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WWA – ŹRÓDŁA W ŻYWNOŚCI I WPŁYW NA ZDROWIE 

 

Prof. dr hab. Halina Grajeta 
Katedra i Zakład Bromatologii i Dietetyki 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 

 

WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne to liczna grupa związków 
organicznych zawierająca w cząsteczce od dwóch do kilkunastu sprzężonych pierścieni 
aromatycznych. Najbardziej znany WWA to benzo(a)piren, który jest najczęściej oznaczanym 
związkiem z tej grupy.  

Źródłem WWA w środowisku są zanieczyszczenia emitowane przez elektrownie, zakłady 
przemysłu ciężkiego, spalarnie odpadów, pożary lasów, spaliny, dym tytoniowy. Związki te do 
żywności dostają się z zanieczyszczonego środowiska a także powstają w niej podczas takich 
procesów jak: tradycyjne wędzenie, grillowanie, pieczenie czy prażenie nasion. WWA są uważane 
za potencjalnie genotoksyczne i rakotwórcze dla ludzi. 
 Stosowanie bezpiecznych metod przetwarzania żywności zmniejsza w niej zawartość 
związków toksycznych, w tym WWA, i chroni organizm przed ich szkodliwym działaniem. 

Z polskich badań wynika, że w ostatnich latach zawartość WWA w produktach wędzonych 

znacznie zmniejszyła się i nie przekracza dopuszczalnych limitów. 
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FURANOKUMARYNY – SKŁADNIKI TOKSYCZNE SELEROWATYCH 

 

Dr hab.  Izabela Fecka 
Katedra i Zakład Farmakognozji  

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 
 

Furanokumaryny typu psoralenu – ksantotoksyna i bergapten są częstymi składnikami 
gatunków z rodziny Apiaceae Lindl. Ich duże ilości występują w surowcach leczniczych jak owoc 
aminka większego (Ammi majus fructus) czy korzeń arcydzięgla (Archangelicae radix), ale także 
w roślinach spożywczych, m.in. w selerze, pietruszce, kuminie.  

Pochodne psoralenu wykazują działanie fotouczulające i z tego względu znalazły 
zastosowanie w fotochemioterapii łuszczycy (zwyczajnej, dłoni i stóp, stawowej, erytrodermii 
łuszczycowej) określanej akronimem PUVA oraz jako leki pobudzające repigmentację skóry 
w bielactwie nabytym. Metoda PUVA polega na połączeniu naświetlań promieniami UVA 
i doustnym lub miejscowym podawaniu pochodnych psoralenu.  

Ksantotoksyna, bergapten i izopimpinelina obecne w warzywach i przyprawach 
 selerowatych mogą być natomiast przyczyną fotodermatoz, szczególnie u osób 
z nadwrażliwością na promienie światła słonecznego. Fotodermatozy przebiegające z udziałem 
furanokumaryn mają charakter reakcji fototoksycznej i spowodowane są skojarzonym działaniem 
światła (głównie UVA) oraz zewnątrzpochodnych substancji światłouczulających. Tematem 
prezentacji będą potencjalne zagrożenia zdrowotne wynikające ze spożycia wybranych 
przedstawicieli selerowatych. 
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ROLA TOKSYKOLOGII W NAUKACH WETERYNARYJNYCH 

 

Dr Ewa Kucharczak-Moryl 
Katedra Biochemii, Farmakologii i Toksykologii  

Zakład Farmakologii i Toksykologii Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

 
 

Toksykologia należy do jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin 
naukowych. Współcześnie wykracza ona ponad ustalone przed wieloma laty zakresy działania. 
Chociaż głównym celem badań toksykologicznych jest ustalenie negatywnych skutków działania 
wielu substancji egzogennych, to pomocne w tym są wiadomości związane z biochemią, biologią, 
botaniką, medycyną, farmakologią i innymi pokrewnymi dziedzinami.  

W toksykologii weterynaryjnej ważna jest współpraca ze specjalistami z zakresu hodowli 
zwierząt, immunoprofilaktyki, żywienia, patologii oraz związanymi z naukami klinicznymi: 
diagnostykami, internistami i specjalistami z zakresu chorób zakaźnych. Obejmuje ona 
zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które dotyczą występowania, przebiegu, diagnostyki, 
leczenia i zapobiegania zatruciom u zwierząt. W przypadku toksykologii weterynaryjnej, oprócz 
trucizn, duże znaczenie mają substancje, które niekoniecznie działają negatywnie, jak dodatki 
mineralne stosowane w żywieniu zwierząt i pasze roślinne. Nawet jeśli są one dobrej jakości, to 
podane w nadmiarze lub gatunkom, dla których nie są przeznaczone, mogą przyczynić się do 
wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych. Zatrucia u zwierząt zależne są od wielu 
czynników, które możemy określić jako biologiczne, zależne od organizmu i czynniki 
środowiskowe, związane z miejscem ich bytowania. Poszczególne zwierzęta cechuje 
zróżnicowana wrażliwość na działanie tych samych substancji, co ma ważne znaczenie jeśli 
porównujemy wyniki badań toksykologicznych między zwierzętami a człowiekiem.  

Wpływ na przebieg zatrucia ma stan zwierzęcia, jego kondycja, rodzaj i intensywność 
produkcji. Duże znaczenie w toksykologii weterynaryjnej odgrywają czynniki środowiskowe - 
temperatura otoczenia, dostęp do światła, co związane jest z rytmem biologicznym zwierząt, 
wilgotność w pomieszczeniach czy kontakt z ksenobiotykami emitowanymi przez zakłady 
przemysłowe.  

W przypadku lekarzy weterynarii-toksykologów diagnostyka zatruć oparta jest na wywiadzie 
toksykologicznym, zaobserwowanych objawach klinicznych i przeprowadzonych po śmierci 
zwierzęcia badaniach anatomopatologicznych. W odróżnieniu od medycyny ludzkiej,   toksykologii 
weterynaryjnej zapoznanie się ze szczegółową historią okoliczności zatrucia spełnia rolę 
kluczową. Z reguły decyduje także o właściwym postawieniu rozpoznania. Uzyskane dane 
potrzebne są lekarzowi weterynarii oraz ukierunkowują badania laboratoryjne. Toksykologia 
weterynaryjna zajmuje się również badaniami o charakterze monitoringowym związanymi z 
występowaniem pozostałości chemicznych i leków w tkankach, narządach zwierząt rzeźnych, 
żywności i paszach, a wyniki tych badań pozwalają na pełną ocenę stopnia skażenia zwierząt 
i żywności, co stanowi podstawę do podejmowania decyzji sanitarnych i administracyjnych. 
Określa się przede wszystkim zawartość insektycydów i metali toksycznych w surowcach 
pochodzenia zwierzęcego czy pozostałości mikotoksyn w zbożach, mieszankach i koncentratach 
paszowych. Przed obecną toksykologią weterynaryjną jest jeszcze wiele zadań do spełnienia, 
należy spodziewać się, że będzie potrafiła wywiązać się z tego, co w znaczący sposób zapewni 
bezpieczeństwo dla człowieka i związanych z nim zwierząt. 
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ROZGAŁĘZIONE PEPTYDY JAKO NOWA GRUPA LIGANDÓW CHELATUJĄCYCH 

JONY MIEDZI ORAZ NIKLU 

 
Mgr Łukasz Szczukowski 

Katedra i Zakład Chemii Leków 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 
 

Jony metali są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Biorą one 
udział w najistotniejszych procesach fizjologicznych roślin i zwierząt. Chlorofile, naturalne barwniki 
obecne m.in. w roślinach i sinicach, odpowiedzialne za proces fotosyntezy, posiadają w swoim 
układzie porfiryny skoordynowany jon magnezu Mg2+. Hemoglobina - czerwony barwnik krwi 
zawarty w erytrocytach pełni swoją funkcję transportera tlenu dzięki obecności w części 
prostetycznej, zwanej hemem jonu Fe2+. Jon cynku Zn2+ jest kofaktorem m.in. czynników 
transkrypcyjnych i wielu istotnych ludzkich enzymów np. anhydrazy węglanowej. Jon miedzi Cu2+ 

bierze udział w procesach oksydacyjno-redukcyjnych, a także reguluje metabolizm kolagenu. 
Należy jednak pamiętać, że zaburzenia homeostazy, dysfunkcja pewnych enzymów czy 
nadmierna ekspozycja na jony metali i ich związki może prowadzić do zatruć i poważnych chorób 
(np. zbyt mała aktywność ceruloplazminy wiążącej Cu2+ lub jej niedobór powoduje chorobę 
Wilsona). Funkcjonujemy w silnie zurbanizowanym i uprzemysłowionym środowisku z związku 
z czym jesteśmy narażeni na wysoką podaż metali i ich związków toksycznym. Niezwykle istotnym 
problemem jest nadmierna ekspozycja na związki niklu, bowiem metal ten ma działanie 
kancerogenne. U osób narażonych na nikiel stwierdzano nowotwory przewodu pokarmowego, 
płuc i nosa. 

