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Zaburzenia glikemii indukowane ksenobiotykami – 
fakty znane i nieznane

Normoglikemia i czynniki j¹ zaburzaj¹ce 

Zmiany stê¿enia glukozy poni¿ej i powy¿ej stê¿enia uznanego za prawid³owe 
(normoglikemia) przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz inne towarzystwa na-
ukowe (europejskie i amerykañskie), tj. zakres od 70 do 99 mg/dl (3,9 - 5,5 mmol/l), 
wystêpuj¹ fizjologicznie w ci¹gu doby, zw³aszcza po spo¿yciu posi³ków (hiperglikemia) 
oraz w przed³u¿aj¹cym siê okresie poresorbcyjnym (hipoglikemia). Normoglikiemia jest 
stanem równowagi pomiêdzy iloœci¹ glukozy i insuliny w organizmie. Przed³u¿aj¹ce siê 
wahania glikemii i/lub znacz¹co przekraczaj¹ce wystêpowanie takich wartoœci, obser-
wowane u ludzi zdrowych, mog¹ w perspektywie czasowej prowadziæ do trwa³ych zabu-
rzeñ metabolicznych i klinicznych, przy czym czêœciej obserwowane s¹ stany hiperglike-
mii predysponuj¹ce do rozwoju cukrzycy [1,2]. Faktem dobrze znanym, zw³aszcza 
w spo³eczeñstwach krajów uprzemys³owionych, jest indukowanie hiperglikemii i cu-
krzycy przez czynniki opisane przez ww. towarzystwa naukowe czy WHO, takie jak: 
siedz¹cy tryb ¿ycia i niska aktywnoœæ fizyczna, Ÿle zbilansowana dieta, nadwaga i oty³oœæ 
(zw³aszcza wisceralna), wiek i p³eæ, cukrzyca w wywiadzie rodzinnym, przynale¿noœæ do 
okreœlonej grupy etnicznej, dyslipidemie i mia¿d¿yca, nadciœnienie i choroby uk³adu ser-
cowo-naczyniowego, cukrzyca ci¹¿owa i urodzenie dziecka z du¿¹ mas¹ urodzeniow¹  
oraz zespó³ policystycznych jajników [2,3]. Natomiast mniej znanym faktem, który jed-
nak okazuje siê nabieraæ coraz wiêkszego znaczenia w nasilaniu „epidemii” cukrzycy 
w XXI wieku, jest mo¿liwoœæ indukowania zaburzeñ glikemii przez ksenobiotyki. Fakt 
ten jest o tyle istotny, ¿e pojêcie ksenobiotyku odnosi siê do ka¿dej substancji nie bêd¹cej 
naturalnym sk³adnikiem ¿ywego organizmu (substancja egzogenna lub materia³ antropo-
genny), w stosunku do której organizm nie przystosowa³ siê na drodze wczeœniejszej 
ewolucji, a która dostaje siê do organizmu z zewn¹trz, ró¿nymi drogami. Najliczniejszy-
mi Ÿród³ami substancji obcych dla organizmu s¹ zanieczyszczenia œrodowiska zewnêtrz-
nego (pochodzenia zawodowego lub komunalnego, o ró¿nym charakterze), niektóre sub-
stancje celowo dodawane do ¿ywnoœci, pestycydy i leki. Ksenobiotyki ulegaj¹ w organiz-
mie biotransformacji w stopniu i charakterze zale¿nym przede wszystkim od ich budowy 
i w³aœciwoœci fizykochemicznych. G³ównym narz¹dem odpowiedzialnym za ten proces 
jest w¹troba ale celem metabolicznego dzia³ania ksenobiotyków s¹ równie¿ miêœnie, 
tkanka t³uszczowa, mózg oraz trzustka [4,5]. Dane dotycz¹ce wp³ywu ksenobiotyków na 
zaburzenia glikemii s¹ coraz liczniejsze, ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ œwiadomoœæ powsze-
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chnoœci ich wystêpowania i niekorzystnego dzia³ania na komórki i tkanki organizmu. 
Zwi¹zek ten w ostrych zatruciach ksenobiotykami jest doœæ wyraŸny i znany w praktyce 
klinicznej. Natomiast ze wzglêdu na czêsto d³ugotrwa³e nara¿enie na niektóre ksenobio-
tyki w ma³ych dawkach i brak œwiadomoœci tego faktu, wyniki badañ dotycz¹cych prze-
wlek³ego ich oddzia³ywania s¹ nieco mniej liczne i nie do koñca jednoznaczne. Wiêk-
szoœæ danych z piœmiennictwa, bez wzglêdu na ww. charakter nara¿enia, wskazuje jednak 
na udzia³ ksenobiotyków w indukowaniu zaburzeñ prowadz¹cych do hiperglikemii, insu-
linooprnoœci i zwiêkszonej zapadalnoœci na cukrzycê typu 2, czy te¿ ciê¿szy jej przebieg 
[6,7].

Trzustka – regulacja i zaburzenia funkcji

W regulacji gospodarki wêglowodanowej i utrzymaniu normoglikemii najwa¿-
niejszym narz¹dem jest w³aœnie trzustka, ale jest ona te¿ g³ównym celem „ataku” i nega-
tywnego dzia³ania czynników endo- i egzogennych. Mechanizmy regulacyjne glikemii 
zale¿ne od trzustki s¹ dobrze znane. Wiadomym jest, ¿e w przypadku cukrzycy typu 1 
hiperglikemia wynika bezpoœrednio z uszkodzenia komórek beta i bezwzglêdnego niedo-
boru insuliny. W przypadku cukrzycy typu 2 hiperglikemia zwi¹zana jest ze wzglêdnym 
niedoborem insuliny i jest nasilana w wyniku opornoœci tkanek obwodowych na insulinê. 
Narastaj¹ce i utrzymuj¹ce siê wysokie stê¿enie glukozy staje siê toksyczne dla komórek 
i tkanek organizmu, a stan ten nazywany jest glukotoksycznoœci¹. Jednak najbardziej 
wra¿liwe na toksyczne dzia³anie hiperglikemii s¹ w³aœnie komórki beta wysp Langer-
hansa trzustki. Wskazywanych jest kilka mechanizmów poprzez które hiperglikemia in-
dukuje uszkodzenie komórek beta trzustki, jednak g³ównym, który ³¹czy wszystkie mo¿-
liwe szlaki tego niekorzystnego dzia³ania jest stres oksydacyjny. Co istotne komórki beta 
trzustki s¹ bardziej podatne na uszkodzenia wolnorodnikowe ni¿ inne komórki i tkanki 
organizmu i maj¹ te¿ ni¿szy potencja³ antyoksydacyjny. Prowadzi to najczêœciej do ich 
apoptozy, co skutkuje niedoborem insuliny, a wtórnie wzrostu hiperglikemii i glukoto-
ksycznoœci, co stanowi mechanizm samonapêdzaj¹cego siê ko³a. Do³¹czaj¹ siê do tego 
zaburzenia w innych tkankach i narz¹dach, co zosta³o w piœmiennictwie okreœlone jako 
tzw. „z³owieszczy oktet” wiod¹cy do hiperglikemii [2,7-9]. Ponadto w warunkach hiper-
glikemii glukoza przekierowywana jest na tzw. alternatywne szlaki przemian metabolicz-
nych (szlak sorbitolowy, pentozofosforanowy, heksozaminowy, autooksydacji glukozy, 
glikacji bia³ek), co prowadzi do zaburzeñ metabolicznych i energetycznych oraz nasile-
nia stresu oksydacyjnego. Do tych zaburzeñ do³¹cza siê ponadto zwiêkszone stê¿enie 
wolnych kwasów t³uszczowych, których niekorzystne dzia³anie na komórki i tkanki or-
ganizmu okreœlane jest mianem lipotoksycznoœci, oraz indukowana przez ró¿ne mecha-
nizmy reakcja zapalna. Wszystkie te elementy wp³ywaj¹ na siebie nasilaj¹c swoje nie-
korzystne dzia³anie [8,10]. Schematycznie zale¿noœci te wraz ze wskazywanymi mecha-
nizmami oddzia³ywania przedstawione s¹ na Rysunku 1.
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Rys.1. Schemat zale¿noœci szlaków dzia³ania hiperglikemii na komórki beta trzustki wraz ze wska-
zywanymi mechanizmami oddzia³ywania

�ród³a ksenobiotyków i udzia³ w zaburzeniach glikemii

Nara¿enie zawodowe, czêsto przewlek³e, na dzia³anie i kumulacjê toksycznych 
zwi¹zków chemicznych, wydaje siê byæ istotnym, dotychczas niedocenianym czynnikiem 
wp³ywaj¹cym na ryzyko i czêstoœæ wystêpowania zaburzeñ glikemii, a zw³aszcza rozwo-
ju cukrzycy. W badaniach modelowych ustalono, ¿e ekspozycja na niektóre ksenobiotyki 
(np. jony metali), mo¿e indukowaæ reakcjê typu alergicznego i autoimmunologiczne usz-
kodzenie komórek beta trzustki, zmniejszaæ syntezê insuliny prowadz¹c do hiperglikemii 
i cukrzycy typu 1. Natomiast w spo³eczeñstwach krajów uprzemys³owionych zaburzenia 
glikemii s¹ w wiêkszoœci zwi¹zane z uszkodzeniem receptora dla insuliny i rozwojem 
insulinoopornoœci, z zaburzeniami metabolicznymi i klinicznymi (nadwaga/oty³oœæ, nad-
ciœnienie, hiperglikemia i dyslipidemia), wtórnym uszkodzeniem komórek beta trzustki 
i zwiêkszonym zachorowaniem na cukrzycê typu 2 [7,10]. 

Ksenobiotyki mog¹ wystêpowaæ w postaci jonów nieorganicznych (jony metali, 
azotany, fosforany), zanieczyszczeñ organicznych (wêglowodory aromatyczne, polichloro-
wane bifenyle, dioksyny, itp.), zwi¹zków chemicznych otrzymanych przez cz³owieka, 
o strukturze nie wystêpuj¹cej w przyrodzie, w wyniku syntezy lub podczas rozpadu 
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alternatywne szlaki przemian glukozy (szlak sorbitolowy, 
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dostêpnoœci¹ czynnika promotora insuliny (IPF-1)

upoœledzenie roli hepatocytowego czynnika j¹drowego 

4a (HNF-4a) w fazie wydzielania insuliny
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hiperglikemi¹ i jego dzia³anie cytotoksyczne na komórki b

zaburzenie funkcjonowania glukotransporterów b³onowych 

i/lub kana³ów jonowych 

przeci¹¿enie siateczki œródplazmatycznej (ER) 

i wewn¹trzkomórkowy stres ER w fazie syntezy proinsuliny

aktywacj¹ szlaku adaptacyjnej odpowiedzi na OS wywo³any 

nieprawid³owo sfa³dowanymi bia³kami (UPR)

nasilanie metabolizmu wolnych kwasów t³uszczowych (WKT), 

hipertriglicerydemia,  zwiêkszenie przepuszczalnoœci b³on 
mitochondrialnych 

aktywacja tkanki t³uszczowej, nasilone wytwarzanie mediatorów 

stanu zapalnego



zwi¹zków i ich produktów ubocznych (przemys³ chemiczny i farmaceutyczny). �ród³em 
zanieczyszczeñ w du¿ym stopniu s¹ pestycydy, rozpuszczalniki, farby, tworzywa 
sztuczne, paliwa, herbicydy, spalane odpady. Najczêœciej wystêpuj¹cymi w œrodowisku 
zanieczyszczeniami organicznymi s¹ monoaromatyczne wêglowodory (benzen, toluen, 
etylobenzen i ksyleny) stosowane w przemyœle, bêd¹ce rozpuszczalnikami i substratami 
do produkcji pestycydów, tworzyw sztucznych czy w³ókien syntetycznych. Drugie miej-
sce zajmuj¹ wielopierœcieniowe wêglowodory aromatyczne (WWA) oraz ich pochodne, 
których g³ównym Ÿród³em w œrodowisku jest spalanie materia³ów organicznych (w tym 
paliw samochodowych), proces koksowania, a tak¿e dym tytoniowy. Szczególn¹ grup¹ 
zanieczyszczeñ œrodowiskowych, którym w ostatnich latach poœwiêca siê coraz wiêcej 
uwagi s¹ tzw. trwa³e zanieczyszczenia organiczne (ang. persistent organic pollutants – 
POPs). Nale¿¹ do nich liczne zwi¹zki halogenoorganiczne (polichlorowane bifenyle – 
PCB, heksachlorobenzen – HCB i heksachlorocykloheksan (HCH), polichlorowane naf-
taleny – PCN, polichlorowane dibenzo-p-dioksyny – PCDD, polichlorowane dibenzofu-
rany – PCDF, polichlorowane dibenzoetery – PCDE), dichlorodifenylotrichloroetan (DDT) 
i jego metabolit 1,1-dichloro-2,2-bis-(p-chlorofenylo)-etylen (DDE) – g³ówny produkt 
degradacji pestycydów. Du¿¹ rolê przypisuje siê œrodkom ochrony roœlin, gdy¿ z powodu 
nadmiernego ich stosowania oraz zdolnoœci kumulowania siê w organizmach ¿ywych 
istotnie przyczyniaj¹ siê do zaburzeñ homeostazy ogólnoustrojowej, a tak¿e glikemii. 
Oprócz ww. zwi¹zków udokumentowan¹ rolê w zaburzeniach glikemii maj¹ tak „popu-
larne” ksenobiotyki jak dym tytoniowy, alkohol czy tlenek wêgla. Równie¿ wzrasta œwia-
domoœæ, i¿ sk³adniki diety, takie jak akrylamid, azotany czy nitrozaminy w znacz¹cy spo-
sób mog¹ zaburzaæ glikemiê. Nie mo¿na równie¿ pomin¹æ wp³ywu leków, które mog¹ in-
dukowaæ zarówno hiper- jak i hipoglikemiê, z tym, ¿e czêœciej obserwowany jest wzrost 
glikemii [7,11-14]. 

Rola ksenobiotyków w zaburzeniach glikemii 

Dane z piœmiennictwa wskazuj¹ w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci na hiperglikemizu-
j¹ce dzia³anie ksenobiotyków, co zestawiono w Tabeli 1. 
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Ksenobiotyk Dzia³anie i wskazywany mechanizm 

Alkohol - nadmierne i d³ugotrwa³e spo¿ywanie alkoholu indukowa³o OS  
  i hiperglikemiê - wp³yw na metabolizm wêglowodanów i lipidów  
  w w¹trobie oraz indukowanie stanu zapalnego i uwalnianie adipokin 

- umiarkowane spo¿ywanie alkoholu mo¿e zmniejszaæ ryzyko  
  cukrzycy poprawiaj¹c wra¿liwoœæ tkanek obwodowych na insulinê 
(nie zalecane dzia³anie prewencyjne) 

- ostre zatrucie alkoholem zmniejsza³o ryzyko hiperglikemii (o 12%) 
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Dym tytoniowy - wzrost glikemii – w wyniku nasilenie OS i apoptozy komórek b  
  trzustki - ksenobiotyki zawarte w dymie tytoniowym pog³êbiaj¹ OS  

  wywo³any przez zaawansowane produkty glikacji bia³ek (AGE)  
  pochodz¹ce z diety 

- sk³adniki dymu tytoniowego dzia³aj¹ na kortykosteroidy - poprzez   
  z³o¿one mechanizmy zale¿noœci hormonalnych prowadz¹ do   

  hiperglikemii 

Tlenek wêgla - ostre zatrucie tlenkiem wêgla w przewa¿aj¹cej wiêkszoœci  
  przypadków zwiêksza³o ryzyko wyst¹pienia hiperglikemii (o 42%) 

- u mê¿czyzn stopieñ hiperglikemii by³ istotnie wy¿szy, a u kobiet  
  udzia³ procentowy tego zaburzenia by³ wiêkszy 

Dieta: akrylamid  

 

 

- w cukrzycy typu 2 zwiêkszone przyjmowania akrylamidu  
  z po¿ywieniem mo¿e dodatkowo powodowaæ uszkodzenie komórek  
  beta trzustki  

Dieta:  
azotany III i V sodu 

- w cukrzycy typu 1 zanieczyszczenia ¿ywnoœci azotanami i ich  
  przyjêcie z wod¹ pitn¹ mo¿e u³atwiaæ rozwój tego typu cukrzycy 

- prawdopodobnie azotany s¹ prekursorami substancji chemicznych  
  toksycznych dla komórek beta trzustki 

Dieta: nitrozaminy - spo¿ycie pokarmów bogatych w nitrozoaminy mo¿e przyczyniaæ do  
  rozwoju cukrzycy typu 1 (badania na zwierzêtach)  

- u ludzi stwierdzono zwi¹zek miêdzy czêstym spo¿ywaniem  
  pokarmów bogatych w nitrozaminy, a ryzykiem rozwoju cukrzycy  
  typu 2 

- wskazywany mechanizm - toksyczne dzia³anie na komórki b trzustki  
  prawdopodobnie przez zmniejszanie w nich zawartoœci NAD,  
  zaburzenie stosunku NADH/NAD+, co bezpoœrednio nasila  

  wytwarzanie wolnych rodników w komórkach b trzustki i powoduje   
  ich uszkodzenie 

Jony metali:  
¿elazo i miedŸ  

- jony tych metali s¹ katalizatorami w reakcjach Fentona i Haber- 
  Weissa, które s¹ g³ównym Ÿród³em rodników wodorotlenkowych 

- wyspy trzustkowe s¹ szczególnie podatne na uszkodzenia  

  oksydacyjne, co prowadzi do ich apoptozy, a nastêpnie niedoboru  
  wydzielania insuliny i hierglikemii 
- dodatkowo wysoka ekspresja transportera metali dwuwartoœciowych  

  w komórkach b trzustki predysponuje do wiêkszej ni¿ w innych  
  komórkach kumulacji ¿elaza, pog³êbia to uszkodzenie spowodowane  
  OS  

Jony metali: kadm - zwraca siê przede wszystkim uwagê na nefrotoksyczne dzia³anie  



Jony metali: kadm 

 

- zwraca siê przede wszystkim uwagê na nefrotoksyczne dzia³anie  
  kadmu nasilone w warunkach hiperglikemii w cukrzycy 

- w populacji Pakistanu stwierdzono, ¿e œrednie stê¿enia kadmu we  

  krwi, moczu i w³osach chorych na cukrzycê typu 2 s¹ znacznie  

  wy¿sze ni¿ u zdrowych mieszkañców tego kraju 

Jony metali: rtêæ 

 

- w populacji koreañskiej nienara¿onej zawodowo, wykazano  
  zale¿noœæ miêdzy podwy¿szonym stê¿eniem jonów rtêci we krwi,  

  a zwiêkszonym stê¿eniem glukozy na czczo oraz parametrami  

  gospodarki lipidowej 

- zmiany metaboliczne indukowane zwiêkszonym stê¿eniem rtêci   

  zale¿ne by³y od p³ci, wieku, palenia tytoniu, spo¿ycia alkoholu i  

  diety (du¿e spo¿ycie ryb morskich)  

Jony metali:  

o³ów i lit 

 

- u chorych na cukrzycê stê¿enie o³owiu w  moczu, krwi i we w³osach  

  by³o znacz¹co wy¿sze w stosunku do ludzi zdrowych 

- wraz z wiekiem nasila³a siê zachorowalnoœæ na cukrzycê typu 2  

  i  nefrotoksyczne dzia³anie o³owiu zw³aszcza u diabetyków  

- równie¿ wraz ze starzeniem siê organizmu coraz wiêksza iloœæ  

  o³owiu skumulowanego w koœciach jest uwalniana do kr¹¿enia, co  

  zwiêksza jego toksyczne dzia³anie w stosunku do ró¿nych narz¹dów 

- u chorych na cukrzycê wykazano istotnie wy¿sze stê¿enia o³owiu i  
  litu we krwi, które istotnie korelowa³o ze stê¿eniem glukozy na czczo  

Jony metali: arsen 

 

- stwierdzono zwi¹zek miêdzy nara¿eniem na arsen, a hiperglikemi¹ i  

  rozwojem cukrzycy, zarówno w zatruciu przewlek³ym jak i ostrym  

  (opis szczegó³owy w tekœcie). 

POPs: 

polichlorowane 

bifenyle 

- u kobiet wy¿sze stê¿enie polichlorowanych bifenyli zwiêksza³o  

  ryzyko zachorowania na cukrzycê  

- u mieszkañców Ameryki wykazano œcis³y zwi¹zek dawka- 

  odpowiedŸ miêdzy stê¿eniami szeœciu wybranych POPs oraz  

  wystêpowaniem cukrzycy 

- w badaniach follow-up  zaobserwowano klinicznie istotn¹ zale¿noœæ  

  miêdzy POPs, a czêstoœci¹ wystêpowania insulinoopornoœci  
  i ryzykiem cukrzycy 

POPs: dioksyny - u weteranów wojennych z wysokim stê¿eniem dioksyn we krwi  

  wykazano zwiêkszon¹ czêstoœæ zaburzeñ glikemii, insulinemii  

  i cukrzycy typu 2 oraz jej szybszy rozwój w stosunku do osób z  

  ni¿szym ich stê¿eniem we krwi  

- u pracowników zawodowo nara¿onych na wysokie stê¿enia dioksyn  

  zaobserwowano wy¿sze œrednie stê¿enie glukozy we krwi, które  
  korelowa³o z nasileniem reakcji zapalnej, stopniem hiperglikemii,  
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Tab.1. Wybrane ksenobiotyki i ich udzia³ w zaburzeniach glikemii

