NIEOPIOIDOWE LEKI PRZECIWKASZLOWE DZIAŁAJĄCE OŚRODKOWO: 
• Okseladyna i Oksolamina: słabsze działanie przeciwkaszlowe, nie ma działania 

nasennego, nie hamują ośrodka oddechowego, często stosowane.

• Pentoksyweryna: dodatkowo działanie miejscowo znieczulające, przeciwhistaminowe, 
działa szybko, ale krótko (1,5h), wywołuje senność. 

• Czasem używane są słabe neuroleptyki: p. fenotiazyny o działaniu przeciwkaszlowym i 
przeciwhistaminowym: olimemazyna, oksmemazyna. 

• Glaucyna: występuje w siwcu żółtym, alkaloid nieuzależniający, nie hamuje ośrodka 
oddechowego.

LEKI PRZECIWKASZLOWE O OBWODOWYM MECHANIZMIE DZIAŁANIA:
• Benzonatat: anestezjologia i premedykacja np. przed bronchoskopią. 

• Śluzy roślinne: Radix Althae, Folium Farfarae, Folium et Flos Malvae, Flos Verbasci. 

Leki Wykrztuśne:Leki Wykrztuśne:
Zwiększają  wydzielanie  rzadkiego  śluzu  umożliwiając  prawidłowy  transport  powietrza  i  ruch 
rzęsek  nabłonka  migawkowego.  Działanie  to  wspomagamy  dostarczając  dużo  płynów  oraz 
inhalacjami z pary wodnej, najlepiej  uzyskiwanej metodą ultradźwiękową, oraz opukując klatkę 
piersiową,  aby  oderwać  wydzielinę  od  ściany  oskrzela,  a  także  przez  właściwe  głębokie 
oddychanie. 



POŚREDNI MECHANIZM DZIAŁANIA: 
Napary,  tabletki  do  ssania  działają  przez  pobudzenie  zakończeń  nerwu błędnego i  zwiększenie 
wydzielania zarówno w drzewie oskrzelowym, jak i w żołądku, może doprowadzić lub zaostrzyć 
istniejącą chorobę wrzodową. Działają tak: Emetyna, Saponiny, Benzoesan sodu. 

BEZPOŚREDNI MECHANIZM DZIAŁANIA

• KI mechanizm działania częściowo pośredni, silniej działa w drzewie oskrzelowym. Bardzo 
skuteczny.  Działania niepożądane:  w  dawce  5g/24h  wykazuje  pobudzający  wpływ  na 
tarczyce, zmiany i wypryski skórne, nie można podawać w gruźlicy.

• Związki kreozotu: produkt destylacji dziegciu: Gwajakol, sulfogwajakol, gwajafenazyna. 
Mieszany mechanizm działania, mało smaczne (!?) podawane z pseudoefedryną.

• Olejki eteryczne: najskuteczniejsze w inhalacjach (bezpośrednio), słabo odkażająco, żelki 
do ssania, cukierki (pośrednio i bezpośrednio) np. Olbas. 

• Środki zmieniające pH wydzieliny: NaHCO3 alkalizuje  wydzielinę  w  oskrzelach 
upłynniając ją, powodują zaburzenia trawienia i tworzenie się kamieni nerkowych. 

• NH4Cl:  zakwaszają  wydzielinę oskrzeli  upłynniają  ją,  nasilają  akcję  oddechową a także 
chorobę wrzodową. 

Leki mukolityczne:Leki mukolityczne:
Zmieniają  skład  śluzu  upłynniając  go,  rozrywają  mostki  dwusiarczkowe  mukopeptydów, 
zmniejszają ilość mukopeptydów. 

• Pochodne cysteiny: acetylocysteina i  homocysteina.  Ich działanie utrzymuje się do 24h, 
mają  ochronne  działanie  na  wątrobę  (podawane  w  zatruciu  paracetamolem).  Działanie 
niepożądane: nieprzyjemny smak, drażnią błonę śluzową, najskuteczniejsze w inhalacjach 
mniej skuteczne doustnie.

• Merkaptosulfonian  sodu:  skuteczność podobna, podawany wziewnie lub w inhalacjach, 
podawany w bronchoskopii. 

• Bromoheksyna:  niejasny  mechanizm,  zwiększa  wydzielanie  w  drogach  oddechowych 
pośrednio i bezpośrednio. Czynny metabolit Ambroksol podawany także jako samodzielny 
lek silniej pobudzający wydzielanie. Powoduje zaburzenia żołądkowo-jelitowe. 

• Simpret:  Podawany  przy  zabiegach  przeprowadzanych  na  zatokach.  Zaburzenia 
żołądkowo-jelitowe. 

DETERGENTY: 
Tyloksopol,  Surfaktant:  zmniejszają  napięcie  powierzchniowe  roztworów  wodnych,  wziewne, 
ograniczone do stosowania pod stałym nadzorem, w większych dawkach istnieje niebezpieczeństwo 
zapadnięcia  się  pęcherzyków płucnych.  Podawany u  wcześniaków,  w  zespole  błon szklistych i 
zespołach zaburzeń u małych dzieci. 



ENZYMY PROTEOLITYCZNE: 
Rzadko  podawane  ze  względu  na  duże  niebezpieczeństwo.  Dornaza  i  jej  pochodne:  silnie 
wpływają na śluz, rekombinowane, podawane w mukowiscydozie. Odczyny alergiczne łącznie ze 
wstrząsem anafilaktycznym, skurcz oskrzeli. 

AASTMASTMA P PŁUCNAŁUCNA (E (EPIZODYCZNAPIZODYCZNA, P, PRZEWLEKŁARZEWLEKŁA, C, CIĘŻKAIĘŻKA))          
DDYCHAWICAYCHAWICA O OSKRZELOWASKRZELOWA::    

Częsta  choroba dzieci,  ale  też  dorosłych.  Objawy: napadowa duszność,  świsty,  kaszel,  ucisk w 
klatce piersiowej, objawy nasilają się w nocy i pod wpływem czynników wyzwalających. Następuje 
zwężenie  dróg  oddechowych,  przewlekły  stan  zapalny,  reakcje  skurczowe  na  bodźce,  które  u 
zdrowego człowieka nie wywołują skurczu → nadreaktywność oskrzeli, zwiększenie wydzielania i 
obrzęk. 

• Astma alergiczna:  zewnętrzna,  atopowa,  zaczyna  się  w  dzieciństwie,  podłoże 
immunologiczne.  Przyczyna:  infekcje  w dzieciństwie,  zanieczyszczenie  środowiska,  oraz 
teoria higieniczna 24

• Astma niealergiczna: o podłożu nieimmunologicznym: nieatopowa, ok 40 roku życia np. z 
powodu leków, wysięku, poaspirynowa, zawodowa (zapylenie, nieżyt nosa, pokrzywka)

Atak  astmy  może  być  wywołany:  lekami  (β  –  blokery;  NLPZ'ty),  emocjami  (strach,  śmiech, 
podniecenie) wysiłkiem fizycznym czy też snem. Leczenie jest objawowe zależne od ciężkości, od 
natężenia  ataków,  w  leczeniu  doraźnym  stosujemy:  β–mimetyki  krótkodziałające,  teofilinę 
krótkodziałającą,  kortykosteroidy  systemowe,  cholinolityki.  W  leczeniu  kontrolującym 
(podtrzymującym) stosujemy: kortykosteroidy systemowe i wziewne, kromony, długodziałające  β-
mimetyki, długodziałające teofilina.

Leki Przeciwastmatyczne:Leki Przeciwastmatyczne:

GLIKOKORTYKOSTEROIDY: 
Najsilniej  działająca  grupa  leków,  ale  działa  z  opóźnieniem.  Po  przedostaniu  się  do  jądra 
komórkowego pobudzają syntezę lipokortyny (białko), która blokuje fosfolipazę A2  ,  co blokuje 
kaskadę kwasu arachidonowego, zwłaszcza zahamowana zostaje synteza IL5, następuje ↑syntezy 
enzymów rozkładających kininy, ↑syntezy rec  β2 co zapobiega przyzwyczajeniu do  β-mimetyków 
(synergizm!), ↓przepuszczalności naczyń, hamują sekrecję śluzu, zapobiegają przebudowie tkanki 
oskrzeli.  Działania niepożądane glikokortykosteroidów  wziewnych  do1  g:  kaszel,  chrypka  (w 
wyniku miopatii mięśni krtani), grzybice ustno-gardłowe, w dawkach  powyżej 1g: występują też 
objawy systemowe: osteoporoza, upośledzenie wydzielania kory nadnerczy (zaburzenia działania 
osi podwzgórze-przysadka-nadnercza), paradoksalny skurcz oskrzeli. 

• Wziewne: Beklometazon, Budosemid, Flutikonazon 

• p.o, i.v. krótkodziałające: Enkorton, Polkorton i.v. tylko w stanie astmatycznym.

24 Teoria higieniczna: zakłada, że przyczyna części chorób w szczególności o podłożu alergicznym oraz chorób z 
autoagresji jest zbyt higieniczne środowisko życia, faktami potwierdzającymi tę teorię są: 1. 4 krotnie wyższa 
zapadalność na astmę u osób, którym we wczesnym dzieciństwie podano antybiotyk.. 2. robaczyca występująca 
powszechnie w Afryce przeciwdziała rozwojowi astmy (wiadomości z wykładu Profesora). 



KROMONY (GLIKANY):
Kromoglikan sodu,  Nedokromil sodu:  Stabilizują  komórki  tuczne,  działają  przeciwzapalnie, 
zmniejszają skurcz oskrzeli, stosowane w profilaktyce, nie pomagają w czasie skurczu. Występuje 
efekt oszczędzający, razem z nimi można stosować niższe dawki glikokortykosteroidów. Stosowane 
w inhalacjach i wziewnie. Efekty terapeutyczne pojawiają się po 6-7 tygodniach terapii występuje 
spadek nadreaktywności  oskrzeli,  odnerwienie  aferentne.  Działania niepożądane: gorzki  smak, 
kaszel,  ↑temperatury,  obrzęk  krtani,  skurcz  oskrzeli  tuż  po  inhalacji,  na  skutek  działania 
drażniącego. 

 Β2 – MIMETYKI:
Działają  przez  receptory  β  powodują  rozkurcz  niezależnie  od  przyczyny  skurczu  oskrzeli. 
Nieselektywne  takie  jak  orcyprenalina nie  są  już  stosowane.  Działania niepożądane:  drżenia 
mięśniowe, przyspieszenie akcji serca, tolerancja przy przewlekłym stosowaniu, nie podajemy p.o., 
a i.v. tylko w stanie zagrożenia życia.

• Krótkodziałające (w skurczu): Salbutamol, Tertbutalina, Fenoterol

• Długodziałające  przewlekle,  zapobiegawczo  w  napadach  nocnych  i  wysiękowych: 
Salmeterol, Formeterol

CHOLINOLITYKI: 
Bromek ipratropiny: ma podwyższone powinowactwo do M3, nie jest jednak wybiórczy, rozszerza 
oskrzela, lek z wyboru w POChP, wykazuje synergizm z  β-mimetykami. Działania niepożądane: 
gorzki smak, suchość błon śluzowych, jaskra, zaparcia, paradoksalny skurcz oskrzeli w nieznanym 
mechanizmie.

METYLOKSANTYNY: 
Poprawiają  pracę  przepony,  stymulują  ośrodek  oddechowy,  zwiększają  aktywność  rzęsek, 
rozkurczają  oskrzela.  Powodują  ↓[Ca2+]  w  komórkach  w  wyniku  hamowania  fosfodiesterazy, 
hamują  reakcje  alergiczne.  Działania niepożądane:  nudności  i  wymioty  w  wyniku  rozkurczu 
mięśni  przewodu  pokarmowego,  przyspiesza  motorykę  dając  biegunkę.  Należą  tutaj  Teofilina, 
Aminofilina, Dyprofilina, 

LEKI PRZECIWHISTAMINOWE: 
Ketotiofen: Stabilizuje komórki tuczne po kilku tygodniach stosowania.  Działania niepożądane: 
senność, suchość w ustach, ↑ łaknienie, sedacja.

NOWE, INNE:

Antagoniści eikozanoidów: 
leki przeciwleukotrienowe, rozkurczają oskrzela, ↓  produkcje śluzu, ↓  reaktywność oskrzeli

• Antagoniści  receptorów:  Cysilta,  Promilukast,  Zafirlukast  (łączony  z  teofiliną), 
Pabilukast, Montelukast

• Hamują syntezę leukotrienów:  Zilenton:  inhibitor 5-lipooksygenazy powoduje nudności 
wymioty, ↑ st aminotransferaz oraz obrzęk kończyn dolnych.



• Immunoterapia: Omalizumab: przeciwciało monoklonalne, przeciwko IgE leczenie drogie i 
mogące powodować raka jelita grubego. 

LLEKIEKI O ODDZIAŁUJĄCEDDZIAŁUJĄCE  NANA Z ZWOJEWOJE N NERWOWEERWOWE    

GanglioplegikiGanglioplegiki
Działają jednofazowo, porażając zwoje, wyłączają narządy spod wpływu układu współczulnego lub 
przywspółczulnego, a efekt zależy od tego, która cześć przeważa w danym narządzie, np. w 
układzie krążenia dominuje układ współczulny i ganglioplegiki będą powodowały rozszerzenie 
naczyń i spadek ciśnienia tętniczego, natomiast w przewodzie pokarmowym, w którym przeważa 
układ przywspółczulny, ganglioplegiki będą powodowały zahamowanie motoryki i wydzielania. 
Stosowanie ograniczone, ze względu na mała wybiórczość do leczenia kryzy nadciśnieniowej, oraz 
zabiegów w hipotermii w połączeniu z neuroleptykami:

• trimetafan – Arfonad

Jady zwojowe (środki nikotynowe) Jady zwojowe (środki nikotynowe) 
Środki te maja działanie dwufazowe, początkowo pobudzają, a następnie porażają zwoje. Obecnie 
środki nikotynowe maja znaczenie wyłącznie toksykologiczne. Do jadów zwojowych należą:

• nikotyna
• lobelina (ma też działanie analeptyczne)
• sparteina
• koniina – cykuta (była używana w starożytnej Grecji do trucia przestępców; koniina został 

także otruty Sokrates)
• cytyzyna – używana w leczeniu nałogu palenia papierosów

PPŁYTKAŁYTKA M MOTORYCZNAOTORYCZNA::    

Leki miorelaksujące:Leki miorelaksujące:

O DZIAŁANIU OŚRODKOWYM: 
• Baklofen:  agonista  GABAb.  Przypuszczalnie  posiada  też  działanie  przeciwbólowe  w 

bolesnym przykurczu  mięśni  hamując  uwalnianie  substancji  P.  Działania niepożądane: 
senność, zmniejszająca się w czasie trwania leczenia, nie wolno podawać u osób z padaczką, 
gdyż zwiększa wyładowania. 

• Benzodiazepiny: tetrazepam, diazepam.

• Dantrolen: hamuje uwalnianie Ca z siateczki sarkoplazmatycznej, lek z wyboru w gorączce 
złośliwej. 



LEKI ZWIOTCZAJĄCE PRESYNAPTYCZNIE: 
Oddziałują z presynaptycznymi strukturami płytki motorycznej: wysokie stężenia leków miejscowo 
znieczulających,  tetrodoksyna (z  ryb),  batrachotoksyna  (z  żab  południowoamerykańskich), 
Toksyna  botulinowa  typu  A  (porażenie  mięśni  w  wyniku  hamowania  uwalniania  Acth  z 
pęcherzyków)

LEKI ZWIOTCZAJĄCE POSTSYNAPTYCZNIE: 

Niedepolaryzujące: 

• Tubokuraryna:  otrzymywana  z  kurary  trucizny  Strychnos i  Chondrodendron,  jest 
antagonistą receptorów NM w złączu nerwowo-mięśniowym. Podawany dożylnie w postaci 
chlorowodorku powoduje porażenie po 3-5 minutach na 25-90minut, zwiększenie stężenia 
acetylocholiny  powoduje  zniesienie  bloku.  Zwiotczeniu  ulegają  kolejno  mięśnie 
okoruchowe, powiek, gardła i twarzy, kończyn, tułowia, powłoki brzusznej, międzyżebrowe, 
oddechowego. Tubokuraryna nie przenika bariery krew-mózg oraz przez łożysko. Objawy 
niepożądane: niewydolność oddechowa, spadek ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli. Nie wolno 
podawać w astmie, niewydolności nerek i oddechowej oraz miastenii. 

• Atrakurium: Jej metabolit Laudanozyna o długim czasie eliminacji i zdolności penetracji 
do OUN może powodować drgawki w dużych stężeniach.

• Inne:  Pankuronium,  piperokuronium,  doksakurium,  rokuronium,  rapakuronium, 
eliminowane są przez nerki, najkrócej działa miwakuronium. 

Depolaryzująca: 
Wywołują  zwiotczenie  w mechanizmie przetrwałej  depolaryzacji,  jedynym stosowanym obecnie 
lekiem jest  Suksametonium,  powoduje krótkotrwałe zwiotczenie mięśni poprzedzone drżeniami 
włókienkowymi. Po podaniu jednokrotnym wywołuje tachykardię, po wielokrotnym bradykardię, 
może powodować zaburzenia rytmu, nie podaje się go osobom leczonym glikozydami naparstnicy 
oraz w hiperkaliemii.

KOLOKWIUM IIIKOLOKWIUM III    

NNIEWYDOLNOŚĆIEWYDOLNOŚĆ  SERCASERCA ( (GLIKOZYDYGLIKOZYDY))    

Budowa układu bodźcoprzewodzącego serca: Budowa układu bodźcoprzewodzącego serca: 
Włókna kurczliwe tworzą mięsień,  włókna przewodzące tworzą pęczki  i  węzły,  tworzące układ 
bodźcoprzewodzący  serca:  węzeł  zatokowy,  przedsionkowo-komorowy,  pęczek  Hissa  (prawa 
odnoga i 3 odnogi lewej) przechodzi we włókna Purkiniego i dalej we włókna mięśniowe komór. 
Pobudzenie  rozpoczyna  się  w  węźle  zatokowym,  który  nadaje  rytm  sercu  –  jest  on 
pierwszorzędowym  ośrodkiem  automatyzmu,  znajdują  się  tam  komórki  odpowiedzialne  za 
wytwarzanie impulsów – rozrusznik serca. (Wędrowanie rozrusznika występuje w wyniku zatruć, 
uszkodzeń i ogranicza się do obszaru węzła zatokowego.) Pobudzenie przechodzi 3ma szlakami: 



przednim, środkowym i tylnym do węzła przedsionkowo-komorowego, który znajduje się w dolnej 
części  przegrody  międzyprzedsionkowej.  W węźle  przedsionkowo-komorowym  znajdują  się  3 
strefy: 

1. przedsionkowowęzłowa (w kontakcie z mięśniem) inaczej złącze: zbudowane z sieci małych 
komórek z brakiem automatyzmu oraz brakiem stałego potencjału spoczynkowego.

2. Węzłowa:  komórki  właściwego  węzła  przedsionkowo-komorowego  z  własnym 
automatyzmem wolniejszym,  pojawiającym się  w  przypadku  braku pobudzenia  z  węzła 
zatokowego (rytm węzłowy). 

3. Węzłowopęczkowa: stanowi początek pęczka Hissa składającego się z odnogi prawej i 3 
promienistych włókien odnogi lewej, fala pobudzenia przechodzi do włókien Purkiniego i 
mięśniowych  wywołując  skurcz.  Brak  stałego  potencjału  spoczynkowego  jest  cechą 
charakterystyczną  węzła  zatokowego,  komórka  rozrusznikowa  serca  posiada  inna  falę 
pobudzenia „zatartą”. 

EKG:EKG:
Spoczynkowy potencjał wynosi ok -90mV. Wewnątrz błony przeważają jony (–) na zewnątrz (+). 
Depolaryzacją nazywamy wzrost potencjału nawet do +30mV, najczęściej i najszybciej zachodzi 
ona  pod  wpływem  dokomórkowego  prądu  sodowego.  Odwrócenie  potencjału  wyzwala 
odkomórkowy prąd potasowy odpowiedzialny za okres repolaryzacji. Okres refrakcji bezwzględnej 
jest  to czas trwania QRS i  odcinek ST, refrakcję względną odzwierciedla załamek T. Refrakcja 
efektywna  to  bezwzględna  oraz  cześć  względnej  w  czasie  której  dochodzi  tylko  do  lokalnego 
wzrostu potencjału niewystarczającego do pobudzenia okolicznych włókien. Faza nadwrażliwości 
występuje  w  pobliżu  szczytu  załamka  T w  czasie  której  bodźce  o  niewielkim  napięciu  mogą 
wyzwolić potencjał czynnościowy. Pobudzenie ektopowe to pobudzenie poza węzłem zatokowym. 

EKG:
część przedsionkowa: 

przed załamkiem P pobudzenie węzła zatokowego
załamek P pobudzenie przedsionków

P-Q – repolaryzacja przedsionka i rozprzestrzenianie się bodźca
część komorowa: 

zespół QRS w niewydolności jest znacznie poszerzony, depolaryzacja roboczego m komór
S-T równowaga elektryczna, końcowa depolaryzacja i początkowa repolaryzacja m komór 

załamek T – końcowy okres skurczu komór i pełnej repolaryzacji m sercowego

Działanie glikozydów (a EKG)Działanie glikozydów (a EKG)
1. zacieśnienie załamków - działanie inotropowe (+) zwiększają siłę skurczu. 

2. tonotropowo (+) ↑ tonus czyli napięcie serca. 
3. dromotropowo  (–)  wydłużają  odcinek  P-Q,  zwiększają  czas  rozkurczu,  zmniejszają 

przewodnictwo.. 

4. chronotropowe (–) zmniejszają częstość skurczy. 



5. batmotropowe (+) zwiększona pobudliwość 2 i 3 rzędowych ośrodków bodźcotwórczych. 
Przy  wysyceniu  organizmu  mówimy  o  odwróconym  załamku  T  stan  ten  nazywamy 
digitalizacja i występuje w obrębie dawek leczniczych.

Budowa i mechanizm działania glikozydów: Budowa i mechanizm działania glikozydów: 
Glikozydy: składają się z części cukrowej (cząsteczek monosacharydów) oraz aglikonu pierścienia 
laktonowego.  Wykazują  następujące  działania  na  mięsień  sercowy:  inotropowe  +  (↑  siły  i 
pojemności)  ↓  objętość  późnorozkurczową (objętość  zalegająca),  ↓  ciśnienie  żylne  poprawiając 
wyraźnie przepływ krwi przez nerki (ustępowanie obrzęków), dromotropowe - (↑ czas rozkurczu), 
batmotropowe + (↑  pobudliwości) chronotropowe – (zmniejszenie częstości skurczy). 
Mechanizm  na  poziomie  komórkowym polega  na  bezpośrednim  hamowaniu  aktywności 
błonowej Na/K ATP'azy (pompy sodowo-potasowej), co powoduje zwiększenie stężenia wapnia w 
komórkach co ułatwia zamianę energii chemicznej na mechaniczną i wnikanie glukozy do komórek 
zwiększając jej udział w wydatku energetycznym.

Kinetyka Wskazania i Objawy niepożądane Glikozydów :Kinetyka Wskazania i Objawy niepożądane Glikozydów :
Wchłanianie zachodzi w jelicie cienkim przez dyfuzje bierną, tym lepiej im aglikon posiada mniej 
grup wodorotlenowych (digitoksyna z jedną grupą w 95%; digoksyna od 50-80%, strofantyna od 
0,4-4%) Wiązanie z białkami: digitoksyna do 97%; digoksyna – 25%; strofantyna poniżej 10%. 
Biologiczny okres półtrwania: digitoksyna 5-7 dni; digoksyna 36 godzin; strofantyna ok 20 godzin. 
Eliminacja  w  ciągu  doby:  digitoksyna  10%;  digoksyna  40%;  strofantyna  do  60%.  Szybkość 
występowania działania digitoksyna od 30 minut do 3 godzin, digoksyna 20minut; strofantyna od 5-
10minut.  Natomiast  czas  działania  pojedynczej  dawki:  digitoksyny  4-12,  digoksyny  do  5  a 
strofantyny ok 1 godziny. Wszystkie ulegają kumulacji. 
Wskazania: niewydolność krążenia pochodzenia sercowego, migotanie przedsionków, trzepotanie 
przedsionków, napadowa tachykardia nadkomorowa. 

Objawy niepożądane:  mała rozpiętość terapeutyczna: zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, 
wymioty występują  przy stężeniach terapeutycznych,  wymioty późne (nie  od razu po przyjęciu 
nawet  bez  treści  pokarmowej)  to  jednak  objaw  przedawkowania  glikozydów,  utrata  łaknienia. 
Zaburzenia  rytmu  serca:  skurcze  dodatkowe  komorowe,  rytm  bliźniaczy  względnie  trojaczy, 
niekiedy  blok  przedsionkowo-komorowy zwłaszcza  w  przypadku  hiperkaliemii,  rytm cwałowy, 
okresowe migotanie komór. Zaburzenia neurologiczne z przedawkowania: bóle głowy, zaburzenia 
widzenia (zza firanki, w aureoli i w kolorze żółtym). W ciężkim zatruciu omamy wzrokowe i stany 
splątania. W zatruciu płukanie żołądka węglem aktywnym i odstawienie glikozydów. 

LLEKIEKI A ANTYARYTMICZNENTYARYTMICZNE::    

Podział i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca: Podział i klasyfikacja zaburzeń rytmu serca: 
• Zaburzenia rytmu zatokowego:

◦ Przyspieszenie rytmu (tachykardia zatokowa)

◦ Zwolnienie rytmu (bradykardia zatokowa)



◦ Niemiarowość zatokowa oddechowa. 

◦ Zahamowanie zatokowe

◦ Brak czynności przedsionków. (brak załamków P we wszystkich odprowadzeniach)

◦ Blok zatokowo przedsionkowy (okresowa blokada przewodzenia)

• Pobudzenia przedwczesne i czynne rytmy pozazatokowe:

◦ Pobudzenie przedwczesne: nadkomorowe, komorowe i nawrotne (skurcze wcześniej niż 
z rytmu zatokowego, ognisko ektopowe)

◦ Nadkomorowe wędrowanie rozrusznika

◦ Częstoskurcze: przedsionkowy, złącza przedsionkowo-komorowego i komorowy.

◦ Współrytmy:  rozkojarzenie  przedsionkowo-komorowe.  Dwa  lub  trzy  niezależnie 
pracujące ośrodki bodźcotwórcze. 

◦ Migotanie i trzepotanie przedsionków

◦ Migotanie i trzepotanie komór

◦ Chaotyczny rytm komorowy (rytm serca umierającego)

• Bloki  przedsionkowo-komorowe  zwolnienie  lub  przerwanie  przewodzenia  w  dowolnym 
odcinku układu przewodzącego:

◦ I Stopnia

◦ II Stopnia

◦ III Stopnia

WPW czyli zespół preekscytacji: (Woolf Parkinson White) zespół przedwczesnego pobudzenia 
komór  polega  na  powstaniu  dodatkowej  drogi  łączącej  przedsionki  i  komory  omijającej  węzeł 
przedsionkowo-komorowy, jest to pasmo tkanki przewodzącej (pęczek Kenta) z prawej lub lewej 
strony ujścia przedsionkowo-komorowego.

Leki antyarytmiczne:Leki antyarytmiczne:

I. STABILIZUJĄCE BŁONĘ KOMÓRKOWĄ: 
hamują szybki prąd sodowy, zmniejszają szybkość depolaryzacji w fazie 0 dzielimy je na 3 grupy:

I A:  chinidyna, (Propranolol?), Prokainamid, Ajmalina, Prajmalina, Dizopiramid dodatkowo 
wydłuża  czas  trwania  potencjału  czynnościowego  i  refrakcji,  hamują  automatyzm  szczególnie 
ognisk ektopowych i zwalniają przewodzenie hamując szybki kanał sodowy (depolaryzacja) i kanał 
potasowy (repolaryzacja) Wydłużeniu ulega odcinek PQ i poszerzeniu zespół QRS (inotropizm - ).

1. chinidyna: wszystkie  tropizmy  wykazuje  (–)  (propranolol ma  działanie  chinidyno 
-podobne).  Kryterium  dawkowania  chinidyny  to  poszerzenie  zespołu  QRS.  Wskazania: 
nadkomorowe  zaburzenia  rytmu,  doraźnie  i  profilaktycznie  w  migotaniu  i  trzepotaniu 
przedsionków  i  napadowym  częstoskurczu  nadkomorowym  i  WPW  Działania 
niepożądane: utrata przytomności, cholinolityczne (suchość w ustach, zaburzenia widzenia, 
rozszerzenie  źrenic,  zaparcia,  zatrzymanie  moczu,  suchość  błon  śluzowych,  zaburzenia 
powonienia), tachyarytmia komorowa, obniżenie ciśnienia tętniczego, nudności i wymioty, 
idiosynkrazja (indywidualna nadwrażliwość na leki).  Objawy ostrego ciężkiego zatrucia, 



purpura  trombocytopeniczna  (plamica  małopłytkowa,  wybroczyny,  krwawe  stolce  i 
krwawienia), uszkodzenie wątroby. Interakcje: zwiększa stężenie równocześnie podawanej 
digoksyny.  Przeciwskazania:  bloki całkowity i  II stopnia,  ciężka niewydolność krążenia 
ponieważ  wykazuje  tropizmy  (-),  oraz  niemiarowości  spowodowane  glikozydami 
naparstnicy.