W związku z powyższym istotnym wydaje się zaprojektowanie struktur efektywnie 
chelatujących jony metali. Aktualnie w wielu dziedzinach medycyny i farmacji wykorzystywane są 
związki o budowie peptydowej, które znalazły szerokie zastosowanie zarówno w lecznictwie jak 
i w diagnostyce. Nowym spojrzeniem są próby uzyskania rozgałęzionych związków peptydowych, 
które mogłyby  koordynować jony metali. W odróżnieniu od peptydów łańcuchowych lub 
cyklicznych, mogą one być mniej podatne na enzymy proteolityczne. Specyficzna budowa oraz 
właściwości rozgałęzionych peptydów czynią je bardzo atrakcyjnymi i pomocnymi narzędziami 
w różnorodnych badaniach biologicznych (np. transfer genów, terapia celowana, oddziaływania 
receptorowe, projektowanie centrów aktywnych enzymów). Co więcej, rozgałęzione peptydy mogą 
posłużyć do syntezy bardziej skomplikowanych i rozbudowanych struktur, czyli dendrymerów 
o aktywności katalitycznej uzyskanej w wyniku koordynacji jonów metali. Przesłanki te stały się 
inspiracją do zaprojektowania oraz syntezy serii rozgałęzionych peptydów będących pochodnymi 
kwasu L-2,3-diaminopropionowego. Otrzymane związki, w porównaniu do liniowych analogów, 
cechowały się obecnością dodatkowego N-końca, który mógł mieć istotny wpływ na zdolność 
chelatowania jonów metali. Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują, że rozgałęzione peptydy 
efektywnie koordynują jony Cu2+ w fizjologicznym zakresie pH. Co więcej, związki te znacznie 
przewyższają pod tym względem liniowe analogi. Potwierdziło się również, że wszystkie trzy 
ramiona rozgałęzionego peptydu biorą udział w efektywnym koordynowaniu jonów miedzi Cu2+.  
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INTERDYSCYPLINARNE PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ TOKSYKOLOGII SĄDOWEJ 

 

Dr Marcin Zawadzki 
Katedra Medycyny Sądowej 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 
 

 Współczesna toksykologia sądowa i chemia kryminalistyczna to interdyscyplinarne 
dziedziny wspomagające medycynę sądową. Wywodzą się one w prostej linii od chemii 
i toksykologii, jednak biorąc pod uwagę szereg aktualnych problemów stały się one w zasadzie 
samodzielnie funkcjonującymi naukami, jednak silnie osadzonymi w naukach podstawowych. 
 Osoby zajmujące się toksykologią i chemią sądową muszą być wszechstronnie 
wykształcone, posiadać wiedzę z zakresu medycyny, chemii, diagnostyki laboratoryjnej, ale 
również prawa, informatyki i matematyki. 
 W pracy zostaną przedstawione, w dużej mierze na przykładach, współczesne problemy 
które stawiane są przed osobami zajmującymi się zawodowo tymi, wąskimi, dziedzinami nauki. 
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   WPŁYW TOKSYCZNYCH CZYNNIKÓW ŚRODOWISKA NA MĘSKĄ PŁODNOŚĆ 

 

Dr Ewa M. Kratz, Beata Olejnik 
Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 
 

Problem niepłodności dotyczy około 15% par starających się o potomstwo, z czego w nawet 
60% przypadków odpowiedzialny jest czynnik męski, a wraz z upływem czasu problem ten się 
pogłębia, na co wyraźnie wskazują raporty Światowej Organizacji Zdrowia. W dzisiejszych 
czasach mężczyzna narażony jest na wiele czynników, wpływających niekorzystnie na prawidłowe 
funkcjonowanie układu rozrodczego, spośród których ważną rolę odgrywają toksyczne czynniki 
chemiczne.  

Najlepiej opisanymi czynnikami chemicznymi powodującymi zmiany w męskim układzie 
rozrodczym, są cząsteczki chemiczne zmieniające funkcjonowanie układu hormonalnego. 
Substancje te mogą zaburzać prawidłowy rozwój męskiego układu rozrodczego już w życiu 
prenatalnym, ale również wpływają na jakość plemników i proces spermatogenezy u dorosłych 
mężczyzn. Do głównych substancji endokrynnie czynnych należą dioksyny, substancje 
dioksynopodobne, pestycydy oraz rozpuszczalniki organiczne. Należy również podkreślić, że 
w krajach wysoko rozwiniętych, czynniki chemiczne o aktywności endokrynnej są obecne 
praktycznie wszędzie, zarówno w sprzętach codziennego użytku, w pożywieniu, a także w różnego 
rodzaju zanieczyszczeniach.  

Ważną rolę w upośledzeniu męskiej płodności odgrywają także obecne w środowisku 
metale ciężkie, spośród których najważniejsze to: kadm, ołów, aluminium, chrom, miedź oraz rtęć. 
Kadm i ołów absorbowane są głównie podczas palenia tytoniu, ale mogą wchodzić też w skład 
papieru, ziół oraz kosmetyków. Dużą ilość metali ciężkich wdychamy wraz z zanieczyszczonym 
powietrzem lub zjadamy wraz z pożywieniem.  

Wiedza na temat czynników wpływających negatywnie na płodność współczesnych 
mężczyzn, pozwala na ukazanie jak wiele niebezpiecznych substancji towarzyszy nam 
w codziennym życiu. To  powinno uzmysłowić jak ważna jest świadomość społeczna na temat 
zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych wpływających na prokreację. Nie wszystkie 
zagrożenia jesteśmy w stanie  wyeliminować (np. skażenie powietrza), ale mając świadomość 
istniejących zagrożeń, możemy czynić starania aby zredukować skutki ich działania do minimum.  
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ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA STARYCH I NOWYCH SUBSTANCJI 

PSYCHOAKTYWNYCH 

Dr Łukasz Łapiński 
Katedra i Zakład Farmakologii Klinicznej 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 
 

Zagrożeniem, które głównie utożsamia się ze środkami psychoaktywnymi, jest ryzyko ich 
przedawkowania i niekorzystny wpływ na zdrowie. Stymulanty (np. amfetamina, metamfetamina) 
wywołują psychiatryczne, padaczkę, zmiany ciśnienia krwi, zaburzenia rytmu serca, ekstazy - 
znaczny wzrost temperatury ciała i w konsekwencji hiperpyreksję, sztywność mięśni, rabdomiolizę, 
niewydolność nerek, a heroina – zatrzymanie oddechu. Jednak przyjmowanie narkotyków niesie 
ze sobą zdecydowanie więcej zagrożeń.  

Środki psychoaktywne dostępne na rynku od kilkudziesięciu/kilkuset lat najczęściej 
zawierają jedną substancję aktywną farmakologicznie. Ponadto znamy ich działanie na organizm, 
objawy uzależnienia, przedawkowania oraz postępowania terapeutycznego z osobami 
uzależnionymi lub medycznego z pacjentami, którzy je przedawkowali. Niestety w przypadku 
nowych środków psychoaktywnych tzw. „dopalaczy” nasza wiedza jest mocno ograniczona. 
Niespotykane jest aby obecnie dostępne na rynku dopalacze zawierały jedną substancję czynną 
pochodzenia naturalnego . W skład popularnych dopalaczy typu spice poza surowcami roślinnymi 
mogą wchodzić inne liczne związki (syntetyczne kannabiole, tramadol, THC, kofeina, harmalina, 
harmina oraz dodatki smakowe i zapachowe). Skład nie jest stały i wszystko zależy od 
producenta. Stąd też po przedawkowaniu w większości nie wiadomo jakie podjąć leczenia. 
Najczęściej ogranicza się ono do zwalczania zagrażających pacjentowi objawów i zabezpieczenia 
czynności życiowych. 