Najlepiej poznane jest hiperglikemizuj¹ce dzia³anie wielu stosowanych powsze-
chnie leków, takich jak: glukokortykosteroidy, hydrochlorotiazyd, izoniazyd, chloro-
promazyna, ß-adrenomimetyki, niacyna, teofilina, morfina, amoksapina, dopamina i jej 
analogii, bifosfoniany, leki z amitraz¹ jako substancj¹ czynn¹ [11,14-17]. Dane staty-
styczne z obserwacji dwuletniej ostrych zatruæ z Oddzia³u Toksykologii i Chorób Œrodo-
wiskowych UJ CM w Krakowie pokaza³y, i¿ w zale¿noœci od p³ci, u mê¿czyzn najwiê-
kszy odsetek stanowi³y zatrucia alkoholem, którym równie¿ z najwiêksz¹ czêstoœci¹ 
wspó³towarzyszy³a hiperglikemia, na drugim miejscu ostre zatrucia tlenkiem wêgla, 
w nastêpnej kolejnoœci zatrucia benzodiazepinami i neuroleptykami. Przyczyn¹ ostrych 
zatruæ z towarzysz¹c¹ hiperglikemi¹ u kobiet by³y przede wszystkim benzodiazepiny, na 
drugim miejscu tlenek wêgla, nastêpnie zatrucia neuroleptykami i alkoholem. U obu p³ci 
w podobnym odsetku hiperglikemia towarzyszy³a zatruciom iminostilbenami [18]. 
W nara¿eniu na wiêkszoœæ jonów metali wskazuje siê na ich dzia³anie hiperglikemizuj¹ce 
poprzez nasilanie stresu oksydacyjnego, modelowanie funkcji cz¹steczek sygna³owch 
przekaŸnictwa wewn¹trzkomórkowego lub ekspresji ich genów i na tej drodze wtórne 
nasilenie dysfunkcji komórek beta trzustki. W przypadku jonów kadmu i rtêci niektórzy 
autorzy odnotowali jedynie nieznaczny zwi¹zek z hiperglikemi¹, obserwuj¹c stosunkowo 
niewielkie podwy¿szenie ich stê¿enia we krwi osób chorych na cukrzycê [19,20]. Cie-
kawe obserwacje zosta³y poczynione w zatruciu arsenem, którego hiperglikemizuj¹ce 
dzia³anie i zwi¹zek z cukrzyc¹ jest dobrze udokumentowany, jednak wskazuje siê na 
nieco odmienny mechanizm tego dzia³ania w zatruciu ostrym i przewlek³ym. W zatruciu 
ostrym ze wzglêdu na podobne w³aœciwoœci biochemiczne arsenu i fosforu, ten ostatni 
mo¿e zostaæ podstawiony arsenem w reakcjach powstawania ATP, z wytworzeniem 
arsenianu adenozynodifosforanu. Skutkuje to nieprawid³owym wytwarzaniem energii 
i zahamowaniem szlaków metabolicznych wymagaj¹cych ATP jako Ÿród³a energii, rów-
nie¿ upoœledzeniu ulega zale¿nej od ATP sekrecja insuliny. Arsen mo¿e równie¿ wbudo-
wywaæ siê zamiast fosforu w reakcjach tworzenia glukozo-6-fosforanu, kluczowego 
metabolitu przemian glukozy. Powstaje glukozo-6-arsenian, co mo¿e doprowadziæ do 
upoœledzenia metabolizmu glukozy poprzez niedostateczne wytwarzanie NADPH, które 
zmniejsza zdolnoœci obronne komórek przed OS. Natomiast w zatruciu przewlek³ym jako 
g³ówny mechanizm diabetogennego dzia³ania wskazuje siê na du¿e powinowactwo 
jonów arsenu do grup sulfhydrylowych bia³ek, Mog¹ powstawaæ cykliczne kompleksy 
tioarsenianu, mo¿e on tworzyæ wi¹zania kowalencyjne z mostkami disiarczkowymi cz¹-
steczek insuliny, receptorów insulinowych, transporterów glukozy, enzymów bior¹cych  
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udzia³ w metabolizmie glukozy, co powoduje zaburzenie ich funkcji i przekazywania 
sygna³ów wewn¹trzkomórkowych. Mo¿e równie¿ wp³yn¹æ na ekspresjê genów. Prawdo-
podobnie potêguje ekspresjê j¹drowego czynnika transkrypcyjnego (NF-ka), czynnika 
martwicy nowotworu (TNF-a), interleukiny 6 (IL-6) uczestnicz¹c na tej drodze w indu-
kowaniu insulinoopornoœci. Hamuje ponadto ekspresjê receptorów PPARg, które odgry-
waj¹ wa¿n¹ rolê w homeostazie glukozy zwiêkszaj¹c uwalniania insuliny. Wchodzi 
w interakcje z bia³kiem rozprzêgaj¹cym 2 (UCP2), co mo¿e indukowaæ powstawanie 
amyloidu w komórkach beta trzustki [19,21-23]. Zaburzenia glikemii o charakterze 
hiper- i/lub hipoglikemii obserwowane by³y w chorobie alkoholowej czy zatruciu tlen-
kiem wêgla [24,25]. Istotnym Ÿród³em ksenobiotyków jest równie¿ dieta. Czynnikiem 
indukuj¹cym zaburzenia glikemii s¹ równie¿ sk³adniki po¿ywienia, zw³aszcza akrylamid 
i nitroazminy. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e ich zawartoœæ w ¿ywnoœci jest ro¿na. Przyk³a-
dowo iloœæ akrylamidu pobranego z ¿ywnoœci¹ zale¿y od zawartoœci wêglowodanów 
(skrobi), wstêpnej obróbki, termicznego przetwarzania, wilgotnoœci, niew³aœciwego 
przechowywania czy podnoszenia walorów smakowych przez u¿ycie polepszaczy smaku 
lub przypraw. St¹d te¿ dane odnosz¹ce siê do hiperglike-mizuj¹cego dzia³ania akrylami-
du s¹ zró¿nicowane [26,27].

Molekularne mechanizmy diabetogennego dzia³ania ksenobiotyków 

Dane z piœmiennictwa wskazuj¹ na ró¿ne mechanizmy indukowania zaburzeñ 
glikemii przez ksenobiotyki, przede wszystkim jednak poprzez mechanizmy wywo³uj¹-
ce insulinoopornoœæ, hiperglikemiê i glukotosycznoœæ, które uszkadzaj¹c komórki beta 
trzustki, wtórnie nasilaj¹ hiperglikemiê i powoduj¹ rozwój cukrzycy. Jako wspólny element 
³¹cz¹cy wszystkie szlaki wskazuje siê indukowany na ró¿nych poziomach stres oksyda-
cyjny, na który, jak wspomniano wczeœniej, szczególnie wra¿liwe s¹ komórki beta trzu-
stki [9,10]. W ostatnich latach podkreœla siê istotn¹ rolê niektórych POPs, a zw³aszcza 
dioksyn, w indukowaniu zaburzeñ metabolicznych poprzez z³o¿ony wp³yw na gospodar-
kê hormonaln¹. Zosta³y one okreœlone przez Agencjê Ochrony Œrodowiska (EPA) jako tzw. 
zaburzacze endokrynne (endocrine disrupting chemicals, EDC), gdy¿ mog¹ wp³ywaæ na 
syntezê, uwalnianie, transport, metabolizm, dzia³anie, wi¹zanie lub eliminacjê natural-
nych hormonów w organizmie odpowiedzialnych za reprodukcjê, rozwój i utrzymanie 
homeostazy. Ksenobiotyki te dzia³aj¹c w³aœnie w ró¿nych punktach uchwytu i przez ro¿-
ne mechanizmy mog¹ powodowaæ zaburzenia hormonalne i uruchamiaæ mechanizm 
b³êdnego ko³a zaburzeñ metabolicznych, nasilaj¹c hiperglikemiê i predysponuj¹c do roz-
woju cukrzycy [28].

Jako mechanizm dzia³ania wskazuje siê, ¿e POPs, zw³aszcza zwi¹zki dioksyno-
podobne, wi¹¿¹ siê w cytozolu komórek z wêglowodorowym receptorem arylowym (AhR) 
o podobnym mechanizmie dzia³ania do receptora estrogenowego. Stymulacja tego rece-
ptora t³umi glukohomeostatyczn¹ aktywnoœæ receptorów PPARg, które jak wiadomo s¹ 
celem dzia³añ terapeutycznych. Aktywacja PPARg nasila wra¿liwoœæ na insulinê, a tym 
samym wywiera wyraŸne dzia³anie przeciwcukrzycowe, zwiêkszaj¹c liczbê receptorów 
GLUT-4 na powierzchni komórek miêœni i tkanki t³uszczowej. Natomiast hamowanie 
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receptora PPARg przez ksenobiotyki za poœrednictwem receptora AhR powoduje zmniej-
szenie liczby transporterów GLUT-4, wymaganych do wykorzystania glukozy przez 
miêœnie i tkankê t³uszczow¹ i spadek wra¿liwoœci tkanek na insulinê. Wskazuje siê rów-
nie¿, ¿e skutki uboczne ksenobiotyków zwi¹zane s¹ z dodatkowym wp³ywem na dzia-
³anie estrogenów poprzez ich kumulacjê w tkance t³uszczowej, co mo¿e jeszcze bardziej 
skomplikowaæ i zaostrzyæ ich diabetogenne dzia³anie [28-30]. Ponadto nagromadzenie 
tkanki t³uszczowej i zwiêkszona oty³oœæ koreluje ze zwiêkszonym stê¿eniem estrogenów 
w surowicy, co wi¹¿e siê z wysok¹ ekspresj¹ enzymu aromatazy w tkance t³uszczowej, 
który przekszta³ca androgeny do estrogenów indukuj¹c dalsze zaburzenia hormonalne. 
Ponadto tkanka t³uszczowa dzia³a prozapalnie przez uwalnianie cytokin (adipokin), 
które indukuj¹ zapalenie uk³adowe oraz regulacjê wra¿liwoœci na insulinê poprzez 
zmniejszenie liczby receptorów insulinowych w b³onie komórkowej tkanki t³uszczowej 
i miêœniowej. Dodatkowym czynnikiem indukuj¹cym zaburzenia ogólnoustrojowe jest 
wp³yw egzogennych substancji chemicznych na czynnoœæ tarczycy, co bezpoœrednio 
prowadzi do klinicznej i subklinicznej niedoczynnoœci tarczycy. Skutkuje to zmniejsze-
niem tempa metabolizmu i sk³onnoœci¹ do przybierania na wadze, zwiêkszania oty³oœci 
i ryzyka cukrzycy, co nasila mechanizm b³êdnego ko³a zaburzeñ metabolicznych [31-
33]. Wskazuje siê ponadto, na niekonwencjonalne oddzia³ywanie d³ugotrwa³ej hiper-
glikemii i tkanki t³uszczowej w tym aspekcie. Przewlek³a hiperglikemia w cukrzycy 
powoduje równie¿ wzrost wydalania (zw³aszcza z moczem) sk³adników od¿ywczych, 
m.in. magnezu, który jest niezbêdny do obwodowej wra¿liwoœci na insulinê i w¹trobo-
wej detoksykacji ksenobiotyków. Niedobór magnezu w cukrzycy mo¿e upoœledzaæ ten 
mechanizm, a tym samym przyczyniaæ siê do zwiêkszonego gromadzenia siê substancji 
chemicznych i zaostrzenie zaburzeñ glikemii [34]. Niektóre badania sugeruj¹, ¿e oty³oœæ 
mo¿e pe³niæ funkcjê “œrodka ochronnego”, dziêki któremu organizm próbuje chroniæ siê 
przed dzia³aniem ksenobiotyków. Zwiêkszone zapasy tkanki t³uszczowej mog¹ s³u¿yæ 
do „rozproszenia i rozcieñczenia” wch³anianych substancji chemicznych, a tym samym 
zmniejszaæ ich toksyczne dzia³anie [35]. 

Ksenobiotyki, a hipoglikemia

Z przedstawionych danych wynika, i¿ wiele ksenobiotyków zmienia metabo-
lizm wêglowodanów, ale jednak w przypadku zatruæ nielicznymi z nich objawem domi-
nuj¹cym jest hipoglikemia. Do niedawna panowa³o przekonanie, ¿e w ostrym zatruciu 
ksenobiotykami hipoglikemia wystêpuje rzadko i nie stanowi istotnego problemu kli-
nicznego, z wyj¹tkiem osób wczeœniej leczonych z powodu cukrzycy. Jednak z uwagi na 
fakt, i¿ nierozpoznana odpowiednio wczeœnie hipoglikemia jest stanem zagra¿aj¹cym 
¿yciu, pojawia siê coraz wiêcej opracowañ dotycz¹cych hipoglikemizuj¹cego dzia³ania 
ksenobiotyków. Zosta³y ustalone ju¿ standardy postêpowania w toksykologii klinicznej 
w przypadku stwierdzenia obni¿onego stê¿enia glukozy we krwi [36,37]. Warto wspom-
nieæ, ¿e obni¿enie glikemii towarzyszy terapii takimi lekami jak salicylany, paracetamol, 
chinina, chinidyna, kaptopryl, imipramina, klofibrat, a w szczególnych po³¹czeniach 
terapeutycznych równie¿ tak dzia³aj¹ agoniœci receptora b2 i nieselektywne b-blokery 
[15,17].
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Podsumowanie

Przedstawione dane pokazuj¹, i¿ nie mo¿na lekcewa¿yæ wp³ywu ksenobiotyków 
na indukowanie zaburzeñ glikemii, a szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na indukowanie 
insulinoopornoœci, hiperglikemii i cukrzycy typu 2. G³ównym mechanizmem jest gluko-
toksyczne uszkodzenie komórek beta trzustki, po³¹czone ze stresem oksydacyjnym, ale 
istotne jest tak¿e nasilanie insulinooprnoœci. Dane z piœmiennictwa wskazuj¹, i¿ w co-
dziennym nara¿eniu na ksenobiotyki zwiêksza siê ryzyko cukrzycy i insulinoopornoœci, 
nawet wœród osób bez nara¿enia zawodowego lub przypadkowego ostrego nara¿enia na 
dzia³anie egzogennych substancji chemicznych. Istnienie silnego i spójnego powi¹zania 
miêdzy zaburzeniami glikemii i ksenobiotykami oraz indukowaniem cukrzycy i nagro-
madzeniem ksenobiotyków stwarza koniecznoœæ podejmowania dzia³añ prewencyjnych 
i koryguj¹cych przez lekarza i pacjenta zwi¹zanych z ryzykiem nara¿enia na takie su-
bstancje chemiczne. Nale¿y zwracaæ baczn¹ uwagê na mo¿liwoœæ indukowania zaburzeñ 
glikemii przez ró¿norodne ksenobiotyki w ocenie ryzyka wyst¹pienia cukrzycy.

Piœmiennictwo dostêpne u autora

Adres do korespondencji:
Katedra i Zak³ad Toksykologii 

Uniwersytet Medyczny we Wroc³awiu
ul. Borowska 211
50-556 Wroc³aw

Tel. (071) 7840130, Fax. (071) 7840452
agnieszka.piwowar@umed.wroc.pl

12

mailto:agnieszka.piwowar@umed.wroc.pl


Prof. dr hab. Bo¿ena P³onka-Syroka

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Œl¹skich we Wroc³awiu

Zapomniane doktryny terapeutyczne 
prze³omu XVIII i XIX w.

Zanim przedstawiê wybrane przyk³ady doktryn terapeutycznych powsta³ych 
w koñcu XVIII i w pierwszych dekadach XIX w. konieczne jest zdefiniowanie samego 
pojêcia doktryny terapeutycznej i jego stosunku do pojêcia o bardziej ogólnym zakresie, 
a mianowicie teorii medycznej [1]. Definicje obu tych pojêæ zaproponowa³am w publi-
kacji z 1990 r. i od tego czasu stosujê je w swoich dalszych pracach [2]. Podobne rozró¿-
nienie wystêpuje tak¿e w piœmiennictwie zachodnioeuropejskim [3]. 

Koniecznoœæ zdefiniowania pojêcia doktryny terapeutycznej wynika z podwój-
nej mo¿liwoœci jego rozumienia w jêzyku polskim, z których jedna ma charakter wyraŸ-
nie pejoratywny, nawi¹zuj¹cy do mowy potocznej. W jêzyku prawa i w zachodnim piœ-
miennictwie historyczno-medycznym doktryna medyczna (terapeutyczna) nie jest w ¿ad-
nym wypadku rozumiana negatywnie, w takim po³¹czeniu semantycznym, w jakim wystê-
puje na przyk³ad w podrêczniku W³adys³awa Szumowskiego z 1935 r., pt. Historia me-
dycyny filozoficznie ujêta [4]. Jeden z rozdzia³ów tego podrêcznika zosta³ zatytu³owany 
Doktrynerzy i sekciarze, a wystêpuj¹ce w nim rozumienie doktryny jest zgodne z jego 
pejoratywnym rozumieniem potocznym. Szumowski uznaje za doktrynerów twórców 
uproszczonych koncepcji terapeutycznych. Koncepcje te nie by³y oparte w sposób dosta-
teczny na faktach, a przedstawiane przez twórców tych koncepcji interpretacje by³y 
niedostatecznie uzasadnione pod wzglêdem metodologicznym. Twórcy ci przedstawiali 
je jednak œrodowisku lekarskiemu i szerszej publicznoœci jako koncepcje pewne, oparte 
na precyzyjnych dowodach, a przede wszystkim skuteczne. Spe³niali wiêc potoczn¹ defi-
nicjê pojêcia doktryner – to jest osoby g³osz¹cej z niezachwian¹ pewnoœci¹ siebie nieuza-
sadnione naukowo twierdzenia, nie poddaj¹cej tych twierdzeñ dyskusji i nie przyjmuj¹cej 
do wiadomoœci ich krytycznej oceny. Tymczasem w zachodnioeuropejskiej historiografii 
medycyny wystêpuje inne rozumienie pojêcia doktryny (terapeutycznej) medycznej, nie 
zwi¹zane z potocznym sensem s³owa doktryner, za to zgodne z jêzykiem prawa. W jêzyku 
prawa wystêpuje rozró¿nienie na teorie (o znaczeniu ogólnym) i doktryny, przedsta-
wiaj¹ce ich wyk³adnie w praktyce. Za doktrynê medyczn¹ mo¿na w tym sensie uwa¿aæ 
praktyczne zastosowanie pewnej teorii medycznej. Poniewa¿ w polskiej historiografii 
medycyny nie wystêpowa³y wczeœniej próby szczegó³owego zdefiniowania tych pojêæ,  
podjê³am siê tego zadania sama.

Teoriê medyczn¹ definiujê jako szeroko zarysowan¹ hipotezê, wyznaczaj¹c¹ 
kierunek i zakres badañ, nadaj¹c¹ im priorytety, okreœlaj¹c¹ obszary zakazane dla badañ 
naukowych, to jest takie, których realny charakter uwa¿a siê za nie daj¹cy siê udowodniæ, 
i odnosz¹c¹ siê do pewnej koncepcji filozoficznej, z której czerpie ogólne za³o¿enia,
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metafizykê i metodologiê. Teoria medyczna ustosunkowuje siê do znanego w epoce, 
w której powstaje zasobu elementów doœwiadczenia, obejmuj¹c swoim zakresem pewien 
fragment tego zasobu i porz¹dkuje go w charakterystyczny sposób. Teoria medyczna jest 
struktur¹ otwart¹, to jest mo¿liw¹ do rozszerzenia w okreœlonym kierunku, wraz ze 
wzrostem wiedzy naukowej w stosunku do tego, który istnia³ w okresie tworzenia tej 
teorii. W zachodnim piœmiennictwie historyczno-medycznym ten sposób definiowania 
teorii medycznej znajduje odzwierciedlenie w badaniach nad historyczn¹ ewolucj¹ teorii 
medycznych, stworzonych w okresie staro¿ytnym, które bez naruszania ich zasadniczych 
podstaw ulega³y poszerzaniu w okresie œredniowiecza i nowo¿ytnoœci. Najwa¿niejsz¹ 
teori¹, która stanowi przyk³ad tego ujêcia, jest patologia humoralna. Teoria ta zosta³a 
stworzona ok. III w. p.n.e. w szkole Hipokratesa [5] i przez nastêpne kilkanaœcie stuleci by³a 
rozwijana przez kontynuatorów jej podstawowych za³o¿eñ. Do g³ównych postaci, które 
wywar³y wp³yw na rozwój teorii patologii humoralnej nale¿eli wczesnoœredniowieczny 
uczony Galen [6], arabscy i ³aciñscy lekarze œredniowieczni [7], renesansowi lekarze 
w³oscyz Uniwersytetu w Padwie (XVI w.) [8], siedemnastowieczny lekarz angielski Tho-
mas Sydenham [9] zwi¹zany z Uniwersytetem w Cambridge, a w XVIII stuleciu dzia³aj¹-
cy w jego pierwszej po³owie Herman Boerhaave [10] zwi¹zany z Uniwersytetem w Lej-
dzie, natomiast w drugiej grono lekarzy, którzy stworzyli we Wiedniu tzw. Starsz¹ Szko³ê 
Wiedeñsk¹ – Antoni de Haën [11], Gerhard van Swieten [12] i Jan Piotr Frank [13]. 

Inn¹ teori¹ o staro¿ytnym rodowodzie, powsta³¹ równie¿ w III w. p.ne. jest teoria 
hermetyczna [14]. By³a ona rozwijana przez swoich zwolenników do koñca istnienia cesar-
stwa rzymskiego i w œredniowieczu [15], ponownie uzyska³a znaczenie w okresie rene-
sansu inspiruj¹c takich badaczy, jak Paracelsus [16], w XVII w. inspirowa³a Jana Baptistê 
Van Helmonta [17], a w XVIII epigonów jatrochemii. Teoria ta rywalizowa³a z patologi¹ 
humoraln¹ jeszcze do po³owy XIX stulecia, znajduj¹c wielu zwolenników na uniwersy-
tetach niemieckich i staj¹c siê podstaw¹ standardu tzw. medycyny romantycznej [18]. 

Trzeci¹ teori¹ o staro¿ytnym rodowodzie, której wp³ywy w medycynie europej-
skiej utrzyma³y siê równie d³ugo, jest teoria stworzona przez rzymskiego uczonego Lukre-
cjusza [19], nawi¹zuj¹cego do materialistycznej filozofii Demokryta [20]. Teoria ta by³a 
znana lekarzom od I w.ne. do XVI w., jednak ustêpowa³a popularnoœci¹ dwom poprze-
dnim. W XVI w. zosta³a ponownie podjêta przez Girolama Fracastoro [21], a w XVII 
i XVIII – pomimo ¿e nie zdo³ano jej udowodniæ – sta³a siê podstaw¹ wprowadzonych 
w wielu pañstwach europejskich zabezpieczeñ przeciwepidemicznych (kwarantanna, 
kordony sanitarne). Jej kontynuatorem by³ w 2 po³. XIX w. Ludwik Pasteur [22], który nie 
tylko potwierdzi³ doœwiadczalnie hipotezê Lukrecjusza, lecz sta³ siê twórc¹ nowego 
standardu europejskiej medycyny akademickiej – standardu bakteriologii. Jego wprowa-
dzenie na uniwersytety wi¹za³o siê z wyeliminowaniem dwóch konkuruj¹cych z teori¹ 
stworzon¹ przez Lukrecjusza sposobów interpretacji – patologii humoralnej i patologii 
hermetycznej.

Ka¿da z przedstawionych powy¿ej teorii medycznych obrasta³a w ci¹gu kilku-
nastu stuleci utrzymywania popularnoœci wœród swoich zwolenników licznymi doktry-
nami medycznymi, bêd¹cymi podstaw¹ praktyki lekarskiej. Definicjê doktryny medycz-
nej okreœlam nastêpuj¹co: Doktrynê medyczn¹ definiujê jako konceptualizacjê o cha-
rakterze praktyczno-operacyjnym, ³¹cz¹c¹ ogóln¹ wizjê dotycz¹c¹ filozofii przyrody, 
metod i zakresu poznania naukowego, z konkretnymi rozwi¹zaniami z dziedziny pato-
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logii, fizjologii, diagnostyki i terapii [23]. Uwa¿am j¹ za strukturê zamkniêt¹, to jest pod-
daj¹c¹ siê modyfikacjom w sposób ograniczony. W zwi¹zku z tym eliminacja doktryny 
medycznej z praktyki terapeutycznej jest szybsza i ³atwiejsza, ni¿ teorii, na podstawie 
której zosta³a zbudowana. Je¿eli twórca doktryny medycznej, proponuj¹cy okreœlone 
metody leczenia i okreœlaj¹cy je jako skuteczne w danej klasie przypadków nie potwier-
dzi po jakimœ czasie stosowania za³o¿eñ tej doktryny w praktyce obiecywanych pozytyw-
nych efektów, to doktryna ta zostaje wyeliminowana z praktyki lekarskiej. Nie jest to 
jednak równoznaczne z dyskredytacj¹ teorii, na podstawie której taka doktryna terapeu-
tyczna zosta³a zbudowana, poniewa¿ na podstawie jednej teorii medycznej mo¿na zbu-
dowaæ wiele kolejnych doktryn terapeutycznych. Rywalizuj¹ one z innymi, opartymi na 
tych samych podstawach, tj. bêd¹cymi rozwiniêciem w stronê praktyki za³o¿eñ tej 
samej teorii, jak i z doktrynami stworzonymi na podstawie innych teorii medycznych. 