2. Prokainamid: zbliżony do chinidyny, brak działania cholinolitycznego, dłuższe działanie z 
powodu aktywnego metabolitu n-acetyloprokainamid (NAPA) działający antyarytmicznie 
o  dłuższym  okresie  T1/2 (do  11h).  Metabolit  aktywny  nie  powoduje  zespołu 
toczniopodobnego w przeciwieństwie do prokainamidu. Wskazania: zapobieganie ciężkim 
komorowym zaburzeniom rytmu,  zaburzenia  nadkomorowe,  przy nieskuteczności  innych 
leków.  Objawy niepożądane: zespół toczniopodobny, gorzki smak w ustach,  nudności i 
wymioty, objawy alergiczne, wysypka, obrzęki naczyniowe, wydłużenie QT z możliwością 
zaburzeń rytmu,  obniżenie  ciśnienia.  OUN: bóle  i  zawroty głowy, stany psychotyczne z 
omamami,  zaburzenia  myślenia,  mniej  toksyczny od  chinidyny.  Przeciwskazania: bloki 
przedsionkowo-komorowe i ciężka niewydolność nerek (wydalanie leku i NAPA zachodzi 
przez nerki)

3. Dizopiramid:  Ujemne  działanie  inotropowe,  w  razie  częstoskurczu  nadkomorowego  w 
nieskuteczności  innych  środków.  Działania niepożądane:  cholinolityczne,  nasila 
niewydolności  serca  inotropizm  (-).  Przeciwskazania:  wstrząs  kardiogenny,  bloki 
przewodzenia, jaskra i przerost gr. krokowego. 

4. Ajmalina: mniej toksyczna od chinidyny, arytmie przedsionkowe, komorowe i wywołane 
glikozydami naparstnicy, nie podaje się u kobiet w ciąży, oddziałują na mięsień macicy. 

5. Prajmalina: nowsza pochodna ajmaliny działania podobne 

I  B: Lidokaina  (m  znieczulające),  Fenytoina  (przeciwpadaczkowe),  Meksyletyna,  Tokainid, 
Aprindyna:  nieznacznie hamują fazę 0, mogą skracać czas trwania potencjału czynnościowego, 
pogłębiają istniejące zaburzenia przewodzenia (bloki). Jednak Fenytoina poprawia przewodzenie w 
łączu przedsionkowo-komorowym.

1. Lidokaina:  nie  podaje  się  doustnie  działa  najszybciej  i  najkrócej  przeciwarytmicznie  i 
miejscowo znieczulająco (używana w cewnikowaniu serca), Wskazania: ciężkie komorowe 
zaburzenia  rytmu,  zapobieganie  migotaniu  komór,  ostry  zawał  serca,  przedawkowanie 
glikozydów naparstnicy.  Działania niepożądane: OUN: zawroty i bóle głowy, zaburzenia 
widzenia,  zatrzymanie  oddechu,  bradykardia,  blok,  podciśnienie,  reakcje  alergiczne. 
Przeciwskazana w blokach serca i obniżonym progu drgawkowym.

2. Fenytoina: Przeciwdrgawkowo  i  przeciwarytmicznie,  zmniejsza  wrażliwość  komórek 
Purkiniego  i  wygasza  ogniska  ektopowe.  Podlega  prawom kinetyki  nieliniowej  i  okres 
półtrwania  zwiększa  się  ze  wzrostem  stężenia  leku  w  surowicy,  część  populacji  jest 
genetycznie  niezdolna  do  metabolizowania  fenytoiny,  metabolizowana  w  wątrobie. 
Działania niepożądane:  zaburzenie rytmu serca i depresyjne na OUN, po długotrwałym 
podawaniu  prowadzi  do  uszkodzenia  szpiku,  agranulocytozy  i  niedokrwistości 
megaloblastycznej,  leukopenia,  przerost  dziąseł  pogrubienie  rysów  twarzy,  nadmierne 
owłosienie pleców i kończyn dolnych, podwójne widzenie zaburzenia koordynacji  ruchu 
(ataksja, niezborność ruchowa)

3. Aprindyna: stosowana w WPW, w skurczach przedwczesnych pochodzenia komorowego, 
częstoskurczu komorowym, T1/2 30h, działa kardio i neurotoksycznie. 



4. Meksyletyna: może być podawana doustnie, w niemiarowości pochodzenia komorowego i 
zatruciach glikozydami naparstnicy

5. Tokainid: w niemiarowościach komorowych, dożylnie i doustnie.

I C: Enkainid, Flekainid, Lorkainid, Propafenon hamują fazę 0, mają słaby wpływ na repolaryzacja 
i czas trwania potencjału czynnościowego

1. Propafenon:  hamuje  szybki  prąd  sodowy,  wskazania:  nadkomorowe  zaburzenia  rytmu, 
czasami  w  komorowych,  zaburzenia  z  dodatkowym  szlakiem  przewodzenia.  Posiada 
aktywny  metabolit.  Objawy niepożądane:  bradykardia  zatokowa,  gorzki  i  metaliczny 
smak,  drętwienie  języka,  suchość  błon  śluzowych,  brak  łaknienia,  nudności,  wymioty, 
zapalenie wątroby z zastojem żółci, widzenie za mgłą impotencja. 

2. Enkainid działanie  podobne  do  lidokainy:  niemiarowości  komorowe  i  nadkomorowe, 
WPW, podobny do lidokainy.

3. Lorkainid:  w  leczeniu  skurczów  przedwczesnych  i  częstoskurczu  pochodzenia 
komorowego.  

II. LEKI Β-ADRENOLITYCZNE: 
wydłużają  IV fazę depolaryzacji,  zmniejszają  automatyzm, wydłużają  przewodzenie:   Atenolol, 
Propranolol,  Izoprolol. Mniejsze  znaczenie  ma  działanie  stabilizujące  błonę  komórkową, 
zwalniają  przewodnictwo.  Wskazania:  zapobieganie  i  leczenie  niemiarowości  pochodzenia 
nadkomorowego, WPW, niemiarowości wywołane zwiększonym napięciem układu współczulnego 
(guz chromochłonny, nadczynność tarczycy). Przeciwwskazane w blokach serca II i III stopnia. 

III.  LEKI PRZEDŁUŻAJĄCE CZAS TRWANIA POTENCJAŁU CZYNNOŚCIOWEGO,  OKRES 
REFRAKCJI BEZWZGLĘDNEJ I BLOKUJĄCE RECEPTORY BETA: 

Należą tutaj: Amiodaron, Bretylium i Sotalol, Dofetilit, Anizilit.
1. Amiodaron:  po  wchłonięciu  dystrybucja  do  3  przedziałów,  co  powoduje  bardzo  długie 

działanie  -  do  150  dni  po  zaprzestaniu  podawania.  Wysycenie  pierwszego  przedziału 
następuje  w  ciągu  24  godzin  i  jest  to  przestrzeń  wewnątrznaczyniowa,  2  przedział: 
obwodowy wysycenie  od 5-7 dni;  3  przedział  głęboki  i  tkanka tłuszczowa lek przenika 
przez wiele tygodni i nawet miesięcy. Wydalany z żółcią do przewodu pokarmowego gdzie 
wchodzi w krążenie wątrobowe. Blokuje kanał sodowy (gr I), blokuje rec adrenergiczne alfa 
i beta (grupa II), hamuje chronotropizm i hamuje kanały wapniowe (gr IV), przedłuża czas 
trwania potencjału czynnościowego (gr III). Zmniejsza opory obwodowe, budowa podobna 
do  trójjodotyroniny  (może  zaburzać  metabolizm  hormonów  tarczycy,  powodować 
nadczynność  lub  niedoczynność  tarczycy)  T½  ok  30  dni.  Objawy niepożądane: 
śródmiąższowe alergiczne zapalenie płuc mogące prowadzić do zgonu, następstwem jest 
zapalenie i zwłóknienie płuc, powikłania nerkowe (↑ stężenia kreatyniny), zaburzenia rytmu 
serca,  uszkodzenie  wątroby,  zaburzenia  żołądkowo-jelitowe,  zaburzenia  pamięci,  ruchy 
mimowolne, drżenia, nadwrażliwość na światło, odkładanie się złogów w rogówce (ziarnista 
żółtobrązowa pigmentacja rogówki, znika przez okresowe odstawienie leku). Ciemnoszare i 
błękitne  przebarwienia  skóry utrzymujące  się  przez  wiele  miesięcy  po  zaprzestaniu 
podawania  amiodaronu.  Zawiera  jod  w  cząsteczce  może  powodować  zniesienie 
jodochwytności  tarczycy  nawet  przez  pół  roku  czasu,  powoduje  zaburzenia  czynności 
tarczycy.  Wskazania: ciężkie  zagrażające  życiu  komorowe  zaburzenia  rytmu  serca, 



nawracające  migotanie  lub  częstoskurcz  z  zaburzeniami  hemodynamicznymi. 
Przeciwskazania: rzadkoskurcz zatokowy, zaburzenia przewodzenia.

2. Dofetilit: nie wpływa na częstość skurczy, stosowany w celu utrzymania rytmu zatokowego, 
stosowany  po  tygodniu  od  przerwania  migotania  lub  trzepotania  przedsionków,  może 
wywołać ciężkie zaburzenia rytmu komorowe, stosowany pod monitorem EKG

3. Bretylium:  Stosowany  w  niemiarowościach  komorowych,  u  chorych  niewrażliwych  na 
lidokainę i prokainamid, stosowany dożylnie, działania niepożądane: gwałtowna hipotensja, 
należy  podawać  lek  w  pozycji  leżącej  monitorując  ciśnieni  krwi.  Objawy niepożądane: 
obrzęk i bolesność ślinianki przyusznej

4. Sotalol:  właściwości  podobne  do  amiodaronu,  stosowany  w  zaburzeniach  rytmu  serca, 
niestosowany w nadciśnieniu tętniczym i CHNS,  

IV. LEKI ANTAGONIZUJĄCE DZIAŁANIE JONÓW CA
2+: 

Werapamil:  działanie  antyarytmiczne,  zmniejszając napływ jonów wapnia do komórki,  hamuje 
fazę  IV  depolaryzacji  i  wydłuża  fazy  I  i  II  repolaryzacji,  wpływa  na  przewodzenie  w  łączu 
przedsionkowo-komorowym,  poprzez  hamowanie  kanałów  o  średnim  czasie  otwarcia  T. 
Zmniejszenie  stężenia  wapnia,  hamuje  impulsy  w  węźle  zatokowym,  ujemnie  bromotropowe, 
wydłuża  okres  refrakcji.  Wskazania: wszystkie  niemiarowości  nadkomorowe.  Działania 
niepożądane: blok serca, hipotensja, niewydolność serca. 

CCHHNS NS CZYLICZYLI C CHOROBAHOROBA N NIEDOKRWIENNAIEDOKRWIENNA S SERCAERCA::          
((NIEPOPRAWNIENIEPOPRAWNIE  WIEŃCOWAWIEŃCOWA))    

Stan  upośledzenia  czynności  serca:  istotą  jest  niedostateczne  zaopatrzenie  w  tlen  i  związki 
energetyczne w porównaniu do zapotrzebowania:

1. Dusznica bolesna: dławica piersiowa, angina pectoris:

◦ Stabilna CHNS wysiłkowa, po wysiłku fizycznym

◦ Niestabilna CHNS, dawniej nazywana zagrażającym zawałem, 

◦ Spontaniczna oraz Angina Prince-Metal'a (wyjaśniona dalej)

2. Zawał mięśnia sercowego i wszelkie powikłania
3. Niewydolność krążenia

4. CHNS pod postacią zaburzeń rytmu
Przyczyny  rozwoju  ChNS:  miażdżyca  naczyń,  zmiany  związane  z  wiekiem,  uwarunkowane 
dziedzicznie, nadciśnienie tętnicze są jednocześnie przyczyną jak i skutkiem, hipercholesterolemia, 
cukrzyca,  skurcz  naczyń  wieńcowych  (w  Prince-Metal'a),  stan  zapalny  naczyń  wieńcowych, 
skrzepliny z serca, wynikające z chorób zastawek. 

Angina Prince-Metal'a: ból o typowym umiejscowieniu, ale pojawiający się często w spoczynku, 
a rzadko w wysiłku, spowodowany jest skurczem tętnicy wieńcowej, najczęściej występuje w nocy 
i  wczesnym  rankiem,  poddaje  się  leczeniu  azotanami,  może  występować  u  osób  z  trwałymi 
zwężeniami lub u osób ze zdrowymi tętnicami.  Przyczyna jest  prawdopodobna nadreaktywność 



tętnic, dysfunkcja śródbłonka naczyń, zaburzania równowagi układu wegetatywnego, zwiększenie 
stężenie w świetle naczynia substancji skurczowych np. endoteliny i zmiany hormonalne. Leczenie 
przez usunięcie przyczyn: picie,  palenie.  Stosuje się azotany długodziałające i  blokery kanałów 
wapniowych, najczęściej po około roku następuje spontaniczne cofnięcie się choroby.  Nie podaje 
się β-adrenolityków gdyż powodują większe obkurczenie naczyń!

Dusznica bolesna Angina Pectoris: różnego rodzaju ból zamostkowy, pieczenie, ucisk, palenie, 
promieniuje do łopatek, kończyn, żuchwy, kciuka, czasem diagnostyka jest trudna bez EKG (np. 
można pomylić z refluksem lub choroba wrzodową) uczucie ciężkości w piersiach, ciężar typu płyta 
chodnikowa, strach dotyczy raczej zawału niż CHNS. Wyróżniamy cztery stopnie CHNS: 

I. bóle po dłuższym lub dużym wysiłku

II. małe ograniczenie spr fiz: ból po szybkim spacerze lub wejściu na 4 piętro
III. duże ograniczenie spr fiz: ból po wejściu na pierwsze piętro zadyszka

IV. praktycznie cały czas odczuwalne bóle. 

LeczenieLeczenie
Podstawą jest zmiana trybu życia: prawidłowa masa ciała, rzucenie palenia i picia, wprowadzenie 
lekkich  ćwiczeń.  Unormowanie  trójglicerydów  i  cholesterolu  (gosp.  lipidowej  organizmu). 
Chirurgiczne: pomostowanie tętnic wieńcowych (bypass), koronaroplastyka (balownikowanie), i 
wszczepienie stentów, po koronaroplastyce i pomostowaniu koniecznie jest leczenie zmniejszające 
krzepliwość (tiklopidyna, fiban, kw acetylosalicylowy). 

Farmakoterapia: Celem jest zmniejszenie pracy serca poprzez: zmniejszenie oporu obwodowego, 
zmniejszenie  obciążenie  wstępnego  serca,  częściowo  blokując  układ  adrenergiczny,  zwiększyć 
przepływ wieńcowy  (uwaga  na  zespół  podkradania25)  w  zawale  podajemy  natychmiast  300mg 
kwasu acetylosalicylowego.

• Profilaktyka  miażdżycy  (dyslipidemizujące),  zwiększanie  wytrzymałość  serca, 
zmniejszanie zapotrzebowanie serca na tlen i inne leki wpływające na pracę serca.

• Doraźne:  w  celu  przerwania  konkretnego  napadu  bólowego  lub  przeciw  mającemu  się 
pojawić  bólowi.  Polega  na  przerwaniu  ekspozycji  na  czynnik  wywołujący  oraz  podaniu 
podjęzykowo azotanów (nitrogliceryna) w razie ostrego napadu.

Grupy leków stosowane w CHNS: Grupy leków stosowane w CHNS: 

AZOTANY I AZOTYNY 

Najbardziej  skuteczne,  ale  nie  bezpieczne,  terapię  zaczynamy  od  innych  leków.  Mechanizm 
działania: na drodze enzymatycznej wydzielają NO który aktywuje cyklazę guanylową w mięśniach 
gładkich  naczyń;  powstający  cGMP aktywując  kinazy  hamuję  fosforylację  miozyny powodując 
rozkurcz naczyń. Działają one na wszystkie naczynia, zwłaszcza żylne będą rozszerzone: 

• małe dawki:  rozkurcz drobnych naczyń żylnych,  zmniejszając powrót  żylny zmniejszają 
obciążenie wstępne serca, powodują też zmniejszenie jego rzutu.

25 Przepływ zwiększa się także w  zdrowych częściach serca, tym bardziej w wypadku ChNS spowodowanej utrata 
elastyczności części tętnic wieńcowych np. w wyniku powstającej blaszki miażdżycowej.  



• większe  dawki:  rozszerzają  żyły  i  tętniczki  przedwłośniczkowe  (naczynia  oporowe), 
zmniejsza  to  obciążenia  następcze,  opór  obwodowy,  następuje  zmniejszenie  pracy  serca 
przy wyrzucie krwi na obwód.

Podsumowując  następuje  zmniejszenie  obciążenia  wstępnego  i  następczego,  ciśnienia 
późnorozkurczowego lewej komory i rozszerzenia naczyń wieńcowych. Przy dłuższym stosowaniu 
azotanów może się rozwinąć tolerancja,  wynikająca ze zubożenia mięśniówki gładkiej  w grupy 
sulfhydrylowe,  konsekwencją  jest  słabsza  ochrona  i  nieskuteczność,  może  być  ona  mylona  z 
postępowaniem choroby,  dlatego  przerywa  się  okresowo leczenie  CHNS azotanami.  Działania 
uboczne: związane z rozszerzeniem naczyń:  zaczerwienienie skóry twarzy,  ból głowy w części 
potylicznej  (wzrost  ciśnienia  śródczaszkowego) szybko rozwija  się na nie  tolerancja  i  zanikają, 
natomiast  gwałtowny  spadek ciśnienia  tętniczego  krwi  występuje  raczej  przy  przedawkowaniu, 
omdlenie, odruchowe pobudzenie współczulne serca, tachykardia i następcza dławica paradoksalna 
(nie występuje przy jednoczesnym podawaniu β-adrenolityków), obrzęki. Interakcje azotanów: nie 
wolno stosować azotanów równolegle z inhibitorami 5-fosfodiesterazy z sildenafilem, tiadanafilem, 
(Viagra),  nie  można  z  antagonistami  wapnia,  inhibitorami  ACE,  alkohol  etylowy  (nasilenie 
działania  nitrogliceryny),  dihydroergotamina  (nitrogliceryna  zwiększa  dostępność 
dihydroergotaminy dając znaczny wzrost  ciśnienia krwi), z NLPZtami (mogą osłabiać działanie 
nitrogliceryny),  neuroleptyki  zwłaszcza  z  grupy  fenotiazyny  (obniżają  ciśnienie  działając 
synergistycznie z nitrogliceryną), nasilają działanie TLPD. 

Krótkodziałająca nitrogliceryna     
Podawana  jako  pierwsze  do  przerywania  ataków,  daje  błyskawiczne  zmniejszenie  objawów: 
najczęściej w postaci aerozolu na błonę śluzową, lub tabletek podjęzykowych. Podjęzykowo 0,5 mg 
łatwo inaktywuje w kontakcie z papierem, plastikiem, światłem, daje mrowienie na języku jeśli nie 
daje  to  znaczy  że  już  uległa  rozkładowi  i  należy  sięgnąć  po  świeższy  preparat,  podanie 
nitrogliceryny  podjęzykowo  jest  bezpieczne  w  każdym  przypadku.  NITROMINT:  ma  być 
rozpylony w jamie ustnej a nie wdychany. Dożylnie stosowana w zawale i dławicy niestabilnej 
niepoddącej się leczeniu, czasami w niewydolności lewokomorowej i obrzęku płuc. 

Długodziałające azotany 
stosowane jako czwarte, do zapobiegania atakom:

• Sustonit:  nitrogliceryna  15  mg  działa  po  10  minutach  od  2  do  10  godzin  służy  do 
zapobiegania napadów dławicowych. 

• Plastry przezskórne z nitrogliceryną: nitroderm TPS podawane raz na dzień

• Maść nitrokant 2%:  dawkowanie nierówne szybka tolerancja, duży efekt placebo

• Diazotan izosorbidu: działa po ok 30 sekundach działanie utrzymuje się około 2 godzin, 
nawet do 10 godzin w formie tabletek o przedłużonym uwalnianiu. Ulega rozpadowi do 
czynnych farmakologicznie metabolitów: 2-monoazotanu i 5-monoazotanu izosorbidu. Jest 
stosowany zarówno do przerwania bólu dławicowego jak i do zapobiegania bólowi. 

• Monoazotan izosorbidu: działa po ok 20 minutach, do około 5 godzin, występuje też w 
postaciach o przedłużonym uwalnianiu. Do zapobiegania napadom dławicy piersiowej, w 
leczeniu skojarzonym w przewlekłej niewydolności serca, dławicy typu Prince-Metal'a.  

• Tetraazotan Pentaerytrytolu: związek azotanowy, którego działanie jest równe efektowi 
placebo! Ale działa dobrze i jest stosowany. 



Β-ADRENOLITYKI 

β-adrenolityki  stosowane  są  w  drugiej  kolejności,  chyba  że  przeciwwskazane:  zmniejszają 
zapotrzebowanie na tlen i substancje odżywcze, zwalniają rytm serca, zmniejszają kurczliwość i 
obniżają  ciśnienie  tętnicze,  poprawiają  perfuzję  niedokrwionych  obszarów  serca,  zwiększają 
tolerancję  wysiłku,  zmniejszają  użycie  leków doraźnych.  Nie  stosujemy ich  w  anginie  Prince-
Metal'a  gdyż  mogą pogłębić  objawy.  β-adrenolityki  nieselektywne są równie  skuteczne,  jednak 
preferowane są kardioselektywne ze względu na mniejsze działania uboczne. Są ważnymi lekami w 
prewencji wtórnej, zdecydowanie zmniejszając ryzyko zgonu i następnego zawału nawet o 30%. 
Objawy niepożądane:  zaburzenia  gospodarki  lipidowej,  bradykardia  objawowa,  ziębnięcie 
kończyn. Przeciwskazania: bradykardia,  Stosowane są przede wszystkim: 

ANTAGONIŚCI KANAŁÓW CA 

Stosowane jako trzecie. Z grupy dihydropirydyny: Zmniejszają pracę serca na skutek rozszerzenia 
naczyń,  także  wieńcowych,  bardzo  skuteczne  szczególnie  w  Anginie  Prince-Metal'a.  Nasilają 
niewydolność  mięśnia  sercowego,  jednak w wyrównanej  niewydolności  i  bólach  są  stosowane. 
Działania niepożądane:  ból głowy, zaczerwienienie twarzy, obrzęk kostek, silnie zaznaczone w 
pochodnych dihydropirydyny.  

• Pochodne dihydropirydyny: działają  tylko na naczynia,  stosowane łącznie  z  β-blokerami 
zapobiegając  odruchowemu przyspieszeniu  pracy  serca:  Amlodypina i  Felodypina 
(długodziałająca)  Przeciwwskazania:  bradykardia,  niewydolność krążenia III,  IV, świeży 
zawał, niestabilna ChNS, ciąża. 

• Dilitiazem  i  Werapamil:  obniżają  częstość  pracy  sera,  mogą  wywołać  zaburzenia 
przewodzenia jeśli podane są razem z β-adrenolitykami.

INNE:
• molsidomina:  jest  preparatem  azotanopodobnym,  uwalnia  tlenek  azotu  na  drodze 

nieenzymatycznej, nie rozwija się tolerancja, działa zapobiegawczo. NO uwalnia się także w 
przewodzie pokarmowym, gdzie mogą tworzyć nitrozaminy (zabroniona w USA ze względu 
na zwiększanie ryzyka zachorowania na nowotwory) 

• iwabradyna:  nowy  lek,  inhibitor  węzła  zatokowego  hamujący  wybiórczo  prąd 
rozrusznikowy,  wykazujący  chronotropizm(–)  w  spoczynku  oraz  podczas  wysiłku 
fizycznego, hamowanie tego prądu ma udokumentowany efekt przeciwdławicowy.  

• trimetazydyna: lek  chroniący  przed  niedokrwieniem poprzez  zwiększenie  metabolizmu 
glukozy  względem spalania  kwasów tłuszczowych,  zmniejsza  zapotrzebowanie  serca  na 
tlen, może być stosowana z innymi lekami. Jako lek dodatkowy czasem jako standard, słabo 
działająca.

LLEKIEKI  MOCZOPĘDNEMOCZOPĘDNE: :     

Powstawanie moczu:Powstawanie moczu:
Mocz pierwotny powstaje w kłębuszku w ilości nawet 180 L na dobę, w kanaliku proksymalnym 
dochodzi  do  czynnego  wchłaniania  sodu,  który  pociąga  za  sobą  chlor  i  wodę  w  wyniku 



powstającego gradientu ciśnienia osmotycznego, zagęszczony mocz przechodzi do pętli Henlego 
(gdzie jest dalej zagęszczany). W części grubościennej pętli dochodzi do czynnego przechodzenia 
jonów chlorkowych, które pociągają za sobą sód, ale jest to miejsce dla wody nieprzepuszczalne. 
Następnie mocz dochodzi do cewki dalszej stąd czynnie pobierany jest sód, który pociąga za sobą 
chlor  i  przesączana  jest  tu  woda  (zależnie  od  stężenia  hormonu  antydiuretycznego),  dalej 
zagęszczony mocz przechodzi  do kanalika  zbiorczego,  gdzie  pobierany jest  potas,  a  do  moczu 
wydzielany sód. W cewce bliższej jon wodorowy jest wymieniany na jon sodowy, co prowadzi do 
zakwaszania moczu. 

LekiLeki
Leki moczopędne stosowane są w ostrym obrzęku płuc, w przewlekłych obrzękach, w nadciśnieniu, 
w  CHNS,  dodatkowo  są  to  leki  stosowane  w  wymuszonej  diurezie  w  zatruciach,  w  jaskrze 
(inhibitory anhydrazy węglanowej), oraz w moczówce prostej. 

TIAZYDY I LEKI O ZBLIŻONYM DZIAŁANIU: 

Umiarkowanie efektywne, nasilają ilość wydalanego moczu około +15% modelowym związkiem 
jest hydrochlorotiazyd, działają na grubościenna część wstępującą pętli Henlego i na początkową 
część  kanalika  dalszego,  hamując  wchłanianie  zwrotne  chloru,  w  dużych  dawkach  dodatkowo 
hamują anhydrazę węglanową w cewce bliższej. Dodatkowo hamują wydalanie wapnia, ale nasilają 
wydalanie potasu i magnezu. Są nieskuteczne kiedy wielkość filtracji  jest  większa niż 30ml na 
minutę, dobrze się wchłaniają z p. pokarmowego. 
Wskazania: CHNS, obrzęki, nadciśnienie samoistne (zmniejszają objętość płynów krążących oraz 
rozkurczają mięśnie gładkie naczyń). Efekt hipotensyjny ujawnia się dopiero po kilku tygodniach 
stosowania. Niskopułapowe w leczeniu nadciśnienia (maksymalny efekt po niskich dawkach leku 
6,25mg dla hydrochlorotiazydu, w miarę zwiększania dawek nie dochodzi do zwiększenie efektu 
terapeutycznego ale tylko efektów ubocznych) Stały wpływ stabilizujący nadciśnienie obserwuje 
się po 2-3 miesiącach. W moczówce prostej paradoksalnie zmniejszają nawet w 50% wydalanie 
moczu. 

Działania niepożądane: alergia, hamowanie czynności szpiku, śródmiąższowe zapalenie nerek lub 
skóry,  wątroby,  trzustki,  pęcherzyka  żółciowego,  u  chorych  wymiotujących  i  z  biegunkami 
hipowolemię i hiponatriemie, hiperkalcemię (w suplementacji Vit D może dojść do śpiączki czy tez 
psychoz  maniakalno-depresyjnych),  hipokalcuria,  hipokaliemię i  hipomagnezemię  (długotrwale 
większe  dawki  oraz  odpowiednio  hiperkaluria  i  hipermagnezuria),  alkaloza  hipochloremiczna, 
hiperrurikemia  (zwiększenie  retencja  kwasu  moczowego  poprzez  konkurowanie  z  kwasem 
moczowym  o  transport  w  kanaliku,  przeciwwskazane  w  dnie  moczanowej),  hiperglikemia 
(zmniejszenie uwalnianie insuliny, przeciwwskazane w cukrzycy), zaburzają gospodarkę lipidową 
wywołując  hiperlipidemię  (↑  trójglicerydy,  ↑  cholesterol), bardzo  rzadko  impotencje,  działania 
niepożądane występują głównie u ludzi starszych. Klinicznie niedobory potasu u ludzi stosujących 
tiazydy  to  ok  5%,  objawiające  się  osłabieniem  mięśniowym  i  ospałością  oraz  groźnymi 
zaburzeniami  rytmu  serca,  zwłaszcza  w  leczeniu  glikozydami,  oraz  we  współistniejących 
niedoborach magnezu. W leczeniu nadciśnienia małe dawki tiazydów nie wpływają na wahania 
potasu  we  krwi.  Interakcje:  nasilenie  działania  glikozydów  nasercowych,  glikokortykosteroidy 
nasilają  dodatkowo  utratę  potasu,  zaburzają  działanie  leków  przeciwcukrzycowych,  NLPZ  ty 
antagonizują działanie leków moczopędnych. 
Należą tutaj: hydrochlorotiazyd, chlorotiazyd



Tiazydopodobne:  Dłuższy  czas  działania  niż  hydrochlorotiazyd:  (można stosować raz  na  24h) 
należą tutaj:  chlortalidon, clopamid oraz indapamid, który dodatkowo zmniejsza przerost lewej 
komory (cenne w niewydolności i nadciśnieniu), jest słabym spazmolitykiem (obniża ciśnienie), 
wpływa  na  nasilenie  syntezy  prostacykliny  w  śródbłonku  co  dodatkowo  rozkurcza  naczynia. 
Stosowany  w  nadciśnieniu  w  obrzękach  z  niewydolności  mięśnia  sercowego.  Działania 
niepożądane  jak  hydrochlorotiazyd  +  ↓  poziomu  jodu  w  surowicy  przeciwwskazany  w 
niewydolności tarczycy. 