Dożylne przyjmowanie narkotyków wiąże się ponadto z ryzykiem zakażenia HIV i wirusami 
hepatotropowymi. Jednak jest odpowiedzialna za to nie sama substancja psychoaktywna, ale 
sposób jej podania (wielokrotne używanie przez kilka osób tych samych igieł i strzykawek). Należy 
również pamiętać, że powikłania związane z dożylnym przyjmowaniem środków uzależniających 
wynikają ze składu wstrzykiwanego specyfiku i sposobu jego przygotowania. Wyniszczające 
działanie nowych narkotyków tzw. „dopalaczy” często również wynika z substancji używanych do 
ich produkcji, a nie samego środka psychoaktywnego (np. tzw. „krokodyl” lub „oxi” czy składniki 
wykorzystywane do syntezy w warunkach domowych metkatinonu). Narkotyki sprzyjają również 
podejmowaniu zachowań ryzykownych (częstsze uleganie urazom, rzadsze stosowanie 
prezerwatyw w kontaktach seksualnych). Naraża to ich na zakażenie HIV i innymi chorobami 
przenoszonymi drogą płciową. Ponadto należy pamiętać, że narkotyki mogą wchodzić w interakcje 
z lekami (największe znaczenie kliniczne ma wydłużenie odstępu QTc). Zgodnie ze stanowiskiem 
WHO „Interakcje między lekami (…) a „środkami rekreacyjnymi”  mogą wystąpić i mogą być 
związane z poważnymi konsekwencjami klinicznymi. Lekarze powinni zachęcać swoich pacjentów 
do otwartej rozmowy na ten temat. Przedawkowanie - jest przerażającą i niepotrzebną 
konsekwencją niedostatku badań interakcji między lekami.” 
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ROLA CZYNNIKÓW TOKSYCZNYCH W ROZWOJU RAKA ŻOŁĄDKA I RAKA JELITA 

GRUBEGO ORAZ MARKERY NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE W DIAGNOSTYCE 

TYCH NOWOTWORÓW 
Dominika Ciomek, Agnieszka Zembska 

SKN Biomarkery w Diagnostyce Medycznej 
Opiekun koła: dr Ewa Kratz 

Katedra i Zakład Chemii i Immunochemii 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

 
 

Rak żołądka jest pierwotnym nowotworem złośliwym tego narządu, wywodzącym się 
z nabłonka błony śluzowej żołądka. Według Krajowego Rejestru Nowotworów z 2010 roku 
w populacji polskiej pod względem częstości zachorowań nowotwór ten był na 8 miejscu. Rak 
jelita grubego jest to nowotwór złośliwy rozwijający się w okrężnicy, wyrostku robaczkowym lub 
odbytnicy. Liczba zgonów z jego powodu sięga 600 tysięcy rocznie. 

Obydwa nowotwory złośliwe mogą rozwijać się w wyniku zarówno toksycznego działania 
środowiska jak i spożywania niezdrowej żywności. Do rozwoju raka jelita grubego przyczynia się 
dieta bogata w czerwone mięso i tłuszcze zwierzęce, uboga w naturalne witaminy i wapń. Wśród 
kobiet palenie papierosów o 40% zwiększa ryzyko śmierci z powodu raka jelita grubego 
w porównaniu z kobietami, które nigdy nie paliły. U palących mężczyzn ryzyko śmierci z powodu 
raka jelita grubego zwiększa się o 30% w stosunku do mężczyzn, którzy nigdy nie palili. Na rozwój 
raka żołądka wpływa dieta obfitująca w pokarmy wędzone, marynowane, solone (bogata 
w azotany i azotyny), niskie spożycie warzyw i owoców (niedostateczna podaż witaminy C) oraz 
palenie tytoniu (1,5-2-krotny wzrost ryzyka zachorowania). 

W diagnostyce obydwu nowotworów wykorzystuje się odpowiednie markery, czyli 
specyficzne substancje obecne we krwi, moczu bądź w wycinkach z tkanek pacjenta, których 
identyfikacja stanowi istotny czynnik diagnostyczny. Wykazanie ich obecności oraz oznaczenie 
stężenia ułatwia ocenę ryzyka zachorowania, postawienie diagnozy, określenie stopnia 
zaawansowania nowotworu oraz długookresowe monitorowanie stanu zdrowia chorego. 
Najczęściej oznacza się CEA (antygen rakowo-płodowy), który jest jednym z białek błon 
komórkowych. Synteza CEA ulega nasileniu wskutek derepresji genów w komórkach 
nowotworowych, szczególnie gruczolakoraków wywodzących się m.in. z jelita grubego, a także 
trzustki, żołądka, piersi, płuca, narządu rodnego czy pęcherza moczowego. Drugim bardzo 
ważnym markerem jest Ca 19-9. Jest to antygen towarzyszący nowotworom przewodu 
pokarmowego, będący sjalową pochodną antygenu układu grup krwi typu Lewis. CA 19-9 jest 
węglowodanem wytwarzanym w dużych ilościach nie tylko przez komórki nowotworowe, ale też 
przez zdrowe komórki przewodu pokarmowego i wątroby płodu oraz dojrzałe komórki gruczołów 
ślinowych, trzustki, dróg żółciowych oraz oskrzeli. Dlatego też występuje on również we krwi ludzi 
zdrowych, ale w znacznie mniejszym stężeniu, które zazwyczaj wynosi poniżej 37 U/ml. Około 3 - 
7 % populacji w ogóle nie posiada zdolności do wytwarzania tego antygenu. 
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GLUKURONID ETYLU JAKO ELEMENT INTERDYSCYPLINARNEGO PODEJŚCIA W 
WALCE Z NIETRZEŹWYMI KIEROWCAMI -  

NIEMIECKIE DOŚWIADCZENIE 
 

mgr Olga Loska1, dr Marcin Zawadzki2 

1 Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka 
2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 
 
 
 Glukuronid etylu (EtG) to nieoksydacyjny metabolit etanolu, który znalazł zastosowanie jako 
marker spożycia alkoholu etylowego. Wypełnia on dotychczas występującą lukę czasową 
pomiędzy markerami o krótkim (etanol) i długim (gamma-glutamylotransferaza - GGTP, 
transferyna desialowana - CDT, aminotransferaza asparaginianowa - AST, aminotransferaza 
alaninowa - ALT) czasie detekcji. Może być oznaczany we krwi, moczu, włosach, płynach 
ustrojowych i tkankach. Mimo, że beztlenową drogą metabolizowane jest zaledwie 0,02-0,06% 
całkowitej przyjętej dawki alkoholu, EtG okazał się być wiarygodnym markerem konsumpcji 
etanolu. Stwarza to duże możliwości, nie tylko w diagnostyce i terapii alkoholizmu, ale również 
w orzecznictwie sądowym.  
 Niemieckie regulacje prawne umożliwiają wykorzystanie glukuronidu etylu jako narzędzia w 
walce z pijanymi kierowcami. Badanie tego specyficznego biomarkera spożycia etanolu jest 
jednym z elementów badań medyczno-psychologicznych (MPU-Medizinisch-Psychologische 
Untersuchung). Kierowca, który utracił prawo jazdy prowadząc pod wpływem alkoholu, zostaje 
poddany testom MPU, w tym również wyrywkowym kontrolom moczu lub włosów na obecność 
glukuronidu etylu. Badania stężenia EtG w materiale biologicznym mają za zadanie wykryć 
niestosowanie się kierowcy do zaleceń zachowania całkowitej abstynencji w okresie czasowej 
utraty prawa jazdy. Obecność tego markera w dostarczonej do laboratorium próbce oddala szanse 
kierowcy na odzyskanie uprawnień. Czy tego typu praktyka jest skuteczna? Czy sprawdziłaby się 
również na polskim gruncie, gdzie rocznie przez pijanych kierowców ginie ponad pół tysiąca osób? 
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POMOCNE WE WCZESNEJ DIAGNOSTYCE 
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Nowotwory trzustki stanowią około 3% wszystkich nowotworów złośliwych. Ze względu na 
wysoką śmiertelność, istnieje potrzeba uzyskania informacji na temat ich etiologii. Do wielu 
czynników predysponujących do rozwoju choroby można zaliczyć przewlekłe zapalenie trzustki, 
uwarunkowania genetyczne, mutacje genów, cukrzycę insulinoniezależną oraz substancje 
chemiczne. Za czynniki potencjalnie zwiększające ryzyko wystąpienia zmian nowotworowych 
uważa się między innymi: dym papierosowy i zawarte w nim związki kancerogenne (np. 
nitrozoaminy), spożywanie alkoholu, ekspozycję zawodową na toksyny takie jak pestycydy, β-
naftylaminę, czy benzydynę. Istnieją również przypuszczenia, że nadmierne spożywanie mięsa, 
a także węglowodanów i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego zawierających nasycone kwasy 
tłuszczowe, ma wpływ na kancerogenezę w obrębie trzustki. 