Doktryna terapeutyczna jest koncepcj¹ o pewnej charakterystycznej strukturze. 
Mo¿emy w niej wyró¿niæ trzy poziomy, ró¿ni¹ce siê stopniem ogólnoœci jak równie¿ ich 
zwi¹zkiem z praktyk¹ lecznicz¹. Poziom pierwszy, tzw. poziom konstytutywny [24], 
sk³ada siê z bezpoœrednich odniesieñ do teorii medycznej, na podstawie której dana dok-
tryna terapeutyczna zosta³a zbudowana. Poziom ten zawiera tak¿e odniesienia do okreœ-
lonego nurtu filozoficznego, który wyznacza podstawy danej doktryny. W przypadku 
wspomnianych wy¿ej teorii medycznych by³y to: dla teorii humoralnej filozofia Empedo-
klesa z Agrigentu, dla teorii hermetycznej grecka filozofia hellenistyczna, uzupe³niona 
o koncepcje Plotyna, dla teorii Lukrecjusza – filozofia Demokryta z Abdery.

Drugim poziomem struktury doktryny terapeutycznej jest poziom, który nazy-
wam nomotetycznym [25]. Twórca doktryny, nawi¹zuj¹c do opisanych w poziomie kons-
tytutywnym podstaw teoretycznych, przedstawia w³asn¹ propozycjê ich specyficznego 
uporz¹dkowania. Poziom ten decyduje o oryginalnoœci danej doktryny i okreœla podsta-
wy praktyki lekarskiej, zgodnej z jej za³o¿eniami.

Trzecim poziomem struktury doktryny terapeutycznej jest poziom wariacyjny 
[26]. Zawiera konkretne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne, wynikaj¹ce z za³o¿eñ 
danej doktryny, a tak¿e zestaw leków, które twórca doktryny uznaje za zgodne z jej 
za³o¿eniami i szczególnie zalecane, jako skuteczne.

Po tych uwagach wstêpnych konieczne jest jeszcze jedno wyjaœnienie, zwi¹zane 
z tytu³em niniejszego wyst¹pienia, a mianowicie z wyborem jako okresu do przeprowa-
dzenia analiz prze³omu XVIII i XIX stulecia. Nie jest to wybór przypadkowy. Lata od 
1750 do 1850 r. s¹ bowiem specyficznym okresem w historii medycyny europejskiej, 
powszechnie uznawanym w historiografii medycyny za epokê kszta³towania siê wspó³-
czesnego standardu medycyny klinicznej [27]. Oko³o 1750 r. na wydzia³ach lekarskich 
europejskich uniwersytetów upowszechni³a siê bowiem œwiadomoœæ, ¿e staro¿ytne teorie 
medyczne, rywalizuj¹ce dot¹d ze sob¹ o pierwszeñstwo w interpretacji ca³ego obszaru 
dostêpnego badaczom doœwiadczenia w dziedzinie fizjologii i patologii nie dadz¹ miêdzy 
sob¹ siê pogodziæ, s¹ bowiem zasadniczo sprzeczne w swych podstawach. W XVII 
i w pierwszej po³owie XVIII w. nast¹pi³ zasadniczy wzrost liczby obserwacji, których 
rezultaty uznawano za niew¹tpliwe, a które nie by³y znane klasycznym autorom staro-
¿ytnym. Dla dalszego postêpu wiedzy medycznej zasadnicze znaczenie mia³y dwie 
spoœród nich. Pierwsz¹ z nich by³o wykazanie w XVII stuleciu roli serca w krwioobiegu, 
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które sta³o w sprzecznoœci z wiedz¹ lekarzy staro¿ytnych na ten temat, natomiast drug¹ – 
wykazanie roli uk³adu nerwowego w kontroli innych uk³adów organizmu i jego funkcji 
¿yciowych. Wiedza o tej roli nie by³a lekarzom staro¿ytnym znana, nie uwzglêdniali jej 
wiêc w strukturze tworzonych w okresie antyku teorii medycznych. Osi¹gniêcia w dzie-
dzinie obserwacji fizjologicznych i patologicznych wspomnianego powy¿ej Hermana 
Boerhaave z Uniwersytetu w Lejdzie sta³y siê w drugiej po³owie XVIII w. bezpoœredni¹ 
inspiracj¹ dla tworzenia na uniwersytetach we Wiedniu, Pary¿u, Edynburgu, Pawii, 
a tak¿e w innych miastach pierwszych szkó³ medycyny klinicznej, które postawi³y przed 
sob¹ nowe zadanie. By³o nim przeprowadzenie weryfikacji ca³ego standardu dot¹d stwo-
rzonej wiedzy o staro¿ytnym rodowodzie i ustalenie, które z zawartych w nim twierdzeñ 
znajduj¹ odzwierciedlenie w rzeczywistoœci. Nowy standard kliniczny opiera³ siê bowiem 
na nastêpuj¹cych zasadach: wnikliwych obserwacjach pacjentów, dok³adnym wywia-
dzie klinicznym, a w wypadku œmierci pacjenta na sekcji zw³ok, która pozwoli³aby 
okreœliæ materialne objawy choroby. W wyniku wprowadzenia w ¿ycie powy¿ej zary-
sowanego programu pomiêdzy 1750 a 1830 r. weryfikacja staro¿ytnego standardu medy-
cyny zosta³a dokonana. Wiêkszoœæ zawartych w nim twierdzeñ nie zosta³a podtrzymana, 
nie znalaz³y bowiem potwierdzenia w praktyce. W latach 1830-1850 zapanowa³ w euro-
pejskiej medycynie klinicznej nihilizm terapeutyczny, poniewa¿ zalecenia terapeutyczne 
oparte na teoriach o staro¿ytnym rodowodzie uleg³y ju¿ dezaktualizacji, a nowe by³y 
wprowadzane bardzo ostro¿nie, nie znajduj¹c jeszcze dostatecznego potwierdzenia 
w faktach. Dopiero po 1850 r. sytuacja uleg³a zmianie, ale jej opis wykracza ju¿ poza 
obszar niniejszego artyku³u [28]. 

Dlaczego 1830 r. mia³ tak du¿e znaczenie dla za³amania siê staro¿ytnego standar-
du teoretycznego medycyny, ¿e wi¹¿e siê tê datê z genez¹ nihilizmu terapeutycznego 
w europejskiej medycynie klinicznej? By³o to skutkiem zasadniczego niepowodzenia 
w postêpowaniu klinicznym w trakcie epidemii cholery, która wyst¹pi³a w Europie pod 
koniec tego roku [29]. W latach 1831-1832 epidemia ta przynios³a œmieræ setek tysiêcy 
chorych, a ani teoretyczne wyjaœnienia jej istoty, ani metody leczenia stosowane przez 
klinicystów nie da³y zadowalaj¹cych rezultatów.

W europejskiej medycynie klinicznej z lat 1750-1830 nast¹pi³ niespotykany 
nigdy wczeœniej ani póŸniej okres masowego tworzenia doktryn terapeutycznych, któ-
rych twórcy pragnêli nie tylko udowodniæ wartoœæ teorii naukowej, na podstawie której 
dan¹ doktrynê budowali, lecz tak¿e wykazaæ, ¿e proponowana przez nich doktryna mo¿e 
zaoferowaæ skuteczne metody terapii. By³a to odpowiedŸ na wyraŸnie sformu³owane 
dezyderaty w³adz ówczesnych pañstw europejskich, kierowane w stronê œrodowiska 
akademickiego. W³adze te by³y zainteresowane radykaln¹ popraw¹ skutecznoœci terapii i 
zaproponowaniem przez lekarzy programów zapobiegania wystêpowaniu epidemii. Ka¿da 
doktryna medyczna, która mog³a spe³niæ te oczekiwania, mog³a przynieœæ jej twórcy nie 
tylko zas³u¿on¹ s³awê, lecz tak¿e materialn¹ pomyœlnoœæ. Za³o¿enia doktryny by³yby 
bowiem wdra¿ane w praktyce na masow¹ skalê, a jej twórca móg³ oczekiwaæ objêcia 
dobrze p³atnej pañstwowej posady lub innego rodzaju nagrody.

Poniewa¿ w omawianym okresie 1750-1830 w Europie zosta³y stworzone setki 
doktryn medycznych, których twórcy nawi¹zywali zarówno do trzech wspomnianych 
wy¿ej nurtów teoretycznych o staro¿ytnym rodowodzie, jak i do nowych tendencji teore-
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tycznych, wypracowanych w medycynie klinicznej w XVIII w., chcia³abym przedstawiæ 
tylko ich wybrane przyk³ady, które uznajê za reprezentatywne dla ogólnych tendencji 
w medycynie praktycznej tego okresu.

Zacznê od doktryn „nowatorskich”, opartych na nowych odkryciach, które szybko 
zyska³y bardzo szerokie uznanie nie tylko wœród lekarzy, lecz tak¿e akceptacjê i poparcie 
w³adz niektórych krajów europejskich, z czym wi¹za³a siê ich popularyzacja na koszt 
pañstwa zarówno na uczelniach, jak i w spo³eczeñstwie, w formie wydawnictw o chara-
kterze poradników, przeznaczonych dla masowego odbiorcy. Doktryny te by³y tak¿e na 
masow¹ skalê upowszechniane w medycynie wojskowej. Jest przy tym rzecz¹ charakte-
rystyczn¹, ¿e ¿adna z nich nie uzyska³a popularnoœci w ca³ej medycynie europejskiej, 
a ich zwolennicy zaciekle siê wzajemnie zwalczali.  

Pierwsz¹ „nowatorsk¹” doktryn¹, któr¹ chcia³abym krótko przedstawiæ, jest 
koncepcja stworzona przez szkockiego lekarza Johna Browna [30]. By³ on absolwentem 
uniwersytetu w Edynburgu, jednego z wiod¹cych oœrodków medycyny klinicznej w 2 po³. 
XVIII w., uczniem Williama Cullena, znakomitego klinicysty owych czasów. W 1780 r. 
Brown opublikowa³ dzie³o pt. Elementa medicinae, w którym doprowadzi³ pogl¹dy 
Cullena dotycz¹ce roli uk³adu nerwowego w kontroli procesów ¿yciowych do skrajnej 
postaci i na tej podstawie sformu³owa³ doktrynê terapeutyczn¹. Brown za³o¿y³, ¿e skoro 
uk³ad nerwowy kontroluje w sposób bezpoœredni zarówno fizjologiê, jak i patologiê 
organizmu, przyczyny wszystkich chorób mo¿na sprowadziæ do zaburzeñ pracy uk³adu 
nerwowego. Twierdzi³, ¿e 97% wszystkich chorób wynika z braku odpowiedniej iloœci 
bodŸców, które umo¿liwi³y by uzyskanie przez uk³ad nerwowy odpowiedniego poziomu 
pobudzenia, lub z uszkodzenia uk³adu nerwowego, który nie jest w stanie odbieraæ p³y-
n¹cych z otoczenia bodŸców. Tylko 3% chorób uwa¿a³ za skutek nadmiernego pobudze-
nia uk³adu nerwowego, albo jego nadmiernej pierwotnej reaktywnoœci, powoduj¹cej 
nawet przy s³abych bodŸcach nienormaln¹ reakcjê. Z tych za³o¿eñ wyprowadzi³ podsta-
wy patologii. Wszystkie znane w owym czasie choroby podda³ szczegó³owej klasyfika-
cji, okreœlaj¹c w³aœciwy im poziom pobudzenia w stopniach. Dostosowa³ do nich metody 
terapii, oparte na schemacie contraria contrariis curantur: im ni¿szy by³ w danej choro-
bie poziom pobudzenia, tym silniejszych œrodków nale¿a³o u¿yæ, by doprowadziæ do wy-
równania objawów choroby i wyleczenia pacjenta. Charakterystyczne dla doktryny tera-
peutycznej Johna Browna by³o to, ¿e lekarz ten nie uwzglêdnia³ sk³adu chemicznego 
zalecanych przez siebie leków, które mia³yby oddzia³ywaæ na konkretne objawy. Istotne 
dla niego by³o jedynie osi¹gniêcie po¿¹danego poziomu pobudzenia uk³adu nerwowego, 
który mia³ ju¿ samodzielnie znormalizowaæ pracê innych uk³adów organizmu. Mo¿emy 
postawiæ pytanie, dlaczego tak uproszczona doktryna zdo³a³a uzyskaæ tak wielu zwo-
lenników, ¿e przez prawie 30 lat by³a wyk³adana na wydzia³ach lekarskich wielu uniwer-
sytetów europejskich? Przyczyny popularnoœci brownizmu nie wynika³y tylko z przes³a-
nek medycznych, czy wewn¹trznaukowych, lecz by³y zwi¹zane z sytuacj¹ polityczn¹ 
tego czasu. Brownizm by³ popularny g³ównie w Europie kontynentalnej, przez któr¹ 
w latach 1797-1815 przetacza³y siê wojny toczone przez Napoleona z siedmioma kolej-
nymi koalicjami wystêpuj¹cymi przeciwko Francji. W wojnach tych odnios³y rany setki 
tysiêcy ¿o³nierzy, a miliony ludnoœci cywilnej cierpia³y g³ód i niedo¿ywienie. Podawanie 
zarówno ¿o³nierzom, rannym i os³abionym walkami, jak i ludnoœci cywilnej ró¿nego 
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rodzaju œrodków pobudzaj¹cych, i to takich, które by³y powszechnie dostêpne w danej 
okolicy, mia³o pewne skutki pozytywne. Podnosi³o ogóln¹ witalnoœæ, pozwala³o przetrwaæ 
d³ugie okresy g³odu. Brownizm utraci³ popularnoœæ wkrótce po zakoñczeniu wojen napo-
leoñskich (w latach 1815-1817), kiedy usta³y bezpoœrednie przyczyny jego wprowadze-
nia do praktyki lekarskiej. Dodaæ tak¿e nale¿y, ¿e nigdy nie uzyska³ statusu doktryny 
akademickiej w Anglii, która by³a po³o¿ona na wyspie i nie dotknê³y jej w latach 1797-
1815 ani masowe przemarsze wojsk, ani du¿e straty wœród ludnoœci cywilnej, wystêpu-
j¹ce na kontynencie. By³ popularny w krajach Rzeszy Niemieckiej oraz w Rosji, w któ-
rych zarówno dzia³ania wojenne, jak i ich skutki dotyka³y milionów cz³onków populacji. 
Usuniêcie brownizmu z europejskich wydzia³ów lekarskich nast¹pi³o w latach 1820-
1830, poniewa¿ ani teoretyczne za³o¿enia tej doktryny, ani jej zak³adana efektywnoœæ 
terapeutyczna nie znalaz³y potwierdzenia w faktach.

Drug¹ doktryn¹ terapeutyczn¹ stworzon¹ w tym samym czasie i spopularyzowa-
n¹ w Europie w trakcie wojen napoleoñskich by³a doktryna Francois'a Victora Brou-
ssaisa [31], nawi¹zuj¹ca do osi¹gniêæ nowo¿ytnej patologii. Broussais by³ przedstawicielem 
francuskiej medycyny klinicznej 2 po³. XVIII w., w której szczególny nacisk k³adziono na 
lokalizacjê anatomiczn¹ procesu chorobowego oraz na poszukiwanie materialnych czyn-
ników inicjuj¹cych proces chorobowy. Teoriê, na podstawie której Broussais stworzy³ 
swoj¹ doktrynê nazywano teori¹ anatomo-kliniczn¹. Jej podstaw¹ by³o za³o¿enie, ¿e pro-
ces patologiczny jest inicjowany przez zmianê w obrêbie jednej z tkanek, z której proces 
chorobowy rozprzestrzenia siê na tkanki s¹siednie. Zmiana ta ma charakter zapalny i jest 
reakcj¹ organizmu na bodŸce oddzia³uj¹ce na tê tkankê z otoczenia. Wg Broussais'go 
wiêkszoœæ chorób, których objawy opisywa³a ówczesna medycyna kliniczna, da siê wy-
wieœæ z procesu zapalnego tocz¹cego siê w uk³adzie pokarmowym (gastroenteritis), sk¹d 
rozprzestrzenia³ siê na otaczaj¹ce tkanki. Tradycyjn¹ metod¹ leczenia zapaleñ by³ od 
czasów staro¿ytnych upust krwi. Lekarz ten zaleca³ wiêc tê metodê niemal jako panaceum 
na wszystkie choroby, których objawy by³y wówczas znane. Krew upuszczano zarówno 
z ¿y³ i têtnic, jak i z rozmieszczonych w ró¿nych miejscach cia³a ropni oraz zmienionych 
zapalnie ran, których nie brakowa³o na polach walki w trakcie wojen napoleoñskich. 
Stworzona przez Broussaisa doktryna okaza³a siê przydatna w okresie tych wojen i by³a 
szeroko popularyzowana we francuskiej medycynie wojskowej. Ropnie i otwarte rany 
oczyszczano, upuszczano pewn¹ iloœæ krwi, nastêpnie zapewniano choremu opatrunek, 
lekkie od¿ywianie i spokój. Momentem zwrotnym w popularnoœci broussaizmu okaza³y 
siê  lata 1830-1832 i  przetaczaj¹ca siê przez Europê epidemia cholery. Zalecane przez tê 
doktrynê upusty krwi nie tylko nie przyczynia³y siê do poprawy stanu zdrowia pacjentów, 
lecz w wielu przypadkach przyczyni³y siê do ich œmierci. Broissaizm by³ popularny 
przede wszystkim we Francji, mia³ tak¿e zwolenników wœród lekarzy polskich oraz 
w Rosji. Nie spopularyzowa³ siê w Anglii, z tych samym przyczyn, które zadecydowa³y 
o niepomyœlnej recepcji brownizmu.

Chcia³abym obecnie przytoczyæ przyk³ady doktryn terapeutycznych nawi¹zu-
j¹cych do teorii medycznych o staro¿ytnym rodowodzie, o których wspomina³am na 
pocz¹tku niniejszego artyku³u. Na wiêkszoœci europejskich uniwersytetów dominuj¹c¹ 
doktryn¹ medyczn¹ by³a w latach 1750-1830 patologia humoralna, w jej wersji zmody-
fikowanej w XVII w. przez Thomasa Sydenhanama, a w XVIII w. przez Van Swietena, 
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de Haëna i Jana Piotra Franka [32]. Teoria patologii humoralnej zak³ada³a, ¿e istot¹ choroby 
jest zaburzenie równowagi organizmu, powsta³e na skutek zak³ócenia wzajemnych rela-
cji czterech cieczy (humorów): krwi, Ÿó³ci, œluzu i czarnej ¿ó³ci (istnienia tego humoru 
nie uda³o siê dowieœæ). Celem terapii powinno byæ doprowadzenie do wyrównania 
homeostazy, na zasadzie contraria contrariis curantur. Obowi¹zuj¹ca na europejskich 
uniwersytetach doktryna terapeutyczna, wyprowadzana z tej teorii, opiera³a siê na d¹¿e-
niu do oczyszczenia organizmu ze „zwarzonych humorów”, których obecnoœæ w ludzkim 
ciele prowadzi do zaburzenia homeostazy. Oczyszczenie to odbywa³o siê przez upusty 
krwi i prowokowanie biegunek i wymiotów. Metody te by³y tak¿e stosowane profilakty-
cznie. Dodatkowo stosowano wiele ró¿nych leków, przede wszystkim zio³owych, o ró¿-
norodnym sk³adzie i dawkach. By³y to leki z³o¿one, nie poddaj¹ce siê jakiejkolwiek 
standaryzacji, poniewa¿ zarówno sk³ad, jak i dawki by³y indywidualnie dostosowywane 
przez lekarza do stanu danego pacjenta. Opisywana tu doktryna terapeutyczna by³a po-
wszechnie akceptowana zarówno przez lekarzy, jak i przez pacjentów we wszystkich 
krajach europejskich, od czasów staro¿ytnych a¿ do lat 1830-1832, kiedy jej status zosta³ 
podwa¿ony przez epidemiê cholery, wobec której okaza³a siê bezskuteczna. Przyczyn¹ 
jej d³ugotrwa³ej popularnoœci by³a skutecznoœæ opartych na wielowiekowym doœwiad-
czeniu mieszanek zio³owych, która przemawia³a na korzyœæ teoretycznych podstaw tej 
doktryny na zasadzie post hoc, ergo propter hoc, tj. je¿eli kuracja zgodna z doktryn¹ oka-
za³a siê skuteczna, to jest to dowód na to, ¿e doktryna opiera siê na w³aœciwych pods-
tawach naukowych. Drug¹ przyczyn¹ popularnoœci tej doktryny by³ du¿y nacisk k³adzio-
ny przez lecz¹cych zgodnie z ni¹ lekarzy na styl ¿ycia, dietê i stan psychiczny pacjenta. 
Unormowanie diety, wypoczynek i poprawa stanu psychicznego chorego realnie mog³y 
prowadziæ do pozytywnych rezultatów terapii, o ile uzasadnia³ to charakter choroby i stan 
chorego. Upadek doktryny patologii humoralnej nast¹pi³ – jak dwóch poprzednich – 
w latach 1830-1832 i wi¹za³ siê z jej nieskutecznym stosowaniem podczas epidemii 
cholery. Przypomniano sobie wówczas równie nieskuteczne dzia³ania lekarzy podczas 
epidemii tyfusu w trakcie wojen napoleoñskich, co przes¹dzi³o o stopniowym wycofy-
waniu tej doktryny z terapii. W przeciwieñstwie do brownizmu i broussaizmu, których 
upadek by³ doœæ nag³y, wycofanie terapii zgodnej z doktryn¹ patologii humoralnej nastê-
powa³o stopniowo a¿ do 1850 r. Cieszy³a siê bowiem popularnoœci¹ wœród pacjentów, 
nawet wtedy, gdy by³a ju¿ negatywnie oceniana przez klinicystów.

Przyk³adem doktryny terapeutycznej wyprowadzanej z teorii hermetycznej mo¿e 
byæ popularna w latach 1803-1848 w Niemczech doktryna Johanna Christiana Reila [33], 
zwana psychische Curmethode. Teoretyczn¹ podstaw¹ tej doktryny by³a teoria, przyzna-
j¹ca duszy zdolnoœæ bezpoœredniego kontrolowania przebiegu procesów patologicznych 
i fizjologicznych organizmu. Tak jak w brownizmie zdolnoœæ tê przypisywano uk³adowi 
nerwowemu, tak Reil uzna³ j¹ za w³aœciwoœæ ludzkiego organizmu o charakterze niema-
terialnym. Oparta na tej teorii patologia opiera³a siê na przekonaniu, ¿e choroby powsta-
waæ mog¹ w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest sytuacja, w której moralna 
i w³aœciwie ukszta³towana dusza nie jest w stanie sprawowaæ w sposób prawid³owy 
kontroli nad cia³em, które uleg³o licznym zmianom degeneracyjnym, powsta³ym na 
skutek z³ego postêpowania cz³owieka. W drugim wypadku to dusza mia³a byæ ska¿ona 
grzechem, a w zwi¹zku z tym traci³a zdolnoœæ prawid³owej kontroli nad przebiegiem 
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procesów somatycznych. W ka¿dym z tych wypadków powstanie choroby by³o skojarzone 
z grzechem i moraln¹ win¹ pacjenta. Nawet wtedy, gdy dusza reprezentowaæ mia³a w³a-
œciwy poziom moralnoœci, cia³o mog³o ju¿ ulec degeneracji na skutek wczeœniejszego 
postêpowania osoby chorej. W doktrynie terapeutycznej Reila podstawow¹ form¹ lecze-
nia by³a terapia moralna. Jej celem mia³o byæ w pierwszym etapie doprowadzenie do 
unormowania dzia³ania duszy, która powinna by³a podporz¹dkowaæ siê obiektywnym 
kryteriom moralnym. Dopiero w drugim etapie lekarz móg³ zacz¹æ oddzia³ywaæ na cia³o, 
stosuj¹c dostêpne w owym czasie œrodki, poniewa¿ nieunormowany stan duszy prowadzi³ 
by do utrzymywania siê objawów choroby pomimo zastosowanego leczenia cia³a. Dok-
tryna terapeutyczna Reila zak³ada³a komplementarny charakter farmakoterapii i oddzia-
³ywañ moralnych. Lekarz stawiaj¹c diagnozê powinien w pierwszym rzêdzie odnaleŸæ 
rodzaj patologii duszy, który doprowadzi³ do wyst¹pienia choroby, a nastêpnie podj¹æ 
terapiê moraln¹, prowadz¹c¹ do usuniêcia przyczyn choroby. Dopiero wówczas stosowa-
na przez lekarza farmakoterapia mo¿e byæ uznana za skuteczn¹. Doktryna terapeutyczna 
Reila cieszy³a siê szczególn¹ popularnoœci¹ w Niemczech, w innych krajach nie zdoby³a 
uznania wœród lekarzy i pacjenta. By³a nastawiona na aktywizacjê woli pacjenta, na wy-
æwiczenie samoopanowania, umiejêtnoœci kontroli objawów chorobowych i ich cierpli-
wego znoszenia, je¿eli nie daj¹ siê wyleczyæ. Po usuniêciu z niemieckich uniwersytetów 
standardu niemieckiej medycyny romantycznej (1849) straci³a status akademicki, pomimo 
tego cieszy³a siê nadal popularnoœci¹ wœród luterañskich pastorów i zwi¹zanych z nimi 
pacjentów.