DIURETYKI PĘTLOWE

O  efektywności  około  +30%:  punktem  uchwytu  jest  pętla  Henlego,  dają  te  same  zaburzenia 
elektrolitowe co tiazydy, jednak nasilają też wydalanie wapnia. Charakterystyczna jest stymulacja 
wytwarzania prostaglandyn dodatkowo wzmagająca diurezę, działają szybko i krótko.  Są to leki 
pierwszego wyboru w nagłych stanach, gdy niezbędne jest szybkie zmniejszenie objętości płynów: 
ostra  niewydolność lewokomorowa,  ciężka niewydolność nerek,  nadciśnienie  oporne na tiazydy 
oraz  zatrucia  (forsowna  diureza). Działania niepożądane: podobne  do  tiazydów,  alergia, 
hipokaliemia, w forsownej diurezie odwracalne zaburzenia słuchu, zwiększenie wrażliwości nerek 
na nefrotoksyczne działanie  innych związków, hipokalcemia.  Interakcje: podobne do tiazydów 
dodatkowo nasilają ototoksyczne działanie aminoglikozydów i kwasu acetylosalicylowego. Należą 
tutaj: 

• Furosemid oraz Torasemid (dłuższe działanie od furosemidu)

• Kwas etakrynowy: bardziej  toksyczny od furosemidu, może powodować nieodwracalne 
uszkodzenie  słuchu,  zaburzenia  żołądkowo-jelitowe,  w  zasadzie  o  wątpliwej  celowości 
stosowania, stosowany w nagłych stanach u ludzi uczulonych na sulfonamidy.

DIURETYKI OSZCZĘDZAJĄCE POTAS: 
Mało  efektywne  ok  +2%  zwiększają  diurezę,  hamują  w  kanaliku  dystalnym  wymianę  jonu 
sodowego na potasowy.  

Spironolakton     
Jest  steroidem syntetycznym:  konkurencyjny  antagonista  rec  aldosteronu,  działa  poprzez 
czynny metabolit kanrenon, działanie rozwija się powoli po kilu dniach stosowania, hamuje 
syntezę białek między innymi ATP'azy sodowo potasowej, daje dużo działań niepożądanych 
stosowany jedynie w połączeniu z tiazydami lub diuretykami pętlowymi aby zahamować 
ucieczkę  potasu  z  organizmu,  obecnie  stosowany  w  hiperaldosteroniźmie  pierwotnym i 
wtórnym  (podstawowe  wskazanie).  Działania niepożądane:  wywołuje  ginekomastię, 
zaburzania  miesiączkowania,  zaburzenia  erekcji,  nadmierne  i  nieprawidłowe  owłosienie 
ciała i twarzy, agranulocytoza. Należy tutaj też: Eplerenon 

Pseudo antagoniści aldosteronu, 
Zmniejszają przepuszczalność błony dla sodu w kanaliku dalszym co uniemożliwia jego 
wymianę na potas, działania niepożądane: hiperkaliemia, zaburzenia rytmu serca. Należą 
tutaj: Amilorid, Triamteren



INHIBITORY DEHYDRATAZY WĘGLANOWEJ 
Budowa  sulfonamidowa,  aktywność  ok  2-4%:  nie  są  stosowane  jako  moczopędne  ale  np.  w 
chorobie  górskiej,  w leczeniu  jaskry  (hamując  anhydrazę  zmniejszają  ilość  cieczy  wodnistej  w 
gałce ocznej), czasem w padaczce (niespecyficznie, w napadach nieświadomości opornych na inne 
leki).  Działania niepożądane:  alergie,  rozwój  kwasicy  metabolicznej  (zazwyczaj  zjawisko 
samokompensujące się, bez konsekwencji klinicznych). Należy tutaj Acetazolamid

DIURETYKI OSMOTYCZNE: 
Nieelektrolity dobrze rozpuszczające się w wodzie, nieaktywne farmakologicznie, powodują wzrost 
ciśnienia osmotycznego w świetle kanalika, co zmniejsza reabsorbcję wody. Należą tutaj: sorbitol i 
mannitol: polisacharyd niemetabolizowany, niewchłanialny stosowany dożylnie, utrzymuje się w 
łożysku naczyniowym powodując ściągnięcie do niego płynu z tkanek, przechodząc do kanalika 
zwiększa  ilość  moczu  pierwotnego  i  końcowego.  Stosowany  w  szczególnych  stanach  w 
niewydolności  nerek  w  słabym  przesączaniu  kłębuszkowym  (nie  działają  wtedy  inne  leki) 
zapobiega  ostrej  niewydolności  nerek,  w  obrzęku  mózgu  oraz  w  zatruciach.  Działania 
niepożądane: powoduje  zwiększenie  objętości  w  naczyniach,  zwiększone  ciśnienie,  u  osób  z 
niewydolnością  serca  może  prowadzić  do  obrzęku  płuc,  bóle  zawroty  głowy,  zaburzenia 
świadomości.

NNADCIŚNIENIEADCIŚNIENIE::    

Podziały nadciśnienia:Podziały nadciśnienia:
• Prawidłowe: 120:80 ; 

• wysokie prawidłowe: 130-139:85-89

• stopień nadciśnienie łagodne: 90-100 rozkurczowe

• nadciśnienie  umiarkowane:  rozkurczowe  100-110  zmiany  czynnościowe  przerost  lewej 
komory i zmian w oku.

• nadciśnienie  ciężkie:  rozkurczowe  powyżej  110  dochodzi  do  zmian  degeneracyjnych  w 
sercu, nerkach i uszkodzenia nerwu wzrokowego.

Inny podział:

• Pierwotne: 90% przypadków chorych na nadciśnienie, samoistne, idiopatyczne. Przyczyny 
genetyczne,  środowiskowe:  wzrost  aktywności  układu  renina-angiotensyna-aldosteron, 
wzmożona  aktywność  układu  współczulnego,  niedobór  peptydów  natriuretycznych26, 
zaburzona synteza NO (EDRF) wytwarzanego m innymi w śródbłonku naczyń. Czynniki 
środowiskowe:  spożycie  dużej  ilości  soli,  brak  aktywności  fizycznej,  otyłość,  stres 
psychiczny. Okresowy wzrost ciśnienia niechorobowy: w zapaleniu ostrym kłębuszków, w 
guzach mózgu, zatruciach i ciąży.  

• Wtórne  o  znanej  przyczynie:  choroby  nerek  (ostre  i  przewlekłe  zapalenie  kłębuszków 
nerkowych,  nefropatia  cukrzycowa,  zwężenie tętnicy nerkowej,  nowotwory wydzielające 
reninę,  brak  nerki)  gruczoły  wydzielania  wewnętrznego  (hiperaldosteronizm  pierwotny, 

26 Wyróżniamy  peptydy:  sercowy,  nerkowy,  naczyniowy  i  mózgowy,  przyczyniają  się  one  do  utrzymania  stałej 
wysokości ciśnienia,



zespół Cushinga, guz chromochłonny nadnerczy, nadczynność i niedoczynność tarczycy), 
stan przedrzucawkowy lub rzucawka, ostry stres np. po oparzeniach dużych powierzchni 
ciała,  odstawienie  alkoholu,  hipoglikemia,  duże  zabiegi  operacyjne,  polekowa 
(sympatykomimetyki, kortykosteroidy, doustna antykoncepcja, iMAO) substancje toksyczne 
(amfetamina, kokaina, metale ciężkie, nikotyna)

Leki:Leki:
Dobór leków przy nadciśnieniu zależy od stopnia nadciśnienia i dodatkowych czynników ryzyka 
(np. współistniejąca cukrzyca).  Ilość stosowanych w NT leków powinna być równa stopniu NT (1-
3) + 1 dodatkowym lekiem. Dużą wartość terapeutyczną ma zmiana stylu życia.

Β ADRENOLITYKI: 
Nie  do  końca  wiadomo  jak  obniżają  ciśnienie,  wykorzystywane  głównie  selektywne  β  – 
adrenolityki, bez aktywności wewnętrznej (z aktywnością mogą zwiększać śmiertelność): Atenolol, 
Metoprolol,  Esmolol  (b  krótki  czas  półtrwania,  dobry  po  zawałach),  Bisprolol.  Jedynym 
przeciwwskazaniem jest dusznica Prince-Metal'a i astma.

ANTAGONIŚCI KANAŁÓW WAPNIOWYCH: 
Hamują czynność kanałów wapniowych zależnych od potencjału L (o długim okresie otwarcia) 
oraz T (o średnim czasie otwarcia).  Kanały L składają się z α1 i  α2 będącą punktem uchwytu, 
antagoniści  kanałów  wapniowych  hamują  napływ  wapnia  zewnątrzkomórkowego  i  uwalnianie 
wapnia  z  organelli  wewnątrzkomórkowych.  Bezpieczne  w  długotrwałym  leczeniu,  mogą  być 
stosowane  we  współistniejącej  astmie,  cukrzycy,  chorobie  wieńcowej  i  naczyń  obwodowych. 
Stosowane w leczeniu nadciśnienia mają mały wpływ na serce: przeciwdziałają połączeniu wapnia 
z  kalmoduliną,  która  nie  aktywuje  fosforylacji  aktyny,  co  zmniejsza  siłę  skurczu,  w  układzie 
bodźcoprzewodzącym opóźniają ponowne otwieranie się kanałów wapniowych w odpowiedzi na 
aktywację. 

W leczeniu serca używamy: werapamil (zaparcia, nudności bóle głowy) i dilitiazem (stosowany w 
CHNS)  zwalniają  one  automatyzm  w  węźle  zatokowym  i  zwalniają  przewodzenie  w  węźle 
przedsionkowo-komorowym. 
W leczeniu nadciśnienia stosowane są te, które przede wszystkim rozkurczają tętnice obwodowe i 
wieńcowe, zmniejszając obciążenie następcze serca, dodatkowo wywołują odruchowe zwiększenie 
napięcia  układu  współczulnego  oraz  mogą  prowadzić  do  wzrostu  aktywności  układu  renina-
angiotensyna-aldosteron.

Pochodne dihydropirydyny:
Powinowactwo do kanałów wapniowych mięśni gładkich naczyń wykorzystywane w nadciśnieniu, 
migrenach, CHNS, chorobie Raynaux. Stosowane w postaciach o przedłużonym uwalnianiu:

• Nifedypina:  szybko i silnie rozszerza naczynia obwodowe, zmniejszając obciążenie lewej 
komory, nie działa antyarytmiczne, wchłania się szybko po podaniu doustnym (2-3minuty) 
po 20 działanie maksymalne. Daje uczulenia.

• Nimodypina  i  Nitrendypina:  działają  krótko,  silnie,  gwałtownie  posiadają  kinetykę 
nieliniową i efekt jest niezależny od dawki.  



• Amlodypina oraz Felodypina: działają zdecydowanie dłużej, można stosować raz na dobę, 
wpływają  korzystnie  na  mięsień  sercowy,  cofając  remodeling  (przerost  lewej  komory, 
przerost mięśniówki naczyń krwionośnych).  Działania niepożądane: bóle głowy, uczucie 
ciepła i zaczerwienienie skóry, kołatanie serca, nie wolna nagle odstawić (zjawisko odbicia) 

LEKI MOCZOPĘDNE: 

Bardzo  dobra  grupa  leków,  podaję  się  tiazydy  (hydrochlorotiazyd,  benzotiazyd,  cyklotiazyd, 
metylotiazyd) oraz tiazydopodobne (chlortalidon, indapamid, klopamid) mogą być kojarzone ze 
wszystkimi innymi lekami na nadciśnienie wada jest przeciwwskazanie w ciąży (z powodu niskiej 
wagi urodzeniowej) 

INHIBITORY KONWERTAZY ANGIOTENSYNY (ACE INHIBITORY): 

Renina powoduje odszczepienie angiotensyny I  od angiotensynogenu, która ma słabe działanie, 
jednak pod wpływem enzymu konwertującego przekształcana jest  w angiotensynę II,  która  jest 
czynnikiem bardzo silnie kurczącym naczynia. Angiotensyna II powoduje wzrost wnikania wapnia 
do komórek mięśniówki naczyń powodując ich skurcz, nasila uwalnianie amin katecholowych z 
rdzenia nadnerczy, zwiększa uwalnianie aldosteronu prowadząc do retencji wody i sodu i wzrostu 
wydalania potasu, ośrodkowo: zmniejsza napięcie nerwu błędnego zwiększa układu współczulnego. 
iACE są bardzo skuteczne w nadciśnieniu oraz w CHNS, w niewydolności mięśnia sercowego leki 
pierwszego rzutu, przedłużają życie, dają wyraźną poprawę, rozszerzają naczynia tętnicze i żylne 
(zmniejszenie obciążenia następczego i wstępnego), nie wpływają na gospodarkę węglowodanowa i 
tłuszczową, powodują po  kilku  miesiącach  stosowania  cofanie  się  remodelingu. Dają  efekt 
pierwszej  dawki  (podawana  wieczorem  na  leżąco  i  bardzo  mała)  Głównym działaniem 
niepożądanym jest  kaszel  (w  wyniku  hamowania  dodatkowo  enzymów  rozkładających  kininy 
(bradykininy, prostaglandyny) które pobudzają ośrodek kaszlu,  jest  on łatwo łagodzony poprzez 
podanie N-acetylocysteiny, bardzo rzadko prowadza do obrzęków naczynioruchowych np. obrzęku 
głośni  (zmiana  głosu),  hiperkaliemii,  są  zmodyfikowanymi  peptydami  mogą  więc  wywoływać 
alergię,  po  dużych  dawkach  mogą  dawać  uszkodzenia  nerek,  w I,  II,  III  trymestrze  powodują 
uszkodzenia płodu (rozszczepy, niedorozwój kończyn, przykurcze itd.). Działają podobnie różnią 
się T½, najczęściej się stosuje kaptopryl i enalapril do 4 razy na dobę. Podział:

• Związek i metabolity aktywne: kaptopryl

• Proleki: 

◦ enalapril i jego metabolit enalaprilan

◦ benzazepril i benzazeprilan

◦ perindopril (prestarium)

◦ hinapril

◦ cilazapril

• Nie ulegają przemianie w organizmie: lizynopril (lizynopryl)

ANTAGONIŚCI RECEPTORA ANGIOTENSYNOWEGO AT1 (SARTANY): 
Nie  wywołują  kaszlu,  działania  niepożądane  podobne  jak  w  inhibitorach,  skutecznością  nie 
dorównują inhibitorom, powinny być stosowane u osób nietolerujących iACE, mają udowodnioną 
skuteczność  kliniczną  jedynie  w  nadciśnieniu:  Losartan,  Salarazyna (zmodyfikowana 
angiotensyna bydlęca, stosowana parenteralnie), Telmisartan,



POZOSTAŁE STOSOWANE W LECZENIU SKOJARZONYM (SZCZEGÓLNE SYTUACJE):
• Aliskiren: antagonista reniny, 

• α  1  adrenolityki:  stosowane  przy  nadciśnieniu  w  leczeniu  skojarzonym  u  chorych  z 
nadciśnieniem  z  przerostem  gruczołu  krokowego.  Korzystnie  na  profil  lipidowy,  efekt 
pierwszej dawki. Należą tutaj: Prazeodym, Doksazosyna, Terazosyna

• działające  ośrodkowo:  stosowane  sporadycznie:  klonidyna (agonista  ośrodkowych 
receptorów  α2  i  słabo  rec.  imidazolowych)  stosowana  czasem  w  opornych  migrenach, 
Guanabenz, guanfacyna, metylodopa

• Ośrodkowi  agoniści  rec  imidazolowych  1  bardzo  słabi  agoniści  α2  dużo  mniej  działań 
niepożądanych niż  klonidyna,  skuteczni  obniżają  ciśnienie  bez wpływu na serce istnieje 
tendencja do łączenia z grupami głównymi:  Moksonidyna, Rilmenidyna co raz bardziej 
popularne.

• wpływające na pozazwojowe neurony adrenergiczne  Rezerpina:  dostępna w preparatach 
złożonych  wchłaniana  do  neuronów  adrenergicznych  gromadzi  się  w  pęcherzykach, 
początkowo dochodzi  do  wzrostu  ciśnienia,  a  po  2-3  dniach  do  spadku.  Działa  bardzo 
agresywnie,  może  spowodować  agresywne  zwolnienie  pracy  serca  i  spadki  ciśnienia, 
zmieniać przepływy nerkowe, a także senności zmęczenie, depresję, zawroty, bóle głowy.

• bezpośrednie  spazmolityki  w  wyjątkowych  okolicznościach:  dihydralazyna:  rozkurcza 
mięśnie  gładkie  tętnic  (agresywnie,  odruchowe  przyspieszenie  akcji  serca,  wzrost 
aktywności  mięśnia  sercowego  oraz  aktywności  układu  renina-angiotensyna-aldosteron, 
objawy niepożądane: toczeń rumieniowaty.  Należą tutaj też: todlarazyna, diazoksyd

• Minoksydyl:  lek ostatniej  szansy nie  wiadomo dokładnie jak działa,  rozszerza naczynia 
krwionośne, ma olbrzymi efekt pierwszej dawki, działaniem niepożądanym lub pożądanym 
jest nadmierne owłosienie gdyż stosowany jest także zewnętrznie w łysieniu łojotokowym 
(dodawany do szamponów, aby rozszerzać naczynia odżywiające cebulki włosowe.)

Nadciśnienie ze wskazań doraźnych:Nadciśnienie ze wskazań doraźnych:
Rozwarstwiający  tętniak  aorty,  encefalopatia  nadciśnieniowa,  zagrażający  udar  mózgu,  ostra 
lewokomorowa  niewydolność  na  tle  nadciśnienia,  świeży  zawał  serca,  ostra  niewydolność 
wieńcowa,  rzucawka  porodowa,  oraz  rozpatrywany  nieco  odrębnie  feochromocytoma,  czyli 
wszelkie  sytuacje  wymagające  natychmiastowego  obniżenia  ciśnienia,  używamy  następujących 
leków: 

• Azotany:  nitroglicerynę,  diazoksyd,  nitroprusydek sodu (podawany  najczęściej;  we 
wlewie dożylnym jest to standard)

• α1 adrenolityki: fentolamina

• α2 adrenomimetyki: urapidyl

• β adrenolityki: labetalol, esmolol, (w teście atenolol pewnie można też podać)

• blokery kanałów wapniowych ze szczególnym powinowactwem do naczyń:  nikardepina, 
Nifedypina, 

• iACE inhibitory konwertazy angiotensyny: kaptopryl, enalapril

• bezpośrednie spazmolityki: dihydralazyna, 

• antagoniści receptora dopaminowego: fenoldopam, 



NNIEDOKRWISTOŚĆIEDOKRWISTOŚĆ::    
Niedokrwistość niedobarwliwa, megaloblastyczna i inne: niedobór witamin np. B12, B6, K, kwasu 
foliowego,  żelaza.  Nadkrwistość:  zbyt  dużo  żelaza  i  czynników  morfotycznych  (czerwienica 
prawdziwa). Prawidłowe stężenie żelaza to 16 mg% u kobiet 14 mg%. Erytrocyty w ustroju żyją ok 
120dni,  płytki  krwi  od  7-10  dni,  granulocyty  24h,  limfocyty  4-5  dni  limfocyty  długo  żyjące 
miesiące a nawet lata. Rozpad starych odbywa się w śledzionie, nowe powstają w szpiku. Osocze 
składa się z: woda, białka, sole mineralne, enzymy, hormony, witaminy. Krwinki czerwone mają za 
zadanie usuwanie CO2 i transport tlenu. W krwiotworzeniu najważniejszą rolę odgrywa żelazo, ale 
też  witaminy  i  hormony:  erytropoetyna  wytwarzana  w  nerkach  (oraz  w  wątrobie  w  życiu 
płodowym), w niedoborze któregoś ze składników rozpoznajemy niedokrwistość niedoborową. 

Niedokrwistość z niedoboru żelaza: Niedokrwistość z niedoboru żelaza: 
Najczęstsza.  Żelazo  wchodzi  w  skład  ferroprotein:  hemoglobiny  i  mioglobiny,  cytochromy, 
katalazy, peroksydazy. Zwykła dieta zawiera od 10-20 mg żelaza, wchłania się ono w około 10% co 
zapobiega  niedoborom.  Niedobór,  może  być  spowodowany nadmierną  utratą  (krwawienia  w p. 
pokarmowym, miesiączkowe), zmniejszonym dowozem, zwiększonym zapotrzebowaniem (ciąża, 
karmienie piersią dodatkowo 1mg-24h), zwiększona utrata (w prawidłowych warunkach ok 1mg na 
dzień).  W okresie  ciąży,  intensywnego wzrostu itp  zwykła dieta  nie  pokrywa zapotrzebowania. 
Niedobór prowadzi do niewydolności wielonarządowej.

Leczenie rozpoczynamy doustnymi preparatami  żelaza (bursztynianu, glutaminianu, siarczanu, 
mrówczanu) są jednakowo skuteczne i dobrze tolerowane, jeżeli dawka nie przekracza 200mg/24h 
u osób dorosłych i 2mg/kg/24 godziny u dzieci. Zasadą jest podawanie dawek maksymalnych, lecz 
dobrze tolerowanych. Wyrównanie następuje po 2-3 miesiącach, po czym należy kontynuować do 6 
miesięcy  (uzupełnić  rezerwy  tkankowe).  Wchłanianie  jest  lepsze,  gdy  przyjmujemy  je  między 
posiłkami,  a  tolerancja  jest  lepsza  po  posiłku,  wchłanianie  utrudniają:  szczawiany,  białko  jaj  a 
ułatwiają kwas askorbinowy i fruktoza. Odpowiednia dieta polegająca na zmniejszeniu ilości mleka 
i mąki oraz ich przetworów i zwiększeniu produktów mięsnych, ryb i zielonych roślin. Preparaty o 
powolnym uwalnianiu są lepiej tolerowane. Od 3 dnia przyjmowania obserwuje się wzrost stężenie 
hemoglobiny we krwi.  Objawy niepożądane: utrata łaknienia, bóle brzucha, nudności, wymioty, 
biegunka lub zaparcia.  
Około  10% chorych  wymaga  stosowania  preparatów parenteralnych  w wyniku:  upośledzonego 
wchłaniania  preparatów,  nietolerancji  preparatów  doustnych,  przewlekłej  utraty  krwi  przy 
niemożności  usunięcia  przyczyny,  odmowy  przyjmowania  doustnego,  niedoboru  znacznego  w 
późnym okresie ciąży.  Stabilizowane koloidalne związki kompleksowe soli sodowej cukrzanu 
żelazowego, wodorotlenku żelazowe, sorbitolu, kwasu cytrynowego lub glukonianu sodowo-
żelazowego. Podawanie dożylne wymag pewnych warunków: powolne wstrzykiwanie, podawanie 
niepełnych dawek leku na początku leczenia (¼ 1/3), nie łączymy preparatu z innymi lekami, nie 
podajemy osobom gorączkującym, z niewydolnością wątroby, nerek i chorobami alergicznymi.

Dają  dość  groźne  objawy  niepożądane,  preparaty  domięśniowe:  nacieki  i  ból  w  miejscu 
wstrzyknięć,  z  powodu  powolnego  wchłaniania,  długotrwałe  przebarwienia,  powiększenie 
pachwinowych węzłów chłonnych, po podaniu dożylnym bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie 
skóry, przyspieszenie czynności serca, nadmierne pocenie, spadek ciśnienia, wymioty, bóle brzucha, 
dreszcze, gorączka, duszność, sinica.  



Niedokrwistość megaloblastyczna z niedoboru vit. B12 lub kwasu foliowego.Niedokrwistość megaloblastyczna z niedoboru vit. B12 lub kwasu foliowego.
Spowodowane zaburzeniami syntezy DNA (w komórkach krwiotwórczych) w której biorą udział 
(synteza  puryn  i  pirymidyn,  synteza  DNA  i  RNA).  W wyniku  ich  niedoboru  pojawiają  się 
nieprawidłowe krwinki czerwone tzw megalocyty. Witamina B12 syntetyzowana jest w przewodzie 
pokarmowym  niektórych  zwierząt,  człowiek  musi  ją  otrzymać  z  pożywieniem,  jej  źródłem  są 
produkty zwierzęce, szczególnie wątroba, dieta dostarcza od 20-30 µg co pokrywa zapotrzebowanie 
dzienne  wynoszące  od  5-10µg,  rezerwy  tkankowe  wynoszą  około  5mg  co  pokrywa 
zapotrzebowanie na około 3lat, główna ich część znajduje się w wątrobie od 1 do 2 mg. Vitamina 
B12  wchłania  się  w  wyniku  transportu  czynnego  w  jelicie  cienkim,  wymagającego  istnienia 
czynnika  wewnętrznego  apoerytroiny  (glikoproteina),  wydzielany  jest  on  przez  komórki 
okładzinowe.  Kompleks  czynnik  wewnętrzny  witamina  B12  w  obecności  jonów  Ca  w  pH 
obojętnym wiąże się z receptorami na kom nabłonka jelita krętego, dostaje się do wnętrza komórki i 
ulega rozpadowi, czynnik wewnętrzny rozpada się w komórkach błony śluzowej a Vit B12 przenika 
do krwi gdzie  jest  wiązana przez transkobalamine I  II  III.  Transkobalamina I  i  III  pochodzą z 
granulocytów a  II  z  makrofagów,  kom wątroby i  jelit.  Wrodzony  niedobór  transkobalaminy II 
prowadzi do ciężkiej niedokrwistości megaloblastycznej. Stężenia transkobalaminy I i II zwiększają 
się  w  białaczkach  i  czerwienicy  prawdziwej.  Wykonujemy  badanie  krwi  z  rozmazem  i  test 
Schillinga (wchłanianie Vit B12) i wydalanie kwasu metylomalonowego po obciążeniu metioniną. 
Niedobór  Vit  B12 może prowadzić  do  demielinizacji  powrózków rdzenia  kręgowego,  niedobór 
wynika z diety jarskiej, niedostatecznego wydzielania czynnika wewnętrznego (Wilsona – Birmera 
– niedokrwistość) oraz z niedoboru transkobalaminy II. 
Witamina  ta  źle  wchłaniania  się  z  przewodu pokarmowego,  dlatego stosujemy ją  w podaniach 
domięśniowych  lub  głębokich  podskórnych,  preparaty  doustne  stosowane  są  tylko  w  celu 
uzupełnienia niedoborów pokarmowych i u osób ze zwiększonym zapotrzebowaniem, podaje się ją 
w dawce 1 mg przez 2 tygodnie, i taką samą dawkę raz w miesiącu do końca życia chorego. 

W wyniku niedoboru kwasu foliowego: dzienne zapotrzebowanie to około 100µg, co pokrywa 
zwykła dieta zawierająca od 300 do 400µg, zapasy wynoszą od 5 do 1-10mg, zapotrzebowanie 
wzrasta w okresie ciąży (ok 400µg) i karmienia piersią (około 300µg). Do niedoboru prowadzi: 
niedowóz,  alkoholizm,  marskość  wątroby,  upośledzone  wchłanianie  jelitowe,  zespoły  złego 
wchłaniania, resekcja jelita cienkiego, zwiększone zapotrzebowanie, niedokrwistość hemolityczna, 
nowotwory, stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych. Zaburzenia metabolizmu kwasu, 
stosowanie  antagonistów  kwasu:  metotreksatu,  stosowanie  trimetoprimu  i  innych.  Preparaty 
acidum folicum, leucofolin i inne. 

Nadkrwistość: Nadkrwistość: 
Czerwienica  prawdziwa,  charakteryzuje  się  zwiększeniem  hematokrytu,  ↑objętości  masy 
czerwonokrwinkowej, hiperplazją szpiku, i splenomegalią. Stosuje się metody leczenia: upusty krwi 
oraz hamowanie czynności szpiku przez hemoterapię i radioterapię. 

Cytostatyki: hydroksykarbamid, tipobroman, 
Leki alkilujące: bisulfat, chlorambucil, cyklofosfamid

Kwas  acetylosalicylowy  i  inne  leki hamujące  tworzenie  się  skrzepy:  Cyproheptadyna, 
cholestyraminę, hydroksydyna ?