 Ze względu na wiele czynników, które mogą być związane z nowotworami tego narządu 
i agresywny przebieg choroby, istnieje potrzeba jej szybkiej diagnostyki. Obecnie brak jest 
dobrego wskaźnika, który pozwoliłby na wczesne wykrycie zmian  w stadiach, w których jest 
możliwe wdrożenie odpowiedniego i skutecznego leczenia. Celem naszego doniesienia jest 
przedstawienie wybranych biomarkerów pomocnych w diagnostyce nowotworów trzustki, 
z uwzględnieniem metod ich oznaczania oraz ograniczeniami w stosowaniu, m.in. CA 19-9, CEA, 
CA 50, SPan – 1, Du-PAN2, CA 72-4, CA 125. Ze względu na niską swoistość narządową 
oznaczanych dotychczas markerów, istnieje ciągła potrzeba wdrożenia nowych testów, które 
umożliwiłyby wczesną diagnostykę procesu nowotworowego.  

W pracy zawarto również wyniki najnowszych prac badawczych prowadzonych w różnych 
ośrodkach naukowych poszukujących najlepszego markera raka trzustki, którym może się stać: 
badanie profilu bakteryjnego w ślinie, oznaczanie aminokwasów rozgałęzionych we krwi, analiza 
microRNA wyizolowanego z komórek krwi, analiza metabolitów we krwi, wczesne wykrywanie 
komórek nowotworowych we krwi, wykrywanie wczesnych mutacji w poszczególnych genach. 
Wczesna diagnostyka oraz eliminacja czynników ryzyka, w tym toksycznych substancji, mogłaby 
zmniejszyć śmiertelność i zachorowalność na nowotwory trzustki. 
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TOKSYCZNOŚĆ ŚRODKÓW KONTRASTOWYCH STOSOWANYCH W DIAGNOSTYCE 

 RADIOLOGICZNEJ 
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Środki cieniujące (tzw. kontrast) są stosowane podczas badania TK, urografii, w pasażu 
przez przewód pokarmowy w celu dokładniejszej oceny badanego obszaru. Są to preparaty 
jodowe, silnie pochłaniające promieniowanie rentgenowskie. Mimo że jodowe środki cieniujące 
uważane są za jedne z najlepiej tolerowanych preparatów stosowanych w medycynie, mogą 
wywołać działania niepożądane a nawet śmierć. 

Powikłania po podaniu kontrastu dzieli się na 3 podstawowe typy: lekkie, umiarkowane 
i ciężkie. Większość z tych działań pojawia się najczęściej w ciągu pierwszych 20 minut po 
podaniu środka, w rzadkich przypadkach obserwuje się również późny efekt, występujący po 24-
48 godzinach po wstrzyknięciu.  

Lekkie działania niepożądane: nudności, wymioty, pokrzywka, świąd skóry. Umiarkowane 
działania niepożądane: omdlenie, rozległa pokrzywka, obrzęk twarzy, obrzęk krtani, skurcz 
oskrzeli. Poważne działania niepożądane: wstrząs hipotensyjny, zatrzymanie oddechu, 
zatrzymanie akcji serca, drgawki. 

Negatywny wpływ jodowych środków kontrastowych na płuca obejmuje: skurcz oskrzeli, 
wzrost oporu naczyniowego w płucach, obrzęk płuc. 

Stosowanie środków kontrastowych może powodować wystąpienie ostrej pokontrastowej 
nefropatii. Nefropatia jest trzecią co do częstości przyczyną wystąpienia ostrej niewydolności 
nerek wymagającej hospitalizacji. Jest to ostra niewydolność nerek u osoby z prawidłową funkcją 
nerek przed zabiegiem diagnostycznym z użyciem środka kontrastowego bądź istotne 
pogorszenie funkcji nerek u chorych z uprzednio rozpoznaną przewlekłą niewydolnością nerek. 

Za podstawę profilaktyki jej wystąpienia uważa się odpowiednie nawodnienie chorego - 
podawanie płynów doustnie i dożylnie przed oraz nawodnienie dożylne w trakcie/po zakończeniu 
procedury. 
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Palenie  jest niebezpieczne dla zdrowia dziecka zwłaszcza od 4 miesiąca ciąży. Związki 
toksyczne zawarte w dymie tytoniowym przenikają przez łożysko i kumulują się w nim powodując 
zaburzenia jego struktury i funkcji - niewydolność skutkuje niedotlenieniem płodu i upośledzeniem 
jego odżywienia, a co za tym idzie zahamowaniem wzrostu płodu, małą masą urodzeniową oraz 
wadami wrodzonymi. 
  Dzieci mają niższą masę urodzeniową i częściej zapadają na choroby układu 
oddechowego. Dym papierosowy zawiera wiele szkodliwych składników. Negatywny wpływ na 
dziecko ma przede wszystkim tlenek węgla.  

Po porodzie dziecko matki palącej narażone jest w znacznie większym stopniu na choroby 
układu oddechowego, w tym astmę, mają problemy z oddychaniem wynikające z uszkodzenia 
nabłonka wyścielającego pęcherzyki płucne, cierpią na choroby układu krążenia. 
Badania wykazują, że dzieci narażone na działanie substancji szkodliwych w czasie życia 
płodowego są obarczone ryzykiem wystąpienia zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej w okresie 
niemowlęcym. 

Paląca ciężarna musi się liczyć ze zwiększonym ryzykiem: poronienia, przedwczesnego 
porodu, przedwczesnego odklejenia się łożyska i pęknięcia błon płodowych, a nawet urodzenia 
martwego dziecka. 

Wykonano badanie, w którym rejestrowano tysiące ruchów płodów – zarówno matek nie 
palących jak i tych palących nikotynę. Dzieci palaczek znacznie częściej dotykały swojej buzi, 
łapały się za główkę, były bardziej ruchliwe i niespokojne niż dzieci mam, które w ciąży nie paliły.  
Rozwijające się płody, im bliżej do urodzenia, powinny znacznie rzadziej dotykać swoich ust i buzi, 
a ich ruchy powinny być znacznie płynniejsze, powolniejsze. Wszystko wskazuje więc na to, że 
palenie papierosów w ciąży przez matki powoduje opóźniony rozwój centralnego układu 
nerwowego. Palenie papierosów w ciąży skutkuje niedostarczaniem dziecku optymalnej ilości 
tlenu i składników odżywczych. 

W badaniach dzieci w wieku szkolnym udowodniono, że dzieci matek palących w czasie 
ciąży są niższe i słabiej uczą się w szkole. 
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Stres oksydacyjny oraz proces glikacji białek wpływają niekorzystnie na organizm 
człowieka, doprowadzając do szeregu zmian strukturalnych oraz funkcjonalnych. Chorzy na 
cukrzycę narażeni są nie tylko na niekorzystne zmiany wynikające z procesu glikacji białek, ale 
również na negatywne skutki stresu oksydacyjnego, ze względu na współwystępowanie obu 
procesów, co nazwano mianem glikooskydacji. Urolityny są głównymi metabolitami kwasu 
elagowego osiągającymi w surowicy krwi stężenia mikromolarne. Ich obecność w osoczu 
świadczy o spożyciu bogatych w elagotanoidy produktów. Z dotychczasowych badań wynika, 
iż urolityny należą do aktywnych metabolitów garbników hydrolizujących i wykazują szereg 
właściwości prozdrowotnych, w tym działanie antyoksydacyjne oraz antyglikacyjne.  

Celem prezentowanej pracy była ocena i porównanie aktywności glikoantyoksydacyjnej 
urolityn, ich metylowych pochodnych oraz prekursorowego kwasu elagowego metodą 
spektrofotometryczną poprzez pomiar zaawansowanych produktów utleniania białek - AOPP oraz 
fluorymetryczną poprzez pomiar zaawansowanych końcowych produktów glikacji białek - AGE. Do 
badań wybrano następujące substancje: urolitynę A, urolitynę B, urolitynę C, metylourolitynę A, 
metylourolitynę C i kwas elagowy. 
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W ostatnich latach popularne stało się aktywne spędzanie wolnego czasu, głównie na 
siłowni bądź w innych klubach sportowych. Wynika to zarówno ze względu preferowania 
zdrowego trybu życia, ale i z chęci uzyskania idealnej figury. Na ocenę własnego wyglądu 
niewątpliwie olbrzymi wpływ mają lansowane przez szeroko rozumiane mass media wzorce 
sylwetek. Proponowane są także metody służące osiągnięciu idealnego- tzn. szczupłego wyglądu. 
Oprócz aktywności fizycznej, są to również diety, suplementy, które mają na celu uzyskanie 
spadku masy ciała. Problemem jest jakość i rodzaj większości zalecanych diet, które są dietami 
restrykcyjnymi, źle zbilansowanymi i mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia. Ponadto żadne 
farmaceutyki, parafarmaceutyki czy inne związki chemiczne nie zastąpią prawidłowo ułożonej 
diety z dostosowaną aktywnością fizyczną. Intensywne zajęcia na siłowni mogą z powodzeniem 
służyć poprawie kondycji fizycznej, ale stosowanie równocześnie nieodpowiedniej diety i nadmiaru 
różnego rodzaju suplementów może być niebezpieczne dla zdrowia. Działanie, które potencjalnie 
ma zbliżyć do wymarzonego celu, może zatem powodować nieodwracalne zmiany w  organizmie.  