Koncepcj¹ nawi¹zuj¹c¹ do teorii Lukrecjusza by³a natomiast w omawianym 
okresie idea nawi¹zuj¹ca do zakaŸnego charakteru chorób epidemicznych, roznoszonych 
przez niewidzialne nasiona (semina) lub zarazki (contagia) [34]. W trakcie wojen napoleoñ-
skich wielu lekarzy zaobserwowa³o bowiem, ¿e wbrew przekonaniu lekarzy staro¿yt-
nych zwi¹zanych ze standardem patologii humoralnej, wg których opinii epidemie roz-
nosz¹ siê przez powietrze, aktualne obserwacje temu przecz¹. Podczas przemarszów ko-
lumn wojskowych oraz ich zaopatrzenia epidemie wybucha³y bowiem wy³¹cznie na tych 
obszarach, na których dochodzi³o do nagromadzenia organicznych zanieczyszczeñ pozo-
stawianych przez armie, natomiast w pobliskich miejscowoœciach, odleg³ych o niewiele 
kilometrów, epidemie siê nie pojawia³y. Omawiane tu spostrze¿enie nie doprowadzi³o 
jednak¿e do stworzenia w latach 1750-1850 doktryny terapeutycznej o pe³nej, trzystop-
niowej strukturze. Sta³o siê tak dlatego, ¿e nie potrafiono ani stworzyæ rozwiniêtej teorii, 
z której wyprowadzono by za³o¿enia doktryny, ani zaproponowaæ nowych metod terapii, 
które okaza³y by siê skuteczne, potwierdzaj¹c racjonalnoœæ teorii. Upowszechni³a siê 
wprawdzie koncepcja, ¿e choroby epidemiczne mog¹ siê rozprzestrzeniaæ nie tylko przez 
powietrze, lecz tak¿e przez materialne „jady”, jednak a¿ do odkryæ Pasteura nie potrafio-
no tego udowodniæ.

W latach 1750-1850 w europejskiej medycynie klinicznej pojawia³o siê wiele 
doktryn terapeutycznych, których wspóln¹ cech¹ by³o uwzglêdnienie jednego lub zaledwie 
kilku czynników w etiopatogenezie chorób, z czym wi¹za³o siê radykalne uproszczenie 
terapii i ograniczenie jej do zaledwie kilku œrodków. Trudno jest wymieniæ wszystkie  
doktryny tego czasu, poniewa¿ powsta³y ich wówczas setki. Do wymienionych wy¿ej 
chcia³abym na zakoñczenie dodaæ jeszcze trzy, z których pierwsza i trzecia cieszy³y siê 
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znaczn¹ popularnoœci¹ w ówczesnym lecznictwie uzdrowiskowym.
• Doktrynê dr Schrotta [35] – opart¹ na za³o¿eniu, ¿e przyczyn¹ wszystkich chorób 

jest gnicie resztek pokarmowych w uk³adzie trawiennym. Zgodnie z t¹ etiologi¹ 
terapia tak¿e by³a ograniczona do jednego elementu – by³o nim podsuszane pieczy-
wo (chleb i bu³ki), podawane pacjentom z zimn¹ wod¹. Raz na dwa dni chory móg³ 
spo¿yæ dla o¿ywienia kieliszek wina.

• Doktryna Rademachera [36] – bêd¹c¹ kontynuacj¹ brownizmu, opart¹ na za³o¿eniu 
zgodnie z którym nale¿y podawaæ chorym na wszystkie choroby œrodki pobudza-
j¹ce. Inaczej jednak ni¿ Brown, Rademacher przywi¹zywa³ wagê do ich sk³adu 
i dawki.

• Doktryny Kneippa i Priesnitza [37], stworzone wprawdzie nie przez lekarzy, ale 
przez wielu z nich przyjête z akceptacj¹, oparte na za³o¿eniu, ¿e przyczyn¹ wszy-
stkich chorób jest zaburzenie naturalnej si³y ¿yciowej organizmu, któr¹ nale¿y wspie-
raæ hartuj¹c ów organizm, tj. wystawiaj¹c go na dzia³anie zimna, powietrza i wody. 
Celem terapii mia³o byæ wzmo¿enie si³ witalnych organizmu, który mia³ sam uzy-
skaæ zdolnoœæ do poradzenia sobie z chorobami.

Wspóln¹ cech¹ wy¿ej wymienionych trzech doktryn by³a ich prostota i oparcie 
terapii na powszechnie dostêpnych œrodkach. Pomimo krytyki wyra¿anej przez klinicy-
stów, niektórzy lekarze praktycy, w tym szczególnie praktykuj¹cy w uzdrowiskach, w do-
bie nihilizmu terapeutycznego (1830-1850) akceptowali stosowanie owych doktryn wœród 
pacjentów, poniewa¿ nie mieli im wówczas niczego konkretnego do zaoferowania.

Przezwyciê¿enie omawianej tu sytuacji przynios³y dopiero odkrycia Ludwika 
Pasteura, Roberta Kocha i ich nastêpców, a wczeœniej wprowadzenie w 1850 r. przez 
Claude'a Bernarda metodologii eksperymentalnej w badaniach klinicznych. Oparcie 
standardu europejskiej medycyny klinicznej na podstawach somatycznych, powszechna 
akceptacja bakteriologii, skuteczne poszukiwanie ¿ywych patogenów odpowiedzialnych 
za powstawanie poszczególnych jednostek chorobowych, rozwój anatomii i fizjologii 
oraz specjalizacji klinicznych doprowadzi³y w latach 1850-1880 do wyeliminowania 
z medycyny klinicznej powa¿nie wczeœniej traktowanych doktryn, które nie znalaz³y po-
twierdzenia ani na poziomie teoretycznym, ani praktycznym. Niektóre z tych doktryn 
nadal s¹ omawiane w wyk³adach z historii medycyny, jednak¿e wiêkszoœæ uleg³a zupe³-
nemu zapomnieniu. Historyk medycyny powinien jednak pamiêtaæ o ich istnieniu, s¹ one 
bowiem œwiadectwem „ery poszukiwañ”, która doprowadzi³a do stworzenia dzisiejszego 
standardu Evidence Based Medicine.
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„Zwi¹zki biologicznie czynne 
zawarte w skórze p³azów oraz jadach wê¿y 

i ich mo¿liwoœci zastosowania w lecznictwie” 

P³azy 

Niew³aœciwe stosowanie antybiotyków w medycynie ludzkiej, weterynaryjnej 
ale i w przemyœle spo¿ywczym przyczyniaj¹ce siê do w³¹czenia antybiotyków do ³añcu-
cha pokarmowego, skutkuje pojawieniem siê szeregu szczepów mikroorganizmów anty-
biotykoopornych. Innym problemem wynikaj¹cym z nadmiernego niew³aœciwego stoso-
wania antybiotyków jest pojawianie siê w œrodowisku ich metabolitów, które mog¹ 
dostawaæ siê do organizmu cz³owieka i zwierz¹t ró¿nymi drogami, m.in. wraz z wod¹. 
Powy¿sze zagadnienie zwi¹zane jest z poszukiwaniami nowych zwi¹zków biologicznie 
czynnych hamuj¹cych rozwój drobnoustrojów, a zarazem nie zanieczyszczaj¹cych  
œrodowiska naturalnego.

Skóra p³azów jest istotnym, z³o¿onym organem, zabezpieczaj¹cym sta³oœæ œro-
dowiska wewnêtrznego zwi¹zanego z wymian¹ gazow¹, regulacj¹ iloœci wody w organi-
zmie, jak i funkcj¹ ochronn¹ przed zaka¿eniami drobnoustrojami, któr¹ to funkcjê pe³ni¹ 
gruczo³y zewnêtrzne jadowe i œluzowe. Niejednokrotnie, na skutek zatruæ œrodowisko-
wych, takich jak niew³aœciwy odczyn pH wody, toksyczne zwi¹zki w niej zawarte, docho-
dzi do zaburzenia funkcji ochronnych skóry, skutkuj¹cych prze³amaniem jej bariery 
obronnej doprowadzaj¹c do owrzodzeñ b¹dŸ rozwoju grzybów.

Dowodem na istnienie silnie dzia³aj¹cych zwi¹zków biologicznie czynnych 
zawartych w wydzielinach skórnych p³azów jest mieszanina pozyskiwana z ¿ab Phyllo-
medusa bicolor nale¿¹cego do gatunku drzewo³azów, wykorzystywana podczas ceremonii 
Kambo. Ceremoniê Kambo od wieków stosuj¹ indiañskie plemiona po³udniowoamery-
kañskie jako ceremoniê inicjacji m³odych mê¿czyzn. Procedura ta ma na celu podniesie-
nie odpornoœci m³odych wojowników, poprawienie ich sprawnoœci fizycznej i si³y, co 
pomóc ma w przysz³ych polowaniach. Ponadto, mieszanina Kambo ma zdolnoœci narko-
tyzuj¹ce i wyostrzaj¹ce zmys³y, co m.in. uœmierza ból.

Cermonia Kambo zaadoptowana zosta³a przez ludzi zamieszkuj¹cych tereny 
Europy zachodniej i œrodkowej. Stosowana jest ona w celu wspomagania uk³adu odpor-
noœciowego, detoksykacji organizmu, leczenia ró¿norodnych uzale¿nieñ, chorób psychi-
cznych i schorzeñ autoimmunologicznych oraz innych chorób, trudnych do wyleczenia 
dziêki medycynie konwencjonalnej.
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Rys.1. Schemat odpowiedzi substancji wydzielanych przez gruczo³y skórne p³azów na zewnêtrzny czynnik 
dra¿ni¹cy. [1]

Procedura przeprowadzenia ceremonii Kambo sk³ada siê z kilku etapów. Pierwszy 
z nich to rozpuszczenie liofilizatu wydzieliny gruczo³ów jadowych ¿aby Phyllomedusa 
bicolor w niewielkiej iloœci wody. Nastêpnie formowane s¹ z tej mieszaniny kuleczki, 
które bêd¹ aplikowane uczestnikowi ceremonii. Przygotowanie uczestnika ceremonii 
polega na dok³adnym umyciu skóry i wypaleniu w niej tzw. „bram”, na które aplikowane 
s¹ kuleczki Kambo. „Bramy” maj¹ na celu wprowadzenie substancji czynnej do p³ynu 
miêdzytkankowego, a stamt¹d przez uk³ad limfatyczny do uk³adu kr¹¿enia. U uczestników 
ceremonii Kambo obserwuje siê objawy krótko i d³ugotrwale powsta³e w efekcie dzia³ania 
zwi¹zków biologicznie czynnych zawartych w mieszaninie Kambo. Do efektów krótko-
trwa³ych wystêpuj¹cych przez 15-20 minut zaliczyæ nale¿y objawy ze strony uk³adu 
kr¹¿eniowego oraz pokarmowego takich jak tachykardia, zawroty g³owy, biegunka, 
md³oœci, wymioty, potliwoœæ, wyst¹pienie opuchlizny okolic nosa, ust, oczu i palców. 
Obserwowane objawy zwi¹zane s¹ z rozchwianiem uk³adu wegetatywnego w odpowie-
dzi na du¿a iloœæ nieznanych mu zwi¹zków biologicznie czynnych pochodzenia bia³ko-
wego i peptydowego. 
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Nastêpnym etapem s¹ objawy opioidowe manifestuj¹ce siê poczuciem nadmiernej 
si³y, poprawieniem samopoczucia, euforii, wzrostem odpornoœci na przeziêbienie. 

P.odkreœliæ nale¿y, ¿e uczestnictwo w tej ceremonii obarczone jest znacznym 
ryzykiem zdrowotnym czego przyk³adem jest œmieræ 30-letniej polki, uczestniczki cere-
monii Kambo, w wyniku obrzêku mózgu spowodowanego najprawdopodobniej podaniem 
mieszaniny Kambo tej pacjentce.

Innym przyk³adem wykorzystania wydzielin gruczo³ów jadowych ¿ab z gatunku 
drzewo³azów jest produkcja przez Indian po³udniowoamerykañskich „truj¹cych strza³”, 
dziêki którym mo¿liwe jest os³abienie i upolowanie zwierzyny.

W wydzielinach skórnych p³azów zawarte s¹ liczne zwi¹zki organiczne, o ró¿-
nym dzia³aniu m.in.  antybakteryjnym, czy oddzia³uj¹cym na uk³ad nerwowy. [1]

Tab.1. Przyk³ady zwi¹zków biologicznie czynnych izolowanych z ¿ab. Na podstawie [1]

typ substancji czynnej 

biologicznie

substancja czynna 

biologicznie

przyk³ad p³aza 

peptydy antymikrobiologiczne aureina 1.2 Litoria aurea

makulatyna 1.1 Litoria genimaculata

caeryna 1.1 Litoria chloris

cytropina 1.1 Litoria citropina

aminy biogenne bufotenina Litoria phyllochroa

bufotenidyna

leptodaktylina Leptodaktylus leptodaktyloides  

epinefryna Bufo bufo

dehydrobufotenina Bufo spp., Atelopus spp., 

Ansonia spp., Melonophryniscus 

spp., Dendrophryniscus spp.

bufotionina

bufotalina

bufagina

 

resibufagenina

marinobufatoksyna

alkaloidy egzogenne i endogenne

 

batrachotoksyna Phyllobates terribilis, 

Phyllobates bicolor, Phyllobates 

aurotaenina

histrionikotoksyny Phyllobates spp., Dendrobates 

spp., Epipedobates spp.

pumiliotoksyny Dendrobatidae spp.

epibatydyna Epipedobates tricolor

peptydy opioidowe

 

dermorfiny

 

Phyllomedusa spp., 

Pachymedusa spp., Agalychnis 

spp.
deltorfiny
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Obrona p³azów przez zaka¿eniami mikrobiologicznymi mo¿liwa jest dziêki wy-
dzielaniu przez ich skórê oko³o 20 ró¿nych peptydów antymikrobiologicznych, które 
posiadaj¹ zmienn¹ sekwencjê aminokwasów, jak i strukturê II, III i IV-rzêdow¹ i tym 
samym maj¹ inny zakres dzia³ania antymikrobiologicznego. Dziel¹ siê na 4 g³ówne 
grupy takie jak:

• Aminowe peptydy antymikrobiologiczne
• Kationowe peptydy antymikrobiologiczne
• Kationowe peptydy antymikrobiologiczne wzbogacone o specyficzne reszty 

aminokwasowe 
• Peptydy antymikrobiologiczne zawieraj¹ce reszty cysteinylowe

Mechanizm dzia³ania tych peptydów zwi¹zany jest z wi¹zaniem ujemnie na³a-
dowanych struktur na powierzchni komórki bakteryjnej, przyczyniaj¹c siê do zmian 
przepuszczalnoœci komórki bakteryjnej i do jej dezintegracji. Proces ten mo¿e przebiegaæ 
dwutorowo, tzn. „mechanizm tocz¹cej siê beczki” co zwi¹zane jest z wi¹zaniem kana³u 
transmembranowego bakterii przez peptyd antymikrobiologiczny produkowany przez 
p³aza. Drugi mechanizm wynika z odk³adania siê warstwy peptydowej na powierzchni 
komórki mikroorganizmu. 

Peptydy antymikrobiologiczne produkowane s¹ przez gruczo³y skórne p³azów 
w formie propeptydów, których aktywacja i dezaktywacja zachodzi na powierzchni skóry 
p³azów wskutek dzia³ania endopeptydaz. Interesuj¹cym jest fakt szybkiej degradacja 
wydzielanych peptydów, która trwa ok. 30 min. Oprócz antymikrobiologicznych w³aœci-
woœci peptydów mog¹ posiadaæ one w³aœciwoœci przeciwnowotworowe wzglêdem 
nowotworów nerek, jajników, prostaty, okrê¿nicy, sutka, p³uc, skóry i bia³aczek. [1]

Inn¹ grup¹ zwi¹zków zawartych w wydzielinach gruczo³ów skórnych p³azów s¹ 
pochodne katecholamin i indoloalkiloamin. Aminy te mog¹ wi¹zaæ siê z receptorami 
aminowymi w oœrodkowym uk³adzie nerwowym i powodowaæ szereg zmian zwi¹zanych 
zarówno z wyst¹pieniem euforii jak i depresji. Grupa zwi¹zków o budowie steroidowej 
takich jak bufogeniny i bufotoksyny dzia³a na uk³ad sercowo-naczyniowy, powoduj¹c 
np. wzrost ciœnienia têtniczego, b¹dŸ objawy niedokrwienne. 

Kolejn¹ grup¹ zwi¹zków pochodz¹cych z wydzielin gruczo³ów skórnych p³azów 
s¹ alkaloidy egzogenne i endogenne. Wp³ywaæ mog¹ one na uk³ad kr¹¿enia, powoduj¹c 
zmiany dynamiki przep³ywu krwi. Batrachotoksyny, pumiliotoksyny i histrionikotoksyny 
wi¹¿¹ siê z kana³em sodowym i wp³ywaj¹ na depolaryzacjê b³on neuronów i przewod-
nictwo nerwowo-miêœniowe, co prowadziæ mo¿e do ci¹g³ego pobudzenia komórek 
miêœniowych lub braku takiego pobudzenia prowadz¹c do zwiotczenia miêœni poprzecz-
nie pr¹¿kowanych i w konsekwencji zatrzymania pracy serca. 

Wydzielina skóry p³azów zawiera tak¿e szereg zwi¹zków o dzia³aniu opiodowym, 
mog¹cych mieæ zastosowanie w terapii przeciwbólowej, ale i tym samym wykazywaæ 
dzia³anie narkotyczne. Do takich zwi¹zków zaliczyæ nale¿y m.in. epibatydynê pozyski-
wan¹ z ¿ab Epipedobates tricolor, wykazuj¹c¹ przeciwbólowe dzia³anie 200-krotnie 
silniejsze ni¿ morfina, a dodatkowo wykazuje ona brak powinowactwa do ró¿nych re-
ceptorów neuronalnych co wp³ywaæ mo¿e na jej mniejsze, ni¿ morfiny, w³aœciwoœci nar-
kotyczne. Pochodna tego zwi¹zku, o nazwie ABT-594 jest w fazie badañ klinicznych. [1]

W wydzielinach skórnych p³azów znajdowaæ siê mog¹ tak¿e zwi¹zki o w³aœci-

28



woœciach bioadhezyjnych, powoduj¹ce wytrzyma³oœæ skóry p³aza na rozci¹ganie, co 
mo¿e znaleŸæ zastosowanie w chirurgii plastycznej.

Pozyskiwanie substancji biologicznie czynnych znajduj¹cych siê w wydzielinach 
skórnych p³azów, w procesach technologicznych odbywa siê za pomoc¹ elektrycznej 
stymulacji gruczo³ów grzbietowych p³azów. 

Do tej pory wyizolowano i oznaczono w³aœciwoœci m.in. [2-6]: 
• dermaseptyny B2 – w³aœciwoœci przeciwnowotworowe i angiostatyczne
• adenoregulina – zwiêksza wi¹zanie receptora adenozyny A1
• buforyna-II i maginina-II – inhibuj¹ wzrost bakterii Gram-dodatnich i Gram-ujem-

nych oraz grzybów Candida albicans, Cryptococcus neoformans i Saccharomyces 
cerevisiae

• Ibp-1 i Ibp-2 – dzia³aj¹ bakteriostatycznie wzglêdem Enterococcus faecalis, 
Escherichia coli i Proteus morganii

• Bas-ah – inhibuje wnikanie i replikacjê wirusa HIV-1

Wê¿e

Inn¹ grupê substancji biologicznie czynnych stanowi¹ jady wê¿y. Wiedza na te-
mat mechanizmów dzia³ania jadów wê¿y jak i ich sk³adu jest dziedzin¹ stosunkowo no-
w¹, rozwijaj¹c¹ siê. Jad wê¿y aplikowany jest do organizmu w niewielkiej iloœci, która 
wzrasta wraz ze wzrostem wielkoœci wê¿a i mo¿e wahaæ siê od 1 - 850 mg. Mimo to 
wykazuje znaczne efekty toksyczne ogólne jak i miejscowe czego przyk³adem jest zespó³ 
cieœni miêœniowej. [7]

Rys.2. Miejsca dzia³ania sk³adników jadów wê¿y powoduj¹ce zaburzenia nerwowo-miêœniowe. [2]
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Si³a dzia³ania jadów wê¿y zale¿na jest od rodzaju uzêbienia i tym samym sposo-
bu wstrzykniêcia jadu do organizmu. Zalicza siê tu trzy typy uzêbienia warunkuj¹ce 
sposób aplikowania jadu:

• parzyste zêby jadowe z g³êbokim rowkiem (Proteroglypha), 
• zakrzywione, ruchome zêby jadowe z wewnêtrznym kanalikiem po³¹czonym 

z gruczo³em 
• zêby jadowe z otwartymi rynienkami jadowymi. 

Na si³ê dzia³ania jadu wê¿y wp³ywa równie¿ obszar, na którym wystêpuj¹ wê¿e 
danego gatunku oraz ich sposób od¿ywania siê, poniewa¿ ten sam gatunek wê¿a w za-
le¿noœci od po³o¿enia geograficznego wykazuje zmiennoœæ sk³adu jadu, czego przyk³a-
dem jest jad ¿mii Russela. Utrudnia to produkcjê surowic przeciw jadom wê¿y. Rodzaj 
i mechanizm dzia³ania jadu przynale¿ny jest rodzinie wê¿y. Wyró¿nia siê piêæ g³ównych 
rodzin wê¿y: 

• wê¿e w³aœciwe (Colubridae), 
• zdradnicowate (Elapidae), 
• wê¿e wodne (Hydrophidae), 
• ¿mijowate (Viperidae), 
• grzechotnikowate (Crotalidae).