Niedokrwistość aplastyczna: Niedokrwistość aplastyczna: 
Objaw niewydolności szpiku, wyrażający się w 95% aplazją wszystkich elementów szpikowych w 
pozostałych kalcytopenia czyli uszkodzenie układu czerwonokrwinkowego, wywołana: 

• czynnikami  fizycznymi:  promieniowanie  jonizujące,  czynniki  chemiczne,  czterochlorek 
węgla, naftalen, benzen, 

• leki: chloramfenikol, sulfonamidy, sole złota, cytostatyki, 

• czynniki biologiczne: wirusy, choroby nowotworowe, choroby wątroby śledziony i nerek 
oraz zaburzenia immunologiczne tworzenie się przeciwciał. 

Leczenie  substytucyjne:  przetaczanie  masy  krwinkowej,  gdy  niedokrwistość  powoduje 
niedotlenienie.  Podajemy koncentraty krwinkowe w objawach skazy krwotocznej,  zagrażającym 
wylewem śródczaszkowym. Koncentraty granulocytowe w zakażeniach bakteriami G- opornymi na 
antybiotykoterapię oraz stosujemy: 

• leki pobudzające szpik: androgeny i steroidy: nandrolon,

• sterydy  anabolizujące:  testosteron  i  jego  pochodne.  Objawy niepożądane:   retencja 
płynów, uszkodzenie wątroby, wirylizacja u kobiet. 

Z braku witaminy C: Z braku witaminy C: 
Bolesność stawów, rozpulchnienie dziąseł,  braki w uzębieniu, osteoporoza, zaburzenia widzenia, 
endokrynologiczne, neurologiczne, parestezje, szkorbut czyli gnilec.

Z braku witaminy B2: Z braku witaminy B2: 
skórne  zmiany  typu  zapalenia,  w  obrębie  warg,  twarzy,  moszny,  zmiany  na  śluzówce  języka, 
rogówki związane z rozrostem naczyń włosowatych.

Z braku Vit A: Z braku Vit A: 
kurza  ślepota,  zmiany  czynności  rogówki  i  spojówki,  plamka  Bidota,  zmiany  w  drogach 
oddechowych, żółciowych, moczowych, zwiększona podatność na infekcje, osłabienie mięśniowe i 
osteoporoza. 

Z braku Vit B1: Z braku Vit B1: 
pirofosforan tiaminy – brak powoduje: Zaburzenia układu naczyniowego, wzmożona czynności i 
przerost serca, obrzęki, zaburzenia czuciowe i ruchowe, spadek masy ciała. 

Z braku Vit E: Z braku Vit E: 
Dotyczy osób młodych z zaburzeniami wchłaniania. 



KKRZEPNIĘCIERZEPNIĘCIE  KRWIKRWI::    
Krzepnięcie  jest  procesem  naturalnym,  jednak  zwiększona  krzepliwość  może  stanowić  stan 
zagrożenia  życia,  zakrzep  na  blaszce  miażdżycowej  może  spowodować  zawał,  jeśli  jest 
umiejscowiony w naczyniach wieńcowych;  zator  żylny może zostać przemieszczony do tętnicy 
płucnej i wywołać zatorowość płucna. 
Uszkodzenia  naczynia  →  skurcz  naczyń  →  zaczopowanie  płytkami  krwi  →  uruchomienie 
wolniejszych procesów krzepnięcia odbywającego się na powierzchni płytek krwi przylegających 
do  miejsca  uszkodzenia  ściany  naczyń.  Następuje  kaskadowa  aktywacja  kolejnych  czynników 
krzepnięcia,  zaktywowane  są  oznaczane  jako  „a”.  Zewnątrzpochodne:  na  zewnątrz  naczynia 
czynnik III tkankowy aktywuje VII trwa to kilka sekund, następnie dochodzi do aktywacji drogi 
wewnątrzpochodnej:  wolniej  w  ciągu  kilku  minut  od  uszkodzenia  naczynia;  zostaje 
zapoczątkowana,  gdy  czynnik  XII  zetknie  się  z  powierzchnią  uszkodzonego  naczynia  (nagim 
kolagenem), co prowadzi do kaskadowej aktywacji kolejnych czynników, przy udziale jonów Ca2+, 
które  prawdopodobnie  umożliwiają  adhezję  czynników  krzepnięcia  do  powierzchni  lipidów. 
Pierwszy etap kończy się aktywacją czynnika X powstaje czynnik Xa. Drugi polega na aktywacji 
protrombiny  przez  Xa  w  wyniku  czego  powstaje  trombina.  Trzecim  etapem  jest  aktywacja 
fibrynogenu przez trombinę w wyniku czego powstają monomery fibryny, monomery polimeryzują 
samoistnie wytwarzając włóknik (fibrynę nierozpuszczalną) jest to stabilizacja skrzepu. 

Jednym z mechanizmów zapobiegających nadmiernemu krzepnięcia jest fibrynoliza czyli proces 
enzymatycznego rozkładu skrzepu: na nieaktywny plazminogen działają aktywatory plazminogenu, 
powoduje to powstanie plazminy, enzymu proteolitycznego rozkładającego skrzep. Aktywatorami 
plazminogenu  są  tkankowy  aktywator  występujący  w  śródbłonku,  urokinaza  w  nerkach,  oraz 
aktywatory  egzogenne,  streptokinaza,  dornaza.  Drugim  układem  są  inhibitory  krzepnięcia: 
antytrombina III, tworząca kompleks z trombiną i innymi proteazami serynowymi (np. Xa) przez co 
hamuje  kaskadę  powstawania  skrzepu.  Inhibitorami  są  tez  białko  C  oraz  S.  Istnieje  też  układ 
fagocytujący, monocytowo-makrofagowy mający za zadanie rozkładać skrzepy. 
Do aktywacji płytek krwi dochodzi w wyniku ich zetknięcia z kolagenem, lecz także samoistnie, 
powstające skrzepy mogą zbyt agresywnie przyrastać, w związku z tym przy każdym uszkodzeniu 
śródbłonka, zdrowy śródbłonek wytwarza tlenek azotu (NO), i prostacyklinę które hamują adhezję 
płytek do jego powierzchni. 

W uszkodzonym śródbłonku dochodzi do oddziaływania glikoproteiny GP1 na błonie trombocytów 
z czynnikiem von Winderbranta znajdującym się w śródbłonku następuje 1 etap adhezja płytek. 
Następnie w wyniku interakcji GP6 na błonie trombocytów z kolagenem uszkodzonego śródbłonka, 
dochodzi do aktywacji płytek krwi i wytwarzania tromboksanu, Txa2, serotoniny i ADP. Kolejnym 
etapem jest zmiana postaci płytek, dochodzi do zmiany aktywności glikoproteiny 2B3A w błonie 
trombocytów  dzięki  czemu  uzyskują  one  powinowactwo  do  fibrynogenu  i  dochodzi  do 
usieciowania płytek czyli do agregacji.  

Leki przeciwzakrzepowe (Antykoagulanty): Leki przeciwzakrzepowe (Antykoagulanty): 
Głównym  zastosowaniem  jest  ograniczenie  możliwości  tworzenia  świeżych  skrzepów  oraz 
powiększania się istniejących, leki te są wykorzystywane w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy żył 
głębokich, profilaktyce zakrzepicy na sztucznych zastawkach, po operacjach naczyniowych oraz w 
celu leczenia miażdżycowego niedokrwienia kończyn i nadkrzepliwości.



PODAWANE POZAJELITOWO

• Heparyna:  należy  do  anionowych  mukopolisacharydów kwaśnych,  glikozoaminoglikan, 
występuje  w  organizmie  w  zasadowych  ziarnistościach  komórek  tucznych,  w  wątrobie, 
płucach,  błonie  śluzowej  jelit.  Otrzymywana  z  tkanek  zwierzęcych  płuc  wołu,  błony 
śluzowej  jelit  świń.  Mechanizm  działania:  przede  wszystkim  poprzez  aktywację 
antytrombiny III, która tworzy nieodwracalny kompleks z trombiną oraz innymi czynnikami 
co  zapobiega  rozkładowi  fibrynogenu  i  powstaniu  skrzepu,  heparyna  przyspiesza  1000 
krotnie  proces  aktywacji  antytrombiny.  Hamuje tworzenie  trombiny,  jest  wychwytywana 
przez  makrofagi  i  komórki  śródbłonka,  będąc  anionem  powoduje  nagromadzenie  się 
ujemnego  ładunku  na  powierzchni  komórki  zapobiegając  tworzeniu  się  przyściennych 
zakrzepów. Aktywność wyrażana jest w jednostkach międzynarodowych 1mg → 100 do 130 
jednostkom międzynarodowych. Jeden z najlepszych leków działający natychmiast.

Wskazania:  zakrzepica  żył  głębokich,  zatorowość  płucna.  Aktywna  jedynie  po  podaniu 
pozajelitowym,  dożylnie,  podskórnie  i  wziewnie,  występuje  w  postaci  soli  sodowych, 
wapniowych i magnezowych, rozkładana przez heparynaze wątrobową i wydalana w postaci 
mało aktywnej nie przechodzi przez łożysko. 
Posiadamy  heparyny  niefrakcjonowane  np.  Natriparyne  oraz  nowsze  frakcjonowane 
drobnocząsteczkowe,  np.  Certoparyna,  Dalteparyna,  Enoksaparyna,  Nadroparyna: 
mają one masę cząsteczkowa poniżej 6kDa a niefrakcjonowane 10 do 15 kDa. Heparyny 
małocząsteczkowe  wykazują  lepsza  dostępność  biologiczną,  są  wolniej  eliminowane, 
łatwiejsze w monitorowaniu wpływu na krzepnięcie, podawane podskórnie. W profilaktyce 
niefrakcjonowaną  podajemy  3x  na  dzień,  frakcjonowane  1  raz  na  dzień,  w  przypadku 
istniejącego zakrzepu niefrakcjonowaną podajemy dożylnie w dużych dawkach. 

Działania niepożądane: krwawienia, alergiczne, małopłytkowość, po dłuższym stosowaniu 
osteoporoza, hiperaldosteronizm oraz wyłysienie, powikłania występują znacznie rzadziej 
po frakcjonowanych. Jeśli dojdzie do powikłań to  heparynę neutralizujemy siarczanem 
protaminy w  stosunku  1:1.   Dorosła  osoba  otrzymuje  około  500  jednostek  na  dobę, 
podskórnie najlepiej w postaci soli wapniowych lub magnezowych gdyż rzadziej powstają 
po nich wynaczynienia. 

◦ Fondaparinux będący  syntetyczną  heparyną  hamującą  wybiórczo  czynnik  Xa 
podawana w profilaktyce przeciwzakrzepowej  po operacjach ortopedycznych zamiast 
heparyn drobnocząsteczkowych 

◦ Danaparoid:  heparynoid,  mieszanina  glikozoaminoglikanow  nieheparynowych 
otrzymywany z błony śluzowej jelit świń oddziałuje na czynnik Xa. 

• Hirudyna:  polipeptyd,  wydzielany  przez  gruczoły  ślinowe  pijawki  lekarskiej,  obecnie 
otrzymywana  na  drodze  inżynierii  genetycznej,  jest  ona  bezpośrednim  inhibitorem 
trombiny. Stosowana w profilaktyce i leczeniu zakrzepicy. 

◦ Lepirudyna i  Desirudyna: zrekombinowana hirudyna, nie są one lepsze od heparyny, 
wskazane u chorych z małopłytkowością poheparynową. 



PODAWANE DOUSTNIE

Antagoniści witaminy K     
Potrzebnej  w  wątrobie  do  syntezy  czynników  krzepnięcia  między  innymi  II;   VII;   IX  i  X 
odpowiada za wytworzenie kwasu gamma-karboksyglutaminowego umożliwiającego wiązanie się 
przy udziale jonów Ca z fosfolipidami umożliwiając aktywację krzepnięcia. Przy braku witaminy K 
są  one  niepełnowartościowe  i  nie  aktywują  procesów  krzepnięcia.  Związki  te  mają  podobną 
budowę do Vit K i blokują jej receptory w wątrobie. Działanie rozwija się powoli gdyż muszą się 
wyczerpać zapasy  czynników krzepnięcia.  Różnią  się  siła  i  czasem działania,  dawka dobierana 
bardzo indywidualnie kiedyś pod kontrolą czasu protrombinowego (normalnie 12 do 14 sekund, po 
podaniu powinien 2-3 krotnie wydłużyć się), obecnie stosuje się współczynnik INR uwzględniający 
czułość metody optymalna wartością u osób leczonych to 2 do 3.  Działania niepożądane: przy 
dobrym dawkowaniu są rzadkością: krwawienie znoszone przez podanie Vit K w stanach nagłych, 
czynniki brakujące uzupełnianie bezpośrednio przez transfuzję krwi/koncentratów trombinowych, 
teratogenne  przeciwwskazane  w  ciąży,  stosowane  w  profilaktyce  powikłań  pooperacyjnych, 
wymiany zastawek i innych, leczenie przeciwzakrzepowe rozpoczyna się od podawania heparyny a 
dopiero po kilu dniach podaje się doustne antykoagulanty. Istotne są liczne interakcje: nasilają ich 
działanie:  NLPZ,  antybiotykoterapia,  zmniejszają  ich  działanie:  barbiturany,  doustne  leki 
antykoncepcyjne i dieta bogata w rośliny zielone. 

• Pochodne hydroksykumaryn: 

1. acenokumarol: t ½ do 36 godzin
2. dikumarol

3. cyklokumarol

4. fenoprokumarol  t  ½  do  150 
godzin

5. warfaryna t ½ do 40 godzin

• Pochodne  indandionu  stosowane  coraz  rzadziej  ze  względu  na  działania  niepożądane, 
wyróżniamy tutaj: fenandion, difenadnion

Leki Trombinopodobne  , leki defibrynujące:   
Udając  trombinę  działają  na  fibrynogen  powodując  powstanie  nieprawidłowych  monomerów 
fibryny,  te  ulegając  polimeryzacji  nie  posiadają  wiązań  krzyżowych  i  są  łatwo  trawione  przez 
plazminę, w związku z czym dochodzi do zmniejszenia stężenie fibrynogenu we krwi a skrzepy 
łatwo ulegają lizie. Podawane dożylnie nie mają przewagi nad heparyną. Należą tuatj:  Ankrod: 
enzym z jadu węża malajskiego oraz Batroksobina: enzym z jadu węża amerykańskiego.

Aktywatory plazminogenu, leki trombolityczne:     
Aktywują  układ  fibrynolityczny:  używane  w  celu  rozpuszczania  skrzepów,  powodują  zmianę 
plazminogenu w plazminę,  która  trawi skrzep,  wskazane w chorobach zakrzepowo-zatorowych, 
czyli jedną z najczęstszych przyczyn zgonów: świeży zawał serca (podanie dożylne w ciągu 12 
godzin  zmniejsza  śmiertelność,  działanie  tym  korzystniejsze  im  wcześniej  podamy  lek,  lepsza 
skuteczność uzyskuje się podając przed nimi małe dawki aspiryny), zator tętnicy płucnej, zatory i 
zakrzepica żył głębokich lub tętnic. Leczenie trombolityczne prowadzi się przez 12 do 72 godzin a 
następnie  podaje  się  antykoagulanty:  heparynę  przez  5-10  dni  po  czym  przechodzi  się  na 
antykoagulanty doustne. Powikłania: krwawienie, odczyny alergiczne, gorączka. 

• Streptokinaza:  białko  streptococcus  β-hemolizującego,  u  większości  ludzi  występują 
przeciwciała anystreptokokowe, więc na początku leczenia podajemy większą dawkę alby 
wysycić przeciwciała, często po podaniu występują objawy alergiczne. 



• Acylowany kompleks streptokinazy z plazminogenem: zablokowane centrum aktywne 
plazminogenu grupą acylową jest on nieaktywny, aktywacja następuje dopiero po podaniu 
dożylnym i związaniu się leku z fibryną w skrzepie. 

• Urokinaza:  bezpośredni aktywator plazminogenu: otrzymywana z hodowli komórek nerki 
ludzkiej,  dzięki  czemu  organizm  nie  wytwarza  przeciwciał  przeciwko  urokinazie. 
Prekursorem  także  podawanym  jest  prourokinaza,  otrzymywana  na  drodze  inżynierii 
genetycznej, działa ona wybiorczo na plazminogen w skrzepie.

• Tkankowy aktywator plazminogenu:  brak reakcji alergicznych, uwalniany naturalnie w 
śródbłonku pod wpływem uderzeń przepływającej krwi, otrzymywany na drodze inżynierii, 
działa wybiórczo na plazminogen w skrzepie. 

• Alteplaza: zrekombinowany, ludzki tkankowy aktywator plazminogenu t ½ 2-3 minuty. 

• Tenekteplaza:  rekombinowany,  ludzki  tkankowy  aktywator  plazminogenu;  odmiana 
alteplazy w której otrzymano dłuższy czas półtrwania t ½ 30 minut

Hamujące COX:

• Aspiryna:  w  dawkach  nie  dających  działań  niepożądanych  ale  blokujących  COX  w 
płytkach krwi nieodwracalnie blokuje wytwarzanie tromboksanu A2. 

• Indobufen odwracalnie hamujący COX

Antagoniści ADP: 
Hamują aktywację płytek przez ADP uniemożliwiając ekspresję receptora glikoproteinowego 2B3A 
na powierzchni płytek, zapobiegając ich usieciowaniu. Nieodwracalnie blokują aktywność płytek. 
Należą  tutaj:  Tiklopidyna  stosowana  w neutropenii  i  trombocytopenii,  Klopidogrel  jest  dużo 
bezpieczniejszy

Antagoniści 2B3A 
Stosowane parenteralnie w warunkach klinicznych: hamują białko wiążąca fibrynogen zmniejszając 
usieciowanie przez mostki. Zaliczamy tutaj: Abciksymab (Abciksimab) !, Tirofiban, Eptifibatid

KKOLOKWIUMOLOKWIUM IV IV    

TTARCZYCAARCZYCA::    
Tyroksyna  powstaje  z  tyroniny  i  jodu.  Tyronina  jest  jodowana  w  pozycji  3  i  5  powstaje 
dijodotyronina,  której  2  cząsteczki  łączą  się  ze  sobą  tworząc  tyroksynę.  W tarczycy  tyroksyna 
połączona  jest  z  tyreoglobuliną,  w  czasie  uwolnienia  z  komórek  tarczycy  odłącza  się  od 
tyreoglobuliny  i  łączy  z  białkami  osocza;  tam  odłącza  1  atom  jodu  z  pozycji  5  i  powstaje 
trijodotyronina  o  dużo  większej  aktywności.  Zarówno  tyroksyna  jak  i  trójjodotyronina  jest 
rozkładana przez deaminację. Tarczyca regulowana jest przez podwzgórze, które reguluje czynność 
tylnego płata  przysadki.  Podwzgórze  wydziela  tyreoliberynę i  tyreostatynę natomiast  przysadka 
wytwarza  TSH  (hormon  tyreotropowy).  Sprzężenie  ultrakrótkie:  zwiększenie  wydzielania 



tyreolibeliny  hamuje  podwzgórze  powodując  zmniejszenie  jej  wytwarzania.  Sprzężenie  krótkie: 
Zwiększenie  stężenie  TSH  powoduje  zahamowanie  produkcji  tyreoliberyny  przez  podwzgórze. 
Sprzężenie długie: zwiększone stężenie tyroksyny i trójjodotyroniny hamuje czynność podwzgórza 
(tyreoliberyna) i przysadki (TSH).

Leki działające jak hormony tarczycy: Leki działające jak hormony tarczycy: 
Zwiększają przemianę metaboliczną, zużycie tlenu, substancji energetycznych, temperaturę, poziom 
glukozy  we  krwi,  obniżają  stężenie  cholesterolu  przyspieszając  jego  przemianę  do  kwasów 
żółciowych,  zwiększają  ilość  wolnych  kwasów  tłuszczowych  i  pojemność  minutową  serca, 
przyspieszają krążenie, akcję serca i zużycie tlenu przez serce, rozszerzają naczynia krwionośne 
skóry, zwiększają napięcia układu współczulnego (rozszerzenie źrenicy), przesączanie kłębuszkowe 
i wydzielanie moczu, wpływają na OUN: 
Objawy przedawkowania: podwyższona ciepłota ciała, drżenia mięśniowe, zaburzenia przewodu 
pokarmowego (biegunka), tachykardia.

1. Trijodotyronina i  lewotyroksyna stosowane w niewydolności tarczycy (niedoczynności). 
Pierwszym  preparatem  była  tyroidyna  (suszona  tarczyca  bydlęca)  teraz  stosuje  się 
lewotyroksynę,  która  dobrze  się  wchłania  z  przewodu  pokarmowego,  krąży  związana  z 
białkami  jak  naturalny  hormon  przekształcana  jest  do  trijodotyroniny,  działanie 
terapeutyczne  po  1-2  tygodniach  terapii,  utrzymuje  się  2-3  tygodnie  po  odstawieniu. 
Liotyronina syntetyczny odpowiednik trijodotyroniny, działa silniej, szybciej ale krócej od 
lewotyroksyny. W lecznictwie stosuje się najczęściej lewotyroksynę. 
Wskazania:  niedoczynność  gruczołu  tarczowego:  Kretynizm  (niedorozwój  umysłowy  i 
fizyczny)  w  razie  niedoboru/niedoczynności  we  wczesnym  dzieciństwie  i  czasie  ciąży 
objawia się: karłowactwem, nadętą twarzą, dużym językiem, suchą skórą. Obrzęk śluzowaty 
w wyniku niewydolności u osób dorosłych: uogólniony, podskórne złogi śluzowate (kwas 
hialuronowy i mukopolisacharydy), spowolnienie umysłowe, fizyczne, sucha, gruba skóra, 
łamliwość  paznokci,  wypadanie  włosów,  zaburzenia  w  obrazie  krwi,  brak  miesiączki. 
Usuniecie tarczycy tyreoidoktomia, zespół Hashimoto (przewlekłe zapalenie tarczycy), do 
leczenia wola. Czasem podajemy w nadczynności razem z lekami hamującymi czynność 
tarczycy aby powstrzymać rozwój wola.

Działania niepożądane:  w  dawkach  leczniczych:  objawy  CHNS,  kołatanie  serca, 
przyspieszenie metabolizmu, chudnięcie, bóle mięśni szkieletowych (zmieniona przemiana 
glukozy  i  białek),   biegunka.  W  dużych  dawkach:  chudnięcie,  niepokój,  bezsenność, 
cukromocz, zaostrzenie choroby wieńcowej, wzrost ciśnienia, zaburzenia miesiączkowania. 
Dawki dobierane są indywidualne i zaczynamy od małych dawek.
Przeciwskazania: CHNS (zaostrzenie i mocna choroba), zaburzenia rytmu, zawał mięśnia 
sercowego, zapalenie mięśnia sercowego.

Interakcje:  Zmniejszenie  działania  insuliny i  leków przeciwcukrzycowych, podwyższają 
działanie  pochodnych  kumaryny  (zwiększają  działanie  przeciwzakrzepowe).  Salicylany, 
furosemid mogą wypierać tyroksyny z połączeń białkowych, zwiększenie działania leków 
sympatykomimetycznych oraz glikozydów, zwiększają reakcje organizmu na TPLD. 



Leki przeciwtarczycowe (Leki przeciwtarczycowe (    tyreostaticatyreostatica    ): ):     
Zmniejszają  stężenie  tyroksyny,  co zwiększa wydzielania  TSH, co powoduje rozrost  gruczołu i 
pojawienie  się  wola  (przeciwdziałają  małe  dawki  leków  na  niedoczynności).  Ogólne  objawy 
nadczynności: tachykardia, wzrost ciśnienia, chudnięcie, agresywne zachowanie, zmiany nastroju. 
Choroba  Gravesa-Basedova:  wole,  wytrzeszcz  oczu,  chudniecie,  częstoskurcz,  nadmierna 
potliwość, większa pobudliwość nerwowa, drżenia mięśniowe, często w surowicy rozpoznaje się 
pozaprzysadkowy czynnik pobudzający tarczycę do pracy (LATS). 

 1 Tioamidy:  hamują  jodowanie  tyreoglobuliny  (powstawanie  tyrozyny),  hamują  utlenianie 
jodków do wolnego jodu. Wskazane w niedoczynności zwłaszcza gdy wole jest małe oraz 
przed zabiegiem usunięcia części lub całej tarczycy.  Działania niepożądane: (takie same 
mają pochodne imidazolu):

1. Propylotiouracyl: najczęściej stosowany; efekt po kilku tygodniach 100mg co 8 godzin. 
Dobrze tolerowany, najczęstszymi objawami niepożądanymi są wysypki skórne, utrata 
włosów i zmiany pigmentacji, może powodować utratę smaku. 

2. Metylotiouracyl

3. Benzylotiouracyl
 2 Pochodne imidazolu. Hamują tworzenie mono i dijodotyrozyny, tworzenie tyroksyny jak i 

trijodotyroniny:  Działanie  podobne  do  tioamidów,  ale  silniejsze,  podawana  doustnie, 
zaczynając od większej dawki po uzyskaniu poprawy dawkę się zmniejsza. 

1. Tiamazol (najważniejszy)
2. Karbimazol

3. 2-merkaptotiazolidyna
Jod zmniejsza ich działanie, brak jodu nasila, (u osób mieszkających nad morzem stosujemy 
inne   dawkowanie).  Działania niepożądane  (dotyczą  też  tioamidów):  uczulenia, 
nadwrażliwość,  agranulocytoza,  wole,  wytrzeszcz  ???, zaburzenia  miesiączkowania, 
zwiększenie  masy  ciała,  nudności,  wymioty,  gorączka,  bóle  głowy.  Zbyt  duże  dawki 
tiamazolu mogą  powodować  niedoczynność/przerost  wieloguzkowy  tarczycy. 
Przeciwskazania: w  ciąży  kategoria  D  (uszkodzenia  płodu),  duży  przerost  tarczycy 
zwłaszcza  z  uciskiem  na  tchawicę.  Wskazania:  leczenie  nadczynności:  tiamazol  przed 
podaniem jodu radioaktywnego. 

 3 Dijodotyrozyna:  podając dijodotyrozynę powodujemy zmniejszenie metabolizmu poprzez 
hamowanie wydzielania TSH, działanie hamujące na tarczycę. JAK Z METABOLIZMEM!!

 4 Jod:  Na  kilogram  kupowanej  soli  przypada  od  1-10  mg  jodku  sodu.  Mała  dawka 
jednokrotna nie wpływa na funkcjonowanie, jednak wielokrotne małe dawki mogą wywołać 
nadczynność tarczycy. Wielokrotne podawanie dużych dawek jodu powoduje hamowanie 
nadczynności tarczycy, ale tylko u osób z nadczynnością tarczycy. Preparatu jodu powodują 
zaburzenia  przewodu  pokarmowego,  w  okulistyce  używane  do  leczenia  zmętnień  ciała 
szklistego  i  soczewki.  Stosowane  w  przygotowaniu  to  tyroidoktomii,  zmniejszają 
unaczynienie gruczołu ułatwiając operację: Fucus vesiculosus, Płyn lugola

◦ jod promieniotwórczy:  w lecznictwie J131 o czasie t1/2 8 dni dożylnie albo doustnie w 
postaci  jodku  sodu,  wbudowywany  do  aminokwasów  magazynowany  i  wolno 
uwalniany,  powoduje  promieniowanie  β  działające  niszcząco  na  gruczoł  tarczowy, 
zmniejsza gruczoł tarczycy, stosowany w nadczynności i w leczeniu nowotworów. W 
diagnostyce wykorzystujemy J132 o t ½ = 2h.



 5 Inhibitory jonowe:  zapobiegają  gromadzeniu  jodu  w  gruczole:  nadchlorany, 
fluoroborany, gromadzą się wybiórczo w tarczycy, wydalane w postaci niezmienionej. 

 6 Jako lek pomocniczy propranolol: osłabia przyspieszenie pracy serca. 
 7 Dopamina według niektórych testów jest stosowana do leczenia objawowego nadczynności 

tarczycy  (nie  ma  na  ten  temat  dalszych  informacji  podejrzewam  że  ma  to  związek  z 
metabolizmem, zarówno dopamina jak i hormony tarczycy powstają z tyrozyny, wiadomość 
niesprawdzona a nawet bardzo podejrzana)

HHISTAMINAISTAMINA    
Histamina powoduje: zaczerwienienie, świąd, ból, zwiększenie przepuszczalności naczyń, skurcz 
oskrzeli, pobudza regenerację i proliferację tkanek szybko rosnących, działa obniżając ciśnienie, 
przyspiesza  rytm  serca,  powoduje  zwiększenie  wydzielania  HCL.  Wyróżniamy  receptory 
histaminowe:

1. H1.  skurcz  mięśni  gładkich  oskrzeli,  jelit  oraz  objawy  alergiczne:  aktywacja  cyklazy 
guanylowej ↑ cGMP, zwiększenie poziomu Ca co powoduje skurcz.