Celem badania było poznanie opinii osób, które intensywnie uprawiają sport,  na temat 
zagadnień związanych ze sposobem odżywiania oraz określenie ewentualnych zagrożeń 
toksykologicznych spowodowanych specyficzną dietą osób o dużej aktywności fizycznej. 

Badanie, które miało charakter ankietowy, zostało przeprowadzone wśród losowo 
wybranych osób w wieku ponad 18 lat, które korzystają z zajęć  sportowych w klubach fitness oraz 
siłowniach miasta Wrocławia. Łącznie przebadano ok. 100 osób. 

 W podsumowaniu wykazano, że osoby aktywne fizycznie są świadome faktu, że 
np. odżywki i koktajle białkowe mogą nieść pewne ryzyko dla zdrowia, jeśli są spożywane 
w nadmiarze. Niektórzy z badanych eliminują produkty żywnościowe z powodu nieodpowiedniego 
składu. Osoby ćwiczące wspomagają się dietą o zwiększonej podaży białka w postaci naturalnej, 
specjalnymi preparatami takimi jak: kreatyna, izolaty białka, tzw. "przedtreningówka" oraz 
witaminami i mikroelementami: magnez, witamina D itp. Główne źródło białka w diecie 
ankietowanych  stanowiły produkty mleczne i jego przetwory,  a na  drugim miejscu mięso i jajka. 
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 Wg raportów IMS Health oraz GUS rośnie wartość rynkowa preparatów i ilość 

sprzedawanych produktów leczniczych. Starzejące się społeczeństwo, moda na samoleczenie 
powoduje wzrost spożycia leków. Efektem tych zmian jest wzrost zanieczyszczenia środowiska 

substancjami leczniczymi oraz produktami ich rozkładu.  Najpowszechniej występują w środowisku 

leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, z grupy antybiotyków, z grupy leków 
wpływających na gospodarkę lipidową, z grupy preparatów hormonalnych, z grupy leków 
psychotropowych. W badaniach próbek środowiskowych wody wykazano również obecność 
kofeiny występującej w złożonych preparatach farmaceutycznych. Związki czynne nie podlegają 
całkowitej eliminacji w organizmie żywym są wydalane z organizmu w postaci niezmienionej jak i 
w formie metabolitów. Na stopień biotransformacji w oczyszczalni ścieków substancji czynnych 
wpływa ich budowa cząsteczkowa. Substancje lecznicze przechodzą do środowiska naturalnego 
różnymi drogami  

Pozostałości środków farmaceutycznych w środowisku są zagrożeniem dla całych 
ekosystemów oraz dla życia i zdrowia człowieka. Pierwsze publikacje naukowe pochodzą z lat 70. 
XX wieku z Wielkiej Brytanii. Badania środowiskowych próbek wody wykonywano w USA, 
Kanadzie, Niemczech, Holandii, Szwecji i w Polsce. Leki i ich metabolity zostały wykryte 
w próbkach ścieków, wód powierzchniowych oraz wód gruntowych. Na podstawie prowadzonych 
badań naukowych sugeruje się, że w przyszłości uzasadnione będzie zastosowanie systemów 
zintegrowanych – tj. biologicznego i chemicznego oczyszczania ścieków w celu eliminacji czy 
ograniczenia ilości przedostających się do środowiska zanieczyszczeń generowanych przez 
farmakoterapie.  
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Obecne w tkankach, zasadowe środowisko oraz działanie enzymów przyspiesza proces 
hydrolizy policyjanoakrylanów bazy klejów tkankowych. Pierwszymi klejami praktykowanymi 
w medycynie były pochodne cyjanoakrylu, posiadające w swojej budowie chemicznej krótsze 
łańcuchy grup metylowych, etylowych charakteryzujące się działaniem toksycznym i drażniącym 
w stosunku do tkanek. Wzrost temperatury podczas procesu polimeryzacji, utwardzania kleju 
w miejscu kontaktu wywoływał zaczerwienienie, drażnienie miejsca klejonego, wystąpienie 
ostrego stanu zapalnego i martwicy tkanek. Silna toksyczność była spowodowana przez końcowe 
produkty rozpadu (m. in. formaldehyd, cyjanooctany, a także alkohol powstający w procesie 
hydrolizy estrów), które nie mogły być wystarczająco szybko wyeliminowane z tkanki i osiągały 
szkodliwe stężenie.  

Obecne kleje tkankowe w medycynie, homologi policyjanoakrylanów z dłuższymi 
łańcuchami alifatycznymi ulegają wolniej degradacji i są mniej cytotoksyczne. Są to związki 
wielocząsteczkowe cyjanoakrylanu o dłuższych łańcuchach (butylowe, oktylowe), które ulegają 
znacznie wolniej procesowi degradacji w organizmie, charakteryzują się mniejszą toksycznością 
w stosunku do tkanek. Możliwość uzyskania trwałego i funkcjonalnego połączenia kleju 
tkankowego wymaga spełnienia dwóch podstawowych warunków: odpowiedniego związania 
spoiny klejowej z powierzchnią klejoną oraz osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości w samej 
spoinie klejowej. Mocne unieruchomienie podczas zespalania powierzchni umożliwia stabilizację 
skomplikowanego mechanizmu polimeryzacji, którą uzyskujemy gdy klej jest zdolny do całkowitej 
penetracji nieregularności tkankowej i zagłębień. 
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Żelazo jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych potrzebnych do 
funkcjonowania żywych organizmów. Pełni funkcję kofaktora wielu procesów enzymatycznych 
metabolizmu tlenowego, stanowi istotny składnik hemoglobiny i mioglobiny. Zapotrzebowanie na 
żelazo u człowieka jest zmienne i zależy od wieku, płci i stanu organizmu. Nieodpowiedni poziom 
żelaza może być wynikiem nadmiaru lub niedoboru tego pierwiastka. Mimo, że większość ludzi 
zmaga się z brakiem żelaza w organizmie, który prowadzi do najczęstszego typu niedokrwistości 
w skali globalnej, mianowicie niedokrwistości z niedoboru żelaza, nie należy zapominać, 
że zdarzają się sytuacje nadmiaru tego pierwiastka w organizmie.  

Rozbudowanemu systemowi kontrolującemu intensywność absorpcji żelaza towarzyszy 
brak fizjologicznej możliwości usuwania jego nadmiaru. Wśród zespołów spichrzania żelaza 
wyróżniamy pierwotną dziedziczną hemochromatozę oraz hemosyderozę rozwijającą się jako 
zespół patologicznego gromadzenia żelaza wtórny do innych chorób oraz jako skutek 
nadmiernego spożycia żelaza. Pierwotna dziedziczna hemochromatoza należy do najczęstszych 
wrodzonych wad metabolicznych. Stanowi jednostkę kliniczną o określonym podłożu 
patofizjologicznym, wywoływaną przez mutacje genów: HFE lub hemojuweliny, hepcydyny lub 
ferroportyny, których produkty są czynnikami regulującymi wewnątrzustrojowy metabolizm żelaza. 
Dochodzi do nadmiernego gromadzenia żelaza w tkankach, co wzmaga stres oksydacyjny 
prowadzący do destrukcji organelli komórkowych, indukcji reakcji zapalnej oraz włóknienia 
narządów. Na etapie znacznego zaawansowania choroby są rozpoznawane najczęściej: 
marskość wątroby, rak wątrobowokomórkowy, cukrzyca, niewydolność krążenia. Jeżeli 
hemochromatoza pierwotna z pełnymi objawami nie będzie leczona, to w okresie 5 lat ryzyko 
zgonu wyniesie ponad 60%. Zgon jest następstwem uszkodzenia serca u 30% pacjentów, 
a uszkodzenia wątroby u ponad 50%, z czego u około 30% z powodu raka pierwotnego wątroby. 
W diagnostyce choroby ocenia się: wysycenie transferryny - podwyższony współczynnik saturacji 
transferryny (WST) po 12-godzinnej przerwie w spożywaniu posiłków jest badaniem 
laboratoryjnym o najwyższej czułości w wykrywaniu nadmiaru żelaza (powyżej 60% dla mężczyzn 
i powyżej 50% u kobiet przemawia za hemochromatozą pierwotną), na drugim miejscu plasuje się 
zwiększone stężenie ferrytyny. Powszechnie aprobuje się wykonywanie genetycznych badań 
przesiewowych u najbliższych krewnych chorych na hemochromatozę, natomiast zasady 
programów przesiewowych w całej populacji nie zostały jeszcze ustalone.  