 

 

Rodzina wê¿y

Przyk³adowi 

przedstawiciele rodziny 

wê¿y

Charakterystyczne sk³adniki 

jadu

Wê¿e w³aœciwe (Colubridae)

Ahaetulla nasuta

Dispholidus typus

Boiga cyanea

Prokoagulanty krwi- zdolnoœæ 

aktywowania protrombiny oraz 

czynników krzepliwoœci V i X

Niektóre prokoagulanty 

dzia³aj¹ podobnie do trombiny

Zdradnicowate (Elapidae)

 

Bungarus fasciatus

 

Dendroaspis polylepis

Ophiophagus hannah

®Wê¿e z gatunku Bungarus 

Fosfolipaza A2 (â -

bungarotoksyna)-

blokowanie kana³ów 

potasowych

®Wê¿e z gatunku mamb

Dendrotoksyny-

blokowanie kana³ów 

potasowych

Fascikulina- hamowanie 

acetylocholinoesterazy

®Wê¿e z gatunku kobr

Kardiotoksyny- m. in. 

blokada skurczów naczyñ 

krwionoœnych
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Tab.2. Jady produkowane przez poszczególne rodziny wê¿y. Na podstawie [2]

W sk³adzie jadów wê¿y wystêpuj¹ zwi¹zki, które mog¹ pod k¹tem dzia³ania 
biologicznego, stanowiæ analogi zwi¹zków zawartych w wydzielinach skórnych p³azów, 
np. szereg neurotoksyn, które zaburzaj¹ przewodnictwo nerwowe i nerwowo-miêœniowe 
[rys.2]. Neurotoksyny zdolne s¹ do wi¹zania siê z ró¿nymi receptorami w obrêbie tkanki 
nerwowej, m.in. do receptorów nikotynowych i muskarynowych. Neuromiêœniowe po³¹-
czenie miêœni szkieletowych z aksonem jest miejscem docelowym dzia³ania neurotoksyn. 
Blokada przewodnictwa zwi¹zana jest z:

• Blokad¹ kana³ów potasowych (m.in. przez dendrotoksynê, B-bungarotoksynê) co 
skutkuje depolaryzacj¹ b³on neuronów

• Blokad¹ kana³ów sodowych (m.in. omega-konotoksynê, krotaminê) co skutkuje 
hiperpolaryzacj¹ b³on neuronów.

• Blokad¹ kana³ów wapniowych (m.in. konotoksyna, agatoksyna) co skutkuje zabu-
rzeniami w polaryzacji nerwowej i miêœniowej

Szereg zwi¹zków zawartych w jadach wê¿y powoduje zaburzenia przewodnictwa 
nerwowo-miêœniowego w b³onie presynaptycznej, szczelinie synaptycznej lub b³onie 
postsynaptycznej, m.in. b-bungarotoksyna, noteksyna, krotoksyna, taipoksyna, kobrato-
ksyna. Zaliczyæ tu nale¿y tak¿e s³abo zbadane jady wê¿y morskich, których g³ównym 
zadaniem jest dzia³anie parali¿uj¹ce.

Inn¹ grup¹ toksyn, miotoksyny, które dzia³aj¹ na sarkolemê, co skutkuje uszko-
dzeniem miêœni szkieletowych, miêœni g³adkich, a tak¿e miêœnia sercowego. Miotoksyny 
wi¹¿¹ siê z fosfolipaz¹ A2 i przyczyniaj¹ siê do uwalniania prostaglandyn, które z kolei 
wzmagaj¹ lokalny odczyn zapalny. Ponadto, powoduj¹ one rozluŸnienie po³¹czeñ 
miêdzykomórkowych i uwolnienie enzymów proteolitycznych. 

Toksyny zawarte w jadach wê¿y grzechotnikowatych oddzia³uj¹ tak¿e na uk³ad 
krzepniêcia, np. powoduj¹c nadkrzepliwoœæ, co skutkuje powstawaniem zakrzepów i wy-
st¹pieniem zespo³u zu¿ycia, skutkuj¹cego masowymi krwotokami.

Grzechotnikowate 

(Crotalidae)

 Crotalus atrox

 

Crotalus adamanteus

 

Crotalus cerastes

 

Substancje wywo³uj¹ce 

defibrynogenacjê, która 

doprowadza do 

trombocytopenii oraz 

zaburzenia czynnoœci p³ytek 

krwi

 

Hemoragina 

 

systemowe krwawienie

 

niszczenie œródb³onka naczyñ 

krwionoœnych

 

Substancje blokuj¹ce kana³y 

wapniowe
 

Krotamina 
 

dzia³anie na kana³y sodowe
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Inn¹ grup¹ hemotoksyn w jadach wê¿y kobrowatych i ¿mijowatych s¹ bia³ka 
antykoagulacyjne typu C-lektynopochodnych, które po wprowadzeniu do organizmu 
ofiary tak¿e doprowadzaj¹ do masowych krwotoków.

Rys.3. Schemat dzia³ania jadów wê¿y na organizm cz³owieka. [7]

Podsumowuj¹c ogólnoustrojowe dzia³anie jadów wê¿y, powoduj¹ one szereg 
takich objawów jak:

• systemowa reakcja zapalna zwi¹zana ze zu¿yciem inhibitorów proteinaz (SIRS), 
bêd¹ca równie¿ skutkiem wydzielania du¿ej iloœci cytokin prozapalnych

• zespó³ DIC (zespó³ wykrzepiania œródnaczyniowego) z towarzysz¹cymi krwoto-
kami

• nekroza miêœni z towarzysz¹c¹ cieœni¹ miêœniow¹ i martwic¹ rozp³ywn¹ tkanek
• uszkodzenie nerek w wyniku hemolizy erytrocytów, hemoglobinurii jak i odk³ada-

nia siê w kanalikach nerkowych amyloidów (zwyrodnienie szkliste) 
Obecnie prowadzone s¹ badania nad wykorzystaniem jadów wê¿y w leczeniu 

zaka¿eñ bakteryjnych oraz onkologii. 
Substancjami pochodz¹cymi z jadów wêzy o dzia³aniu antybakteryjnym s¹ 

[8-11]: 
• Jad Echis carinatus – dzia³anie enatybakteryjne wzglêdem Staphylococcus aureus
• Jad montivupera xanthina – dzia³anie antybakteryjne wzglêdem staphylococcus 
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aureus i przewgrzybicze wzglêdem Candida albicans
• Jad bothrops atrox – przeciwbakteryjne wzglêdem enterococcus faecalis i staphy-

lococcus epidermidis
• Jad bothrops jararaca – przeciwbakteryjne wzgldem staphylococcus aureus

Dzia³anie przeciwnowotworowe wykazuj¹ m.in.: 
• Ruviprasa, peptyd wyizolowany z jadu Daboia russelii - indukcja apoptozy w ko-

mórkach ludzkiego raka piersi MCF-7 
• Lebeina, dezintegryna wyizolowana z jadu Macrovipera lebetina
• indukcja apoptozy w ludzkich komórkach czerniaka SK-MEL-28 i LU-1205
• hamowanie proliferacji komórek gruczolakoraka okrê¿nicy oraz indukcji angioge-

nezy nowotworowej przez zahamowanie cyklu podzia³u komórki, indukcjê apopo-
tozy oraz hamowanie ekspresji VEGF

• Daboialectina, lektyna wyizolowana z jadu Daboia russelii indukuje uszkodzenie 
cytoszkieletu i apoptozê w komórkach ludzkiego raka oskrzelowo - pêcherzyko-
wego A549

• Bothropoidina, metaloproteinaza wyizolowana z jadu Bothrops pauloensis hamuje 
procesy zwi¹zane ze wzrostem i przerzutami nowotworowymi in vitro komórek 
ludzkiego raka piersi MDA-MB-231

Z leków, które wytwarzane s¹ w oparciu o jady wê¿y, powszechnie u¿ywany jest 
Viprosal B oraz inhibitor konwertazy angiotensyny.
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Dieta w profilaktyce i wspomaganiu 
leczenia nowotworów

Wœród czynników œrodowiskowych maj¹cych zwi¹zek z procesem kancerogenezy 
istotne znaczenie maj¹ sk³adniki wystêpuj¹ce w ¿ywnoœci. Mog¹ one hamowaæ ten pro-
ces lub mu sprzyjaæ. 

Choroby nowotworowe stanowi¹ w wiêkszoœci krajów drug¹ w kolejnoœci 
wystêpowania przyczynê zgonów, po chorobach sercowo naczyniowych. £¹cznie choroby 
te powodowaæ mog¹ oko³o 80% zgonów. W 11 krajach Europy jest to ju¿ g³ówna 
przyczyna zgonów. W 2013 r. w 12 krajach u mê¿czyzn (Belgia, Dania, Francja, W³ochy, 
Luksemburg, Holandia, Portugalia, S³owenia, Hiszpania, UK, Norwegia, Izrael) oraz w 2 
krajach u kobiet (Dania, Izrael) umieralnoœæ z przyczyn sercowo-naczyniowych by³a ni¿-
sza ni¿ umieralnoœæ z powodu raka. Pierwszym krajem, w którym dosz³o do takiej zamia-
ny by³a Francja w 1988 r [1]. W pozosta³ych krajach Europy obserwowane s¹ podobne 
tendencje. 

Przyczyny tego zjawiska nale¿y upatrywaæ w dzia³aniach prewencyjnych i po-
prawie skutecznoœci leczenia w ci¹gu ostatnich lat, co istotnie zmniejszy³o ryzyko zgonów 
spowodowanych chorobami sercowo-naczyniowymi. Podobnych sukcesów nie obser-
wowano w przypadku chorób nowotworowych. Chorzy po zawale serca czêœciej umie-
raj¹ z innych przyczyn, takich jak: nowotwory, cukrzyca, choroby nerek i w¹troby. Rzu-
cenie palenia, które jest czynnikiem ryzyka wyst¹pienia i choroby sercowo-naczyniowej
 i nowotworowej, zmniejsza ryzyko sercowo-naczyniowe w ci¹gu pó³ roku, ale podwy¿-
szone ryzyko nowotworowe utrzymuje siê jeszcze przez oko³o 10 lat. Szybki efekt pro-
tekcyjny jaki wywiera rzucenie palenia powoduje relatywny wzrost zagro¿enia chorob¹ 
nowotworow¹. [2].

W prewencji i wspomaganiu leczenia chorób serca i nowotworowych odpowiednia 
dieta ma istotne znaczenie. W zwi¹zku z powy¿szym zasadne wydaje siê prowadzenie 
profilaktyki spójnej w odniesieniu do obu chorób. Mo¿na wyró¿niæ zwi¹zane z diet¹ 
wspólne czynniki zwiêkszaj¹ce ryzyko wyst¹pienia chorób sercowo-naczyniowych i no-
wotworowych. Dobrze udokumentowane s¹ zwi¹zki du¿ej zawartoœci wielonienasyco-
nych kwasów t³uszczowych n-6 i wysokiego stosunku kwasów t³uszczowych n-6/n-3, 
a ryzykiem wyst¹pienia i rozwoju tych chorób [3]. Tak¿e wysoki ³adunek glikemiczny 
diety sprzyja ich wystêpowaniu [4]. Podobnie niska zawartoœæ b³onnika w diecie [4,5,6]. 
Niski potencja³ antyoksydacyjny (PA) diety jest czynnikiem ryzyka wystêpowania obu 
chorób [7,8]. 

Transformacja nowotworowa komórek mo¿e trwaæ latami. Mo¿na wyró¿niæ 
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w niej trzy etapy: inicjacjê, promocjê oraz progresjê. Na etapie inicjacji i promocji proces 
mo¿na zatrzymaæ. Progresja wystêpuje w zaawansowanej fazie choroby, w której obser-
wowane s¹ ju¿ objawy kliniczne, wystêpuj¹ guzy i tendencja do przerzutów i procesu 
tego nie mo¿na zatrzymaæ. Inicjacja zachodzi w momencie wyst¹pienia pierwszej nieod-
wracalnej mutacji, najczêœciej wystêpuje uszkodzenie DNA mitochondrium, co prowa-
dzi do upoœledzenia oddychania komórkowego, a tym samym powoduje deficyt energii 
potrzebnej do procesów ¿yciowych. 

Komórka nowotworowa posiada szereg cech odró¿niaj¹cych j¹ od komórki 
zdrowej. Posiada zdolnoœæ nieograniczonej liczby podzia³ów, jest niewyspecjalizowana, 
wymknê³a siê spod procesu apoptozy (naturalnej œmierci komórki) i nadzoru immuno-
logicznego, wytwarza w³asne czynniki wzrostowe i przy tym jest niewra¿liwa na zewnê-
trzne czynniki hamuj¹ce wzrost, ma zdolnoœæ tworzenia przerzutów i zdolnoœæ angiogenezy 
(tworzenia w³asnej sieci naczyñ krwionoœnych), a tak¿e do indukowania stanu zapal-
nego, metabolicznego przeprogramowania podczas hipoksji oraz genomow¹ niestabil-
noœæ.

Uwa¿a siê, ¿e co najmniej jedna trzecia zachorowañ na chorobê nowotworow¹, 
w krajach rozwiniêtych, jest zwi¹zanych z diet¹. Zw³aszcza t³uszcz, a przede wszystkim  
zawarte w nim kwasy t³uszczowe zaliczane s¹ do g³ównych ¿ywieniowych czynników 
ryzyka wyst¹pienia nowotworów hormonozale¿nych (piersi, okrê¿nicy i prostaty). 
Szczególn¹ rolê w tych procesach przypisuje siê wielonienasyconym kwasom t³uszczo-
wym (WNKT). Kwasy t³uszczowe szeregu n-6 dzia³aj¹ pronowotworowo, a n-3 przeciw-
nowotworowo. Wp³ywaj¹ one na procesy nowotworowe poprzez: angiogenezê,  prolife-
racjê, apoptozê, aktywnoœæ enzymów, uk³ad immunologiczny (dzia³anie immunosupre-
syjne PGE2), cytolizê oraz b³onê komórkow¹, poprzez zmianê jej przepuszczalnoœci 
i p³ynnoœci. Prawdopodobnie kwasy t³uszczowe mog¹ wp³ywaæ na dwie pierwsze fazy 
karcinogenezy, tj. inicjacjê i promocjê [9].

W t³uszczach pokarmowych wystêpuj¹ kwasy t³uszczowe: nasycone, jednonie-
nasycone oraz wielonienasycone szeregu n-6 i n-3. W odmienny sposób wp³ywaj¹ one na 
proces nowotworzenia. Nasycone kwasy t³uszczowe (NKT) mog¹ hamowaæ rozwój 
nowotworów w porównaniu do analogicznych iloœci WNKT (g³ównie n-6). Wykazano to 
wzbogacaj¹c t³uszcze bogate w NKT, a ubogie w WNKT, niewielkimi iloœciami kwasu 
linolowego (C18=2, n-6) czego skutkiem by³o zmniejszenie hamuj¹cego karcinogenezê 
dzia³ania kwasów nasyconych. Zapadalnoœæ na nowotwory by³a mniejsza w grupie 
szczurów otrzymuj¹cych 20% oleju kokosowego (Ÿród³o NKT) w porównaniu z grup¹ 
otrzymuj¹c¹ 20% oleju s³onecznikowego (Ÿród³o WNKT). W grupie szczurów otrzymu-
j¹cych 3% estru etylowego kwasu linolowego (LA, C18=2, n-6) i 17% oleju kokosowego 
bogatego w NKT, zapadalnoœæ na nowotwory by³a zbli¿ona do grupy otrzymuj¹cej 20% 
oleju s³onecznikowego, w którym zawartoœæ LA by³a na poziome 60% w puli wszystkich 
kwasów t³uszczowych. Kwas linolowy (n-6), którego obfitym Ÿród³em s¹ oleje roœlinne 
(tabele 1i 2) ma zatem szczególne dzia³anie pro nowotworowe [10]. Jego zawartoœæ 
w diecie powinna byæ limitowana i zgodnie z zaleceniami nie powinna przekraczaæ 3% 
udzia³u energii w ca³odziennej racji pokarmowej.

Wielu autorów badañ potwierdzi³o, ¿e wysoki poziom nasyconych kwasów 
t³uszczowych pochodzenia zwierzêcego (smalec, ³ój wo³owy) lub roœlinnego (olej palmy, 
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olej kokosowy) hamuje rozwój nowotworów w porównaniu do analogicznych iloœci 
WNKT pochodz¹cych z olejów roœlinnych. Suplementowanie t³uszczów bogatych w na-
sycone kwasy t³uszczowe, a zawieraj¹cych ma³o kwasów niezbêdnych nienasyconych, 
niewielkimi iloœciami WNKT zmniejsza³o hamuj¹ce karcinogenezê dzia³anie kwasów 
nasyconych [11]. Na podstawie tych badañ sformu³owano opiniê o szczególnym prokar-
cinogennym znaczeniu kwasu linolowego. Ip i wsp. [12] wykazali stopniowo postêpu-
j¹cy wzrost czêstoœci wystêpowania nowotworów sutka u szczurów wraz ze zwiêksza-
niem zawartoœci kwasu linolowego w diecie od 0,5% do 4,4%. Dalsze zwiêkszanie po-
ziomu LA nie wp³ywa³o istotnie na szybkoœæ procesów karcino genezy.

Istotny jest stosunek kwasów WNKT n-6/n-3. Protekcyjne dzia³anie obserwo-
wane jest gdy stosunek ten nie przekracza 4-5/1. W tabelach 1 i 2 przedstawiono udzia³ 
g³ównych grup kwasów t³uszczowych w wybranych t³uszczach spo¿ywczych. 

Tab.1. Udzia³ procentowy grup kwasów t³uszczowych w wybranych t³uszczach spo¿ywczych [13]

Tab.2. Udzia³ procentowy grup kwasów t³uszczowych n-3, n-6 i n-9 w wybranych rzadkich t³uszczach 
spo¿ywczych [Oleofarm-dane udostêpnione przez producenta]

WNKT nie maj¹ jednakowej zdolnoœci uœmiercania komórek nowotworowych. 
Najbardziej skuteczne by³y: GLA, AA, EPA i DGLA, podczas gdy DHA by³ najmniej 
aktywny. W badaniach in vitro, w stê¿eniach 10 - 30 ìg/cm3 kwasy te wywo³ywa³y 
œmieræ komórek ludzkich nowotworów sutka, p³uc i prostaty. Zdrowe komórki nie by³y 
zabijane, lecz wykazywa³y zwolnione tempo podzia³ów. Komórki nowotworowe w po-
równaniu ze zdrowymi s¹ bardziej wra¿liwe na cytotoksyczne dzia³anie WNKT, wynika-
j¹ce z nagromadzenia w komórkach nowotworowych cytotoksycznych lub cytolitycz-
nych produktów utleniania lipidów. Najskuteczniejsze w zabijaniu komórek nowotworo-
wych WNKT, tj. GLA i AA, wytwarza³y najwiêksz¹ iloœæ wtórnych produktów utleniania 
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Kwasy 

t³uszczowe  
Oliwa  

Olej 

rzepakowy  
Olej sojowy  

Olej 

s³oneczni-

kowy  

Olej 

kukurydziany  

Olej                     

z pestek 

winogron  

Olej rybny 

(œledŸ)  
Olej lniany

NKT
 

13,7
 

7,1
   

14,4
   

11,0
 

11,7
 10,4

   
16,6

 
8,8

JNKT
 

69,7
   

60,5
 

23,7
   
25,1

 
31,4

   
18,2

 
28,2

  
20,5

WNKT n-6
   

10,5
 

21,2
   

55,1
   

63,7
 

56,3
   

65,9
 

12,4
 

16,2

WNKT n-3

   
0,7

   
11,3

   
6,9

   
0,2

 
0,4

   
0,4

    
28,3

  
54,5

n-6 / n-3 15,0 1,9 8,0 318,5 144,0 165,0 0,4 0,3

olej  n-3  n-6  n-9  n-6/n-3  
z pestek dzikiej ró¿y  34  44  16  1,3  
z orzechów w³oskich

 
12

 
60

 
18

 
5

 z awokado
 

1
 

14
 

66
 

14
 z orzechów brazilijskich

 
1

 
42

 
32

 
42

 z sezamu

 

1

 

43

 

39
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 z maku

 

1

 

69

 

17
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(wolnych rodników i produktów degradacji wodoronadtlenków), okreœlanych jako subs-
tancje reaguj¹ce z kwasem tiobarbiturowym (TBARS) [ 12,14,15]. Naturalnymi Ÿród³ami 
GLA ( kwasu gamma-linolenowego, n-6) s¹ olej z wiesio³ka i ogórecznika oraz czarna 
porzeczka. AA (kwas arachidonowy, n-6) powszechnie i obficie wystêpuje w ¿ywnoœci, 
tj. miêsie i zbo¿ach. EPA (kwas eikozapentaenowy, n-3) i DHA (kwas dokozaheksaeno-
wy, n-3) wystêpuj¹ w t³ustych rybach morskich, takich jak: ³osoœ, œledŸ, szprotka, ma-
krela, halibut, sardynka i tuñczyk oraz w algach morskich i suplementach diety omega-3. 
Uwa¿a siê, ¿e przeciwnowotworowe dzia³anie WNKT n-3 wynika przede wszystkim 
z redukcji proliferacji komórek nowotworowych na skutek zmniejszenia poziomu PGE2.  
Prostaglandyna PGE2 produkowana jest z AA (n-6) i znosi dzia³anie komórek uk³adu 
immunologicznego, takich jak limfocyty T, makrofagi i tzw. natural killers (NK). Jest ona 
obecna w ró¿nych nowotworach, m. in. sutka, g³owy, szyi, okrê¿nicy.

D³ugotrwa³e spo¿ywanie WNKT n-3 mo¿e zwiêkszaæ poziom EPA i DHA 
w tkankach, przy jednoczesnym obni¿eniu zawartoœci AA, czego konsekwencj¹ bêdzie 
obni¿enie syntezy eikozanoidów pochodnych AA (PGE2, PGF2á), które wykazuj¹ dzia-
³anie immunosupresyjne. U zwierz¹t karmionych diet¹, w której stosunek n-3/n-6 wynosi³ 
1:2 stwierdzono zmniejszenie syntezy tych eikozanoidów w nowotworach oraz ograni-
czenie procesu karcino genezy [ 15].

W ostatnich latach autorzy badañ klinicznych i epidemiologicznych wskazuj¹ na 
zwi¹zek rodzaju wêglowodanów w diecie i ich iloœci oraz procesu nowotworzenia. Choæ 
wyniki badañ epidemiologicznych i klinicznych dotycz¹cych powi¹zania ogólnego ryzyka 
rozwoju choroby nowotworowej czy poszczególnych rodzajów nowotworów s¹ niejed-
norodne, wiêkszoœæ z nich wskazuje na podwy¿szenie tego ryzyka wraz ze wzrostem 
³adunku glikemicznego (£G) diet. Badania wskazuj¹ tak¿e na korzystny wp³yw ograni-
czenia iloœci ³atwoprzyswajalnych wêglowodanów w diecie na stabilizacjê choroby oraz 
na lepsz¹ tolerancjê chemio- lub radioterapii przez pacjenta. Konieczne s¹ jednak dalsze 
badania. Hiperglikemia poposi³kowa, a wiêc wysokie stê¿enie wolnej glukozy we krwi, 
wp³ywa w sposób znacz¹cy na wzrost i proliferacjê komórek nowotworowych oraz 
sprzyja powstawaniu wielu zmian metabolicznych. Przewlek³a hiperglikemia poposi³kowa, 
wystêpuj¹ca w cukrzycy typu 2, dodatkowo potêguje wszystkie te zmiany. Pacjenci 
onkologiczni ze wspó³wystêpuj¹c¹ cukrzyc¹ maj¹ gorsze rokowanie [6,15].

Do oceny zdolnoœci danego produktu czy potrawy do zwiêkszania poziomu 
glikemii stosuje siê pojêcie indeksu i ³adunku glikemicznego. Indeks glikemiczny (IG) 
klasyfikuje produkty spo¿ywcze na podstawie ich wp³ywu na stê¿enie glukozy we krwi 
w 2 godziny po ich spo¿yciu i czas pojawienia siê tego wp³ywu (glikemia poposi³kowa). 
Wed³ug WHO IG mo¿e byæ wyznaczony wy³¹cznie doœwiadczalnie z udzia³em 8-12 
osób po spo¿yciu przez nich porcji produktu zawieraj¹cego 50 gramów przyswajalnych 
wêglowodanów, w porównaniu do produktu standardowego, najczêœciej glukozy (IG = 
100%). Produkty dziel¹ siê na te: o niskim IG (IG < 55 %), œrednim (IG: 55 – 70 %) 
i wysokim (IG > 70 %).