2. H2: wzrost wydzielania HCl na poziomie komórkowym: aktywacja cyklazy adenylowej i ↑ 
cAMP.

3. H3:  hipotetyczne  receptory  presynaptycznie:  w  małych  dawkach  histamina  miałaby 
spowalniać własne wydzielanie.

Leki przeciwhistaminowe H1:Leki przeciwhistaminowe H1:
Mastocyty  i  Bazofile  posiadają  receptory  błonowe  FcεR-1,  które  wiążą  przeciwciała  związane 
wcześniej z rozpoznawanym antygenem, co powoduje wyrzut histaminy oraz reakcje dodatkowe: ↑ 
syntezy prostaglandyn, leukotrienów, kalikreiny, kinin i serotoniny. Antagoniści rec H1 nie znoszą 
uogólnionej  reakcji,  są  nieskuteczne  w  astmie  i  we  wstrząsie  anafilaktycznym.  Skuteczne  w 
umiejscowionych reakcjach alergicznych: górnych dróg oddechowych, katar sienny, spojówki, jama 
ustna,  wysypki  skórne.  Bardzo  wiele  leków  powoduje  wyrzut  histaminy:  antybiotyki,  środki 
cieniujące,  zwiotczające  mięśnie.  W  profilaktyce  alergii  najlepiej  jest  dążyć  do  ograniczenia 
wystawienia na alergen a najlepiej go wyeliminować, farmakoterapią są konkurencyjni odwracalni 
antagoniści H1, oraz odczulanie.

LEKI PIERWSZEJ GENERACJI: 

O różnej budowie, często dodatkowych działaniach blokujących. Działają bardzo szybko, dobre w 
gwałtownych reakcjach, mogą być podawane pozajelitowo, lepiej uśmierzają świąd. Szczyt 
działania po ok 1g, dobrze przenikają do OUN, ulegają biotransformacji w wątrobie okres t ½ ok 
3h, co skutkuje potrzebą częstego dawkowania, są więc niepraktyczne w użyciu, wyjątkiem jest 
klemastyna o t½ 10h. Działania niepożądane: senność (duża zmienność osobnicza), otępienie, 
zaburzenia koordynacji, hamowanie cholinergiczne, (suchość w ustach, zaparcia, tachykardia, 
rozszerzenie źrenic, przymglone widzenie), zaburzenia rytmu, skórne objawy alergiczne, drżenia 
mięśniowe, zawroty głowy, szumy w uszach, uszkodzenia szpiku kostnego, nasilenie 
parkinsonizmu,  i inne. 

Ostre  zatrucia: u  dzieci  i  samobójców:  pobudzenie  ruchowe  lub  ataksja,  omamy,  drgawki, 
gorączka,  rozszerzenie  źrenic,  zaczerwienienie  twarzy,  później:  śpiączka,  niewydolność 



oddechowa,  krążenia,  zgon.  Podajemy:  diazepam  przeciwko  drgawkom,  wyrównanie  krążenia, 
kontrola oddechu.  

Wskazania: W reakcjach alergicznych z opuchnięciem gardła, języka itd. podajemy także dożylnie 
sterydy jako drugie dla podtrzymania działania.
Interakcje: zwiększają działanie cholinolityków, leków działających hamująco na OUN: alkohol, 
leki nasenne i anksjolityki. 

Przeciwskazania: jaskra, przerost prostaty, uszkodzenie szpiku, nadwrażliwość. 
1. Antazolina:  głównie jako antyarytmiczny, daje objawy uczuleniowe z małopłytkowością 

jako działanie uboczne. Doustnie, domięśniowo i dożylnie. 

2. Difenhydramina i  Dimenhydrinat:  przeciwwymiotnie  (Aviomarin),  silnie  nasennie  na 
OUN. (Apap Noc), posiada duże działanie cholinolityczne. 

3. Klemastyna:  działa  do  10h,  podawana  co  12  godzin  co  zmniejsza  natężenie  działań 
niepożądanych, lek pierwszej generacji stosowany do dzisiaj w reakcjach miejscowych np. 
wysypka z dużym świądem. Doustnie, domięśniowo i dożylnie. 

4. Dimetinden: (Fenistil): miejscowo do zmniejszenia świądu.
5. Prometazyna:  (Difergan):  (p.  fenotiazyny):  neuroleptyk,  silnie  uspokajająco, 

przeciwwymiotnie,  w  premedykacji  chirurgicznej,  przeciwkaszlowo,  w  kinetozach,  w 
reakcjach  alergicznych  z  dużym  świądem.  (nagminnie  niewłaściwie  przypisywany  przy 
infekcjach  u  małych  dzieci,  a  tymczasem  zakazana  u  dzieci  do  2lat).  Niepożądane: 
nasilanie nagłej śmierci łóżeczkowej u dzieci, silne spadki ciśnienia tętniczego krwi, objawy 
pozapiramidowe, uszkodzenia wątroby, podawana doustnie.

6. Ketotifen:  antagonista  H1  stosowany  w  astmie  (stabilizuje  komórki  tuczne):  objawy 
niepożądane: senność, wzrost apetytu.

7. Cyproheptadyna: (Peritol): silnie wzmaga apetyt, stosowany w chorobach alergicznych z 
dużym  pobudzeniem  i  świądem,  podawany,  gdy  inne  są  nieskuteczne.  Działania 
niepożądane:  senność,  cholinolityczne  silnie,  uszkodzenie  wątroby  i  szpiku  kostnego, 
znaczny wzrost apetytu i szybki przyrost masy ciała.  

8. Hydroksyzyna: Anksjolityczny o silnym działaniu (H1) i silny cholinolityk, stosowana jako 
lek uspokajający sporadycznie w silnych alergiach z dużym świądem, kardiotoksyczna. Jej 
metabolitem jest cetyryzyna.

LEKI DRUGIEJ GENERACJI

W stężeniach terapeutycznych selektywne wobec H1, słabo penetrujące/niepenetrujące do OUN, 
mało działań niepożądanych. W leczeniu przewlekłym podawane rzadko przez długi czas, dobrze 
wchłaniane,  czynne  metabolity,  metabolizowane  w  wątrobie  (wyjątkiem  jest  cytyryzyna), 
niepodawane pozajelitowo, działanie po podaniu doustnym opóźnione w stosunku do I generacji, 
działanie  pełne  po  kilku  dniach  stosowania.  (przed  testami  skórnymi  odstawiamy  na  5-7  dni 
wcześniej).  Cetyryzyna  (najszybciej działa) i  loratydyna dodatkowo stabilizują komórki tuczne. 
Leki  te  często  łączone  są  z  sympatykomimetykami  takimi  jak  fenylefryna i pseudoefedryna, 
preparaty  łączone  dodatkowo  zmniejszają  przekrwienie  błony  śluzowej  nosa,  lecz  mogą  być 
stosowane sporadycznie (przez krótki czas).
Działania niepożądane: senność u pewnej części osób, część kardiotoksyczna (zaburzają kanał 
potasowy, zaburzenia rytmu),  brak działania cholinolitycznego mogą być podawane w jaskrze i 
przeroście prostaty.



Interakcje: metabolizm  CYP3A4  z  lekami  nasennymi  oraz  przeciwgrzybiczymi  zwłaszcza 
ketokonazol,  erytromycyna  (wzrasta  kardiotoksyczność),  dotyczy  głównie  terfenadyny i 
astemizolu, leki indukujące CYP450 nasilają ich metabolizm. 

Przeciwskazania: jedynie nadwrażliwość. 
1. Astemizol: pierwszy II generacji, efekt nawet przez kilka dni. Z powodu kardiotoksyczności 

wycofany w wielu krajach, był szalenie popularny w USA. 

2. Terfenadyna: bardzo silna kardiotoksyczność oraz tachyfilaksja wycofany.
3. Cetyryzyna: najszybciej działający, jest metabolitem hydroksyzyny, stosowana raz na dobę, 

jako jedyna w działaniu na żądanie wobec objawów. Dobrze wchłaniana, słabo penetruje 
OUN (u niektórych wywołuje jednak dużą senność).  W stosowaniu przewlekłym raz na 
dobę na noc. U dzieci okres półtrwania do 6-8 roku życia jest zdecydowanie krótszy - 2 razy 
na  dobę.  U  osób  starszych  okres  półtrwania  znowu  się  skraca.  Niemetabolizowana  w 
wątrobie, ponad 70% wydalane w postaci niezmienionej z moczem. 

4. Loratadyna: Dobrze się wchłania, metabolizowana w wątrobie, czynny metabolit, kinetyka 
ta  sama u  dzieci  i  dorosłych,  podawana  raz  na  dobę,  nie  powinna  dawać senności,  ale 
podajemy wieczorem. Ostrożność u osób przyjmujących leki moczopędne i zmniejszające 
poziom K. 

5. Ebastyna: czynny metabolit, podobna do Loratadyny

6. Akrywastyna: krótkie działanie i szybki metabolizm
7. Lewokabastyna:  stosowany  miejscowo  do  nosa  lub  oczu;  może  dawać  miejscowe 

podrażnienia.

8. Azelastyna:  podawana doustnie  lub miejscowo do nosa.  Nieczęsto stosowana,  penetruje 
najsilniej z II generacji do OUN: nasila działanie leków hamujących OUN. 

9. Feksofenadyna:  (Telfast)  Pochodna terfenadyny bez  kardiotoksycznego działania,  działa 
około 12h, nie ma działania hamującego na kanały potasowe, bardzo słabo penetruje OUN, 
zalecana  u  osób  które  muszą  zachować  kontrolę,  koncentrację,  sprawność 
psychomotoryczną.

KROMONY: 
Stosowane  w  reakcjach  alergicznych:  zapobiegają  wyrzutowi  histaminy,  stosowane  w  katarze 
siennym i zapaleniu spojówek: kromoglikan sodowy, nedokromil. 

Postępowanie w reakcji anafilaktycznej: Postępowanie w reakcji anafilaktycznej: 
1. Jeśli to możliwe usuwamy źródło alergenu

2. Podskórnie  lub  domięśniowo podajemy  adrenalinę  (0,5-1,0mg)  można  powtarzać  co  20 
minut. We wstrząsie podajemy dożylnie najlepiej we wlewie.

3. Pozajelitowo podajemy leki przeciwhistaminowe I generacji

4. Utrzymanie ciśnienia: płyny we wlewie dożylnie
5. Glikokortykosteroidy nie mają natychmiastowego działania, ale mają zapobiec nawrotowi 

objawów.



CHOROBA WRZODOWA:CHOROBA WRZODOWA:    
Błona  żołądka  chroniona  jest  przed  sokiem  żołądkowym  poprzez  śluz,  dwunastnica  nie  jest 
narażona na sok żołądkowy gdyż jest on zobojętniany przez sok dwunastnicy. Śluz  wytwarzany 
jest  przez  komórki  śluzowe,  komórki  okładzinowe  wytwarzają  kwas  solny,  komórki  główne 
wydzielają pepsynę. Wydzielanie odbywa się na drodze odruchowej (widok pokarmu itd.) poprzez 
impulsację z nerwu błędnego, oprócz tego gdy pokarm już dostanie się do żołądka dochodzi do 
wydzielania histaminy, która poprzez receptory H2 nasila wydzielanie kwasu solnego. 
Choroba  wrzodowa  żołądka  to  przewlekły  wrzód  trawienny:  u  ok.80%  chorych  z  wrzodami 
dwunastnicy  występuje  nadkwasota.  Chorobie  wrzodowej  żołądka  nie  musi  towarzyszyć 
nadkwasota,  ale:  stres,  papierosy,  alkohol,  NLPZ,  picie  kawy  (związki  aromatyczne),  i  inne 
uszkodzenia  błony,  niedokrwienie  błony śluzowej  żołądka  i  dwunastnicy,  zmiany składu śluzu, 
zmniejszenie oporności błony śluzowej na działanie czynników proteolitycznych, zmiany czynności 
motorycznej  z  ewentualnym zarzucaniem żółci  do żołądka,  oraz zakażenie  Helicobacter  pylori. 
Najważniejsze czynniki to: nadmierne wydzielanie kwasu, pepsyny, obecność Helicobacter pylori, 
używanie NLPZ'tów. Większość nadżerek goi się samoistnie przez około 8 tygodni pod wpływem 
unormowania stylu życia. Optymalny czas leczenia wrzodów to 4 tygodnie. 

Leki podwyższające pH:Leki podwyższające pH:
Alkalizacja zmniejsza uszkadzające działanie kwasu solnego, ale także pobudza jego wytwarzanie, 
może prowadzić do powstania polipów i łagodnych guzków, znikających po zaprzestaniu terapii. 
Ponadto długotrwałe podwyższanie pH żołądka stwarza środowisko dla bakterii wytwarzających 
rakotwórcze nitrozoaminy (np. po cymetydynie). 

LEKI ZOBOJĘTNIAJĄCE KWAS SOLNY:
Są to leki pierwszego rzutu znoszące lub łagodzące objawy, ich znaczenie jest niewielkie, używane 
w celu doraźnego zwalczania bólu, nie przyspieszają procesu zdrowienia. Muszą być podawane w 
dużych dawkach najczęściej od 1,5 do 4 g a częstość podawania nie może być mniejsza niż ilość 
posiłków. Zasadą jest podawanie na 20-30 minut przed przewidywanym pojawieniem się bólu. Są 
to związkami o działaniu miejscowym niesystemowym, glin wchłania się poniżej 1%, magnez do 
1%, mogą one upośledzać wchłanianie wielu leków, przede wszystkim ze względu na zmianę pH i 
właściwości  adsorpcyjne  (Glin  Krzem),  wchłanianie  preparatów  żelaza,  cholinolityków  i 
tetracyklin,  związki  glinu  mogą  upośledzać  wchłanianie  jonów fosforanowych,  co  przy  długim 
stosowaniu prowadzi  do osteoporozy.  Leki  te  powinno się  stosować nie  dłużej  niż  3  miesiące. 
Najlepsza postacią jest postać koloidalna. 

Związki glinu: 
Najczęściej  stosowane,  działają  słabo,  ale  długotrwale;  należy  pamiętać,  aby nie  podawać tych 
leków u osób z upośledzoną czynnością nerek, aby nie doprowadzić do kumulacji glinu, który ma 
działanie neurotoksyczne (upośledzenie pamięci). Duże dawki (oprócz fosforanu glinu) zmniejszają 
wchłanianie fosforanów.

1. Algeldrat: koloidalny wodorotlenek glinu, (Alusal) 
2. Zasadowy węglan glinu: lepiej neutralizuje, ale silnie wiąże fosforany

3. dwuzasadowy węglan glinowo sodowy: (alugastrin);  szybko  i  długotrwale,  wadą  jest 
zawartość sodu (wpływ na ciśnienie).



4. Fosforan glinu:  bardzo wolno działa,  słabo rozpuszczalny,  powoli  wchodzi w reakcje z 
kwasem solnym, silnie podnosi pH, nie obniża wchłaniania fosforanów.

Związki magnezu: 
Działają  szybko,  silnie  i  dość  długotrwale,  przeciwwskazane  w  uszkodzeniu  nerek,  kumulacja 
magnezu prowadzi  do objawów ośrodkowych,  magnez  działa  depresyjnie  na OUN i  upośledza 
przekaźnictwo nerwowo-mięśniowe: 

1. Wodorotlenek i Tlenek Magnezu
2. Węglan Magnezu

3. Trójkrzemian Magnezu w reakcji z kwasem solnym wydziela się koloidalna krzemionka, 
upośledza  przemianę  białek,  przy  dłuższym  stosowaniu  tworzy  złogi  w  drogach 
moczowych.

Mieszaniny  :  
W praktyce stosowane są mieszaniny związków magnezu i glinu, glin działa zapierająco, a magnez 
przeczyszczająco, co się wzajemnie znosi: 

1. MagAldrat: zasadowy glinian magnezu: dobra opinia, skuteczny, działa długo do 3 godzin 
(w porównaniu do 30-60 minut) Związek będący podstawą nowoczesnych i skutecznych 
preparatów zobojętniających

Inne  :  
1. Węglan Wapnia:  Związki  wapnia  nie  powinny  być  stosowane,  gdyż  powodują  wtórne 

zwiększone  wydzielanie  kwasu:  przy  długotrwałym  podawaniu  (po  3-4  tygodniach) 
prowadzi  do  kamicy  dróg  moczowych,  przy  dodatkowej  suplementacji  Vit  D  może 
prowadzić do hiperkalcemii i odkładania się złogów.

2. Wodorowęglan Sodu: nie powinien być stosowany, gdyż zbyt szybko się wchłania z p. 
pokarmowego.  

ANTAGONIŚCI REC H2:
Konkurencyjnie  i  odwracalnie  blokują  receptory  na  komórkach  okładzinowych,  co  zmniejsza 
spoczynkowe jak i wywołane pokarmem, pobudzeniem nerwu błędnego oraz podaniem gastryny, 
wytwarzanie kwasu solnego. Popularne także w leczeniu nadkwaśności (zgagi), zespołu Zollingera-
Ellisona27,  także  przy  zapaleniu  przełyku  z  zarzucaniem  treści  pokarmowej.  Bardzo  szybko 
powodują wygojenie wrzodów ale powstający nabłonek jest bardziej podatny na działanie kwasu, u 
80-90%  ludzi  potrzebna  jest  eradykacja  Helicobacter  pylori  antybiotykoterapią.  Działania 
niepożądane zwiększają  się  w  trakcie  kuracji:  biegunki,  nadmierne  zahamowanie  wydzielania 
kwasu  solnego  może  być  przyczyną  zakażeń  drożdżakami  lub  bakteriami.  Dużo  schematów 
dawkowania, na noc w jednej dawce, raitydyna 300 cymetydyna 800mg famotydyna 40mg.

1. Cymetydyna:  stary  lek,  najwięcej  działań  niepożądanych:  zaburzenia  hormonalne, 
ginekomastia,  hiperprolaktynemię  z  mlekotokiem, zaburzenia  androgenne,  spadek libido, 

27 Zespół Zollingera-Ellisona (zespół Strøma-Zollingera-Ellisona) – zespół chorobowy będący wynikiem 
nadmiernego wydzielania hormonu – gastryny przez guz (gastrinoma) zlokalizowany najczęściej w dwunastnicy lub 
trzustce. Efektem tego jest zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Objawia się mnogimi, opornymi na leczenie 
owrzodzeniami żołądka i dwunastnicy, a nawet jelita cienkiego. Ponad 2/3 guzów odpowiedzialnych za chorobę ma 
charakter złośliwy. Są to jednak nowotwory wolno rosnące. Przeżycie chorych jest długie.



impotencja,  zaburzenia  świadomości,  bełkotliwa  mowa,  omamy,  śpiączka, 
charakterystyczne jest blokowanie CYP450 w wątrobie wchodząc w interakcje z wieloma 
lekami,  (próby wykorzystania  w zatruciu paracetamolem).  Rzadko  ośrodkowe działania 
niepożądane: omamy, splątanie. 

2. Famotydyna: niemetabolizowana  w  wątrobie  nie  blokuje  CYP450,  nie  daje  zaburzeń 
hormonalnych. 

3. Ranitydyna: (Ranigast): lek nowszej generacji, mało działań niepożądanych.

4. Roksatydyna: 
5. Mizatydyna: 

6. Entintydyna: 

LEKI CHOLINOLITYCZNE: 
1. pirenzepina selektywnie  konkurencyjnie  blokująca  receptory  M1  w  komórkach 

okładzinowych28.  Zmniejsza  wydzielanie  kwasu  solnego,  dodatkowo  zwiotcza  mięśnie 
gładkie, co decyduje o działaniu uśmierzającym ból.  Działania niepożądane: mało silne 
(duża selektywność) zaburzenia cholinolityczne. Słabo lipofilna nie penetruje OUN. Dość 
skuteczne ale niepopularna

2. telenzepina: w Polsce niezarejestrowana

INHIBITORY POMPY PROTONOWEJ: 

Są to leki  nieodwracalnie hamujące aktywność wodorowo-potasowej ATP'azy (ostatni  enzym w 
produkcji  kwasu  solnego).  Podawane  w  formie  proleku  uczynnianego  w  świetle  kanalika 
wyprowadzającego kwas solny z komórek okładzinowych żołądka, pod wpływem skrajnie niskiego 
pH. Skuteczniejsze niż inhibitory H2, w większych dawkach całkowicie blokują wydzielanie soku 
żołądkowego,  wskazane  u  osób  biorących  NLPZ'ty  z  obciążającym  wywiadem  jeśli  chodzi  o 
wrzody:

1. Omeprazol: Bardzo silnie blokuje wydzielanie kwasu solnego, po tym leku szybko ustępują 
dolegliwości;  szybkie  wygojenie  wrzodu.  Działania niepożądane: nudności,  wymioty, 
zaparcia, wzdęcia, bóle głowy, osłabienie, doniesienia o zaburzeniach widzenia ze ślepotą 
(po  podaniu  dożylnym),  na  szczęście  odwracalną.  Odnowiona  śluzówka  jest  bardziej 
wrażliwa na kwas solny.

2. Esomeprazol: prawoskrętny izomer omeprazolu wprowadzony jako osobny lek

3. Lanzoprazol: 
4. Pantoprazol: 

5. Rabeprazol:

Leki osłaniające: Leki osłaniające: 

NIESELEKTYWNIE OSŁANIAJĄCE: 
Mało skuteczne o wątpliwym działaniu przeciwwżodowym: siemię lniane, agar, żelatyna.

28 receptor bezpośrednio związany z pompą protonową



SELEKTYWNIE OSŁANIAJĄCE: 
Bardzo dobra grupa leków, nie łączyć ze środkami zobojętniającymi gdyż utrudniają powstawanie 
kompleksów bizmutu z białkiem (pH musi utrzymać się poniżej 4). 

1. cytrynian potasowo bizmutawy: (Denol,  Ventrisol)  łączy  się  z  białkami  tkanek 
martwiczych na dnie owrzodzenia tworząc kompleksy bizmutawo-białkowe bardzo ściśle 
przylegające do nadżerki, osłaniając ją umożliwiają wygojenie; związek adsorbuje pepsynę i 
zmniejsza  jej  wydzielanie,  zawiera  bizmut  koloidalny,  który  niszczy  Helicobacter  pylori 
(zapobieganie nawrotom owrzodzeń). Bizmut w niewielkim stopniu ulega wchłanianiu, nie 
opisano poważniejszych skutków ubocznych ani gromadzenia w tkankach. Płynne preparaty 
mają bardzo nieprzyjemny smak i zapach amoniakalny, związek rozpuszczony w wodzie 
odstawiamy  na  15  minut  przed  podaniem  do  odpędzenia  amoniaku.  Działania 
niepożądane: bóle głowy, czarne zabarwienie stolca, wewnętrznej części jamy ustnej oraz 
języka (siarczek bizmutu). U chorych z niewydolnością nerek przy przewlekłym stosowaniu 
może  dojść  do  działania  neurotoksycznego  objawiającego  się  niezbornością  ruchowa  i 
encefalopatią w wyniku zatrzymywania bizmutu w ustroju. 

2. Cytrynian ranitydyno-bizmutu:  bardzo  korzystne  połączenie  koloidalnego  bizmutu  z 
ranitydyną blokującą receptory H2.

3. Sukralfat: zasadowa sól glinu z siarczanem sacharozy, w obecności kwasu solnego związek 
przyjmuje  postać  lepkiej  pasty  ulegającej  adhezji  głównie  do  owrzodzenia,  nie  działa 
neutralizująco, a jedynie pokrywa niszę wrzodową. Po leczeniu sukralfatem nabłonek jest 
bardziej odporny na działanie kwasu solnego. 

ANALOGI PROSTAGLANDYN: 
Mizoprostol: analog PGE1 oddziałuje ochronnie na błonę śluzową żołądka, nasila przepływ krwi 
przez błonę śluzową. Powoduje w 80% wygojenie się wrzodów żołądka i dwunastnicy, jako jedyny 
zapobiega wrzodom żołądka u osób przyjmujących NLPZ'ty obciążonych w wywiadzie. Działania 
niepożądane: biegunki, bóle brzucha skurczowe, ma działanie poronne swego czasu sprzedawany 
w internecie jako środek poronny. 

Antybiotyki w chorobie wrzodowej.Antybiotyki w chorobie wrzodowej.          
Częstość nawrotów choroby wrzodowej to 70% najczęściej zdarzają się one na wiosnę i na jesieni. 
Zapobiega  im  stosowanie  leków  niszczących  Helicobacter  pylori.  Współistnienie  zakażenia 
wykrywa  się  w  85-98%   wrzodów  dwunastnicy  i  80%  wrzodów  żołądka.  Hamująco  działają 
zmikronizowane  sole  bizmutu  trójwartościowego,  pochodne  imidazolu,  metronidazol, 
tymidazol i  inne  chemioterapeutyki,  aminopenicyliny,  makrolidy  i  tetracykliny.  Nigdy  nie 
stosuje się ich w monoterapii ze względu na słabą penetrację błony śluzowej i bardzo szybki rozwój 
szczepów opornych lub form przetrwalnych. Podaje się erytromycynę z omeprazolem (FDA) a w 
europie  omeprazol, claritromycynę i  metronidazol jednocześnie  albo  inhibitor pompy, 
claritromycynę i  amoksycyline lub  inhibitor pompy protonowej  i metronidazol  z 
amoksycyliną. 



CCUKRZYCAUKRZYCA::    
W  tkance  nerwowej  i  erytrocytach  w  przeciwieństwie  do  adipocytów,  miocytów  i  komórek 
wątrobowych insulina nie jest potrzebna do wchłaniania glukozy. Synteza insuliny rozpoczyna się 
od wytworzenia preproinsuliny w siateczce plazmatycznej, rozczepiana jest ona do proinsuliny, a 
następnie, z proinsuliny w aparacie Golgiego, wskutek działania endopeptydaz, powstaje insulina 
oraz  peptyd  C.  Insulina  wydziela  się  dwufazowo  z  komórek  β  wysp  Langerhansa,   jest  ona 
polipeptydem składającym się z łańcuchów A i B połączonych mostkami dwusiarczkowymi, swoje 
działanie wywiera przez receptory A i B, powodując aktywację kinazy tyrozynowej; dochodzi do 
kaskady kinaz. Efekty metaboliczne insuliny:

 1 Nasila transport glukozy, syntezę białek, syntezę glikogenu,

 2 Hamuje lipolizę, rozpad białek, glukoneogenezę
Zawartość cukru we krwi na czczo (12 godzin od ostatniego posiłku) powinna wynosić poniżej 100 
mM/100ml,  wynik  100-125  mM/dl  wskazuje  na  upośledzoną  tolerancje  glukozy,  powyżej 
126mM/dl na cukrzycę.

Terminem cukrzyca określa się grupę chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią 
będącą wynikiem upośledzenia wydzielania lub odpowiedzi na insulinę. Przewlekła glikemia wiąże 
się z zaburzeniem czynności i niewydolnością wielonarządową szczególnie oczu, nerek, nerwów, 
serca i naczyń krwionośnych. Cukrzyca jest chorobą społeczną (ok 1% społeczeństwa): 

1. Cukrzyca typu I: w  Polsce  około  0,3%  społeczeństwa,  spowodowana  zniszczeniem 
komórek β co prowadzi do bezwzględnego niedoboru insuliny. Mechanizm nieznany, tło 
genetyczne, choroby towarzyszące, procesy autoimmunologiczne. Cechy charakterystyczne: 
często dotyka młodych osób poniżej 30lat,  towarzyszy miażdżyca,  często chorują  osoby 
szczupłe.  U  dzieci  i  młodzieży  przebiega  agresywnie,  nagle  dochodzi  do  wyczerpania 
rezerw cukrzycowych, dziecko wpada w śpiączkę, kwasicę metaboliczną; u osób starszych 
objawy narastają powoli, co często prowadzi do późnego wykrycia, a podwyższony poziom 
cukru prowadzi do powikłań.

2. Cukrzyca  typu  II: Przyczyną  jest  względny  niedobór  insuliny,  obniżenie  wrażliwości 
receptorów  w  skutek  zaburzeń  czynności  lub  zmiany  budowy,  dochodzi  do 
nieprawidłowego wydzielania i/lub budowy insuliny. Cechy charakterystyczne: po 30 roku 
życia,  o  łagodnym narastającym przebiegu,  często  dochodzi  do  podwyższenia  poziomu 
insuliny bez związku ze wzrostem glikemii, towarzyszy otyłości, choroby układu krążenia. 
Patogeneza,  podstawowa  rolę  odgrywa  interakcja  między  czynnikami  genetycznymi,  a 
środowiskowymi, otyłość brzuszna (komórki tłuszczowe aktywne hormonalnie). Komórki 
tłuszczowe  ulegają  rozciągnięciu,  jest  mniejsza  gęstość  receptorów  na  jednostkę 
powierzchni, ponadto komórki te wydzielają substancje hamujące czynność insuliny, oraz 
substancje  imitujące  jej  działanie,  lecz  o  profilu  wydzielania  niezależnym  od  glikemii. 
Leczenie musi być dostosowane do postępowania choroby. 