Uzasadnione jest więc prowadzenie badań przesiewowych w oparciu o kontrolę 
podstawowych parametrów gospodarki żelazowej. Natomiast hemosyderoza wtórna towarzyszy 
najczęściej niedokrwistościom wymagającym licznych przetoczeń krwi. Każda jednostka 
koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) dostarcza do organizmu chorego około 200 – 250 mg 
żelaza podczas, gdy człowiek fizjologicznie wydala około 1 – 4 mg tego pierwiastka na dobę. Do 
wrodzonych chorób układu czerwonokrwinkowego, którym towarzyszą objawy hemosyderozy 
należą: m.in. talasemie, wrodzona sferocytoza, do chorób nabytych: niedokrwistość 
syderoblastyczna oraz niektóre przewlekłe choroby wątroby. W leczeniu hemochromatozy 
pierwotnej zalecana jest flebotomia oraz dieta z unikaniem suplementacji żelaza i witaminy C.  
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Związki chelatujące znajdują zastosowanie głównie u pacjentów z wtórną hemosyderozą. 

Należy podkreślić, iż wczesna, nie obarczona dużymi kosztami diagnostyka gospodarki żelazowej 
stwarza możliwość wczesnego wdrożenia terapii i zapobiegania postępującemu uszkodzeniu 
wielu narządów w sytuacji przeciążenia żelazem.  
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Glikacja to proces polegający na przyłączaniu cukrów do wolnej grupy aminowej białek. 
Zachodzi naturalnie w naszym organizmie, jednak bardzo intensywnie w cukrzycy. Z czasem 
dochodzi do gromadzenia się produktów glikacji w tkankach oraz narządach, co prowadzi do 
zaburzeń w ich funkcjonowaniu. Obok procesu glikacji, szczególnie u osób chorych na cukrzycę, 
obserwuje się stres oksydacyjny oraz wzajemne wzmacnianie się działania glikacyjnego 
i oksydacyjnego, stąd często nadaje się tym zjawiskom wspólną nazwę glikooksydacji. 

Fenolokwasy inaczej kwasy fenolowe szeroko występują w świecie roślin, najczęściej 
jednak w formie związanej jako estry lub glikozydy. W swojej budowie zawierają grupy fenolowe 
i karboksylowe. Ze względu na ilość atomów węgla dzielimy je na pochodne kwasu 
benzoesowego (HBA), pochodne kwasu cynamonowego (HCA) oraz spotykane sporadycznie 
pochodne kwasu fenylooctowego. Proste kwasy fenolowe są produktami metabolizmu naturalnych 
związków o budowie wielofenolowej, m.in. depsydów (kwas chlorogenowy, kwas rozmarynowy), 
fenyloetanoidów czy flawonoidów. Przypisuje się im właściwości prozdrowotne i ochronne. 
Wykazano ich działanie antyoksydacyjne, a także antyglikacyjne iantyglikooksydacyjne.  

Celem niniejszej pracy była ocena i porównanie właściwości hamujących procesy glikacji 
i oksydacji przez pierwotne depsydy i produkty ich biotransformacji.  

Do badań wybrano następujące kwasy: chlorogenowy, rozmarynowy, kawowy, ferulowy, 
protokatechowy, oraz 3,4-dihydroksyfenylooctowy w dwóch różnych stężeniach fizjologicznych. 
Wpływ tych substancji na proces glikacji oceniano poprzez pomiar fluorymetryczny 
zaawansowanych końcowych produktów glikacji białek (AGE), natomiast  proces utleniania przez 
spektrofotometryczny pomiar zaawansowanych produktów utleniania białek (AOPP).  
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Droga od pomysłu do wprowadzenia na rynek nowego produktu leczniczego, jest dla każdej 
firmy długim i niezwykle kosztownym procesem. Mając jednak na uwadze, iż produkty te są 
przeznaczone w większości dla ludzi, nikogo nie dziwą zaostrzone procedury rejestracyjne. Nowy 
lek na etapie badawczo-rozwojowym musi przejść szereg badań, a jednym z nich jest badanie 
stabilności. Celem badania stabilności jest uzyskanie dowodów, w jaki sposób jakość substancji 
leczniczej lub produktu leczniczego zmienia się z upływem czasu pod wpływem różnych 
czynników środowiskowych, takich jak: temperatura, wilgotność i światło oraz ustalenie okresu 
ponownego badania dla substancji leczniczej i zalecanych warunków przechowywania. 

Badanie to jest także podstawą dla ustalenia daty ważności leku i pozwala udowodnić, że 
przez cały okres przydatności do stosowania lek pozostaje skuteczny i bezpieczny dla pacjenta. 
Międzynarodowe wytyczne regulujące zasady przeprowadzania badań stabilności są określone 
przez ICH: „Stability” Q1A-Q1F. Testy stabilności leków są prowadzone w ściśle określonych 
warunkach temperatury i wilgotności.  

Wszystkie układy fizykochemiczne ulegają ciągłym zmianom, a na rodzaj tych zmian mają 
wpływ czynniki zewnętrzne, jak np. temperatura, wilgotność, światło czy zmiana pH. Szczególnie 
ważny jest dobór właściwej technologii produkcji i rodzaju opakowania. Producenci w różny 
sposób próbują ustrzec się przed błędami zależnymi zarówno od produkcji, stosując np. 
odpowiednie urządzenia, wysokiej jakości substancje aktywne i pomocnicze, ale również materiały 
opakowaniowe, które stanowią ochronę przed czynnikami szkodliwymi dla leku podczas 
przechowywania.  

Niektóre leki muszą być objęte szczególną kontrolą warunków przechowywania, ponieważ 
rozkład substancji czynnej prowadzi do powstania produktów toksycznych dla człowieka. Należą 
do nich np. tetracykliny, kwas acetylosalicylowy, krople oczne. Zatem by lek był bezpieczny 

i skuteczny, konieczne jest przechowywanie w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta, 

które są podane na każdym opakowaniu produktu leczniczego. 
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Z chorobą nowotworową zmaga się obecnie coraz więcej osób. W ostatnich trzech 
dekadach odnotowano ponad dwukrotny wzrost zachorowalności na nowotwory złośliwe. Takie 
samo zwiększenie liczby zgonów związanych z chorobą nowotworową nastąpiło podczas 
ostatniego półwiecza. Gdy tradycyjne leczenie zawodzi, pacjenci licząc na poprawę zdrowia 
sięgają często po niekonwencjonalne metody leczenia. W dobie komputeryzacji dostęp do 
informacji, zarówno medycznych jak i pseudomedycznych, nie nastręcza trudności. Pojawiają się 
strony internetowe propagujące „leczenie” chorób nowotworowych naturalnymi metodami. Jednym 
z takich sposobów jest podawanie amigdaliny, znanego również jako witamina B17 organicznego 
związku z grupy glikozydów, metabolizowanego w organizmie do glukozy, cyjanowodoru oraz 
aldehydu benzoesowego. Początki stosowania amigdaliny w postaci preparatu Leatrile sięgają lat 
50 XX wieku. Dane toksykologiczne przyjmowania wspomnianego preparatu zawierają informacje 
o wystąpieniu gorączki, złego samopoczucia, bólu głowy, powiększenia węzłów chłonnych, 
wątroby i śledziony a także przypadek zgonu. Obecnie w Polsce Witaminę B17 można nabyć nie 
tylko u znachorów czy zielarzy, ale także na aukcjach internetowych promujących preparat jako 
naturalne i całkowicie nieszkodliwe wspomaganie walki z chorobą nowotworową. Czym zatem jest 
amigdalina – nadzieją dla ciężko chorych, ułudą, czy związkiem toksycznym dla organizmu?  
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 Somnambulizm jest zaburzeniem snu zaliczanym do parasomnii. Wiedza na jego temat, 
wśród lekarzy i psychologów jest wciąż fragmentaryczna. Rozwikłanie zagadki nocnego 
chodzenia, jedzenia, prowadzenia rozmów bez całkowitego wybudzania się, jeszcze długo będzie 
stanowić pole badań naukowców. W wystąpieniu zostanie poruszony temat nieoczekiwanego 
sennowłóctwa, wywołanego przez lek nasenny - zolpidem.  
 Zolpidem zyskał popularność, jako bezpieczniejsza alternatywa dla benzodiazepin,  
w krótkoterminowym leczeniu bezsenności. Badania, jakie przeprowadzili Hajak i Babdelow (1998) 
na grupie 16944 pacjentów poddanych terapii tym lekiem, wykazały skutki uboczne w 1,1% 
przypadków. Jako najczęstsze obserwowane były mdłości, zawroty i bóle głowy, halucynacje, 
koszmary nocne. Nie oznacza to jednak, że jest to lek bezpieczny.  
W literaturze opisane są także przypadki poważnych efektów ubocznych wywołanych 
zolpidemem, jak jazda samochodem w trakcie lunatykowania, czy próby samobójcze.  