£adunek glikemiczny (£G) jest wskaŸnikiem rzeczywistego wp³ywu masy wê-
glowodanów w porcji przyjmowanego produktu ¿ywnoœciowego lub potrawy, na glike-
miê poposi³kow¹. £G jest iloczynem IG (Indeksu glikemicznego) oraz zawartoœci wê-
glowodanów przyswajalnych w porcji produktu i mo¿e przyjmowaæ nastêpuj¹ce zakresy 
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wartoœci: niski (£G ≤ 10 g), œredni (£G: 10 – 20 g) oraz wysoki (£G ≥ 20 g). £G 
ca³odniowej racji pokarmowej (£G CaRP) jest sum¹ £G wszystkich produktów spo¿ytych 
w ci¹gu dnia. Dzienny £G okreœla siê jako ma³y (£G < 80 g), œredni (£G: 80 – 120 g) oraz 
du¿y (£G > 120 g).

Najwy¿sze IG maj¹ produkty zbo¿owe z pszenicy tzw. miêkkiej, zwyk³y ry¿, 
ziemniaki, napoje s³odzone syropem fruktozowo-glukozowym.

Wysokie powinowactwo komórek nowotworowych do glukozy wykorzystywane 
jest w procesie diagnozowania umiejscowienia ognisk nowotworowych metod¹ PET 
(pozytonowej tomografii emisyjnej), w którym substratem reakcji jest fluorodeoksy-
glukoza.

Do najwa¿niejszych czynników odpowiedzialnych za powi¹zanie cukrzycy typu 
II i procesu nowotworowego zaliczane s¹: przewlek³a hiperglikemia, wtórna hiperinsuli-
nemia oraz przewlek³y proces zapalny [15].

Namna¿anie siê komórek nowotworowych powoduje zmniejszenie dyfuzji sub-
stancji od¿ywczych oraz tlenu do komórek, co stymuluje angiogenezê, umo¿liwiaj¹c 
dostarczanie przez krew substancji od¿ywczych do komórek nowotworowych. Dowie-
dziono, ¿e hiperglikemia odgrywa znacz¹c¹ rolê w inicjacji i progresji nowotworu jajnika 
u cz³owieka. Ten etap, jak i ca³y proces kancerogenezy, charakteryzuje siê te¿ zmienion¹ 
aktywnoœci¹ szeregu enzymów komórkowych. 

Uszkadzaj¹ce dzia³anie hiperglikemii jest wynikiem nieenzymatycznej glikacji 
bia³ek, podczas której powstaj¹ koñcowe produkty zaawansowanej glikacji (AGEs), które 
aktywuj¹ procesy zapalne w komórkach oraz komórki odpornoœciowe, tj. makrofagi 
i neutrofile, co nasila proliferacjê komórek i powoduje wzrost ryzyka mutacji nowotwo-
rowych. 

Nastêpstwem hiperglikemii poposi³kowej jest tak¿e wysokie stê¿enie insuliny 
we krwi, zwi¹zku o silnych w³aœciwoœciach anabolicznych, który zwiêksza syntezê DNA 
i bia³ka w komórkach, hamuje apoptozê komórek, nasila proliferacjê komórek, tak¿e 
nowotworowych oraz powoduje migracjê komórek nowotworowych.

W badaniu epidemiologicznym Prostate, Lung, Colorectal and Ovarian Cancer 
Screening Trial z udzia³em ok. 150 tys. osób w wieku 55–74 lat zaobserwowano podwy¿-
szone ryzyko zachorowania na raka trzustki, u osób których diety charakteryzowa³y siê 
najwy¿szym £G, zawartoœci¹ wêglowodanów przyswajalnych i sacharozy (najwy¿szy 
vs najni¿szy percentyl) [16].

Z kolei w badaniu Singapore Chinese Health Study, w którym bra³o udzia³ ponad 
60 500 osób w wieku 45–74 lat, zaobserwowano podwy¿szone ryzyko zachorowania na 
raka trzustki u osób spo¿ywaj¹cych wiêcej ni¿ 2 szklanki w tygodniu napojów bezalko-
holowych s³odzonych sacharoz¹, w porównaniu z osobami nie pij¹cymi tych napojów. 
U osób, które spo¿ywa³y tylko soki owocowe nie wykazano takiego zwi¹zku [17].

W grupie ponad 38 400 kobiet z badania Women's Health Study wzrost £G ich 
diet by³ istotnie zwi¹zany ze zwiêkszonym ryzykiem wyst¹pienia nowotworu jelita gru-
bego [18].

U oko³o 2 tys. mieszkañców W³och, z histologicznie potwierdzonym rakiem 
okrê¿nicy lub odbytnicy, ryzyko rozwoju raka jelita grubego wzrasta³o ze zwiêkszeniem 
siê wartoœci IG diety (Q5 vs. Q1) oraz £G diety. Przy czym wy¿szym ryzykiem zachoro-
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wania cechowa³y siê tak¿e osoby chore na cukrzycê typu 2 oraz mê¿czyŸni o wy¿szym 
BMI i kobiety o wy¿szym WHR [19].

W badaniu EPIC stwierdzono, ¿e wartoœæ £G diety by³a istotnie zwi¹zana ze 
wzrostem ryzyka wyst¹pienia raka piersi (Q1 vs Q5) [20].

W innym prospektywnym badaniu z udzia³em ok. 63 tys. kobiet z Francji w wie-
ku pomenopauzalnym zaobserwowano u kobiet, których diety mieœci³y siê w najwy¿-
szym kwartylu wartoœci IG oraz £G ryzyko wyst¹pienia raka sutka by³o wy¿sze ni¿ dla 
kobiet, których diety znajdowa³y siê w najni¿szym kwartylu wartoœci IG oraz £G. Zale¿-
noœci by³y istotne tylko w przypadku kobiet z nadwag¹ (BMI>25 kg/m2) [21].

Obserwowano tak¿e zwi¹zek miêdzy wysokim £G diety, a rozwojem innych 
nowotworów: raka jajnika [22], miêœniaka macicy [23], raka nerki [24], raka tarczycy 
[25].

W œwietle przedstawionych wyników badañ wydaje siê, ¿e sk³ad diety, zw³aszcza 
w odniesieniu do iloœci i asortymentu kwasów t³uszczowych oraz wêglowodanów odgry-
wa znacz¹c¹ rolê w prewencji i wspomaganiu leczenia nowotworów.
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Choroby rzadkie a leki sieroce 

Praca poglàdowa przygotowana w ramach wykonywania Specjalizacji 
z zakresu Farmacji Aptecznej

Wstêp 

Choroby rzadkie to choroby wystêpuj¹ce u stosunkowo nielicznej grupy ludzi. 
Poszczególne kraje przyjmuj¹ ró¿ne wskaŸniki liczbowe pozwalaj¹ce zaklasyfikowaæ 
dan¹ chorobê do chorób rzadkich. Jest to konieczne ze wzglêdu na wprowadzane regu-
lacje prawne umo¿liwiaj¹ce prowadzenie poszukiwañ leków na takie choroby. Kraje 
zrzeszone w Unii Europejskiej za chorobê rzadk¹ przyjmuj¹ tak¹, która wystêpuje nie 
czêœciej ni¿ u 5 osób na 10 000 mieszkañców, zaœ w Stanach Zjednoczonych liczba przy-
padków takiej choroby nie mo¿e przekraczaæ 200 000 pacjentów. Pojêcie choroby rzad-
kiej obecnie ujête jest w aktach prawnych wielu krajów. Istnieje równie¿ okreœlenie 
choroby ultra rzadkiej, czyli takiej, która wystêpuje nie czêœciej ni¿ 1 przypadek na 50 
000 osób. Szacuje siê, ¿e obecnie na choroby rzadkie i ultra rzadkie cierpi 6-8% populacji 
Europy, co stanowi 27-36 mln osób. W Polsce uwa¿a siê, ¿e jest to oko³o 2,3 - 3 mln osób. 
Bior¹c pod uwagê liczbê sklasyfikowanych do tej pory chorób rzadkich i ultra rzadkich 
w UE, która wynosi od 5 000 do 8 000, to liczba chorych na jedn¹ chorobê rzadk¹ wynosi 
œrednio oko³o 4700 osób w UE i 65 000 - 70 000 na œwiecie. Porównuj¹c ten wskaŸnik do 
takich czêstych schorzeñ jak cukrzyca (32 mln chorych w UE) nadciœnienie (972 mln na 
ca³ym œwiecie) czy choroba Alzheimera wraz z innymi chorobami otêpiennymi (7,3 mln 
w Europie), wyraŸnie widaæ jak mo¿e siê kszta³towaæ ró¿nica pomiêdzy liczb¹ pacjentów 
stosuj¹cych lek na chorobê powszechnie wystêpuj¹c¹, a liczb¹ pacjentów cierpi¹cych na 
chorobê rzadk¹. A przecie¿ s¹ choroby rzadkie, które zdiagnozowano zaledwie u kilkuset, 
a nawet u zaledwie kilkudziesiêciu, czy kilku osób na œwiecie (choroby ultra rzadkie) jak 
np. progeria (139 przypadków na œwiecie). Przez szereg lat wprowadzano do terapii wielu 
chorób czêsto wystêpuj¹cych kolejne leki, zaœ choroby, które wystêpowa³y w populacji 
niezbyt czêsto by³y traktowane, jako nieop³acalne ekonomicznie. W zwi¹zku z tak¹ sy-
tuacj¹ firmy farmaceutyczne nie kwapi³y siê do prowadzenia badañ nad lekami, które 
by³yby stosowane u niedu¿ej liczby chorych, co nie dawa³oby zwrotu kosztów poniesio-
nych na ca³y proces badawczo-produkcyjny, nie mówi¹c ju¿ o zysku dla firmy. Leki takie 
bardzo potrzebne do leczenia chorób rzadkich by³y jak opuszczone sieroty. St¹d zaczêto 
je okreœlaæ mianem leków sierocych (orphan drugs). Ogólne okreœlenie leków potrzeb-
nych do leczenia chorób rzadkich, jako leków sierocych, przyjê³o siê szybko na ca³ym 
œwiecie. Sta³o siê tak przede wszystkim za spraw¹ pierwszych przepisów ustawowych 
przyjêtych w USA w 1983 roku. Ustawa ta u³atwi³a poszukiwania leków tak wyczekiwa-
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nych przez wielu pacjentów choruj¹cych na rzadkie choroby. 

Historia regulacji prawnych 

Pocz¹tek stosowania pojêcia leki sieroce siêga roku 1980 i ma miejsce w Stanach 
Zjednoczonych. Wszystko zaczê³o siê od Pani Abbey Meyers, która by³a matk¹ najm³o-
dszego z trzech synów, choruj¹cego na zespó³ Tourette`a. Lekarz, który opiekowa³ siê jej 
chorym synem zastosowa³ eksperymentalnie lek Orap (pimozyd - lek neuroleptyczny 
u¿ywany w chorobach psychicznych). Okaza³o siê, ¿e wybór by³ trafny i syn pani Meyers 
dobrze na niego reagowa³. Jednak po pewnym czasie coraz trudniej by³o lek ten nabyæ 
w aptekach. Okaza³o siê, ¿e firma (McNeil Pharmaceutical), która produkowa³a Orap, 
zakoñczy³a jego produkcjê z powodu nieop³acalnoœci ekonomicznej. Pani Meyers wraz 
z innymi osobami, które by³y w podobnej sytuacji za³o¿y³a organizacjê NORD (National 
Organization for Rare Disorders) wspieraj¹c¹ chorych na choroby, na które nie ma leków. 
Niestety sama organizacja NORD nie by³a w stanie wp³yn¹æ na firmy farmaceutyczne, 
aby te zainteresowa³y siê losem chorych, dla których nie ma skutecznych leków. Pani 
Meyers, jako przewodnicz¹ca organizacji NORD postanowi³a skontaktowaæ siê z Henry 
Waxmanem, cz³onkiem Kongresu USA. Po przedstawieniu ca³ej sprawy dotycz¹cej pro-
blemu braku leków dla pacjentów choruj¹cych na niezbyt czêsto wystêpuj¹ce choroby 
Pan Waxman obieca³ przyjrzeæ siê problemowi. I tak te¿ siê sta³o. Po okresie przepe³nio-
nym intensywn¹ prac¹ dotycz¹c¹ gromadzenia wiedzy o ustawach i wszelkich przepisach 
reguluj¹cych wytwarzanie leków, Henry Waxman podj¹³ siê opracowania ustawy o le-
kach sierocych. Na uwagê zas³uguje fakt, ¿e podczas spotkania Henry Waxmana z orga-
nizacj¹ NORD obecna by³a równie¿ dziennikarka z lokalnej gazety. Spowodowa³o to na-
g³oœnienie sprawy do tego stopnia, ¿e do serialu Quincy emitowanego w tamtym okresie 
w USA w³¹czono epizod o ch³opcu, którego pozbawiono leku na nieuleczaln¹ chorobê. 
Wszystko to sprawi³o, ¿e ros³o zainteresowanie spo³eczeñstwa i œwiadomoœæ jak wielu 
jest pacjentów, którzy nie maj¹ szans na skuteczne leczenie chorób, którymi nikt siê nie 
interesuje. Henry Waxman zda³ sobie sprawê, ¿e w kraju s¹ tysi¹ce obywateli, którzy 
oczekuj¹ na pomoc pañstwa w tej kwestii. W 1981 roku projekt ustawy by³ gotowy, 
jednak teraz ustawa musia³a przebyæ ca³¹ drogê legislacyjn¹, jak¹ przewidywa³o prawo 
amerykañskie. Nie by³o to ³atwe, bo zarówno przeciwstawiali siê jej prawnicy, przedsta-
wiciele nauki, lekarze jak i firmy farmaceutyczne. Jednak dziêki olbrzymiemu zaanga¿o-
waniu organizacji NORD, wszelkich mediów oraz faktowi, ¿e wœród rodzin niektórych 
senatorów s¹ przypadki rzadkich chorób uda³o siê ustawê przyj¹æ najpierw w Izbie Re-
prezentantów, a potem w Senacie. Ostateczna decyzja nale¿a³a do prezydenta. W dniu 4 
stycznia 1983 roku prezydent USA Ronald Reagan podpisa³ ustawê o lekach sierocych 
(Orphan Drug Act). By³a to pierwsza tego typu ustawa na œwiecie, która rozpoczyna³a 
nowy rozdzia³ w poszukiwaniu innowacyjnych leków, a co za tym idzie pozwala³a wielu 
chorym i ich rodzinom z nadziej¹ patrzeæ w przysz³oœæ. Kolejne lata przynosi³y coraz 
wiêcej zmian w przepisach dotycz¹cych wytwarzania leków, które nak³ada³y na wytwór-
ców liczne wymagania, co do badañ i warunków produkcji. Na pocz¹tku lat 80-tych, gdy 
Henry Waxman przystêpowa³ do prac nad ustaw¹ o lekach sierocych liczba tych wyma-
gañ by³a bardzo du¿a, a co za tym idzie koszty wprowadzenia nowego leku do u¿ycia 
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w lecznictwie by³y znaczne. Szacowano wówczas, ¿e koszt ten wynosi oko³o 0,9-1 mld 
dolarów amerykañskich. Poza kosztami istotny jest równie¿ d³ugi czas trwania badañ 
i wszelkich procedur rejestracyjnych (10-15 lat). Bior¹c pod uwagê wszystkie wymaga-
nia badawczo-formalne, koszty i czas potrzebny do wprowadzenia nowego leku Henry 
Waxman przyj¹³, ¿e leki sieroce te¿ musz¹ byæ dok³adnie zbadane, ale rejestracja tych 
leków nie mo¿e trwaæ tak d³ugo. Nale¿a³o zapewniæ mo¿liwie najlepsze przebadanie leku 
i maksymalne skrócenie procedur formalnych. Mo¿na to by³o zapewniæ tylko dziêki œcis-
³ej wspó³pracy miêdzy wytwórc¹ i FDA. W tworzonej ustawie o lekach sierocych musia-
no zwróciæ szczególn¹ uwagê na ponoszone przez firmê wydatki na badany lek. Lek sie-
rocy to lek stosowany u wzglêdnie niewielkiej liczy pacjentów, a co za tym idzie niewiel-
ka szansa, a czêsto brak szansy na zwrot kosztów przeznaczonych na jego wprowadzenie. 
Ustawa o lekach sierocych musia³a dawaæ swego rodzaju zachêty dla firm farmaceutycz-
nych, aby sk³ania³y wytwórców do poszukiwañ leków stosowanych w rzadkich chorobach. 
A zatem co dawa³a ustawa Orphan Drug Act? 

• Ustawa gwarantowa³a wytwórcy posiadanie wy³¹cznych praw do sprzeda¿y leku 
w USA przez 7 lat. Przez okres ten nie bêd¹ dopuszczane przez FDA do obrotu leki 
zawieraj¹ce tê sam¹ substancjê do leczenia danej choroby rzadkiej. 

• Mo¿e byæ zarejestrowany nastêpny lek sierocy do leczenia tej samej choroby, je¿eli 
bêdzie wykazywa³ lepsze dzia³anie od leku dotychczas stosowanego. 

Zapis ten wprowadzono, aby zachêcaæ do poszukiwañ kolejnych leków do lecze-
nia tej samej choroby rzadkiej.

• Publiczne dofinansowanie do badañ klinicznych. 
• Obni¿enie o 50% podatku od kosztów poniesionych na badania kliniczne. 
• Zwolnienie od op³at rejestracyjnych i przyspieszenie procesu analizy dokumen-

tacji w procesie dopuszczania leku przez FDA do leczenia. 
• Pomoc FDA w ustalaniu zakresu badañ klinicznych. 
• Powo³anie specjalnego departamentu leków sierocych oraz komisji do spraw 

leków sierocych w obrêbie FDA, których zadaniem mia³ byæ nadzór nad w³aœciw¹ 
realizacj¹ ustawy o lekach sierocych oraz przeprowadzanie procesu rejestracji leku 
sierocego. 

Proces rejestracji sk³ada³ siê z dwóch etapów, etapu desygnacji (wstêpna rejestra-
cja przez FDA i nadanie badanemu lekowi statusu leku sierocego) i drugi etap w³aœciwa 
rejestracja (z³o¿enie dokumentacji z przeprowadzonych badañ udowadniaj¹cych skute-
cznoœæ i bezpieczeñstwo leku w leczeniu choroby rzadkiej, do której by³ desygnowany).

Pierwsze lata funkcjonowania ustawy o lekach sierocych – pierwsze 
 leki sieroce 

Pierwsze lata funkcjonowania Orphan Drug Act wymusi³y pewne poprawki 
w ustawie zasadniczej. W ustawie z 1983 roku nie podano dok³adnej definicji choroby 
rzadkiej. O ile odniesiono siê do wystêpowania choroby rzadkiej na terenie USA (w ró¿-
nych czêœciach œwiata czêstoœæ wystêpowania chorób jest ró¿na, a zatem w jednym 
obszarze œwiata dana choroba mo¿e byæ rzadka w innym zaœ nie), to nie by³o definicji, 
która w sposób bezwzglêdny okreœli, która choroba jest rzadka, a która nie. A zatem szyb-
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ko okaza³o siê, ¿e chorobê rzadk¹ trzeba okreœliæ liczb¹. Nied³ugo po wejœciu w ¿ycie 
ustawy o lekach sierocych przyjêto za chorobê rzadk¹ uwa¿aæ tak¹, której ³¹czna liczba 
przypadków nie przekracza 200 tyœ. osób w USA. Ponadto postanowiono, ¿e za lek sie-
rocy bêdzie mo¿na uznaæ te¿ taki lek, który bêdzie potrzebny do leczenia choroby wystê-
puj¹cej u ponad 200 tyœ. osób, je¿eli firma prowadz¹ca badania nad lekiem udowodni, ¿e 
dochody ze sprzeda¿y leku nie wystarcz¹ na pokrycie kosztów opracowania i wytwarza-
nia leku. W póŸniejszym okresie obowi¹zywania ustawy konieczne okaza³o siê wprowa-
dzenie okreœlenia „znacz¹cej wy¿szoœci leczniczej?, co mia³o na celu okreœliæ, czy dany 
nowy lek wnosi istotne ró¿nice w terapii w porównaniu do ju¿ istniej¹cej prowadzonej 
innym lekiem. Poza tym opisano ró¿nice w budowie substancji czynnej leku w odniesie-
niu do nowego wprowadzanego leku. Przyjêto, ¿e substancj¹ czynn¹ mo¿e byæ cz¹stecz-
ka albo jon wykazuj¹cy dzia³anie farmakologiczne z wy³¹czeniem zwi¹zków bêd¹cych 
estrami, solami, zwi¹zkami kompleksowymi, chelatami, klatratami i innymi modyfika-
cjami substancji czynnej leku. Je¿eli substancja czynna bêdzie du¿¹ cz¹steczk¹, to nie 
bêd¹ uznawane za nowe leki modyfikacje tej cz¹steczki, je¿eli nie bêdzie istotnej ró¿nicy 
w dzia³aniu. Przyjêto równie¿, ¿e za nowe leki nie bêd¹ uznawane cz¹steczki, w których 
dokonano niewielkich modyfikacji sk³adu aminokwasów w bia³kach, niewielkich zmian 
w sk³adzie sacharydów w cz¹steczkach polisacharydowych oraz zmian zasad w zwi¹z-
kach polinukleotydowych, je¿eli zmiany te nie bêd¹ w istotny sposób wp³ywa³y na pro-
ces terapeutyczny. Wprowadzenie takich regulacji, co do ró¿nic w budowie cz¹steczki 
nowego leku okaza³o siê konieczne ze wzglêdu na stosowane przez firmy farmaceuty-
czne swego rodzaju manipulacje okreœlane mianem salami slicing. Polega³o to na doko-
nywaniu niewielkich zmian w budowie znanej ju¿ cz¹steczki i przedstawianie takiej 
zmienionej strukturalnie cz¹steczki, jako nowego leku sierocego. W rzeczywistoœci mo-
dyfikacja taka nie wp³ywa³a na zmianê mechanizmu dzia³ania, ani te¿ na efekt terapeuty-
czny, a wytwórca móg³ tak¹ zmienion¹ cz¹steczkê rejestrowaæ, jako nowy lek. Problem 
salami slicing dotyczy³ chocia¿by erytropoetyny, czy te¿ hormonu wzrostu. W latach 
1983-1990 w oparciu o Orphan Drug Act pojawi³y siê w USA 42 nowe leki sieroce, by³y 
wœród nich miêdzy innymi: 

• Hemina (Panhematin) przeznaczona do ³agodzenia objawów ostrej porfirii mie-
szanej i wrodzonej koproporfirii (pierwszy zarejestrowany lek sierocy) 

• Hormon wzrostu (Nutropin) pobudzaj¹cy wzrost u dzieci z niedoborem somato-
tropiny (rok 1985) 

• L-karnityna (Carnitor) lek zarejestrowany w leczeniu niewydolnoœci serca spowo-
dowanej wrodzonym brakiem karnityny 

• Pentamidyna (Pentam) lek do leczenia zapalenia p³uc wywo³anego przez P. carini 
u pacjentów z obni¿on¹ odpornoœci¹ (rok 1984) 

• Zydowudyna (Retrovir) leczenie AIDS (rok 1987) 
• Interferony alfa 2a i alfa 2b leczenie miêsaka Kaposiego 
• Toksyna botulinowa (Oculinum) leczenie zeza 
• Erytropoetyna (Epogen) leczenie niedokrwistoœci wywo³anej niewydolnoœci¹ ne-

rek u chorych dializowanych, a nied³ugo potem tak¿e w niedokrwistoœciach o in-
nym pochodzeniu
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Stan prawny leków sierocych poza USA w tym g³ównie 
w Unii Europejskiej

Ustawa o lekach sierocych wprowadzona w 1983 roku w USA by³a pierwowzo-
rem dla innych pañstw. Dziêki niej w innych krajach wysokorozwiniêtych zaczêto zwra-
caæ uwagê na problem leczenia rzadkich chorób, bo zgodnie z has³em, jakie widnieje na 
stronie g³ównej miêdzynarodowego portalu ORPHANET rzadkie choroby s¹ chorobami 
rzadkimi, ale pacjenci choruj¹cy na te choroby s¹ liczni (Rare diseases are rare, but rare 
disease patients are numerous). A zatem drugim krajem na œwiecie, który wprowadzi³ 
ustawê o lekach sierocych by³a Japonia. Sta³o siê to 10 lat po amerykañskiej ustawie 
Orphan Drug Act, czyli w roku 1993. Nastêpnie podobne prawo dotycz¹ce leków sie-
rocych wprowadzono w Singapurze w 1997 roku, w Australii w 1998 roku oraz nieco 
póŸniej w Korei Po³udniowej i na Taiwanie. Europa a konkretnie Unia Europejska rów-
nie¿ doczeka³a siê wprowadzenia pojêcia leków sierocych do przepisów prawa europej-
skiego. Prace nad europejsk¹ ustaw¹ o lekach sierocych trwa³y przez wiele lat i tak¿e w pew-
nym zakresie wzorowane by³y na rozwi¹zaniach amerykañskich. Ustawa o lekach siero-
cych, bêd¹ca formalnie rozporz¹dzeniem og³oszona zosta³a w Dyrektywie nr 141/2000 
z dnia 16 grudnia 1999 roku. Rozporz¹dzenie to okreœli³o unijn¹ procedurê oznaczania 
produktów leczniczych, jako sieroce i wprowadza³o zachêty dla producentów u³atwia-
j¹ce im prowadzenie prac badawczych nad takimi lekami. Ponadto ustalona zosta³a cza-
sowa ochrona rynkowa producenta danego leku sierocego, która wynosi 10 lat od chwili 
rejestracji, czyli od chwili, gdy lek zostaje dopuszczony do sprzeda¿y, a nie od chwili 
nadania statusu leku sierocego. Okres wy³¹cznoœci na wytwarzanie leku sierocego mo¿e 
byæ skrócony do 6 lat, jeœli oka¿e siê, ¿e dotychczasowy produkt nie spe³nia wymogów 
leku sierocego. Dwa kryteria okreœlaj¹ nadanie produktowi leczniczemu statusu leku 
sierocego. Otó¿, sponsor musi wykazaæ, ¿e: 

• lek jest przeznaczony do diagnozowania, zapobiegania lub leczenia chorób zagra-
¿aj¹cych ¿yciu i ciê¿kich przewlek³ych chorób dotycz¹cych nie wiêcej ni¿ 5 osób 
na 10000 mieszkañców Wspólnoty lub wyka¿e, ¿e lek przeznaczony do diagno-
zowania, zapobiegania lub leczenia chorób zagra¿aj¹cych ¿yciu i ciê¿kich prze-
wlek³ych chorób bez zastosowania zachêt dla producentów, po wprowadzeniu do 
sprzeda¿y we Wspólnocie nie spowoduje wygenerowania wystarczaj¹cego zwrotu 
kosztów poniesionych na wytworzenie tego leku 

• nie istnieje zadowalaj¹ca metoda diagnozowania zapobiegania lub leczenia danego 
stanu chorobowego, która zosta³a zatwierdzona we Wspólnocie lub, je¿eli taka 
metoda istnieje, to dany produkt leczniczy spowoduje znacz¹ce korzyœci u osoby 
chorej. 