3. Cukrzyca o znanej etiologii: zapalenie trzustki, wycięcie trzustki itd. 

4. Cukrzyca ciężarnych 
Objawy cukrzycy: Zmniejszenie masy ciała, wzmożone pragnienie, wielomocz, osłabienie, 
nadkażenia, zmiany na skórze, stany zapalne układu moczowo - płciowego. 

Leczenie kompleksowe:  bardzo  ważne  dieta  cukrzycowa  i  wysiłek  fizyczny,  edukacja 
chorego, na drugim miejscu leczenie farmakologiczne, doustnymi lekami oraz samą insuliną 
we wstrzyknięciach. W cukrzycy typu I wysiłek fizyczny wspomaga leczenie a w cukrzycy 
typu II systematyczny wysiłek jest jedyną metodą dającą rezultaty w dłuższej perspektywie 



leczenia. W cukrzycy typu I używana do leczenia jest w zasadzie tylko insulina w cukrzycy 
typu II używane są też doustne leki przeciwcukrzycowe. 

Doustne leki przeciwcukrzycowe:Doustne leki przeciwcukrzycowe:

Leki Hipoglikemizujące:Leki Hipoglikemizujące:          
Duże znaczenie w leczeniu cukrzycy typu II oraz w cukrzycy typu I ale tylko na początku rozwoju 
choroby i tylko w przypadku wystąpienia łagodnej jej postaci (wolno rozwijająca się cukrzyca), 
stosowane w monoterapii  lub leczeniu  skojarzonym, dostosowywane do postępowania  choroby. 
Wprowadzamy jeden lek, po czym jeśli skuteczność spada wprowadzamy 2 lek doustny po czym 3: 
ważne  jest  aby  miały  one  odmienne  mechanizmy  działania  zaleca  się  podawanie  kilku  leków 
doustnych + insulinę raz dziennie. 

POCHODNE SULFONYLOMOCZNIKA: 
Mechanizm  działania  trzustkowy  polega  na  łączeniu  się  leku  z  receptorami 
sulfonylomocznikowymi zlokalizowanymi na powierzchni  komórek β w pobliżu ATP zależnego 
kanału K, przyłączenie się agonisty, powoduje zamknięcie kanału, co prowadzi do depolaryzacji 
błony  komórkowej,  otwarcia  kanałów  Ca,  co  powoduje  wyrzut  insuliny.  Mechanizm 
pozatrzustkowy: nasilenie syntezy glikogenu w wątrobie i mięśniach, hamowaniu glukoneogenezy, 
hamują insulinazę, a także zwiększają działanie insuliny poprzez zwiększenie liczby receptorów i 
ich powinowactwa do insuliny. 

I . Generacja niestosowane:
1. Tolbutamid

2. Chlorpropamid
II.  Generacja:  dodatkowo zmniejszają  agregację  płytek,  przywracają  równowagę prostaglandyn, 
normalizują  aktywność  fibrynolityczną  śródbłonka.  Przyjmowane  równocześnie  z  dietą, 
skuteczność ograniczona (5-8 lat). Dają słabsze epizody hipoglikemii, może się ona pojawić np. u 
osób starszych przyjmujących NLPZty, biorących antykoagulanty i po alkoholu, mogą powodować 
przyrost masy ciała. Jako pochodne sulfonamidów dają alergię.

1. Glibenklamid coraz rzadziej stosowany: nasila hiperinsulinemię, działa długo, stwarzając 
zagrożenie hipoglikemią

2. Gliklazyd

3. Glikwidon
4. Glipizyd

III generacja
1. Glimepiryd

GLIMIDY (NIESULFONYLOMOCZNIKOWE LEKI ZWIĘKSZAJĄCE WYDZIELANIE INSULINY): 
Pobudzają komórki β do wydzielania insuliny, stosowane do obniżenia po posiłkowej glikemii (Po 
posiłkowe  regulatory  glikemii),  stosowane  w  łagodnych  stanach,  nie  powodują  hipoglikemii  i 
przyrostu  masy  ciała:  Działanie  po  20  minutach  maksymalnie  do  4  godzin,  silny  metabolizm 
wątrobowy i wiele interakcji. Zażywane 2-3 razy dziennie na 30 minut przed posiłkiem. 



1. Repaglimid:

2. Nateglimid

AntyhiperglikemiczneAntyhiperglikemiczne    : :     

POCHODNE BIGUANIDU: 
Mechanizm  nie  w  pełni  poznany,  nasilają  wrażliwość  receptorów  na  insulinę,  hamują 
glukoneogenezę,  zwiększają  aktywność  GLUT'ów,  obniżają  stężenie  cholesterolu  oraz  ciśnienie 
krwi. Podawanie zaczyna się od małych stopniowo zwiększanych dawek. Działania niepożądane: 
nudności  wymioty,  wzdęcia,  zaparcia,  zaburzenia  metaboliczne:  kwasica  mleczanowa  (1/10  6  )   
Przeciwskazania: zwiększone ryzyko kwasicy wskutek nasilenia beztlenowej przemiany glukozy, 
u  osób  z  udarem  mózgu,  zawalem  serca,  upośledzonym  ukrwieniem  kończyn  dolnych,  w 
niedotlenieniu, niewydolności oddechowej i serca, niewydolności nerek. 

1. Metformin
2. Fenformin – nieużywana i niedostępna na rynku.

INHIBITORY Α-GLUKOZYDAZY: 
1. akarboza: mało wykorzystywany pseudooligosacharyd złożony z maltozy i pseudomaltozy, 

nie wpływa na metabolizm cukrów prostych. Działania niepożądane: nasilają fermentację 
w  jelicie  grubym niestrawionych  węglowodanów:  wzdęcia,  bóle  brzucha,  nasilone  przy 
nieprzestrzeganiu  diety,  często  ustępują.  Uniemożliwiają  wyrównanie  hipoglikemii  przez 
przyjęcie leków, w razie hipoglikemii powinien chory przyjąć glukozę. 

2. Wogliboza

3. Miglitol

GLITAZONY (LEKI ZWIĘKSZAJĄCE WRAŻLIWOŚĆ NA INSULINĘ): 
Pobudzają receptory aktywowane czynnikiem PRAR-gamma ich aktywacja powoduje transkrypcje 
genów kodujących białka zwiększające wrażliwość na insulinę między innymi GLUT4, hamują 
tworzenie i uwalnianie z tkanki tłuszczowej czynników wywołujących insulinooporność np. WKT, 
adipocytokin  (TNF-α),  zmniejszają  insulinooporność,  insulinemię,  zapotrzebowanie  na  insulinę 
egzogenną,  stężenie  glukozy  i  WKT  we  krwi.  Działania niepożądane: hepatotoksyczność, 
charakterystyczne obrzęki, prawdopodobnie przez nasilenie zwrotnego wchłaniania sodu, powoduje 
rozkurcz  naczyń  obwodowych  i  zwiększenie  ich  przepuszczalności  co  może  prowadzić  do 
niewydolności serca. 

1. rozyglitazon: do leczenia skojarzonego cukrzycy typu II
2. pioglitazon:  stosowany  w  monoterapii  i  skojarzonym  z  metforminą  lub  pochodnymi 

sulfanylomocznika. 

3. Proglitazon

GLITAZARY: 
Pobudzają  receptory  PRAR-gamma i  PRAR-α,  zwiększają  wrażliwość  na  insulinę,  zmniejszają 
stężenie lipidów w osoczu głównie triglicerydów.



1. Tezaglitazar 

Insulina:Insulina:
Tutaj w trakcie przygotowań do egzaminu pojawią się treści dotyczące insuliny. 

AANTYBIOTYKINTYBIOTYKI  II  CHEMIOTERAPEUTYKICHEMIOTERAPEUTYKI    
Literami w nawiasie oznaczam przynależność antybiotyków do grupy; odpowiednio: 

• (B) -  antybiotyków bakteriobójczych: β-laktamy, aminoglikozydy, chinolony, glikopeptydy
• (S) – bakteriostatycznych: makrolidy, ketolidy, sulfonamidy, linkozamidy, tetracykliny, 

chloramfenikol, trimetoprim.

β -Laktamy (B):β -Laktamy (B):
Wszystkie  antybiotyki  β-laktamowe  (penicyliny,  cefalosporyny,  cefamycyny,  karbapenemy, 
monobaktamy)  mają  wspólny  mechanizm  działania  polegający  na  uszkodzeniu  syntezy  ściany 
komórkowej bakterii poprzez: 

1. wiązanie się z PBP29, 
2. blokowanie enzymu katalizującego odłączanie się D-alaniny od pentapeptydu, co hamuje 

powstawanie wiązań poprzecznych między łańcuchami budującymi ścianę.
3. Aktywacja enzymów autolitycznych bakterii. 

Są to więc antybiotyki bakteriobójcze 

1. PENICYLINY NATURALNE (B): 

Benzylopenicylina czyli Penicylina benzylowa: 
Mała toksyczność i duża skuteczność. Działa na: pasterella, bakterie G+, słabiej na G-, dwoinki 
zapalenia płuc oraz wąglika. Nieskuteczna :Enterococcus, Nocardia, mycobacterium, mycoplasma, 
vibrio, pseudomonas, u gronkowców oporność sięga 90%, paciorkowce są nadal wrażliwe. Podanie 
pozajelitowe (nietrwała w niskim pH) źle przenika do OUN, ale w zapaleniach opon mózgowych 
osiąga  stężenia  wystarczające.  Wydalana  przez  nerki,  metabolizowana w małym stopniu.  Mało 
oporna na penicylinazy bakteryjne.
Działania niepożądane: większe dawki wywołują drgawki, gdyż hamowane jest przewodnictwo 
GABA, ostrożnie w padaczce i/lub niewydolności nerek (kumulacja).  Stosowana w postaci  soli 
sodowych  i  potasowych  (ryzyko  hiperkaliemii),  w  nadwrażliwości  śmierć  w  wyniku  wstrząsu 
anafilaktycznego (1 na 7*106 osób) po 15-30 minutach. Alergie: wysypki, pokrzywka itd., (próby 
przed podaniem zwłaszcza w astmie). Odczyn Herxheimera30, zespół Hoigne31. Dawkowana w UI = 
29 Penicylin Binding Protein: Białka wiążące penicyliny, są one odpowiedzialne także za syntezę ściany komórkowej.
30 Odczyn Herxheimera inaczej reakcja Łukasiewicza-Jarischa-Herxheimera jeszcze inaczej reakcja Jarisha-

Herxheimera: może wystąpić w przebiegu leczenia np. kiły, lub duru brzusznego, polega na silnej uogólnionej 
odpowiedzi immunologicznej na toksyny uwolnione w wyniku lizy bakterii spowodowanej zastosowaniem 
antybiotyku bójczego.

31 Zespół Hoigne: powstaje przy leczeniu benzopenicyliną prokainową z częstością 1-3 na 1000 podań, jest to zespół 
objawów neurologicznych.  Objawia się  panicznym lękiem, halucynacjami złożonymi (wzrokowymi -  falujące i 



0,6 mikrograma soli sodowej penicyliny benzylowej (benzylopenicyliny). U osób dorosłych od 4 
mln UI do 100 mln UI. Benzylopenicylina klemizolowa, benzatynowa (nawet co kilka tygodni) i 
prokainowa to  formy  o  przedłużonym  działaniu,  najczęściej  stosowane  przy  leczeniu  kiły, 
rzeżączki, przeciw nawrotom choroby reumatycznej (benzatynowa) 

2. PENICYLINY PÓŁSYNTETYCZNE (B):

Penicyliny doustne o zakresie zbliżonym do benzylopenicyliny: 
Fenoksymetylopenicylina: zakres działania i aktywność in vitro jak benzylopenicyliny, najlepsza 
w leczeniu zakażeń paciorkowcowych (Streptococcus),  róża, angina,  płonica, podawać na czczo 
przed posiłkami, choroba reumatyczna.

Fenetycylina, Propicylina, Cyklocylina

Penicyliny oporne na penicylinazy gronkowcowe (izoksazolowe) 
Stosowane  w  zakażeniach  gronkowcowych,  mogą  indukować  syntezę  penicylinaz,  treść 
pokarmowa hamuje wchłanianie, podawane przed posiłkami i na czczo: W obrębie grupy występuje 
pełna  odporność  krzyżowa  często  obserwuje  się  pierwotną  oporność  w  szczepach  szpitalnych. 
Sporadycznie uszkodzenia szpiku, śródmiąższowe zapalenia nerek. 
Kloksacylina, Oksacylina, Meticylina, Fluksacylina ,Flukloksacylina

Penicyliny o poszerzonym zakresie działania: 
Rozszerzone względem G+ i G- rozróżniamy podgrupy:

1. Aminopenicyliny: 
Zastosowanie: Ostre zakażenia  d.  moczowych i  żółciowych g.d.o.32,  zakażenia E.coli  i  Proteus 
(zakażenia Enterobacteriaceae), Haemophillus influensae, są skuteczne w zakażeniach Helicobacter 
pylori, w zakażeniach ucha środkowego, rzeżączce. Nieskuteczne wobec Pseudomonas.

1. Ampicylina: zakres  działania:  paciorkowce  z  enterokokami  włącznie,  G-,  Salmonella, 
Shigella, E.coli , Haemophillus influensae. Częściowa oporność krzyżowa z penicylinami 
doustnymi, często występuje oporność pierwotna. Lepiej wchłaniają się estry ampicyliny: 
bakampicylina, piwampicylina,  talampicylina. Działania niepożądane: (bardzo  mało 
toksyczna) nadwrażliwości, pokrzywki, reakcje alergiczne, nadkażenia p. pokarmowego i d. 
moczowych. 

2. Amoksycylina:  jeden  z  najpowszechniej  stosowanych  antybiotyków,  dużo  lepiej 
wchłaniana niż ampicylina. 

przeinaczone  otoczenie,  słuchowymi  -  słyszalny  charakterystyczny  jazgot,  smakowymi,  dotykowymi)  a  także 
wstrząsami ciała,  parestezjami i brakiem poczucia czasu. Napad następuje w kilkanaście sekund do 3 minut po 
iniekcji i może trwać 15 - 60 minut. Nie towarzyszą mu objawy zapaści naczyniowej, co jest istotne w diagnostyce 
różnicowej wstrząsu anafilaktycznego. Objawy samoczynnie ustępują,  a  rokowanie jest  na ogół dobre.  Nie jest 
przeciwwskazaniem  do  leczenia  penicyliną,  jednakże  pacjenci  zazwyczaj  nie  decydują  się  na  dalsze  leczenie 
penicyliną  po  wystąpieniu  u  nich  tego  zespołu.  Zaburzenia  mózgowe  uważano  za  następstwo  powstania 
mikrozatorów z kryształów prokainy w krążeniu mózgowym, obecnie sądzi się, że objawy te zależą w większym 
stopniu od działania samej prokainy na ośrodkowy układ nerwowy.

32 g.d.o. - górne drogi oddechowe   



2. Amidynopenicyliny: 

Mecylinam (oraz jego estry bakmecylinam, piwmecylinam): słaba grupa

3. Karboksypenicyliny: 

Stosowane na Pseudomonas, oraz na indolododatnie szczepy Proteus i inne rzadkie enterobakterie. 
Wydalane przez nerki, stężenia w moczu wielokrotnie wyższe niż we krwi (dobre w zakażeniach 
dróg moczowych). Działania niepożądane: w niewydolności/uszkodzeniu nerek, trombocytopenia. 

1. Karbenicylina parenteralnie (kwas solny)

2. Karfecylina: może być podawana doustnie
3. Tikarcylina parenteralnie (kwas solny)

4. Ureidopenicyliny: 

Na  Pseudomonas,  Enterobacteriaceae i  beztlenowce,  nieczynne  w  niskim  pH,  podawane 
pozajelitowo.  Działania niepożądane: odczyny  skórne,  nudności,  wymioty.  Zastosowanie 
kliniczne ograniczone do P.aeruginosa szczególnie dróg moczowych, rodnych.

Azlocylina, Mezlocylina, Piperacylina

5. Penicyliny oporne na β-laktamazy wytwarzane przez bakterie G-: 
1. Foramidocylina:  Enterobacteriaceae,  P.aeruginosa,  oporna  na  laktamazy  Klebsiella 

oxytoca, Enterobacter cloacae.

2. Temocylina: pochodna Tikarcyliny (karboksypenicyliny) pomimo tego nieaktywna wobec 
P.aeruginosa,  bardzo aktywna wobec  Enterobakterii,  Neisseria,  Haemophillus  influensae, 
oporna na większość β-laktamaz. 

3. INHIBITORY Β-LAKTAMAZ:
1. Kwas klawulanowy: lipid ze streptococcus clavuligerus sam kwas ma słabe właściwości 

przeciwbakteryjne jest jednak bardzo silnym inhibitorem β-laktamaz nasila działanie amino 
i  karboksypenicylin.  Dobrze  wchłania  się  z  przewodu pokarmowego.  Koamoksyklawy: 
amoksycylina do kwasu klawulanowego (najczęściej 2:1).  Działania niepożądane: przede 
wszystkim  zaburzenia  żołądkowo-jelitowe,  drożdżyca  pochwy,  uszkodzenia  wątroby. 
Stosowany pozajelitowo z trikarcyliną, w tym na Pseudomonas i Proteus mirabilis.

2. Sulbactam: naturalny słaby antybiotyk (jednak silnie na Neisseria gonorrhoeaee), bardzo 
silny  inhibitor.  Ampicylina  wraz  z  sulbaktamem:  posocznica,  zapalenia  opon,  dróg 
moczowych, g.d.o. Działania niepożądane: biegunki

3. Tazobactam: brak przeciwbakteryjnego, hamuje β-laktamazy: łączony np. z piperacyliną. 
4. Kwas halopenicylanowy

4. KARBAPENEMY (B):
Podobnie  do  aminoglikozydów  wykazują  efekt  poantybiotykowy,  bardzo  szerokie  spektrum 
nieobejmujące w zasadzie tylko: MRSA, Xanthomonas maltophila i Corynebacterium ieikeium oraz 
w  przypadku  imipenemu:  opornych  szczepów  Pseudomonas cepacia i  Enterococcus faecium. 
Stężenie  bójcze  prawie  równe  MIC.  Podawane  tylko  w  ciężkich  opornych  posocznicach  i 
zakażeniach.

1. Karbapenem:



2. Meropenem:  pochodna  imipenemu,  mniej  aktywny  w  stosunku  do  G+,  oporny  na 
dehydropeptydazę kanalików nerkowych, może też być stosowany w zakażeniach OUN.

3. Imipenem:  niezwykle  szeroki  zakres  działania,  G+,  G-  (często  oporne  Pseudomonas 
cepacia, Enterococcus faecium, ale są wrażliwe na inne karbapenemy) tlenowe i beztlenowe, 
oporny  na  działanie  większości  β-laktamaz,  zasadniczo  oporne  tylko  niektóre  szczepy 
gronkowców (Staphylococcus),  bardzo wrażliwe są paciorkowce (Streptococcus),  listerie, 
enterobakterie,  Pseudomonas,  beztlenowce łącznie  z  Clostridium difficile,  nie  może  być 
stosowany  doustnie,  gdyż  nie  wchłania  się.  Nowy  bardzo  drogi  antybiotyk,  tylko  w 
zakażeniach  opornych.  Działania niepożądane:  nudności,  wymioty,  zapalenie  żył  w 
miejscu  podania,  zaburzenia  krzepnięcia,  drgawki  (nie  stosować  w  zapaleniu  OUN). 
Metabolizm nerkowy, metabolity nefrotoksyczne. W rąbku oskurkowym kanalika dalszego 
występuje  dehydropeptydaza,  rozkładająca  imipenem,  dlatego  w  zakażeniach  d. 
moczowych, musi być stosowany z inhibitorem cylastatyną. 

4. Ertapenem: najdłuższy okres półtrwania.
5. Faropenem
6. Biopenem

5. MONOBAKTAMY (B):
1. Aztreonam:  działa  przede  wszystkim  na  bakterie  G-,  skuteczny  na  E.coli,  Klebsiella, 

Proteus, Salmonella. Stosowany w ciężkich powikłanych zakażeniach G- opornych na inne 
antybiotyki, bardzo skuteczny w leczeniu opornej rzeżączki. Bolesność w miejscu podania. 
Można podawać łącznie z penicylinami izoksazolowymi i/lub metronidazolem.

2. Karumonam: 
3. Tigemonam: może być podawany doustnie

6. CEFALOSPORYNY (B):
Mechanizm  działania  taki  jak  penicylin,  rozkładane  przez  β-laktamazy,  występuje  oporność 
krzyżowa z penicylinami izoksazolowymi, częściowa z aminopenicylinami. 
Działania niepożądane: niewielka toksyczność, łagodne objawy uczuleniowe, stany gorączkowe, 
odczyny  skórne,  wstrząs  anafilaktyczny  sporadycznie,  charakterystyczne:  eozynofilia,  dodatni 
odczyn  Coombsa33 po  stosowaniu  dużych  dawek  antybiotyku  w  niewydolności  nerek  oraz  w 
hipoalbuminemii.  Neutropenia,  trombocytopenia,  agranulocytoza,  wydłużają  czas  krzepnięcia 
(moksolaktam wycofany).  Uszkodzenie nerek,  przejściowe zwiększenie stężenia  kreatyniny.  Nie 
wolno  łączyć  z  alkoholem,  wywołują  ostrą  nietolerancje:  objawy disulfiramowe34 (cefamandol, 
cefotrian, cefoperazon), objawy drażniące po podaniu domięśniowym, zakrzepowe zapalenie żył. 
Mogą wywołać rzekomobłoniaste zapalenie jelit. 

33 Odczyn Coombsa: zlepianie się krwinek czerwonych pod wpływem osocza krwi baraniej.
34 Objawy disulfiramowe, Reakcja disulfiramowa:  (ang. disulphiram-like reaction) - zatrucie aldehydem octowym, 

ostra nietolerancja alkoholu,  w wyniku zahamowania działania dehydrogenazy aldehydowej.  Kumulacja etanalu 
powoduje: rozszerzenie naczyń (zaczerwienienie twarzy), wzrost ciśnienia tętniczego, przyspieszone bicie serca, 
nadmierną potliwość, zaburzenia oddychania, duszność, nudności, wymioty, lęk.. Objawy te mogą trwać nawet kilka 
godzin i  występują nawet  po spożyciu minimalnej  ilości  alkoholu.   Po disulfiramie (Esperal),  cefalosporynach, 
metronidazolu i innych lekach.



1. Generacja I: Zakres podobny do aminopenicylin i penicylin izoksazolowych, skuteczne w 
zakażeniach Klebsiella pneumoniae, nieskuteczne na Pseudomonas i Enterobakterie, mało 
skuteczne  na  Enterococcus  i  Haemophillus  influensae.  Leki  z  wyboru  w  skojarzeniu  z 
gentamycyną  (aminoglikozyd)  w  leczeniu  zakażeń  Klebsiella  dróg  moczowych, 
oddechowych i pooperacyjnych.
1. Pozajelitowe: cefalotyna, cefazolina, cefacetryl, cefopiryna
2. doustne: cefadroksyl, cefaleksyna, cefradyna, cefaglicyna, cefroksadyna.

2. Generacja II: bardziej oporne na działanie β-laktamaz.
1. pozajelitowe:  cefuroksym,  cefamandol,  cefalometr,  ceforanit,  cefonicyt,  cefotiam, 

cefmetazol 
1. cefamandol: największa aktywność w ciężkich zakażeniach z wyjątkiem zakażenia 

opon  mózgowych,  gdyż  nie  penetruje  OUN,  nie  przenika  do  płynu  mózgowo-
rdzeniowego,  nawet  w stanie  zapalnym,  lek  z  wyboru  w leczeniu  Haemophillus 
influensae. 

2. Cefotetan stosowany razem z  cefamycyną  podawane pozajelitowo,  odznacza  się 
szerokim  zakresem  działania:  Gronkowiec  złocisty  (Staphylococcus  aureus), 
Paciorkowce  (Streptococcus),  i  dwoinki  (Klebsiella),  Enterobacteriaceae,  nie 
wpływa na Pseudomonas. Zaliczany do cefamycyn

2. doustnie: cefatryzyna, cefaklor, cefuroksym, cefprozil 

3. Generacja III: zróżnicowana, szerokie zastosowanie w leczeniu  P.aeruginosa, działają na 
szczepy aminoglikozydooporne, duże znaczenie kliniczne, także w leczeniu zakażeń florą 
mieszaną.  
1. pozajelitowe: (wycofany latamoksew, moksolatam) 

1. OUN: cefoperazon, cefotaksim, ceftriakson.  
2. na Pseudomonas: ceftazidim, ceftizoksym , cefsulodyna (najlepsza). 

2. doustne:  cefpodoksym,  cefiksim,  ceftibuten,  cefetamet.  Według  farmakologii 
Kostowskiego doustne III generacji nie działają na P.aeruginosa

4. Generacja  IV: Szczególnie  ciężkie  zakażenia  Enterobacteriaceae  oporne  na  inne 
antybiotyki.
1. pozajelitowe:  cefepim (na  P.aeruginosa,  cefalosporyna  oporna  na  indukowane 

chromosomalne cefalosporynazy), cefpirom, ceftan, ceftimir, cefditorem, 

7. CEFAMYCYNY (B):
Nieliczna  grupa  antybiotyków β-laktamowych  naturalnych  o  szerokim spektrum wytwarzanych 
przez  szczepy  Streptomyces, a  nie  jak  w  przypadku  cefalosporyn  Cephalosporinum,  niekiedy 
pomimo  to  zaliczana  do  cefalosporyn  (na  seminarium  podyktowane  jednym  tchem  w 
cefalosporynach  I  generacji)  należą  tutaj:  cefoksytyna  (czasem zaliczana  do  cefalosporyn II) i 
cefotetan (czasem zaliczana do cefalosporyn III). Działanie ukierunkowane na G-, praktycznie nie 
aktywne w stosunku do P.aeruginosa

Aminoglikozydy (B):Aminoglikozydy (B):
Antybiotyki bakteriobójcze z dwóch rodzajów grzybów:

1. Streptomyces:



1. Streptomycyna: w leczeniu gruźlicy (oporność), Bruceloza, Tularemia, Dżumy

2. Kanamycyna: duża  toksyczność,  sporadycznie  jako  lek  rezerwowy  w  gruźlicy  i 
rzeżączce opornej na penicylinę. 

2. Mikrosporon : Gentamycyna, Sisomycyna 

3. Aminoglikozydy półsyntetyczne: amikacyna, wibekacyna (z kanamycyny), metylmycyna 
(z  sisomycyny),  paromycyna,  spektinomycyna: szeroki  zakres  działania,  w  leczeniu 
rzeżączki  opornej  na  penicylinę,  jednorazowe  podanie  domięśniowe  prowadzi  do 
wyzdrowienia w 90% przypadków, lek z wyboru. 

Nowsze aminoglikozydy Gentamycyna, Tobramycyna, Sisomycyna i Netilmycyna: działają na 
P.aeruginosa, mogą być też kojarzone z β-laktamami w enterokokowych zapaleniach wsierdzia, 
charakteryzują się małą oto i nefrotoksycznością. 