Opisywane przypadki sennowłóctwa po zażyciu zolpidemu dotyczą osób  
z zaburzeniami snu, bez lub z epizodami depresyjnymi w przeszłości. Zwiększone ryzyko 
wystąpienia somnambulizmu związane jest z rodzinnym występowaniem lunatykowania, 
stwierdzeniem choroby psychicznej i przyjmowaniem leków psychotropowych przez pacjenta. 
Dlatego tak ważna jest obecność bliskich osób w pierwszych dniach po rozpoczęciu terapii w celu 
uchronienia pacjenta przed niebezpiecznymi aktywnościami podejmowanymi nieświadomie w 
czasie snu.  

Efekty uboczne zażywania zolpidemu w postaci somnambulizmu pokazują,  
że zalecona terapia może mieć skutek odwrotny do zamierzonego. Prowadzenie pojazdu  
w trakcie lunatykowania, stwarza niebezpieczeństwo nie tylko dla samego pacjenta,  
ale również dla innych użytkowników dróg. Z kolei nieświadome przedawkowanie leków, może 
doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych. Zadaniem lekarzy jest więc zebranie 
szczegółowego wywiadu i ścisła współpraca z pacjentem przez cały okres terapii. 
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Kilka lat temu, wśród tematyki narkomanii i substancji psychotropowych pojawił się nowy 
problem – dopalacze. Jest to grupa związków pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, która 
była stosowana przez młodych ludzi głównie z powodu braku ich delegalizacji. Wśród popularnych 
substancji można wymienić między innymi pochodne piperazyny (benzylpiperazyna – BZP i 1-(3-
trifluorometylofenylo) piperazyna – TFMPP), syntetyczne kannabinoidy (JWH-018, HU-210), czy 
składniki roślinne (Salvia divinorum, Mitragyna speciosa, Nymphaea caerule).  

Mimo, iż zostały już podjęte działania prawne w kierunku zakazania dystrybucji i stosowania 
takich związków w Polsce, powstają nowe środki, które mogą być traktowane jako „legalni 
następcy dopalaczy”. Gwałtowny wzrost zainteresowania młodzieży, mała ilość informacji na 
temat składu i działania oraz trudności w wykrywaniu przesiewowymi metodami generują wiele 
problemów dla służby zdrowia. Obecnie popularnością cieszy się wiele pochodnych β-katynonów: 
mefedron (4-metylometkatynon, 4-MMC), MDPV (metylenodioksypirowaleron), czy nafyron 
(naftylopirowaleron).  

Katynony to grupa alkaloidów zawartych w czuwaliczce jadalnej (Catha edulis, khat). 
Związki te hamują wychwyt zwrotny dopaminy, serotoniny i noradrenaliny – działają 
empatogennie, halucynogennie i psychostymulująco. Dlatego też przypuszcza się, że jedną 
z przyczyn wzrostu popularności mefedronu był spadek dostępności i czystości związków takich 
jak amfetamina, kokaina czy MDMA (ecstasy). Syntetyczne katynony można spotkać pod postacią 
„soli do kąpieli” lub „odżywki dla roślin”, popularne nazwy to: Moew Moew, MCAT, Grab i Bubbles, 
a w Polsce: Mef, Mefka, Melcia, Miau Miau, czy Cocolino. Wśród objawów zażywania tych 
związków odnotowano pobudzenie, euforię, zwiększenie czujności, otwartość i poprawę nastroju. 
Produkty tego typu nie posiadają informacji na temat składu, a zawartość substancji 
psychotropowych może być różna w poszczególnych partiach.  

W identyfikacji katynonów stosuje się głównie chromatografię gazową lub cieczową 
sprzężoną ze spektrometrią mas. Standardowa diagnostyka szybkimi testami immunologicznymi 
nie obejmuje wszystkich związków, które mogą występować w stosowanych preparatach. 
Odnotowano również wyniki fałszywie pozytywne dla metamfetaminy i fencyklidyny przy 
obecności katynonów w materiale badanym. Stanowi to duże ograniczenie w diagnostyce 
przesiewowymi metodami immunochemicznymi. β-katynony powinny być uznane za substancje 
zagrażające życiu i zdrowiu, co potwierdzić mogą doniesienia o przypadkach zgonów związanych 
z zażywaniem i zatruciem katynonami. Mimo, że część substancji z tej grupy jest już w Polsce 
zdelegalizowana, wciąż można nabyć nowe środki, które nie są objęte prawem. 

 

 
 
 
 



 

33 
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Genetyka wywiera coraz większy wpływ na współczesną naukę. Infiltruje wiele jej dziedzin 
w tym toksykologię oraz powiązaną z nią farmakologię. Właściwe i dogłębne poznanie genetyki 
człowieka jest jednym z kluczowych elementów pozwalających na zrozumienie losów 
ksenobiotyków i leków w organizmie oraz poprawę, jakości farmakoterapii i ograniczenie 
niepożądanych działań farmaceutyków.   

Jednym z czynników wpływających na skuteczność i bezpieczeństwo farmakoterapii jest 
polimorfizm genetyczny izoenzymu CYP2C19. Enzym wpływa na oksydację wielu farmaceutyków, 
w tym klopidogrelu, inhibitorów pompy protonowej, niektórych leków przeciwdepresyjnych oraz 
worykonazolu. Odkryto wiele alleli CYP2C19, ale największy wpływ na fenotyp oksydacji 
wywierają allele *2, *3, *4, *5, *6, *7, *8 oraz *17, których rozmieszczenie różni się w obrębie 
populacji.  

Allel *2 powoduje utratę aktywności enzymatycznej, co za tym idzie osoby posiadające 
genotyp CYP2C19*2/*2 są słabymi metabolizerami (PM – poor metabolisers). Terapia 
standardowymi dawkami leków metabolizowanych przez enzym CYP2C19, powoduje większe 
ryzyko działań niepożądanych oraz powstanie efektów toksycznych u tych osób, ze względu na 
większe stężenia leków we krwi.  

Przeciwnie osoby o genotypie CYP2C19*17/*17, związanym z ultra szybkim fenotypem 
oksydacji (UM –ultrarapid metabolisers), powinny otrzymywać wyższe dawki leków tak, aby 
możliwe było osiągnięcie stężeń mieszczących się w zakresie terapeutycznym. 

Przykładem obrazującym znaczenie tej zależności w praktyce klinicznej jest farmakoterapia 
zakażeń grzybiczych worykonazolem. Farmaceutyk należy do grupy triazolowych leków 
przeciwgrzybiczych o szerokim spektrum działania. Główne wskazania terapeutyczne obejmują 
inwazyjną aspergilozę (lek pierwszego rzutu), kandydemię u pacjentów bez neutropenii, ciężkie, 
oporne na flukonazol inwazyjne zakażenia grzybami z rodzaju Candida (w tym C. krusei), ciężkie 
zakażenia grzybicze wywołane grzybami z rodzaju Scedosporium spp. i Fusarium spp. (lek 
pierwszego rzutu). Worykonazol może być stosowany u dzieci od drugiego roku życia oraz u osób 
dorosłych. Ze względu na profil działania lek wykorzystywany jest w terapii IZG (inwazyjnych 
zakażeń grzybiczych), na oddziałach onkohematologicznych. Z powodu licznych działań 
niepożądanych takich jak zaburzenia widzenia, osutka skórna, zaburzenia czynności wątroby oraz 
rytmu serca wielu autorów postuluje wprowadzenie terapii monitorowanej stężeniami leku 
w organizmie do rutynowej praktyki klinicznej.  

Korzystne byłoby również ustalenie genotypów pacjentów poddanych leczeniu 
worykonazolem, co zapewniłoby wzrost efektywności terapii oraz zmniejszenie toksyczności leku, 
znane są już, bowiem przypadki, w których genotyp pacjenta wpływał na niepowodzenie terapii 
przeciwgrzybiczej. 
 

 
 
 



 

34 

 

 
 
 
 

CYNAMON CYNAMONOWI NIERÓWNY 
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 Cynamon jest jedną z najstarszych przypraw o bardzo przyjemnym, korzennym, słodkim 
zapachu. Do drzew cynamonowych zaliczymy: cynamonowiec cejloński Cinnamonum zeylanicum 
(C.verum), cynamonowiec chiński Cinnamonum cassia, cynamonowiec kamforowy Cinnamonum 
camphora.  