Obecnie zarejestrowanych jest w Unii Europejskiej 90 leków sierocych (stan na 
paŸdziernik 2016 roku). Nie wszystkie leki sieroce umieszczone na liœcie s¹ zarejestro-
wane i dopuszczone do obrotu we wszystkich krajach UE. Ka¿dy kraj cz³onkowski ma 
w³asn¹ procedurê rejestracyjn¹ dopuszczaj¹c¹ do obrotu, co jest równie¿ œciœle powi¹-
zane z mechanizmami refundacyjnymi. Lista leków o statusie leku sierocego jest uaktu-
alniana, co kilka miesiêcy. Oczywiœcie usuniêcie danego leku sierocego z listy nie po-
woduje, ¿e lek przestaje byæ lekiem sierocym. Najczêœciej nadal jest przeznaczony do 
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leczenia danej choroby rzadkiej, lecz traci formalny status leku sierocego przyznawany 
przez EMA. Prawne usankcjonowanie pojêæ choroby rzadkiej i leku sierocego oraz pro-
wadzenie kontroli nad wprowadzaniem leków sierocych w UE poprzez przyjêcie Dyre-
ktywy z 16 grudnia 1999 roku by³o istotnym pocz¹tkiem dzia³añ maj¹cych na celu popra-
wê sytuacji chorych na rzadkie choroby. W dniu 8 czerwca 2009 roku Rada Unii Euro-
pejskiej wyda³a w postaci dokumentu zalecenia w sprawie dzia³añ dotycz¹cych chorób 
rzadkich. Dokument ten zawiera konkretne kierunki dzia³añ pañstw cz³onkowskich UE, 
których podstawowym celem jest gromadzenie na poziomie unijnym wiedzy na temat 
wystêpuj¹cych na œwiecie chorób rzadkich, ich opisu, klasyfikacji oraz u³atwienie i ujed-
nolicenie podejmowanych dzia³añ dotycz¹cych diagnozy i leczenia pacjenta z chorob¹ 
rzadk¹. 

Choroby rzadkie i leki sieroce w Polsce

Polskie prawo nie operuje oficjaln¹ definicj¹ choroby rzadkiej. Przyjmuje siê sto-
sowanie okreœleñ pochodz¹cych z unijnych regulacji zawartych w Dyrektywie z 16 grud-
nia 1999 roku. Pojêcie leku sierocego pojawia siê jedynie w Ustawie Prawo farmaceuty-
czne w art. 4b. Niestety nie zosta³ jak dot¹d przyjêty w naszym kraju Narodowy Plan dla 
Chorób Rzadkich wynikaj¹cy z zaleceñ unijnych zawartych w dokumencie z 8 czerwca 
2009 roku wydanych przez Radê UE. Wszelkie dzia³ania na rzecz chorych na rzadkie 
choroby w Polsce czêsto by³y podejmowane w wyniku zrzeszania siê chorych i ich rodzin 
w organizacjach i prowadzenia kampanii informacyjnych w mediach, a tak¿e nierzadko 
podejmowania dzia³añ o charakterze demonstracji przed budynkami administracji rz¹do-
wej. Poza tym wystosowywane by³y listy do Ministerstwa Zdrowia i Premiera. Pamiêtaæ 
nale¿y, ¿e problem leczenia osób na choroby rzadkie polega na braku dostêpnoœci do 
najnowszych leków, które w istotny sposób ³agodz¹ objawy chorób i czêsto daj¹ na-
dziejê na normalne ¿ycie. Niestety brak dostêpnoœci do takich leków wynika przede 
wszystkim z wysokich kosztów stosowania tych¿e leków. Dopiero w 2005 roku Prezes 
Narodowego Funduszu Zdrowia wyda³ Zarz¹dzenie, które okreœla sposób i tryb rozpa-
trywania wniosku o wdro¿enie nowego programu terapeutycznego w zakresie progra-
mów finansowanych przez NFZ. Programy lekowe s¹ schematami, które opisuj¹ tryb 
stosowania danego leku sierocego w chorobie rzadkiej ³¹cznie ze sposobem prowadzenia 
terapii i zakwalifikowania do niej danego chorego. Obecnie w Polsce prowadzone s¹ 72 
programy lekowe (stan na 1 listopada 2016 roku), które przewiduj¹ stosowanie leków 
sierocych. Jednak nie wszystkie leki stosowane w programach lekowych znajduj¹ siê na 
liœcie leków sierocych publikowanej przez Komisjê Europejsk¹. Wynika to z faktu, ¿e 
czêœæ leków przeznaczonych do leczenia chorób rzadkich w programach lekowych nie 
ma statusu leku sierocego przyznawanego przez Komisjê Europejsk¹ na wniosek COMP 
(Committee for Orphan Medicinal Products). Brak takiego statusu wynika z niespe³niania 
w danym momencie wymogów, jakie musi spe³niaæ dany lek, aby taki status posiada³ 
i brak ten zwi¹zany jest najczêœciej z up³ywem dziesiêcioletniej ochrony rynkowej leku 
sierocego. Leczenie lekami sierocymi jest czêsto du¿o trudniejsze ni¿ to jest w przypadku 
leczenia chorób powszechnych. Wynika to ze specyfiki chorób rzadkich, która wymaga 
posiadania specjalistycznej wiedzy przez personel medyczny. W przypadku leczenia 
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dzieci na niektóre choroby rzadkie oœrodkiem zajmuj¹cym siê leczeniem takich dzieci 
jest Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Rzecznik Praw Pacjenta opublikowa³ w 2014 
roku listê placówek medycznych, do których mog¹ siê zg³osiæ pacjenci cierpi¹cy na cho-
roby rzadkie. Poza tym w Polsce funkcjonuj¹ dwa oœrodki przeznaczone wy³¹cznie dla 
pacjentów z chorobami rzadkimi. Pierwszy z nich dzia³a od 2012 roku w Krakowie, zaœ 
drugi od 2015 roku w Gdañsku i przeznaczony jest wy³¹cznie dla pacjentów pediatry-
cznych.

Problemy dotycz¹ce wykrywania i leczenie chorób rzadkich oraz 
organizacje zrzeszaj¹ce osoby chore i ich rodziny

Podstawow¹ kwesti¹, która nadaje wyj¹tkowoœæ lekom sierocym jest ich prze-
znaczenie, czyli zastosowanie u chorych, których liczba jest stosunkowo niewielka, 
a czasem nawet œladowa w rozpatrywanej populacji. To w konsekwencji rzutuje na cenê 
takiego leku, która jest wysoka, a czasem nawet ekstremalnie wysoka. I zapewne pro-
blem kosztów leczenia chorób rzadkich za pomoc¹ leków sierocych jest tym podstawo-
wym mankamentem w terapii osób z rzadkimi chorobami. Jednak nale¿y tutaj zwróciæ 
uwagê na inne bol¹czki, które dotycz¹ chorych z rzadkimi chorobami. Aby mo¿na by³o 
prowadziæ u chorego z rzadk¹ chorob¹ terapiê lekiem sierocym nale¿y najpierw dokonaæ 
trafnej diagnozy tej¿e choroby. Jest to absolutny warunek prowadzenia skutecznego le-
czenia. Jednak o ile w odniesieniu do chorób powszechnie wystêpuj¹cych proces diagno-
zowania jest znacznie prostszy i krótszy, to du¿o gorzej sytuacja siê ma w przypadku 
wyst¹pienia choroby rzadkiej. Oczywiste jest, ¿e im wczeœniej choroba zostanie prawid-
³owa rozpoznana, tym szybciej wdro¿one leczenie pozwoli na skuteczne leczenie, a czê-
sto zapobiegnie to rozleg³ym uszkodzeniom i powik³aniom wielonarz¹dowym w orga-
nizmie. Znany jest przypadek zespo³u Ehlers-Danlosa (zaburzenie syntezy kolagenu), 
który zosta³ rozpoznany u pacjenta dopiero po 30 latach obserwacji. Brak w³aœciwej 
diagnozy czêsto wi¹¿e siê z wdra¿aniem niepotrzebnych procedur medycznych, które 
nierzadko pog³êbiaj¹ niekorzystny stan chorego nara¿aj¹c go na dodatkowe cierpienie. 
Na œwiatowym kongresie leków sierocych w 2013 roku przedstawiono wyniki badañ, 
które potwierdza³y, ¿e czas potrzebny do postawienia prawid³owej diagnozy choroby 
rzadkiej bardzo czêsto wynosi kilka lat. U 12 % ankietowanych by³ to okres 3-5 lat, u 20 
% potrzeba by³o 5-10 lat, u nastêpnych 20 % diagnoza postawiona by³a dopiero po 10 lub 
wiêcej latach. Podobne badania ankietowe wykonano w Polsce. Wykaza³y one, i¿ w przy-
padku 53,1 % ankietowanych chorych czas potrzebny do postawienia prawid³owej dia-
gnozy przekracza³ 1 rok, a a¿ w 8,9 % przypadków proces ten trwa³ 10 lub wiêcej lat. Aby 
przynajmniej czêœciowo rozwi¹zaæ problem wprowadza siê obligatoryjne badania prze-
siewowe noworodków w kierunku wykrywania ponad 20 chorób rzadkich. W ramach 
Programu Badañ Przesiewowych Noworodków na lata 2015- 2018 planuje siê rozsze-
rzyæ zestaw chorób rzadkich pod k¹tem, których wykonywane maj¹ byæ testy przesiewo-
we u noworodków. Program takich badañ jest finansowany przez Ministerstwo Zdrowia 
i koordynowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. W Polsce dzia³a osiem 
oœrodków regionalnych prowadz¹cych badania przesiewowe i znajduj¹ siê one w Gdañ-
sku, Katowicach, Krakowie, £odzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wroc³awiu. W obli-
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czu du¿ej liczny chorób rzadkich (6-8 tyœ) dla wielu z nich mo¿liwoœæ ich wykrycia jest 
bardzo trudna. Opisy chorób rzadkich s¹ rozproszone w ró¿nych czasopismach. Nierzad-
ko zdarza siê, ¿e ta sama choroba jest opisywana pod ró¿nymi nazwami, co utrudnia jej 
identyfikacjê. Lekarze podstawowej opieki medycznej w tym te¿ pediatrzy nie s¹ przygo-
towani do diagnozowania takich chorób. Nie jest to mo¿liwe ze wzglêdu na liczbê chorób 
rzadkich, z³o¿onoœæ ich objawów i zrozumia³y brak doœwiadczenia lekarzy wynikaj¹cy 
z braku stycznoœci z przypadkami chorych na choroby rzadko wystêpuj¹ce. Obecnie 
sytuacja dotycz¹ca wykrywania chorób rzadkich jest i tak znacznie lepsza ni¿ to by³o 
dawniej. Wprowadzenie w USA ustawy o lekach sierocych, a nastêpnie w innych krajach 
w tym w UE, a tak¿e zaleceñ Rady Europy z 2009 roku odnoœnie szeroko pojêtej polityki 
dotycz¹cej chorób rzadkich znacznie poprawi³o sytuacjê w obrêbie diagnostyki, leczenia, 
ale te¿ status socjalny samych chorych jak i ich rodzin. Uruchamianie specjalnych 
oœrodków badawczych oraz oœrodków diagnostyczno-leczniczych dedykowanych cho-
robom rzadkim zwiêksza szanse na poprawê po³o¿enia samych chorych i jak i ich rodzin 
w walce z chorob¹ rzadk¹. Poza tym zwiêksza siê wiedza i œwiadomoœæ spo³eczna doty-
cz¹ca istnienia chorób rzadkich i faktu, ¿e pomimo rzadkiego wystêpowania danej cho-
roby ³¹czna liczba chorych na choroby rzadkie jest ca³kiem du¿a. Nale¿y zwróciæ uwagê, 
¿e istotn¹ rolê w leczeniu chorób rzadkich odgrywaj¹ powstaj¹ce na ca³ym œwiecie 
organizacje i stowarzyszenia skupiaj¹ce wokó³ siebie chorych na choroby rzadkie, ich 
rodziny, opiekunów, a tak¿e lekarzy i badaczy zajmuj¹cych siê tematyk¹ leków sierocych 
i leczenia osób z chorobami rzadkimi. Stowarzyszenia te pomagaj¹ w zdobywaniu wiedzy 
o danej chorobie, u³atwiaj¹ dotarcie do centrów diagnostyki i leczenia. Nios¹ równie¿ 
pomoc w organizowaniu opieki nad chorymi, organizuj¹ terapie zajêciowe, aktywizacjê 
zawodow¹ chorych, szkolenia dotycz¹ce postêpowania z chorymi w danej chorobie, 
a tak¿e nierzadko w zdobywaniu funduszy na leczenie. Rola takich organizacji jest nie do 
przecenienia równie¿ z racji istotnego wp³ywu na tworzone prawo, które zaczê³o uwzglê-
dniaæ w ca³ym systemie ochrony zdrowia problem pomocy chorym na rzadkie choroby. 
Nale¿y tu przypomnieæ o amerykañskim stowarzyszeniu NORD, które zapocz¹tkowa³o 
bataliê o leki sieroce w USA, a w pewnym sensie równie¿ odpowiedni status tych leków 
na ca³ym œwiecie. W Europie istnieje organizacja EURORDIS (Europe Rare Disease). 
Jest to francuska organizacja powsta³a w wyniku po³¹czenia w 1997 roku czterech fran-
cuskich stowarzyszeñ chorych na rzadkie choroby i by³y to: Francuskie Stowarzyszenie 
Chorych na Miopatiê, Francuskie Stowarzyszenie Chorych na Mukowiscydozê, Narodowa 
Liga do Zwalczania Nowotworów i Narodowa Federacja anty HIV. EURORDIS ma swój 
du¿y wk³ad w przygotowaniu unijnej ustawy o lekach sierocych z 16 grudnia 1999 roku. 
Obecnie EURORDIS jest federacj¹ 733 organizacji reprezentuj¹cych osoby chore na 
ponad 5000 chorób rzadkich w 64 krajach. Organizacja ma swoje biura w Pary¿u, Bru-
kseli i Barcelonie. Poza tym posiada równie¿ swoje przedstawicielstwo w Komitecie 
Ekspertów Unii Europejskiej ds. wspólnego dzia³ania w zakresie chorób rzadkich (EU-
CERD). Organizacja wykonuje swoje zadania w zakresie promowania krajowych pla-
nów i strategii w dziedzinie chorób rzadkich, do których tworzenia wezwa³a kraje cz³on-
kowskie Rada UE w zaleceniach z dnia 8 czerwca 2009 r. Chorzy na choroby rzadkie i in-
ne osoby zainteresowane tym problemem mog¹ korzystaæ z portalu internetowego OR-
PHANET, który powsta³ w 1997 roku. Jest on przede wszystkim Ÿród³em wiedzy na temat 
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rzadkich chorób i leków sierocych dostêpnych na rynku europejskim. Du¿a czêœæ infor-
macji na nim zawartych udostêpniana jest w wielu jêzykach europejskich w tym w jêzyku 
polskim. Na portalu znajduje siê aktualizowany spis chorób rzadkich w Europie zawiera-
j¹cy choroby uszeregowane w kolejnoœci alfabetycznej z przyporz¹dkowanym ka¿dej 
chorobie numerem ORPHA, który jest unikalnym identyfikatorem numerycznym danej 
choroby rzadkiej. Portal zawiera tak¿e aktualizowany spis leków sierocych zarejestrowa-
nych w Unii Europejskiej. Liczne stowarzyszenia i organizacje dzia³aj¹ce na ca³ym œwie-
cie w interesie chorych na choroby rzadkie umo¿liwiaj¹ dostarczanie wiedzy o tych cho-
robach, ich diagnozowaniu, leczeniu i co wa¿ne u³atwianiu dostêpu do najnowoczeœniej-
szych terapii i leków sierocych. Maj¹ one równie¿ za zadanie przyczyniaæ siê do odkry-
wania nowych leków oraz szerzyæ spo³eczn¹ œwiadomoœæ o istnieniu chorób rzadkich.

Koszty leków sierocych

Pojawienie siê nowego leku sierocego, czêsto pierwszego leku do leczenia danej 
choroby rzadkiej, to radoœæ dla choruj¹cych i ich rodzin. Jednak wprowadzenie na rynek 
takiego leku niestety nie jest ulg¹ w cierpieniu dla wszystkich chorych. Problem polega 
na ograniczeniu w dostêpie do leku sierocego ze wzglêdu na jego cenê. Przyjmuje siê 
obecnie, ¿e wytworzenie nowego leku to koszt oko³o 1 miliarda dolarów USA. Firma 
farmaceutyczna wprowadzaj¹ca lek ponosi wielkie koszty zwi¹zane z przeprowadzeniem 
licznych badañ wstêpnych maj¹cych na celu wyselekcjonowanie konkretnego zwi¹zku, 
który jest dalej poddawany badaniom przedklinicznym, klinicznym i procedurom reje-
stracyjnym. Na poszczególnych etapach badawczych wykorzystywane s¹ najnowoczeœ-
niejsze technologie nierzadko z zakresu in¿ynierii genetycznej, biologii molekularnej 
i biotechnologii. Wszystko to w efekcie przek³ada siê na wysoki koszt odkrycia nowego 
leku. O ile w przypadku choroby czêsto wystêpuj¹cej producent leku mo¿e zak³adaæ sto-
sowanie leku u du¿ej liczby chorych, o tyle w przypadku choroby rzadkiej takiej mo¿li-
woœci nie ma. Firma farmaceutyczna ustalaj¹c cenê leku przyjmuje, ¿e zwrot kosztów po-
niesionych na ca³y proces badawczo - wdro¿eniowy leku, a tak¿e wygenerowanie zysku 
dla firmy nast¹pi w wyniku sprzeda¿y leku, co zapewni odpowiedni poziom utrzymania 
firmy i jej dalszy rozwój. Ceny leków sierocych s¹ bardzo wysokie, a w niektórych przy-
padkach s¹ ekstremalnie wysokie, co powoduje, ¿e praktycznie ¿aden pacjent i jego ro-
dzina nie jest w stanie op³aciæ leczenia takim lekiem. Tabela 1 zawiera zestawienie nie-
których leków stosowanych w leczeniu chorób rzadkich i koszty leczenia takimi lekami. 
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Nazwa handlowa (nazwa 
miêdzynarodowa) 

Wskazanie do 
stosowania 

Cena za opakowanie
***

 
Dawkowanie

****
 

Koszt leczenia  
Tasigna (Nilotinib)

* Przewlek³a bia³aczka 
szpikowa z dodatnim 
chromosomem 
Philadelphia (Ph+CML)

 

Opakowanie 112 kaps. po 
200 mg 
Cena 15405,61 z³

 

Doustnie 400 mg 2x 
dziennie  
Jedno opakowanie 
miesiêcznie (28 dni) 
koszt 15405,61 z³

 Soliris (Eculizumab)
**

 

Nocna napadowa 
hemoglobinuria

 

Fiolka 300 mg

 Cena 3150 L

 

Pocz¹tkowo 600 mg raz 
w tygodniu przez 4 
tygodnie, dawka 
podtrzymuj¹ca 900 mg, 
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Tasigna (Nilotinib)
*

 Przewlek³a bia³aczka 
szpikowa z dodatnim 
chromosomem 
Philadelphia (Ph+CML)

 

Opakowanie 112 kaps. po 
200 mg

 Cena 15405,61 z³
 

Doustnie 400 mg 2x 
dziennie

 Jedno opakowanie 
miesiêcznie (28 dni) 
koszt 15405,61 z³

 Soliris (Eculizumab)
**

 

Nocna napadowa 
hemoglobinuria

 

Fiolka 300 mg

 Cena 3150 L

 

Pocz¹tkowo 600 mg raz 
w tygodniu przez 4 
tygodnie, dawka 
podtrzymuj¹ca 900 mg, 

Fabrazyme (Agalsidaze 
alfa + beta)

**

 

Choroba Fabriego

 

Fiolka 5 mg

 
Cena 315,08 L

 

Fiolka 35 mg

 

Cena 2196,59 L

 

Infuzja do¿ylna 1 mg/kg, 
co 2 tygodnie. U dziecka 
o masie 10 kg na miesi¹c 
4 fiolki po 5 mg, koszt 
1260 L (6300 z³), na rok 
(75600 z³)

 

Somavert 
(Pegvisomant)

**

 

Akromegalia

 

Fiolka 10 mg

 

Cena 50,0 L

 

Fiolka 20 mg

 

Cena 100 L

 

Podskórnie, pocz¹tkowo 
40 –

 

80 mg raz dziennie, 
nastêpnie 5 –

 

10 mg raz 
dziennie. Koszt 
miesiêczny 1500 L (7500 
z³)

 

Torisel (Temsyrolimus)
*

 

Zaawansowany rak 
nerki

 

Ampu³ka 25 mg

 

Cena 620 L (4104,81 z³)

 

Infuzja 25 mg raz w 
tygodniu 

 

4 ampu³ki na miesi¹c 
koszt 16419,24 z³

 

Elaprase (Idursulfase)
*

 

Mukopolisacharydoza 
typu II (Zespó³ 
Huntera)

 

Fiolka 3 ml (2 mg/ml)

 

Cena 11907,00 z³

 

0,5 mg/kg raz w 
tygodniu. U dziecka o 
masie cia³a 12 kg 1 fiolka 
(6 mg). Koszt miesiêczny 
47628 z³, koszt roczny 
571536 z³

 

Naglazyme (Galsulfaze)
*

 

Mukopolisacharydoza 
typu VI (Zespó³ 
Maroteaux –

 

Lamy)

 

Fiolka 5 ml (5 mg/5 ml)

 

Cena 7351,72 z³

 

1 mg/kg raz w tygodniu.