Aminoglikozydy hamują syntezę białek wiążąc się z podjednostką 30s rybosomu, oraz uszkadzają 
błonę cytoplazmatyczną, charakteryzują się szerokim zakresem działania: G- z Enterobacteriaceae 
(Klebsiella,  Proteus),  Pseudomonas,  Brucella,  Pasteurella,  Haemophillus,  nie  działają  przeciw 
beztlenowcom (Bacteroides,  Fusobacterium)  silnie  działają  na  Mtb  (streptomycyna i 
kanamycyna). Wzmagają aktywność przeciwpaciorkowcową β-laktamów, w ciężkich zakażeniach 
razem  z  aminopenicyliną lub  benzopenicyliną. Wykazują  efekt  poantybiotykowy:  działanie 
przeciwbakteryjne  utrzymuje  się  pomimo  braku  mierzalnych  stężeń  w  surowicy  lub  miejscu 
działania. T ½ od 2 do 2,5 godzin, ale czas działania jest dłuższy więc podajemy co 12 godzin. 
Niewchłanialne z przewodu pokarmowego,  neomycyna i  paromomycyna stosowane są do jego 
wyjaławiania, dobrze wchłaniane po podaniu domięśniowym, z białkami krwi połączone 20-30%. 
Niedostatecznie penetrują do OUN, bardzo dobrze do jam ciała, mleka matki (½ stężenia we krwi), 
i  przez łożysko. Wydalane niemal w całości przez nerki w postaci  niezmienionej,  stosowane w 
zakażeniach  dróg  moczowych  (aktywność  większa  w  moczu  o  odczynie  zasadowym,  w 
upośledzonym przesączaniu kumulacja). 
Objawy niepożądane: uczulenia  rzadko,  (wyjątkiem  są  maści  i  aerozol),  ototoksyczne 
(upośledzenie słyszalności tonów wysokich gentamycyna, tobramycyna i sisomycyna uszkadzają 
nerw  przedsionkowy,  kanamycyna i  amikacyna nerw  ślimakowy,  streptomycyna obydwa  w 
równym  stopniu,  silnie  uszkadza  słuch  dihydrostreptomycyna,  najsłabiej  nefilmycyna)  i 
nefrotoksyczne  (najsilniej  kanamycyna,  najsłabsze  streptomycyna,  pozostałe  niewielkie),  dużą 
toksycznością  charakteryzuje  się  neomycyna i  framycytyna.  Hamują  przekaźnictwo  nerwowo 
mięśniowe (przeciwwskazaniem jest miastenia gravis oraz leczenie lekami kurarynowymi). Mogą 
wystąpić zaburzenia hematologiczne: leukopenia, agranulocytoza

Makrolidy (S):Makrolidy (S):
Zawierają makrocykliczny pierścień laktonowy zawierający 14, 15 lub 16 atomów C połączonych z 
cząsteczkami cukrów. Zakres działania: G+, gronkowce i paciorkowce (często oporne),  Neisseria, 
(G-),  działają  na  niektóre  beztlenowce,  oraz  przede  wszystkim  bakterie  nietypowe:    Legionella  ,   
Mykoplasma  ,    Mycobacterium  ,    Chlamydia  .   Nie  działają  na  Enterobacteriaceae  (wyjątkiem  jest 
aktywność azytromycyny wobec Shigella) i  nie działają na Pseudomonas aeruginosa.
Mechanizm działania:  bakteriostatyczne:  łączą  się  z  50S  rybosomu  hamując  syntezę  białka. 
Bardzo  łatwo  rozwija  się  oporność,  spowodowana  przede  wszystkim  częstym  stosowaniem, 
oporność  ma  charakter  krzyżowy.  Oporność  typu  MLSB  (Markolidy,  Linkozamidy, 
Streptograminy):  zmiana struktury miejsca wiązania  antybiotyku,  poprzez metylazę,  do adeniny 



zostają  przyłączone  2  rodniki  metylowe.  Drugi  typ  oporności:  układ  aktywnego  transportu 
wypompowującego białka P, drug pump. Następnym typem jest produkcja esterazy makrolidów. 
Wskazania: g.d.o. leki z wyboru w atypowych35 zakażenia układu moczopłciowego (Chlamydia36, 
Mycoplasma,  Ureoplasma), zapalenia  cewki  moczowej,  szyjki  macicy,  przydatki,  gruczołu 
krokowego,  jąder,  najądrzy.  Choroba  wrzodowa,  zakażenia  skóry,  błon  śluzowych  i  tkanek 
miękkich. Erytromycyna w leczeniu trądziku młodzieńczego. 
Działania niepożądane: hepatotoksyczność, żółtaczka cholestatyczna37 (najgroźniejsze powikłanie, 
częściej  w podeszłym wieku i  u kobiet  w ciąży),  nudności,  wymioty,  bóle  brzucha,  zaburzenia 
rytmu, wydłużanie odcinka QT po pozajelitowym podaniu, alergie  (najczęściej łagodne wysypki). 
Interakcje: powinowactwo  do  CYP3A4,  powstające  nitrozoalkany  łączą  się  z  żelazem 
cytochromów  unieczynniając  je:  bardzo  wysokie  powinowactwo  ma  erytromycyna i 
troleandomycyna. Z  teofiliną  (drgawkotwórczo),  cyklosporyną,  pochodnymi  kumaryny, 
karbamazepiną,  pochodnymi  alkaloidów  sporyszu,  pochodnymi  kwasu  lizergowego. 
Klarytromycyna i  roksytromycyna dają mniejsze ryzyko interakcji.  Pozostałe nie dezaktywują 
CYP3A4 i nie dają interakcji. 

1. Erytromycyna:  Zakres:  paciorkowce,  pneumokoki,  listerie,  maczugowce,  błonice, 
chlamida  i  mykoplasma,  gronkowce  szybka  oporność,  z  G-  meningokoki,  Neisseria. 
Działanie przeciwbakteryjne ma wolna zasada oraz ester jednak jest ona słabo oporna na 
działanie kwasu żołądkowego, wchłania się w postaci laurylosiarczanu erytromycyny. Źle 
przenika do OUN, świetnie przenika do mleka (nawet 40x większe stężenia niż w surowicy, 
więc  nie  wolno  podawać  karmiącym).  Preferowana  droga  doustna,  przy  podaniu 
pozajelitowym  odczyny  miejscowe.  Inna  forma  to  cykliczny  węglan  erytromycyny 
(davercin): nierozpuszczalny w wodzie ma dłuższy okres półtrwania niż erytromycyna. Lek 
z  wyboru  w zakażeniach:  Mycoplasma pneumoniae,  Chlamydia  trachomatis,  Legionella  
pneumophila.

2. Klarytromycyna: t ½  7 godzin, posiada aktywny metabolit, stosowana raz na dobę.
3. azytromycyna:  t  ½ 10 godzin,  dobrze rozmieszcza się w tkankach i utrzymuje nawet 2 

doby,  podawany raz  na dobę.  Zakres  działania  pokrywa się  z  erytromycyną dodatkowo 
działa na niektóre pierwotniaki. 

4. roksytromycyna:  najlepiej  się  wchłania,  w  większości  wydala  się  z  kałem  w  postaci 
niezmienionej w 15% z wydychanym powietrzem. 

5. Spiramycyna: stara generacja 16 członowy makrolid 
6. josamycyna: Słabszy od erytromycyny. 
7. Dierytromycyna: 
8. Midekamycya: Częściej daje zapalenia wątroby,

Ketolidy (S):Ketolidy (S):
Bardzo zbliżone do makrolidów ale zamiast cukru jest grupa ketonowa. Pierwszym antybiotykiem 
jest  Telitromycyna:  zakres  działania i  mechanizm ten sam co przy makrolidach,  występuje  też 
oporność  krzyżowa,  działa  silniej  niż  erytromycyna.  Działania  niepożądane:  nieostre  widzenie. 
Może być stosowana doustnie jest stabilna w środowisku soku żołądkowego, dobrze się wchłania. 

35 Tetracyklin nie wolno podawać do 12 roku życia, fluorowanych nie podawać do 18 roku życia, chinolony i 
makrolidy można podawać od początku życia, więc pozostają czasem jedynym wyjściem.

36 Chlamydia jest drobnoustrojem z 40-50% nosicielstwem efektem zakażenia w czasie ciąży może być poronienie, 
wcześniactwo, bezpłodność, noworodki z zakażonych matek rodzą się z zapaleniem płuc lub spojówek.

37 Inaczej zastoinowa



Linkozamidy (S): Linkozamidy (S): 
Aminokwas  połączony  wiązaniem  amidowym  z  aminocukrem,  właściwości  podobne  do 
makrolidów, bakteriostatyczne, hamują biosyntezę białek wiążąc się z 50s rybosomu. Działają na 
G+ (zakres  jak  benzylopenicyliny)  oraz  większość  beztlenowych,  Mycoplasma, Chlamydia, nie 
działają na G -. Słabo penetrują OUN (około 40% stężeń w surowicy w stanie zapalnym), dobrze 
tkanki  miękkie  jamy  surowicze  i  bardzo  dobrze  penetrują  do  kości.  Zastosowanie:  zakażenia 
Bacteroides, gronkowcowe zakażenia tkanki kostnej. Ulubiony przez dentystów.

 1 Linkomycyna: Pozajelitowo

 2 Klindamycyna:  dobrze się wchłania, maksymalne stężenie po godzinie. Wrażliwe są też 
niektóre pierwotniaki  nawet  te  oporne na  chlorochinę:  Toxoplasma gondi,  Pneumocystis  
carinii38,  Plasmodium  vivax,  P.  falciparum Działania niepożądane:  często 
rzekomobłoniaste  zapalenie  jelit39 (C.  difficile). Leczenie:  odstawienie  klindamycyny  i 
podanie  wankomycyny  i  metronidazolu.:  zmiany  skórne,  alergie,  zespół  Steevensa-
Jonsona40, potęguje działanie środków kuraropodobnych. 

Tetracykliny (S):Tetracykliny (S):
Szeroki zakres, ale słabe działanie: bakterie nietypowe, G+ oraz G-, także beztlenowe (Clostridium 
tetani np.),  bardzo  słabo  na  P.aeruginosa,  amfoteryczne,  łatwo  chelatują  jony  metali  2 
wartościowych, chelaty praktycznie nie wchłanialne, antybiotyki słabo rozpuszczalne w wodzie, 
niestabilne.  Naturalne  otrzymywane  są  ze  Streptomyces. Działanie  bakteriostatyczne,  przez 
związanie  30s  rybosomu  hamując  translację.  Oporność  poprzez  system  efluksu,  oporność 
receptorową  (białka  wiążące  tetracykliny),  oporność  enzymatyczną  (enzymy  unieczynniające). 
Drażnią błonę śluzową, wybijają florę saprofityczną, która z kolei spowalnia ich wchłanianie. W 
czasie kuracji nie podajemy pokarmów mlecznych (wapń) oraz leków zawierających jony metali 2 
wartościowych. Dobrze rozmieszczają się w tkankach z silnym powinowactwem do zawiązków 
zębów,  nasad kości,  tkanki  nowotworowej,  wątroby (duże  stężenie  w żółci)  słabo penetrują  do 
tłuszczowej tkanki oraz przez łożysko (lecz absolutnie bezwzględnie przeciwwskazane w II i III 
trymestrze  ciąży).  Na  ogół  podawane  drogą  doustną  z  wyjątkiem  tigecykliny i  minocykliny. 
Podanie domięśniowe bardzo bolesne i  nie  daje  wyższych stężeń,  lepiej  podać dożylnie.  Mogą 
powodować uczulenia (podawanie maści nieuzasadnione wyjątek do oczu). 

Wskazania:  z  wyboru  w  leczeniu  nietypowych  zakażeń:  boreliozy,  Mycoplasma,  Chlamydia 
psitacci,  C. pneumoniae,  C. trachomatis, riketsjozy,  duru plamistego,  gorączki  Q,  gorączki  gór 
skalistych,  i  innych,  zakażenia  Calymatobacterium (ziarniniak  pachwinowy),  Vibrio cholerae, 
brucelozy. Leki  rezerwowe  w  zakażeniach  beztlenowcami  i  flora  mieszaną,  oraz  w  ciężkich 
zakażeniach  o  nieznanej  etiologii,  Nocardia,  kiła,  dżuma  (Y.  pestis),  Pasteurella,  Neisseria 
gonorrhoeaee,  leptospiroza,  tularemia,  leczenie  trądziku pospolitego i  różowatego,  zapobieganie 
wznowom choroby wrzodowej, przy zapobieganiu zakażeniu zarodźcem zimnicy (doksycyklina). 
Preferowana jest droga doustna: doksycyklina (doksacyklina) i minocyklina wchłaniane niemal w 
całości pozostałe różnie.

38 Pneumocystis jiroveci, znany również pod starą nazwą Pneumocystis carinii (wtedy sklasyfikowany jako 
pierwotniak), jest grzybem wywołującym u człowieka pneumocystozowe zapalenie płuc. Zarażenie tym grzybem są 
powszechne, jednak u pacjentów z normalną opornością nie rozwija się zakażenie. W leczeniu pacjentów z HIV 
lekiem z wyboru jest kotrimoksazol.

39 Śmiertelność późno leczonego rzekomobłoniastego zapalenia jelit to 80%, przyczyną choroby jest zakażenie 
Clostridium głównie C. difficile gdyż są one oporne na klindamycynę więc tworzy się dla nich świetna nisza. 

40 Wyjaśniony przy Sulfonamidach.



Działania niepożądane:  wymioty,  biegunki  z  powodu  drażnienia  błony  śluzowej,  nadkażenia 
drobnoustrojami opornymi (drożdżakowe i gronkowcowe), pleśniawki w jamie ustnej. Odkładają 
się  w  zębach,  kościach,  (czasem  trwałe  przebarwienia),  skłonność  do  próchnicy,  absolutnie 
przeciwwskazane do 7 roku życia,  czasem do 12 czy też 16, uszkodzenia wątroby, nadwrażliwość 
na  słońce.   Przy  dożylnym  podaniu,  działanie  drażniące  czasem  zakrzepowe  zapalenie  żył. 
Notowano przypadki uszkodzeń paznokci41. 

Uwaga! Przyjęcie przeterminowanych tetracyklin może skutkować uszkodzeniem nerek.
Przeciwskazania: ciąża,  dzieci  do  12  roku  (najczęściej),  istniejące  nadkażenia  grzybicze  i 
predyspozycje przyjmowanie cytostatyków i niektórych hormonów, podawanie dożylne w miastenii 
gravis. 

 1 tetracyklina
 2 oksytetracyklina (oxycort maść zawiera też kortyzon)

 3 doksycyklina (zapobieganie zakażeniu zarodźcem zimnicy)
 4 limecyklina (leczenie trądziku)

 5 tigecyklina (dopiero wprowadzana, wrażliwe są między innymi szczepy MRSA i VRE)
 6 minocyklina

 7 rolitetracyklina (tylko dożylnie)

Chloramfenikol (S):Chloramfenikol (S):
Bakteriostatyczny, zakres działania jak tetracykliny, ale działa też na pałeczki duru brzusznego i 
duru rzekomego. Hamuje biosyntezę białek łącząc się z 50s rybosomu. Oporność rozwija się bardzo 
powoli. Szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego gorzej po podaniu domięśniowym, 
bardzo dobrze przenika przez wszystkie bariery biologiczne i błony komórkowe, łatwo przechodzi 
przez łożysko, dobrze penetruje OUN. Wydalanie w około 50% z moczem niezmieniony. 

Wskazania: Dury brzuszne i  rzekome,  lek rezerwowy w ciężkich zakażeniach,  zapalenia  opon 
wywołanych przez nieznane drobnoustroje. 
Działania niepożądane:  duża  toksyczność,  uszkodzenie  szpiku,  nieodwracalna  aplazja  szpiku 
(niedokrwistość, granulocytopenia i wszystkie „penie”), nie zależy od dawki, najprawdopodobniej 
tło  uczuleniowe,  upośledzenie  erytropoezy,  zmniejszenie  hematokrytu,  leukocytopenia,  zmiany 
ustępują po zakończeniu terapii (oprócz aplazji). Przy istniejących uszkodzeniach szpiku absolutnie 
przeciwwskazany. Inne: odczyn Herxheimera42, u noworodków zespół szary43.  Nie stosować dłużej 
niż  14 dni,  łączna dawka na kuracje nie może przekroczyć 30g, a w ciągu całego życia 100g. 
Stosowany najczęściej raz w życiu. 

Przeciwskazania: ciąża, zaburzenia hematopoezy, u noworodków i małych dzieci tylko w stanach 
zagrażających życiu, ostrożnie w niewydolności nerek. 
Podobne: tiamfenikol o identycznym mechanizmie i zakresie działania i nieco słabszym działaniu 
przeciwbakteryjnym  od  chloramfenikolu  oraz  acidamfenikol:  rozpuszczalny  w  wodzie  analog 
zasadniczo tylko w postaci kropli do oczu. 

41 onycholysis
42 Wyjaśniony przy penicylinach
43 Zespół szarego dziecka, zespół szary (ang. grey syndrome, gray baby syndrome) – ciężkie, potencjalne śmiertelne 

powikłanie w przebiegu leczenia wcześniaków i niemowląt chloramfenikolem. Wynika z niewykształconych 
mechanizmów sprzęgania z kwasem glukuronowych: rozdęcie brzucha, wymioty, nasilająca się sinica, nieregularny 
oddech, wiotkość oraz niewydolność krążenia. Zapaść krążeniowa często jest bezpośrednią przyczyną zgonu.



Antybiotyki Peptydowe:Antybiotyki Peptydowe:

1. STREPTOGRAMINY (DYPSYPEPTYDY) (B):
Antybiotyki naturalne wytwarzane przez wiele gatunków z rodzaju Streptomyces: Streptograminy 
B: bakteriobójcze, streptograminy A: bakteriostatyczne, naturalnie wytwarzane są pristinamycyna 
i   wirginamycyna. Stosuje się mieszaniny pochodnych półsyntetycznych np.  hinupristyny B i 
dalfopristyny A (Sinercid)  otrzymywane odpowiednio z  pristinamycyny A i B: łącza się one z 
różnymi  miejscami  rybosomu,  streptograminy  B dodatkowo uwrażliwiają  na  streptograminy A. 
Zakres działania: G+ bez E. faecalis, antybiotyki rezerwowe w zakażeniach opornych, zakażenia 
szpitalne,  MRSA, VRE oraz  na oporne na erytromycynę i  metycylinę szczepy  Staphylococcus. 
Podawane pozajelitowo, najczęściej za pomocą kaniuli centralnej, długotrwały wlew dożylny może 
się zakończyć zapaleniem żył.  Sinercid ma dużą toksyczność u ¼ daje żółtaczkę, bóle brzucha, 
biegunki, zaparcia, zmiany we krwi, upośledzenie czynności nerek, zaburzenia snu, stany lękowe 
itd.  Działania niepożądane: drożdżyce, parę przypadków rzekomobłoniastego z. j.  Interakcje z 
licznymi  lekami  i  pokarmami,  nasila  toksyczność  antagonistów  wapnia  i  statyn  (CYP3A4), 
zwiększa kardiotoksyczność, hamują aktywność MAO,  

2. POLIMYKSYNY (B): 
Bakteriobójcze, uszkadzają błonę cytoplazmatyczną, rozpuszczalne w wodzie, przede wszystkim na 
G-,  Pseudomonas,  E.coli, Klebsiella,  Enterobacter,  Shigella. Oporność bardzo rzadko, oporność 
krzyżowa  w  obrębie  Polimyksyn.  Nie  wchłaniają  się  z  przewodu  pokarmowego,  podawane 
domięśniowo. Źle przenikają do tkanek, nie penetrują do OUN. 
Działania niepożądane: duża  toksyczność,  (większa  od  aminoglikozydów):  nefrotoksyczne, 
neurotoksyczne, mrowienie kończyn, zaburzenia widzenia, mowy, oczopląs, niezborność ruchów, 
uwalniają histaminę. 

Zastosowanie: zastępcze, pozajelitowo w ciężkich przypadkach zakażeń P.aeruginosa opornej na 
aminoglikozydy  i  β-laktamy.  W zapaleniu  opon  podoponowo  (nie  penetrują),  sporadycznie  w 
zakażeniach  E.coli,  Shigella  i  Salmonelloza  układu  pokarmowego  (brak  wchłaniania,  działanie 
miejscowe):

1. Polimyksyna B

2. Kolistyna (także miejscowo w kroplach do oczu, uszu)
3. Bacytracyna (tylko miejscowo)

4. Gramicydyna

3. PEPTYDOWE STOSOWANE MIEJSCOWO: 
Ze względu na toksyczność stosowane wyłącznie miejscowo w zakażeniach, nie wchłaniają się ze 
skóry i błon śluzowych. Bakteriobójcze, zakres odpowiada benzylopenicylinie. 

1. Tyrotrycyna - uszkadza błonę komórkową
2. Bacytracyna -mieszanina peptydów z głównym składnikiem Bacytracyna A aktywna wobec 

Streptococcus aureus i piogenes (hamują syntezę ściany), należy do polimyksyn

3. Amfomycyna hamują syntezę ściany



4. GLIKOPEPTYDY: (WANKOMYCYNY) (B)
Wankomycyna: hamuje biosyntezę ściany bakteryjnej, w mechanizmie tworzenia kompleksów z 
fragmentem  D-alanyloalaniny.  Zakres:  gronkowce  w  tym  penicylinooporne,  G+,  paciorkowce, 
enterokoki,  świetnie  na  Clostridium  difficile,  lek  ostatniej  szansy  w  ciężkich  zakażeniach 
gronkowcowych  oraz  z  wyboru  w rzekomobłoniastym z.  j. Bardzo  długo  uważano  że  nie  ma 
oporności, ale pojawiły się szczepy VRE. Nie wchłania się z przewodu pokarmowego, w podaniu 
domięśniowym daje martwice tkanek. Nie penetruje OUN, nie przenika do dróg żółciowych. 
Działania niepożądane: nudności wymioty, ototoksyczna, nefrotoksyczna, zakrzepowe zapalenie 
żył. Uwalnia histaminę w dużej ilości - zespół czerwonego karku. 

Teikoplanina: Nowsza pochodna wankomycyny, wykazuje częściową oporność krzyżową, nieco 
mniej  skuteczna,  może  być  podawana  dożylnie  i  domięśniowo  bez  wywoływania  odczynów 
miejscowych.

5. ANTYBIOTYKI GLIKOPEPTYDOWE II GENERACJI (B):
Mają  taki  sam mechanizm działania  jak  wankomycyna  i  teikoplanina  lecz  mają  mniej  działań 
niepożądanych, używane do zwalczania zakażeń szpitalnych.

1. Dalbawancyna (lipoglikopeptyd)
2. Oritawancyna

3. Telawancyna

6. GLIKOLIPODEPSIPEPTYDY: 
Ramoplanina:  wytwarzana  przez  Actinomyces,  działa  silnie  przeciwko  G+  tlenowych  i 
beztlenowych,  łącznie  z  VRE  i  MDR.  Skuteczna  przeciwko  Clostridium  difficile  w  podaniu 
doustnym (do zwalczania rzekomobłoniastego). Problemem jest duży odczyn miejscowy i hemoliza 
przy podaniu dożylnym, domięśniowym.

7. LIPOPEPTYDY (B): 
Bakteriobójczo  przeciwko  G+  tlenowym,  MRSA,  VRE.  Praktycznie  nie  działają  na  G-  i 
beztlenowce. Siła działania wprost proporcjonalna do dawki. Mechanizm polega na wiązaniu się z 
błona komórki bakteryjnej, co powoduje gwałtowną depolaryzację. Podawana dożylnie, ma liniowa 
kinetykę. Wydalana głównie z moczem. 

1. Daptomycyna: stosowana i zarejestrowana, Wykazuje synergizm z niektórymi β-laktamami 
i  aminoglikozydami.  Może  być  stosowana  w  zakażeniach  skóry  wywołanych  przez 
gronkowce, enterokoki łącznie z faecalis. Ma być dobrze znoszony (nowy): może dawać 
hepatotoksyczność, może prowadzić do miopati (rabdomioliza). 

2. Tsuszimycyna

Pochodne chinolonów (B):Pochodne chinolonów (B):          
Są chemioterapeutykami nie są antybiotykami w ścisłym znaczeniu. Inhibitory topoizomerazy IV 
oraz podjednostki A gyrazy DNA, enzym ten rozplata DNA w czasie replikacji  jak i  translacji. 
Działają  bakteriostatycznie  jak  i  bakteriobójczo.  Oporność  w  wyniku  mutacji  wspomnianych 
enzymów lub zmniejszenia przepuszczalności błony. Stosowane szczególnie chętnie w zakażeniach 



dróg  moczowych.  Dobrze  się  wchłaniają,  pokarm  zwalnia  wchłanianie.  Przenikają  do  OUN, 
stężenia terapeutyczne uzyskiwane we wszystkich płynach ustrojowych w kościach nawet do 1/3 
stężenia we krwi, dobrze przenikają do ucha środkowego. Z wyjątkiem enoksacyny i norfloksacyny 
stosowanie bardzo szerokie. 

1. Kwas nalidyksowy i jego pochodne, stosowane tylko w zakażeniach dróg moczowych, kw. 
pipemidowy (najbardziej  stosowany),  piwomidowy,  oksolinowy,  rozoksacyna. Zakres 
działania G- zwłaszcza Klebsiella, Proteus, ale tyko  pipemidowy działa na Pseudomonas. 
Szybko rozwija się oporność. Wydalane są z moczem w postaci nieaktywnych metabolitów. 
Wskazania: ostre i przewlekłe stany zapalne dróg moczowych, leki przestarzałe. 
Działania niepożądane: nudności, wymioty, biegunki do 40%, nadwrażliwość na światło, 
uczulenia, uszkodzenie szpiku. Przeciwwskazane w ciąży i u noworodków.

Zakres  fluorowanych:  G-,  pseudomonas (szczególnie  ciprofloksacyna),  wrażliwe  gronkowce, 
paciorkowce w mniejszym stopniu. Bardzo wrażliwe: E.coli, Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, 
Proteus,  Shigella, Yersinia,  Salmonella, Legionella, Moraksella, słabiej: Chlamydia, Mycoplasma, 
Mtb  (ciprofloksacyna  w  skojarzonym  leczeniu  nietypowych:  M.  avium  M.  complex)  i  inne. 
Ofloksacyna i pefloksacyna w leczeniu trądu. 
Wskazania: oporne zakażenia dróg moczowych. Cyprofloksacyna: w zwalczaniu nosicielstwa duru 
brzusznego, opornej rzeżączki, zapalenie opon mózgowych, zakażenia dróg oddechowych, rodnych, 
Klebsiella, P.aeruginosa. 

Działania niepożądane: dodatkowo w stosunku do niefluorowanych powodują: zaburzenia OUN 
(1-2%) bóle  i  zawroty  głowy,  obniżeni  progu drgawkowego,  senność,  niepokój  aż  do psychoz, 
splątania,  majaczenia  drgawek,  mogą  uszkadzać  ścięgna  i  chrząstki  stawowe  zwłaszcza  po 
pefloksacynie  przypadki  pęknięcia  ścięgna  Achillesa,  przeciwwskazane  do  16  roku  życia 
(bezwzględnie) nie powinny być stosowane aż do zakończenia wzrostu. 
Interakcje: hamują CYP450, nie łączyć z teofiliną (niebezpieczeństwo drgawek)

2. Fluorochinolony: II  generacja: ciprofloksacyna,  norfloksacyna,  ofloksacyna, 
pefloksacyna. Znacznie zwiększona aktywność wobec G -  

3. Fluorochinolony III generacja: np. lewofloksacyna, sparfloksacyna 

4. Fluorochinolony  IV  generacja:  np.  moksyfloksacyna  zwiększona  aktywność  wobec 
beztlenowców

Inne Antybiotyki:Inne Antybiotyki:

NOWOBIOCYNA (S): 
Bakteriostatyczny,  G+,  niektóre G- mechanizm działania  polega  na hamowaniu  podjednostki  B 
gyrazy (jak chinolony),  bardzo szybki wzrost oporności. 

KWAS FUSYDOWY (S): 
Budowa  steroidowa,  bakteriostatycznie,  hamuje  biosyntezę  białek.  Zakres:  G+  z  wyjątkiem 
paciorkowców i pneumokoków (zostają gronkowce, nawet te oporne „na wszystko”), działa też na 
dwoinki G- (Neisseria). Powoli wchłania się z przewodu pokarmowego i dobrze przenika do tkanek 
i kości, ale nie do OUN. 



Działania niepożądane: 10%  zaburzenia  z  przewodu  pokarmowego,  nudności  wymioty, 
pozajelitowo daje silne odczyny miejscowe. 

Zastosowanie: ciężkie zakażenia gronkowcowe, posocznice, zapalenia płuc, szpiku, oporne na β-
laktamy i klindamycynę, często kojarzy się z erytromycyną. 

POCHODNE OKSAZOLIDYNODIONU (S): 
Linezolid: Wykazuje  działanie  bakteriostatyczne,  na  G+,  szczepy  MRSA,  VRSA,  VRE, 
paciorkowce w tym pneumonie oporne na inne antybiotyki, Enterococcus. Uniemożliwia translację 
i  syntezę  białek.  Zastosowanie  ograniczone  do  szczególnych  przypadków  bakterii  groźnych, 
opornych na inne antybiotyki, zwłaszcza u osób z ograniczoną opornością, nie działa praktycznie na 
G-. Hamuje aktywność MAO. Działania niepożądane: ośrodkowe, z przewodu pokarmowego („z 
rzadka zaparcia” :) ), nie znane wszystkie bo jest nowy. 

Eterezolid
Ranbezolid

MUPIROCYNA (KWAS PSEUDOMONOWY A): 
Wyłącznie zewnętrznie, w organizmie przekształca się do kwasu moczowego, hamuje syntezę DNA 
i białek bakteryjnych. Gronkowce, paciorkowce, (G+ pozostałe oraz beztlenowce mało wrażliwe) z 
G-  wrażliwa  Neisseria,  Pasteurella,  Bordatella,  Haemophillus,  Pseudomonas.  Powinien  być 
zarezerwowany do zakażeń szpitalnych natomiast jest dosyć wszechstronnie nadużywany. 