Farmakopea Polska IX m.in. wymienia następujące substancje i przetwory roślinne 
z cynamonowców: olejek eteryczny cynamonowca chińskiego - Cinnamomi cassiae aetheroleum, 
kora cynamonowca cejlońskiego – Cinnamomi cortex, olejek eteryczny z kory i liści cynamonowca 
cejlońskiego – Cinnamoni zeylanici corticis aetheroleum, Cinnamoni zeylanici folii aetheroleum.  

W składzie tych surowców wyróżnić możemy aldehyd cynamonowy, dihydrocynamonowy, 
benzoesowy, eugenol, terpeny, seskwiterpeny, garbniki. Wyciągi z kory służą do leczenia 
zaburzeń pracy przewodu pokarmowego. Jej ekstrakty można spotkać w składzie złożonych leków 
przeciwbakteryjnych. Stosowane zewnętrznie łagodzą bóle mięśniowe, nerwobóle, działają 
przeciwzapalnie, a nawet miejscowo znieczulająco. Olejkowi cynamonowemu przypisuje się silne 
działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i dezynfekujące.  

W lecznictwie podawany jest przy braku apetytu, w stanach skurczowych przewodu 
pokarmowego, wzdęciach, biegunkach oraz jako corrigend. Zawarty w surowcu eugenol może 
wpływać na prawidłowe wydzielanie żółci, dlatego nie zaleca się go pacjentom z kamicą 
wątrobową i zaburzeniami pracy woreczka żółciowego. Cynamon jest również alergenem 
kontaktowym i pokarmowym. Przy stosowaniu cynamonu chińskiego jako przyprawy, należy 
zachować szczególną ostrożność ze względu na wysoką zawartość kumaryn, które są w nim 
zawarte w porównaniu do cynamonu cejlońskiego i mogą wykazywać działanie hepatotoksyczne. 
W postaci proszku oba gatunki są bardzo trudne do odróżnienia, a przemysł spożywczy 
wykorzystuje głównie tańszy cynamon kasja. 
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Żeń-szeń (Panax ginseng) z rodziny Araliaceae to bylina pochodząca z Azji. Nazwa Panax 
pochodzi od greckiego wyrazu „panakes”, czyli wszystko leczący. W medycynie Dalekiego 
Wschodu znany jest od wielu tysięcy lat. Wierzono, że posiada tajemniczą siłę przepędzania złych 
mocy, otwierania umysłu, porządkowania myśli i wydłużania życia.  

Współczesna medycyna częściowo potwierdza szerokie spektrum działania leczniczego tej 
rośliny, jednocześnie wskazując na możliwe działania niepożądane i interakcje. Korzeń żeń-szenia 
jest substancją farmakopealną a związkami czynnymi surowca są saponiny triterpenowe typu 
damaranu i oleanu zwane ginsenozydami. Ponadto występują w nim polisacharydy, olejek 
eteryczny, poliacetyleny, sterole, witaminy i związki mineralne.  

Sam korzeń lub wyciągi z niego otrzymywane są składnikami bardzo licznych preparatów 
OTC i suplementów diety. Żeń-szeń działając jako remedium tonicum stosowany jest w stanach 
wyczerpania psychicznego i fizycznego, w rekonwalescencji, geriatrii zwiększając wydolność 
fizyczną i psychiczną organizmu poprzez jednoczesne nasilenie pobudzania i aktywnego 
hamowania w korze mózgowej. Powszechnie uważany jest za panaceum.    

 Jednak może również wykazywać działania niepożądane takie jak zaburzenia snu, lęk, 
zmęczenie, bóle głowy, objawy ze strony układu pokarmowego. Przy przewlekłym stosowaniu 
mogą też wystąpić depresja, dezorientacja, a w przypadku kobiet po menopauzie efekty 
estrogenne. Przeciwwskazany jest u dzieci, u pacjentów z nadciśnieniem, bólami głowy, 
bezsennością, kołataniem serca, dychawicą oskrzelową, stanami zapalnymi, infekcjami i wysoką 
gorączką. Dużym zagrożeniem są interakcje jakie zachodzą pomiędzy żeń-szeniem a innymi 
lekami. Np. z etanolem (zmniejszenie stężenia etanolu we krwi), warfaryną (zmniejszenie 
działania przeciwzakrzepowego). Przyjmowany łącznie z innymi środkami pobudzającymi może 
być przyczyną wystąpienia tachykardii i nadciśnienia.   
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Imbir lekarski (Zingiber officinale) z rodziny Zingiberaceae to roślina pochodząca 
z południowo-wschodniej Azji, która ze względu na charakterystyczny ostry, nieco cytrynowy 
zapach i palący smak jest powszechnie stosowana w celach kulinarnych. Kłącze imbiru jest 
substancją roślinną wymienianą w Farmakopei Polskiej IX, którego głównymi składnikami są 
związki sekswiterpenowe (zingiberen, bisabolen, kurkumen), monoterpeny (geraniol, nerol, linalol), 
nielotne fenyloalkany (gingerole i szogaole), lipidy i węglowodany.  

Imbir już w starożytnych Chinach należał do cenionych surowców leczniczych. Obecnie 
kłącze imbiru stosowane jest jako remedium stomachicum et digestivum  pobudzające wydzielanie 
śliny, soku żołądkowego i żółci oraz wzmagające perystaltykę jelit. Popularne jest również 
wykorzystanie tej substancji w chorobie lokomocyjnej jako remedium antiemeticum, także 
w wymiotach kobiet w ciąży i pooperacyjnych.  

Imbir stosowany w małych dawkach wykazuje niewielką toksyczność (np. kontaktowe 
zapalenie skóry), natomiast w dużych może powodować zaburzenia ze strony układu 
pokarmowego, zaburzenia rytmu serca, może działać depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy 
oraz zaburzać krzepnięcie krwi. Wiele związków chemicznych obecnych w imbirze uważa się za 
potencjalne mutageny, ale jednocześnie obecne są inne związki o działaniu przeciwmutagennym, 
np. zingeron. 

Coraz częściej również pojawiają się doniesienia literaturowe o możliwości wystąpienia 
interakcji pomiędzy imbirem a innymi lekami. Może on nasilać działanie warfaryny, zwiększać  
działania leków hipoglikemizujących, przeciwnadciśnieniowych oraz zmniejszać efektywności 
antagonistów receptora H2 i inhibitorów pompy protonowej. 

Kłącze imbiru jest bardzo popularną przyprawą i cenną substancją leczniczą, ale należy 
również pamiętać o możliwości wystąpienia działań niepożądanych i interakcji w prowadzonej 
farmakoterapii w połączeniu z preparatami imbiru. 
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Bisfenol A (BPA) jest monomerem poliwęglanów do niedawna używanych do wyrobu 

butelek i pojemników na żywność. Związki zawierające BPA zostały wprowadzone na rynek 
w latach 50. Pojawiające się z czasem doniesienia naukowe o negatywnym wpływie BPA na 
zdrowie (zaburzenia płodności u kobiet i mężczyzn, przedwczesne dojrzewanie, nowotwory 
hormonozależne spowodowane przez interakcje z receptorami estrogenowymi) przyczyniły się do 
częściowego wycofania produktów zawierających BPA przez Unię Europejską. Głównym 
substytutem wycofanego związku stał się jego strukturalny analog Bisfenol S (BPS). 

Cząsteczka BPA składa się z dwóch grup fenolowych połączonych grupą izopropylową. 
W cząsteczce BPS dwie grupy fenolowe są natomiast połączone przez grupę sulfonową. BPS 
został zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1869 roku jako barwnik. Jednak do masowej produkcji 
trafił niedawno np. jako składnik tuszu do drukowania paragonów w 2006 - dlatego niewiele jest 
badań na jego temat. 

Celem pracy jest porównanie toksyczności BPA i BPS. Przeanalizowano bieżące artykuły 
naukowe w bazie danych PubMed, na które składało się 28 badań (23 in vitro i 5 in vivo). 
W większości z nich potwierdzono podobną siłę i typ aktywności hormonalnej BPS do BPA 
(estrogenne, antyestrogenne, androgeniczne i antyandrogeniczne) zarówno in vitro jak i in vivo.  
BPS wykazało również inne skutki in vitro i in vivo, takie jak zmieniona masa narządów i ekspresja 
enzymów. 

Na podstawie aktualnych badań stwierdza się, że BPS jest tak aktywny hormonalnie jak 
BPA. 
 
 

 