Suflonamidy (S)Suflonamidy (S)    : :     
Całkowicie syntetyczne, pochodne kwasu sulfanilowego, mechanizm polega na hamowaniu syntezy 
kwasu foliowego, co hamuje syntezę nukleotydów purynowych. Są praktycznie nietoksyczne dla 
człowieka.  Zakres  działania:  paciorkowce,  meningokoki,  gonokoki,  Enterobacteriaceae, 
Haemophillus, Bordatella, Brucella... Z ważnych: Nocardia, grzyby wywołujące nokardiozę (płuca, 
skóra  owłosioną,  skóra  stóp).  Różny  stopień  wiązania  z  białkami.  Sulfonamidy  bardzo  dobrze 
przenikają  do tkanek zmienionych zapalnie,  ale  źle  do tkanek martwiczych,  wszelkie  produkty 
rozpadu  komórek  i  ropa  znoszą  ich  działanie.  Wydalane  z  moczem,  rozkładane  w  wątrobie: 
acetylacja  i/lub  utlenianie,  sprzęganie  z  kwasem glukuronowym.  W wyniku acetylacji  możliwa 
krystalizacja  w  kanalikach  nerkowych  i  ich  uszkodzenia.  Działania niepożądane: krwiomocz, 
białkomocz,  kolka  nerkowa  przy  podawaniu  alkalizować  mocz  i  pic  dużo  płynów,  uczulenia 
(siarka), wysypki, zaczerwienienia, nadwrażliwość na światło, obrzęki stawów. Zespół Steevensa-
Jonsona44, bóle zawroty głowy, uszkodzenia szpiku, Przeciwskazania: istniejące zaburzenia nerek i 
wątroby,  niewydolność  krążenia,  matki  karmiące,  ostatni  etap  ciąży,  przede  wszystkim  ostatni 
miesiąc. Wskazania: nie wskazane jeśli można zastosować cokolwiek innego mocniej działającego 
i  lepiej  tolerowanego  (β-laktamy  np.).  Z  wyboru  w  nocardiozie  oraz  wrzodzie  miękkim 
(Haemophillus ducrei).  Czasem w ostrych niepowikłanych zakażeniach dróg moczowych E.coli, 
Proteus,  Klebsiella  (Enterobacteriaceae)  sulfakarbamid i  sulfafurazol. Zapalenie  j.  grubego 
wrzodziejące,  w  chorobie  Crona,  RZS.  Nie  w  przypadku  biegunek  gdyż  są  one  zwykle 
powodowane przez oporne bakterie.  

44 Zespół Steevensa-Jonsona: złuszczające-wysiękowe zapalenie skóry: występuje bardzo rzadko ale duża śmiertelność 
częściej dotyczy dzieci i młodzieży.



1. Dobrze  wchłaniane  sulfonamidy:  sulfakarbamid, sulfafurazol, sulfadiazyna, 
sulfametoksazol.

2. Bardzo źle wchłaniane,  do leczenia zakażeń przewodu pokarmowego:  Formosulfatiazol, 
wtalilosulfatiazol, sukcynylosulfatiazol, 
1. sulfaguanidyna:  wycofana,  wchłanianie  około  40-50%  była  błędnie  używana  do 

leczenia biegunek 

2. Salazosulfapirydyna (sulfasalazyna): Nadal stosowana w lecznictwie, częściowo się 
wchłania,  podlega krążeniu wątrobowo-jelitowemu.  W okrężnicy w wyniku rozkładu 
wiązania  azotowego  powstaje  sulfapirydyna  i  kwas  5-amino-salicylowy  który  ulega 
kumulacji  i  powoduje  wrzodziejące  zapalenie  jelita  grubego.  Stosowana  w  leczeniu 
RZS.

SKOJARZENIE SULFONAMIDÓW Z TRIMETOPRIMEM: 
Łącznie  z  sulfasalazyną  jedyne  jeszcze  stosowane,  zakres  działania  pokrywający  się  z 
sulfonamidami,  wykazuje  z  nimi  synergizm,  mechanizm  ten  sam  ale  inny  punkt  uchwytu. 
Połączenie  opóźnia  rozwój  oporności.  Działania niepożądane:  dodatkowo:  upośledzenie 
hematopoezy. 

◦ Trimetoprim + sulfadiazyna (kotrimazyna), 

◦ Trimetoprim +  sulfametoksazol (kotrimoksazol): Jest  lekiem z wyboru w leczeniu 
Pneumocystis carinii u pacjentów z HIV45

Metronidazol:Metronidazol:
Działania niepożądane: Metaliczny smak w ustach. 

45 Pneumocystis jiroveci, znany również pod starą nazwą Pneumocystis carinii (wtedy sklasyfikowany jako 
pierwotniak), jest grzybem wywołującym u człowieka pneumocystozowe zapalenie płuc. Zarażenie tym grzybem są 
powszechne stosowane jest też leczenie Klindamycyną (Linkozamidy).



AANTYBIOTYKINTYBIOTYKI  REVREV. (J. (JAKUBAKUB D.) D.)    
Podział antybiotyków dokonany przez Kubę, na różne grupy pod różnym względem:

W zależności od spektrum działania:W zależności od spektrum działania:
Haemophillus influensae:

• Aminopenicyliny
• Aminoglikozydy
• Cefalosporyny generacja II (cefamandol)
• Rifamycyny
• Sulfonamidy

Pseudomonas aeruginosa:
• Karboksypenicyliny (także na proteus)
• Ureidopenicyliny
• Foramidocylina
• Aminoglikozydy
• Polimyksyny
• Rifamycyny
• Kwas pipemidowy
• Cefalosporyny III generacji w 

szczególności: ceftazidim, ceftizoksym , 
cefsulodyna (najlepsza).

Clostridium difficile:
• Wankomycyna(teikoplanina)
• Ramoplamina
• Imipenem 
• Metronidazol (występują szczepy oporne i 

może być wtedy przyczyną 
rzekomobłoniastego zapalenia j.)

Nietypowe – chlamydia, krętki, riketsje
• Tetracykliny
• Rifamazil
• Fluorochinolony (Legionella, 

Mycoplasma, Moraxella, Mycobacterium)
Beztlenowce:

• Linkozamidy
Nocardia:

• Tetracykliny
• Sulfonamidy

Na oporne:
• Penicyliny izoksazolowe (na gronkowce)
• Karbapenemy
• Linkozamidy

• Wankomycyna(tejkoplamina) – na oporne 
gronkowce

• Pochodne oksazylidynonu (linezolid, 
eperezolid, ranbezolid)

• Glikopeptydowe (dalbawancyna, 
oritawancyna, telawancyna)

• Ramoplamina
• Lipopeptydy (dabtomycyna, 

tsuszimycyna)
G(+)

• Benzylopenicylina
• Linkozamidy
• Bacytracyna (Tyrotrycyna, Amfomycyna 

= zewnętrzne peptydowe)
• Wankomycyna, teikoplanina
• Nowobiocyna
• Kwas fusydowy – na gronkowce ściśle
• Pochodne oksazolidynonu (linezolid, 

eperezolid, ranbezolid)
• Glikopeptydowe (dalbawancyna, 

oritawancyna, telawancyna)
• Ramoplamina
• Lipopeptydy (dabtomycyna, 

tsuszimycyna)
G(-)

• Foramidocylina
• Temocylina
• Monobaktamy
• Aminoglikozydy
• Polimyksyny
• Rifamycyny
• Chinolony
• Fluorochinolony

G(+/-)
• Aminopenicyliny
• Ureidopenicyliny
• Karbapenemy
• Sulfonamidy



W zależności od mechanizmu działania:W zależności od mechanizmu działania:
Niszczą błony komórkowe:

• Polimyksyny
Niszczą ściany komórkowe:

• β-laktamy
• Wankomycyna, teikoplanina
• Glikopeptydowe (dalbawancyna, 

oritawancyna, telawancyna)
Wiążą podjednostkę rybosomu 30s

• Aminoglikozydy
• Tetracykliny

Wiążą podjednostkę rybosomu 50s
• Linkozamidy
• Chloramfenikol
• Makrolidy
• Streptograminy

Inhibitory gyrazy
• Nowobiocyna
• Chinolony

W zależności od powodowanych działań niepożądanych:W zależności od powodowanych działań niepożądanych:
Hepatotoksyczne

• Tetracykliny
• Streptograminy
• Izoniazyd
• Pyrazynamid

Nefrotoksyczne
• Aminoglikozydy
• Streptograminy
• Polimyksyny
• Wankomycyna, teikoplanina

Ototoksyczne
• Aminoglikozydy
• Wankomycyna, teikoplanina

Niszczą stawy, kości, mięśnie
• Streptograminy
• Tetracykliny – kumulacja w zawiązkach 

kości
• Pyrazynamid
• Lipopeptydy (Daptomycyna, 

Tsuszimycyna) – rabdomioliza
• Fluorochinolony – stawy, ścięgna

Rzekomo błoniaste zapalenie jelit: 
• Cefalosporyny doustne
• Linkozamidy
• Streptograminy
• Fluorochinolony

Neurotoksyczne
• Polimyksyny
• Izoniazyd (łącznie z uszkodzeniem 

nerwów)
• Etambutol – pozagałkowe zapalenie 

nerwu wzrokowego
Drgawkotwórcze:

• Penicyliny
• Fluorochinolony

Odczyn Herxheimera:
• Penicyliny
• Chloramfenikol

Uszkodzenia szpiku:
• Chloramfenikol
• Chinolony

Objawy disulfiramowe:
• Metronidazol
• Cefalosporyny (Cefamandol, Cefotiam, 

Cefaparation)



LLEKIEKI  PRZECIWGRZYBICZEPRZECIWGRZYBICZE: :     
Grzybice towarzyszą zwykle: cukrzycy, nowotworom, AIDS, stosowaniu antybiotyków o szerokim 
spektrum,  leków  immunosupresyjnych,  glikokortykosteroidów,  nieprzestrzeganiu  podstawowych 
zasad higieny osobistej. Grzyby skórne: dermatophyta. Drożdżaki: candida (blednica, najczęściej 
błon  śluzowych,  rzadziej  skóry,  czy  narządów wewnętrznych  może  prowadzić  do  posocznicy), 
kryptokokoza  OUN.  Pleśniaki:  aspergillus  i  penicillium:  kropidlakowica  płuc,  ucha,  zatok, 
pędzlakowica np. płuc. Grzyby dimorficzne: uogólnione grzybice (raczej nie w naszym klimacie).
Podstawowe leki przeciwgrzybicze :

Amfoterycyna B:  polienowy  antybiotyk,  uszkadza  błonę  komórkową  grzybów  łącząc  się  ze 
sterolami  i  zmienia  konfigurację,  źle  przenika  do tkanek.  Działania niepożądane:  uszkodzenie 
nerek  zależne  od  dawki  (przekroczenie  ok  4g  na  kuracje  powoduje  nieodwracalna  zmiany  w 
nerkach), zmniejszona zawartość hemoglobiny, źle przenika do OUN ale w grzybiczym zakażeniu 
podajemy bezpośrednio  do  płynu mózgowo-rdzeniowego,  co wywołuje  silny  ból  i  uszkodzenie 
tkanki nerwowej (yummy...).  Nadal stosowana w grzybicach uogólnionych narządowych.  Może 
być stosowana u kobiet w ciąży - stosunkowo bezpieczna dla płodu. 

Nystatyna:  polien,  podobny  do  amfoterycyny  B,  oporność  rzadka,  nie  wchłania  się  z  p.p. 
stosowana  do  leczenia  zakażeń  (candida)  jamy  ustnej,  gardła,  przewodu  pokarmowego,  błon 
śluzowych (wszyscy pamiętamy globulki z nystatyną.. prawda?).  Działania niepożądane: bardzo 
rzadko dolegliwości dotyczące p. pokarmowego. 

Candicydyna, Natamycyna, Pecilocyna, Trichomycyna. 

Gryzeofulwina: trójpierścieniowy  antybiotyk,  o  złożonym  mechanizmie:  uszkadza  ścianę 
komórkowa przez zahamowanie syntezy chityny, może też hamować syntezę RNA. Bardzo szybko 
rozwija  oporność.  Podawana  doustnie  gromadzi  się  w  nowonarastających  warstwach  skóry, 
chroniąc je przed zakażeniem, zakażone warstwy muszą ulec zrogowaceniu i złuszczeniu, działanie 
bardzo skuteczne. Wskazania: zakażenia grzybicze skóry, włosów i paznokci gdy środki miejscowe 
są nieskuteczne. Leczenie trwa od miesiąca do sześciu miesięcy.  Działania niepożądane: bardzo 
wolne  działanie,  bardzo  długo  podawany,  terapia  intensywna,  występują  bardzo  rzadko  i  są 
łagodne: dolegliwości ze strony p.p. uszkodzenia wątroby (tylko przy istniejących wcześniejszych 
uszkodzeniach), może powodować hipoestrogenizm u dzieci, działanie genotoksyczne46, działanie 
teratogenne. 

Flucytozyna:  hamowanie  biosyntezy  białek,  zakres  ograniczony  do  drożdżaków  candida  i 
cryptococcus.  Często  występują  szczepy  oporne.  Działania niepożądane:  zaburzenia  jelitowe, 
uszkadzają wątrobę. Zwykle doustnie. Teratogenna, nie wolno też w  niewydolności nerek. 

Terbinafina:  grupy  naftyfiny  działa  grzybobójczo  na  większości  dermatofitów  oraz 
grzybostatycznym wobec drożdżaków Candida. Wskazania: zakażenia grzybicze skóry i paznokci 
grzybica  stóp,  grzybica  obrębna  pachwin,  grzybica  tułowia,  zakażenia  drożdżakowe  skóry. 
Przeciwwskazania: nadwrażliwość, ciąża i okres karmienia.  Działania niepożądane: zaburzenia 
46 przez 6 miesięcy od zakończenia kuracji oraz w czasie jej trwania nie wolno się rozmnażać



ze strony przewodu pokarmowego: nudności, biegunka, brak apetytu, uczucie pełności,  odczyny 
skórne wysypka, pokrzywka.

Pochodne  imidazolu  i  triazolowe: najnowsze,  działanie  polega  na  hamowaniu  demetylacji  w 
biosyntezie ergosterolu. Pochodne sterolowe. Bardzo rzadko rozwija się oporność na te leki. 

1. Pochodne imidazolu: mogą być stosowane ogólnie lub miejscowo. Teratogenne.  Zakres 
obejmuje  wszystkie  grzyby  patogenne  dla  człowieka,  w  pewnym  stopniu  działają  też 
przeciwbakteryjnie  i  przeciwpierwotniakowo. Dobrze przenikają  do tkanek,  źle  do OUN 
bezpośrednio dokanałowo w grzybicach OUN. Stosowane w leczeniu grzybic układowych.

1. Klotrimazol, 
2. Tiokonazol, 

3. Ekonazol, 
4. Bifonazol

5. Izokonazol – stosowane miejscowo
6. Ketokonazol –  hamuje  biosyntezę  steroidów  w  komórkach  makroorganizmu,  także 

steroidów nadnerczowych może prowadzić do ich niedoczynności.

7. mikonazol –  podawany pozajelitowo może powodować przejściowe zaburzenia rytmu 
serca oraz zapalenie żył. 

2. Triazolowe:  Dobrze  się  wchłaniają,  dobrze  przenikają  do  tkanek,  do  jednodobowego 
leczenia  drożdżycy pochwy,  na ogół  stosowane przez kilka  dni,  leki  bezpieczniejsze od 
pochodnych imidazolu i wszystkich innych leków przeciwgrzybiczych. Stosowane także w 
ciężkich zakażeniach grzybiczych układowych i posocznicach np. kryptokokozie.

1. Flukonazol
2. Itrakonazol:  Wywołuje  niebieskosine  zabarwienie  macierzy  paznokciowej  oraz 

brązowe zabarwienie moczu. 

1. Nowe: 
1. Worykonazol

2. Pozakonazol

Inne: cyklopiroks: 

LLEKIEKI P PRZECIWGRUŹLICZERZECIWGRUŹLICZE: :     
Gruźlica:  odbierana  jako  choroba  osób  z  marginesu,  dotyczy  najczęściej  osób  z  obniżoną 
odpornością:  w  przebiegu  AIDS,  leki  immunosupresyjne  itd.  Trudna  do  leczenia,  wymagająca 
systematyczności,  kuracja  trwa  najkrócej  6  miesięcy,  choroba  śmiertelna  lecz  całkowicie 
wyleczalna.  W  Polsce  leczenie  obowiązkowe.  Szczepionka  nie  chroni  przed  ponownym 
zakażeniem. Choroba często nie brana pod uwagę w diagnostyce. W przebiegu gruźlicy w płucach 
(90%  lokalizacji) tworzą  się  ziarniny  które  następnie  serowacieją,  tworzą  się  jamy  gruźlicze 
(zmiany widoczne na RTG) i jeśli naciek nie jest na czas pochłaniany przez układ immunologiczny 
może dojść do zakażenia kości,  skóry i inne narządów. Jedną z postaci jest gruźlica kręgosłupa 
(ropień rozrastający się wzdłuż kręgosłupa) inne postaci dotyczą gruźlicy narządów miękkich w 
tym OUN. Objawy: bardzo niespecyficzne, kaszel z różnymi wydzielinami, ekstremalnie z krwią, 
zwiększenie  OB,  złe  samopoczucie,  kaszel  trwający  ponad  3  tygodnie  z  dużym 
prawdopodobieństwem wskazuje na gruźlicę. 



Leczenie przebiega w dwu fazach: faza początkowa: krótka 2 miesiące,  zapobiega ponownemu 
namnażaniu się mycobacterium i faza druga stabilizacyjna. 

Leki podstawowe:  Najczęściej razem 3 pierwsze, a jeśli oporne to podajemy razem 5-6 leków
1. Rifampicyny: podobne do makrolidów, działają bakteriobójczo hamują syntezę białek, 

inicjację syntezy DNA, (działa też na Haemophillus influensae i inne G-) używane w 
zasadzie tylko do gruźlicy, ale też w zakażeniach opon mózgowo-rdzeniowych. Działają na 
prątki trądu i mycobacteriozy atypowe (np. M. avium). Dobrze wchłaniają się z p.p. 80%, 
zachodzi redystrybucja w tkankach. Działania niepożądane: uszkodzenia wątroby, nawet z 
żółtaczką, ale niezwykle rzadko, uczulenia, teratogenne, zmiany w obrazie krwi, alergie, 
uczulenia, zespół rzekomogrypowy, pomarańczowoczerwone zabarwienie śliny, skóry, 
moczu itd. Interakcje: induktory P450 (przeciwzakrzepowe, przeciwgrzybicze i inne 
antybiotyki, osłabienie działania tabletek antykoncepcyjnych).
Rifabutyna i Rifapentyna: aż tak bardzo nie indukują P450 i można je podawać razem z 
lekami przeciwwirusowymi (AIDS). 
Rifampicyna
Rifaksymina – nie przeciwgruźlicza działająca na salmonella, Shigella,  Yersinia, słabiej na 
E.coli i służy do wyjaławiania przewodu pokarmowego.
Rifamazyl – bardzo aktywny przeciwko chlamydia, często w chlamydiozie układu 
moczopłciowego. 

2. Izoniazyd – najważniejszy, wynaleziony w Polsce. Działa na mycobacterium wewnątrz i na 
zewnątrz komórki. Jest to prolek aktywowany przez enzym bakteryjny katalazoperoksydazę, 
jest więc ona też miejscem wytwarzania oporności. Izoniazyd działa na zasadzie hamowania 
enzymów oksydacyjnych bakterii, dobrze się wchłania z p.p. przenika do OUN. Działania 
niepożądane:  psychozy,  euforie,  senność,  bezsenność,  uszkadza  nerwy,  nerwobóle 
(suplementacja Vit B6), neurotoksyczny, uszkodzenia wątroby zaburzenia hematologiczne, 
można stosować w ciąży. 

3. Pyrazynamid: działa wewnątrz komórki, w niskim pH, zarezerwowany dla Mtb. Działania 
niepożądane:  zaburzenia  czynności  tarczycy,  uszkodzenia  wątroby  kości  i  stawów. 
Nadwrażliwość na światło. 

4. Etambutol: bakteriostatyk, dość bezpieczny, skuteczny wobec prątków atypowych, doustny, 
nie  ulega  metabolizmowi  wątrobowemu.  Działania  niepożądane:  zapalenie  nerwu 
wzrokowego. 

5. Streptomycyna: Aminoglikozyd, lek dość dobry ale oto i nefrotoksyczny, przeciwwskazany 
w padaczce i bezwzględnie w miastenia gravis. Podawana domięśniowo. Działa tylko na 
dzielące się prątki stosowana w fazie początkowej. 

Zastępcze:
1. Tioamidy: etionamid (EDTA), Protionamid: bakteriostatycznie, hamując syntezę kwasów 

mycolowych. Metaliczny smak w ustach jak po metronidazolu. Bardzo źle tolerowany 
bezwzględnie przeciwwskazany w ciąży. 

2. Cykloseryna: bakteriostatyczny: hamuje syntezę peptydoglikanów. Działania niepożądane: 
objawy psychotyczne u około 15 % osób. 

3. PAS: kwas paraaminosalicylowy: bakteriostatycznie, dobrze się wchłania, działa tylko w 
dużych dawkach (około 12g) Działanie niepożądane: dolegliwości ze strony przewodu 
pokarmowego występują zawsze,  hamuje czynność tarczycy.

4. Terizodon
5. Aminoglikozydy



6. Fluorowane chinolony:  ciprofloksacyna  i  ofloksacyna.  Działania niepożądane: 
uszkodzenia ścięgien, nadwrażliwość na światło. Głównie używane w leczeniu infekcji dróg 
moczowych. 

7. Kanamycyna,  Kapreomycyna,  Wiomycyna,  Amikacyna:  działają  łącząc  się  z  30s  nie 
działają  na  prątki  wewnątrzkomórkowe.  Działania niepożądane: podobne  do 
aminoglikozydów,  oto  i  nefrotoksyczne,  dominują  uszkodzenia  wątroby  i  nerek,  nie 
wchłaniają  się  z  jelit.  (domięśniowo  i  we  wlewach  dożylnych).  Stosowane  przede 
wszystkim  w  gruźlicy,  gdy  nie  można  zastosować  streptomycyny.  Bezwzględnie 
przeciwwskazane w ciąży. 

8. Kapreomycyna: silniejsza i mniej toksyczna.
9. Wiomycyna

 W WIADOMOŚCIIADOMOŚCI  NIEPRZYPORZĄDKOWANENIEPRZYPORZĄDKOWANE::    

Leki psychostymulujące:Leki psychostymulujące:
Wpływ  zdefiniowany  jako  niespecyficzne  wzbudzenie  funkcji  psychicznych,  nasilenie  stanu 
czuwania, hamowanie senności, polepszenie nastroju.

POCHODNE FENYLOETYLOAMINY: 
Należą  tutaj:  D-amfetamina,  metamfetamina,  metylenodioksymetamfetamina  (extasy), 
efedryna,  chlorefedryna,  fenfluramina,  metylfenidat,  doksamfetamina,  selegilina, 
fenipropazyna.

Właściwości tej grupy można przybliżyć na podstawie D-amfetaminy: miała służyć jako zamiennik 
dla efedryny do obkurczania błony śluzowej nosa, leczenia astmy oskrzelowej i narkolepsji oraz 
hamowania działania leków depresyjnych na OUN (np. barbiturany). Podczas II wojny światowej 
zasłynęła z usuwania zmęczenia,  na początku lat 60 XX wieku zdano sobie sprawę z działania 
uzależniającego, obecnie pochodne amfetaminy są jednymi z najczęściej nadużywanych substancji 
na  świecie.  Środki  te  usuwają  poczucie  zmęczenia,  jednak  w  testach  zwiększają  liczbę 
popełnianych  błędów  poprzez  utratę  samokrytycyzmu.  Działają  anorektycznie,  większość 
pochodnych jak i sama amfetamina nie znalazła zastosowania w terapii.
Amfetamina (i jej pochodne) jest aminą sympatykomimetyczną o pośrednim działaniu, nasila więc 
uwalnianie  amin  katecholowych  (dopaminy,  adrenaliny)  oraz  serotoniny,  hamuje  ich  wychwyt 
zwrotny oraz w małym stopniu MAO a i b47. 

METYLOKSANTYNY I NIKOTYNA:
Nikotyna, Kofeina.

INNE: 
Mazindol, kokaina. 

47 Wyjątkiem jest moklobemid selektywny iMAOa oraz inne inhibitory MAO a i b: tranylcypromina, selegilina, 
feniprazyna.



Leki Nootropowe:Leki Nootropowe:
Leki  poprawiające  funkcjonowanie  OUN  poprzez  zwiększenie  przepływu  krwi  przez  naczynia 
mózgowe, albo usprawniające metabolizm w neuronach.
Piracetam:  Zwiększa  wykorzystanie  tlenu  i  glukozy  przez  komórki  OUN  oraz  wzmaga 
mikrokrążenie.  Usprawnienia  zapamiętywanie,  koncentracje,  uwagę  oraz  sprawność 
psychofizyczną.  Wskazania:  pogorszenia  funkcji  mózgu,  udar,  wstrząs,  operacjami 
neurochirurgicznymi.

Zaburzenia czynności ośrodkowego układu nerwowego na tle miażdżycy i zmian degeneracyjnych. 
Leczenie dysleksji i leczenie logopedyczne u dzieci. Zawroty głowy różnego pochodzenia. Zatrucia 
alkoholem,  narkotykami  lub  tlenkiem  węgla.  Preparat  stosuje  się  również  w  nieprawidłowej 
budowie krwinek czerwonych.  Działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, brzucha, nudności, 
biegunki, rzadziej przyrost masy ciała, zwiększone libido, suchość śluzówek jamy ustnej. Działania 
te występują rzadko w przypadku stosowania dawek poniżej 2,4 g piracetamu na dobę.

Deanol:

Leki Stosowane w Chorobach Żył Kończyn dolnych: Leki Stosowane w Chorobach Żył Kończyn dolnych: 
Tribenozyd i Dobesylan Wapnia

Diosmina
Trokserutyna

Enzymy mikrosomalne (CYTP450)Enzymy mikrosomalne (CYTP450)

LEKI INDUKUJĄCE ENZYMY MIKROSOMALNE: 
barbiturany, większość przeciwpadaczkowych (fenytoina) ryfampicyna, pochodne fenytoiny

LEKI HAMUJĄCE ENZYMY MIKROSOMALNE: 
makrolidy I generacja, cymetydyna, fluorochinolony, chloramfenikol, doustne antykoncepcyjne, 
allopurinol. 

Kategorie leków w ciąży:Kategorie leków w ciąży:
Klasyfikacja FDA leków stosowanych w ciąży – klasyfikacja mająca na celu określenie ryzyka 
uszkodzenia płodu w wyniku działania leku, który jest przyjmowany przez matkę w ciąży zgodnie z 
zaleceniem.  Klasyfikacja  nie  zawiera  żadnych informacji  o  ryzyku związanym z  lekiem i  jego 
metabolitami zawartymi w mleku matki. Kategorie:

• A Badania z grupą kontrolną nie wykazały istnienia ryzyka dla płodu w I trymestrze, 
możliwość uszkodzenia płodu wydaje się mało prawdopodobna

• B Badania  na  zwierzętach  nie  wskazują  na  istnienie  ryzyka  dla  płodu,  ale  nie 
przeprowadzono badań z  grupą kontrolną u ludzi,  lub badania na zwierzętach wykazały 



działanie  niepożądane na płód,  ale  badania  w grupie  kobiet  ciężarnych nie  potwierdziły 
istnienia ryzyka dla płodu

• C Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale 
nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich 
badań ani na zwierzętach, ani u ludzi

• D Istnieją dowody na niekorzystne działanie leku na płód, ale w pewnych sytuacjach 
klinicznych potencjalne korzyści z jego zastosowania przewyższają ryzyko (np. w stanach 
zagrażających  życiu  lub  chorobach,  w  których  inne,  bezpieczne  leki  nie  mogą  być 
zastosowane lub są nieskuteczne)

• X Badania  przeprowadzone  na  zwierzętach  lub  u  ludzi  wykazały  nieprawidłowości 
płodu w wyniku stosowania danego leku bądź istnieją dowody na niekorzystne działanie 
leku  na  płód  ludzki  i  ryzyko  zdecydowanie  przewyższa  potencjalne  korzyści  z  jego 
zastosowania

DO KATEGORII X ZALICZAMY:
• retinoidy  -  leki  przeciwtrądzikowe,  przeciwłuszczycowe -  powodują  poronienia,  ciężkie 

wady cewy nerwowej, poważne uszkodzenia OUN, 

• estrogeny  -  hormony  żeńskie  -  powodują  feminizacje  płodów  męskich,  działają 
karcynogennie - mogą powodować występowanie nowotworów pochwy, 

• trimetadon,  parametadon  -  leki  przeciwpadaczkowe-  odpowiedzialne  są  za  powstawanie 
wad OUN i twarzoczaszki,

• jod 131 - radioaktywny, 

• mizoprostol  -  analog  prostaglandyn  -  powoduje  krwawienia  z  dróg  rodnych  ciężarnej, 
poronienia. 

• gryzeofulwina - zwiększa ryzyko wystąpienia bliźniąt syjamskich, 

• Sporysz - ergotamina - wywołuje skurcze macicy, mogące prowadzić do przedwczesnego 
porodu, niedotlenienia płodu.

• Statyny -  zespół VACTERL u noworodka.  cytostatyki,  antymetabolity kwasu foliowego- 
metotreksat - poronienie, poważne letalne wady noworodków,

• talidomid, megadawki witaminy A ( >10 000j. na dobę).   ALKOHOL

• np.: estazolam, metotreksat, metylotiouracyl, retinol (wit. A - wysokie dawki), temazepam 
(Signopam).

Inne:Inne:
Azytromycyna (Markolidy) brana przez 3 dni odkłada się w tkankach i długo uwalnia (z 
seminarium o gruźlicy).

Fenylopropanoloamina: lek w otyłości, o mechanizmie działania takim jak efedryna, należy do 
leków psychostymulujących.

(w FEOCHROMOCYTOMA lekiem z wyboru jest fentolamina)
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