 

U dziecka o masie 10 kg 
2 fiolki na tydzieñ. Koszt 
miesiêczny 58813,76 z³, 
koszt roczny 705765,12 
z³

 

Zavesca (Miglustat)
**

 

Choroba Gauchera 
typu I i Choroba 
Neuman –

 

Picka

 

Opakowanie 84 kaps. po 
100 mg

 

Cena 3934,1 L

 

100 mg 1 –

 

3 razy 
dziennie. Miesiêcznie 
jedno opakowanie, koszt 
3934,1 L (19670 z³), 
roczny koszt 236050 z³

Cystadane (Betaina)
*

Wrodzone 
hiperhomocysteinemie

Proszek 1 g substancji 
leczn. w 180 g proszku 
Cena 1 opak. 1814,40 z³

U pacjentów doros³ych i 
dzieci powy¿ej 10 lat 2x 
dziennie po 3 g proszku, 
koszt miesiêczny 
1814,40 z³, koszt roczny 
21772.8 z³

16 dni. Rok 
leczenia 250000 L (oko³o 
co 12 –

 

1250000 z³)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tab.1. *lek refundowany w Polsce w ramach programu lekowego** lek nierefundowany w Polsce, koszty 
w funtach podano na podstawie British National Formulary-BNF 2011 nr 61*** w przypadku leku 
nierefundowanego w Polsce koszt leczenia w zùotówkach obliczono przyjmujàc 1£ = 5 zù**** 
koszty leczenia lekiem refundowanym w Polsce wyliczono bior¹c pod uwagê ceny obowi¹zuj¹ce 
na dzieñ 01.11.2016 

W praktyce stosowanie leków sierocych zwi¹zane jest z systemem ubezpieczeñ i 
refundacji, które umo¿liwiaj¹ pacjentom korzystanie z takich leków. W pañstwach 
bogatych dostêp do leków sierocych jest ³atwiejszy. W Singapurze ka¿da osoba, która 
wymaga stosowania leku sierocego ma do niego dostêp na zlecenie lekarza. W pañstwach 
biedniejszych mo¿liwoœæ leczenia lekami sierocymi nie jest ju¿ takie oczywiste ze 
wzglêdu na ograniczenia finansowe pañstwowego bud¿etu. W Unii Europejskiej 
rejestracja leków sierocych jest scentralizowana i prowadzona przez COMP (Committe 
for Orphan Medicinal Product), jednostkê dzia³aj¹c¹ w ramach Europejskiej Agencji Le-
ków EMA, która ma swoj¹ siedzibê w Londynie. Ostateczna decyzja o rejestracji leku 
sierocego jest podejmowana przy udziale przedstawicieli wszystkich pañstw cz³onkow-
skich UE i zatwierdzana przez EMA. Dopuszczenie do rejestracji automatycznie dopusz-
cza do obrotu dany lek sierocy w ca³ej Unii Europejskiej. Jednak nie oznacza to, ¿e we 
wszystkich krajach UE pacjenci maj¹ taki sam dostêp do leku. Wynika to z indywidualnej 
polityki lekowej prowadzonej w ka¿dym z krajów. A polityka lekowa odnoœnie leków 
sierocych przede wszystkim dotyczy kwestii refundacji. Cena leku sierocego jest ustalana 
na linii producent – refundator w ka¿dym kraju z osobna. W Polsce powo³ano Agencjê 
Oceniaj¹c¹ Technologie Medyczne i Taryfikacji (AOTMiT), która w istotnym stopniu 
bierze udzia³ w podejmowaniu decyzji o zaliczeniu danego leku do grupy leków refun-
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Kuvan (Sapropterin)
**

 

Fenyloketonuria

 

Opakowanie 30 tabl.

 

Po 100 
mg

 

Cena 597,22 L

 

5 –

 

20 mg/kg na dobê. 

 

U dziecka o masie 10 kg 
dawka dobowa 50 –

 

200 
mg, œrednio na dobê 100 
mg, koszt miesiêczny 
597,22 L (2986 z³), koszt 
roczny 35832 z³

 

Myozyme (Aglucosidase 
alfa)

*

 

Choroba Pompego

 

Fiolka 50 mg/20 ml

 

Cena 1986,77 z³

 

20 mg/kg masy cia³a, co 
dwa tygodnie. U dziecka 
o masie cia³a 10 kg 8 
fiolek miesiêcznie koszt 
15894,16 z³, roczny koszt 
190729,92 z³

 

Ventavis (Iloprost)
*

 

Nadciœnienie p³ucne 
rodzinne lub samoistne

 

1 opak. roztw. do nebulizacji 
20 µg/ml 42 szt.

 

Cena

 

1990,85 z³

 

Inhalacje 2,5 –

 

5 µg na 
dawkê, 6 –

 

8 dawek/dobê

 

420 –

 

1120  µg 
Miesiêcznie cena 995,43 
–

 

2654,47 z³, rocznie 
11945 –

 

31853 z³

 

Volibris (Ambrisentan)
*

 

Nadciœnienie têtnicze 
p³ucne

 

1 opak. 30 tabl po 10 mg

 

Cena 18826,67 

 

1 tabl. dziennie

 

Koszt miesiêczny 
18826,67 z³, koszt roczny 
225920,04 z³

 

 

 



dowanych. Decyzje te dotycz¹ równie¿ leków sierocych. Zdarza siê, ¿e AOTMiT wydaje 
negatywne opinie i nie zatwierdza danego leku sierocego do stosowania w refundowanym 
programie lekowych. W latach 2007-2011 AOTMiT wyda³a 6 opinii negatywnych doty-
cz¹cych leków sierocych. Podstawow¹ przes³ank¹ do odrzucenia leku sierocego i nie 
zatwierdzenia go do refundacji jest zastrze¿enie, co do jakoœci przedstawionych dowo-
dów naukowych potwierdzaj¹cych skutecznoœæ i bezpieczeñstwo jego stosowania. 
Czasem sporna i dziwna wydaje siê taka decyzja bior¹c pod uwagê fakt, ¿e leki takie s¹ 
dopuszczone do u¿ycia w chorobach sierocych przez takie instytucje jak FDA i EMA. 
A wiadomo, ¿e szczególnie FDA jest niezwykle skrupulatna w ocenie jakoœci, bezpie-
czeñstwa i skutecznoœci dopuszczanego leku do stosowania w rejestrowanym wskazaniu. 
Kilka lat temu g³oœny by³ przypadek gdy Ministerstwo Zdrowia z wycofa³o siê 
z refundacji leku Elaprase. Jest to lek stosowany u chorych dzieci z chorob¹ spichrzenio-
w¹, jak¹ jest Zespó³ Huntera (mukopolisacharydoza typu II). W Polsce na tê chorobê 
rzadk¹ chorowa³o w tamtym czasie oko³o 30 dzieci. Roczny koszt leczenia jednego dziec
-ka jest wysoki, bo mo¿e przekraczaæ pó³ miliona z³otych w zale¿noœci od stanu klinicz-
nego i od masy cia³a dziecka. Rodzice dzieci choruj¹cych na Zespó³ Huntera byli przera-
¿eni planami Ministerstwa obawiaj¹c siê, ¿e decyzja ta ska¿e ich dzieci na cierpienie i 
niechybn¹ œmieræ. Wydaje siê jednak, ¿e nag³oœnienie problemu mia³o swój udzia³ w wy-
cofaniu siê Ministerstwa z pierwotnych zamierzeñ. Do dziœ na szczêœcie wspomniany lek 
jest nadal refundowany. Zagadnienie refundacji leków sierocych jest ci¹gle ¿ywym pro-
blemem ze wzglêdu na wysokie ceny tych leków jak te¿ wzrastaj¹cej ich liczby. Bior¹c 
pod uwagê ogromn¹ liczbê chorób rzadkich (6000 – 8000) jedynie kilka procent z nich 
jest leczonych lekami, które w istotny sposób wykazuj¹ skutecznoœæ. Nadal pojawiaj¹ siê 
nowe leki sieroce (6 – 12 leków rocznie w USA i UE), a co za tym idzie rosn¹ wydatki na 
ich refundacje. Pojawia siê zawsze w takich sytuacjach, szczególnie w biedniejszych 
krajach UE jak Polska, problem decyzji o pokrywaniu z bud¿etu pañstwa kosztów lecze-
nia takimi lekami. Decyzje takie czêsto maj¹ tak¿e wymiar etyczny, nie tylko ekonomi-
czny. Dzia³ania s³u¿by zdrowia kieruj¹ siê wskaŸnikami ekonomicznymi, podobnie jak 
w innych dziedzinach ¿ycia. Powa¿ny charakter chorób rzadkich i ich nieczêste wystêpo-
wanie w populacji powoduj¹, ¿e kryteria farmakoekonomiczne nie powinny mieæ zasto-
sowania. Czyli nale¿a³oby w zwi¹zku z tym za dogmat przyj¹æ niepoddawanie leczenia 
lekami sierocymi ocenie op³acalnoœci i uznaæ stosowanie takich kryteriów za nieetyczne. 
W rzeczywistoœci kwestie ocen ekonomicznych odnoœnie leczenia lekami sierocymi s¹ 
istotnymi elementami w procesie decyzyjnym prowadzonym przez instytucje pañstwowe. 
Pewn¹ nadziej¹ na ni¿sze ceny leków sierocych jest pojawianie siê leków generycznych 
po wygaœniêciu uprawnieñ leku sierocego i utracie statusu prawnego leku sierocego oraz 
praw patentowych. W programach lekowych refundowanych w Polsce pojawiaj¹ siê ju¿ 
tañsze odpowiedniki leków sierocych jak np. Thromboreductin zawieraj¹cy substancjê 
anagrelid stosowany w leczeniu czerwienicy prawdziwej z towarzysz¹c¹ nadp³ytkowoœ-
ci¹ oporn¹ na inne leczenie, w leczeniu przewlek³ej choroby uk³adu wytwórczego szpiku 
oraz w nadp³ytkowoœci samoistnej. Innym przyk³adem s¹ trzy preparaty (Bopaho, Bo-
sentan Sandoz, Stayveer) zawieraj¹ce w swoim sk³adzie bosentan stosowany w leczeniu 
têtniczego nadciœnienia p³ucnego. Przy czym warto zaznaczyæ, ¿e zarówno bosentan jak 
i anagrelid nie maj¹ ju¿ formalnie statusu leków sierocych ze wzglêdu na up³yniêcie cza-
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su ochrony stanowionego prawem leków sierocych. Jednak oczywiœcie nadal stosowane 
s¹ one w chorobach rzadkich. Analiza 12 leków sierocych wprowadzonych w latach 1990 
– 2000 w USA wykaza³a, ¿e po wygaœniêciu 7 letniej ochrony prawnej leku sierocego 
wprowadzenie leków generycznych spowodowa³o spadek cen od 14% do 95%. W przy-
padku leków otrzymywanych poprzez syntezê chemiczn¹ pozyskanie leku generycznego 
nie jest trudne, jednak znacznie wiêksze problemy pojawiaj¹ siê, gdy trzeba pozyskaæ lek 
metod¹ in¿ynierii genetycznej. Kontrola procesu hodowli komórek, jej modyfikacji ge-
netycznej, a nastêpnie samego procesu biosyntezy substancji staj¹cej siê póŸniej lekiem 
jest niezwykle skomplikowana i trudna. Zachowanie powtarzalnoœci ca³ego procesu nie 
jest ³atwe w tym samym zak³adzie, który opracowa³ ca³¹ metodê otrzymywania leku. 
Ka¿da nowa seria leku wymaga skrupulatnego zachowania procesu produkcyjnego, co 
jest znacznie trudniejsze, gdy do syntezy zwi¹zku stosuje siê ¿ywe komórki. Sama pro-
dukcja jest kosztowna, ale du¿y koszt jest równie¿ ponoszony na rzecz zachowania pro-
cedur kontroli. Nowy producent podejmuj¹cy siê pozyskania leku ju¿ istniej¹cego na 
rynku musi niestety ponosiæ du¿e wydatki zwi¹zane z produkcj¹, a tak¿e z przeprowadza-
niem badañ klinicznych, które w przypadku leków biologicznych maj¹ na celu okreœliæ i 
potwierdziæ biopodobieñstwo takiego leku z lekiem oryginalnym, co nie jest jednak 
równoznaczne z potwierdzeniem to¿samoœci tego leku z lekiem oryginalnym. Wszystko 
to powoduje, ¿e leki biologiczne nale¿¹ do najdro¿szych leków sierocych. Obecnie np. 
leki stosowane w chorobach spichrzeniowych jak Zespó³ Huntera, czy Zespó³ Hurler to 
enzymy pozyskiwane w wyniku modyfikacji genetycznej odpowiednich linii komórko-
wych. Przyk³adem takiego leku jest lek Naglazyme zawieraj¹cy galsulfasê enzym rozk³a-
daj¹cy siarczan dermatanu i siarczan chondroityny w organizmie cz³owieka, co w efekcie 
nie prowadzi do ich nagromadzenia i uszkadzania tkanek w Zespole Maroteaux – Lamy 
(Mukopolisacharydoza VI typu). Terapia lekiem Naglazyme nale¿y do najdro¿szych re-
fundowanych w Polsce i wynosi rocznie w przypadku dziecka o masie 10 kg ponad 
700000 z³. Wprowadzenie do prawodawstwa wielu pañstw ustaw o lekach sierocych 
w tym tej pierwszej w 1983 roku w USA by³o motywowane zachêcaniem firm farma-
ceutycznych do prowadzenia badañ nad lekami, które mia³y byæ stosowane u niewielkiej 
liczby pacjentów, a co za tym idzie mia³y byæ nieop³acalne ekonomicznie. Ustawy o le-
kach sierocych w USA i Unii Europejskiej pozwoli³y nie tylko na wprowadzenie leków, 
których do tej pory nie by³o w ogóle dla wielu chorób rzadkich, ale ustawy te by³y 
równie¿ istotnym bodŸcem do rozwoju nauki. W przypadku chorób rzadkich, aby móc 
opracowaæ lek nale¿y najpierw dok³adnie poznaæ mechanizm powstawania choroby. 
Oczywiœcie podobnie ma siê sprawa przy poszukiwaniu leków na powszechnie wystêpu-
j¹ce schorzenia, jednak w przypadku chorób rzadkich do chwili, gdy nie by³o prawnych 
udogodnieñ gwarantowanych ustaw¹ o lekach sierocych choroby rzadkie by³y s³abo po-
znane od strony patomechanizmu, choæ czêsto niektóre z nich by³y ju¿ opisane w literatu-
rze medycznej od dawna. W dalszych latach funkcjonowania przepisów o lekach sierocych 
okaza³o siê, ¿e dla wielu producentów wytwarzanie w³aœnie takich leków sta³o siê pod-
stawowym kierunkiem rozwoju danych firm daj¹cym du¿e zyski. Przez 7 lat funkcjo-
nowania w USA Orphan Drug Act okaza³o siê, ¿e g³ównie 3 leki przynosi³y kilkuset 
milionowe wp³ywy z ich sprzeda¿y, a by³y to erytropoetyna, hormon wzrostu i pentami-
dyna (lek stosowany w opanowywaniu zapalenia p³uc wywo³anego przez Pneumocystis 
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carini w przebiegu zaka¿enia wirusem HIV). Du¿e zyski zaczê³a przynosiæ tak¿e zydo-
wudyna z racji lawinowo wzrastaj¹cej liczby zaka¿onych wirusem HIV. Jednak zdecy-
dowana wiêkszoœæ leków sierocych wprowadzona w latach 80-tych i na pocz¹tku lat 90-
tych w USA przynosi³a niewielkie dochody jak np. lek PEG-ADA (handlowa nazwa 
Adagen). Lek ten wprowadzony by³ do leczenia ciê¿kiego zespo³u niedoboru odpornoœci 
immunologicznej SCID (Severe Combined Immunodeficiency Disease). W pierwszych 
latach lek stosowano u kilkudziesiêciorga dzieci na œwiecie. Na opracowanie leku firma 
ENZON wyda³a 2,5 miliona dolarów. Rocznie firma ENZON otrzymywa³a oko³o 60000 
dolarów ze sprzeda¿y leku, a zatem potrzeba by³o oko³o 40 lat na zwrot inwestycji. 
W póŸniejszym czasie pojawia³y siê kolejne dzieci na œwiecie potrzebuj¹ce tego leku. Do 
2010 roku lek PEG-ADA zastosowano jedynie u oko³o 150 pacjentów, co nie daje takich 
szans na zwrot wydanych œrodków, nie mówi¹c ju¿ o zyskach, jak chocia¿by w przy-
padku wspomnianych wczeœniej erytropoetynie czy hormonie wzrostu. Poza tym nie-
które leki po wygaœniêciu okresu ochrony sprzeda¿y i utracie statusu leku sierocego 
zaczynaj¹ byæ stosowane w wielu innych chorobach lub nawet przestaj¹ byæ lekami 
i mog¹ mieæ zastosowanie w innej dziedzinie. Daje to mo¿liwoœæ generowania du¿ych 
dochodów producentom. Doskona³ym przyk³adem jest toksyna botulinowa, która jako 
lek sierocy do leczenia zeza i przykurczu powiek nie by³a zbyt dochodowa. W póŸ-
niejszym czasie, gdy toksyna botulinowa straci³a przywileje leku sierocego rozpoczê³a 
siê jej wielka kariera w kosmetologii, a co za tym idzie przynosiæ zaczê³a ona milionowe 
zyski firmie Allergan, a póŸniej tak¿e innym producentom po wygaœniêciu praw paten-
towych. Wynika z tego, ¿e jedne leki sieroce przynosz¹ spore zyski firmom farmaceu-
tycznych inne zaœ nie przysparzaj¹ im takich profitów. Nale¿y zwróciæ uwagê na fakt, ¿e 
nie zawsze jest tak, ¿e lek sierocy to ca³kiem nowa substancja, nad któr¹ pracuje ca³y 
sztab naukowców. Znany od staro¿ytnoœci arszenik, czyli trójtlenek arsenu (As2O3) 
zyska³ tak¿e status leku sierocego w 2000 roku w USA. Tlenek arsenu to w stosunku do 
trójtlenku arsenu leku wzglêdnie tani zwi¹zek (cena 1 g to oko³o 1000 z³). Arszenik pod 
nazw¹ Trisenox, jako lek sierocy zosta³ wprowadzony do leczenia ostrej bia³aczki 
promielocytowej w 2000 roku. Cena 1 opakowania leku Trisenox w Polsce wynosi ponad 
15500 z³. Opakowanie zawiera 10 ampu³ek po 10 ml o stê¿eniu 1 mg/ml, co daje 100 mg 
trójtlenku arsenu w 1 opakowaniu w cenie ponad 15500 z³. A zatem 1 g arszeniku 
zawartego w leku kosztuje ponad 155000 z³ zaœ 1 g arszeniku, jako odczynnika w sklepie 
z odczynnikami jedynie oko³o 1000 z³. To pokazuje jak drastycznie zmienia siê cena tak 
prostego i znanego od setek lat zwi¹zku chemicznego, gdy staje siê lekiem. Wynika to 
przede wszystkim z kosztownych prac badawczych laboratoryjnych i klinicznych, które 
udowodni³y skutecznoœæ i bezpieczeñstwo stosowania arszeniku w leczeniu bia³aczki 
promielocytowej. S¹ te¿ leki, które pierwotnie nie by³y wprowadzane na rynek far-
maceutyczny z zamiarem leczenia chorób rzadkich. Sztandarowym przyk³adem jest 
sildenafil, który wprowadzono w 1998 roku do leczenia zaburzeñ erekcji u mê¿czyzn. 
PóŸniejsze badania pozwoli³y wykazaæ, ¿e sildenafil ma te¿ inne ciekawe i u¿yteczne 
w³aœciwoœci, które mo¿na wykorzystaæ w leczeniu nadciœnienia p³ucnego u doros³ych 
i u dzieci. Lek ten zarejestrowano, jako lek sierocy w 2005 roku pod nazw¹ Revatio 
firmy Pfizer. Podobna sytuacja mia³a miejsce z innym inhibitorem fosfodiesterazy ty-
pu 5 tadalafilem, który pierwotnie stosowany by³ tylkow leczeniu zaburzeñ erekcji 
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u mê¿czyzn, a w 2008 roku zyska³ status leku sierocego pod nazw¹ Adcirca firmy Eli 
Lilly w leczeniu nadciœnienia p³ucnego. Oczywiœcie ceny sildenafilu i tadalafilu, jako 
leków sierocych s¹ znacznie wy¿sze ni¿ ich ceny w pierwotnym nie sierocym przezna-
czeniu.

Podsumowanie

Ponad 30 lat minê³o, od kiedy systemy prawne na œwiecie po raz pierwszy zaczê³y 
zwracaæ uwagê na problem istnienia chorób rzadkich i braku leków do ich leczenia. Na 
przestrzeni tego czasu okaza³o siê, ¿e chorób rzadkich s¹ tysi¹ce. Zdecydowana wiêk-
szoœæ to choroby wynikaj¹ce z trwa³ych zaburzeñ genetycznych, których leczenie polega 
na zastosowaniu np. zastêpczej enzymoterapii w chorobach spichrzeniowych lub te¿ 
zastosowanie inhibitora nieprawid³owo dzia³aj¹cego enzymu powsta³ego w wyniku 
translokacji genów, czego przyk³adem jest lek imatynib. Najczêœciej leczenie lekami sie-
rocymi nie umo¿liwia ca³kowitego wyleczenia, ale daje mo¿liwoœæ modyfikacji przebie-
gu choroby, co znacznie poprawia stan chorego i przy zachowaniu pewnych obostrzeñ 
umo¿liwia w niektórych przypadkach w miarê normalne ¿ycie. Rozwój nauki w po³¹cze-
niu z korzystnymi uwarunkowaniami ustawowymi pozwoli³y firmom farmaceutycznym 
na wprowadzenie wielu leków do leczenia rzadkich chorób. Ponadto prace nad ustawami 
o lekach sierocych w USA, w Unii Europejskiej oraz w innych krajach a nastêpnie ich 
funkcjonowanie by³o szeroko komentowane i wyraŸnie dostrzegane przez media. Wszystko 
to kszta³towa³o i nadal kszta³tuje coraz wiêksz¹ œwiadomoœæ i wiedzê o chorobach rzad-
kich w spo³eczeñstwach, w których takie ustawy zosta³y wprowadzone. Co roku w wielu 
krajach organizowane s¹ liczne konferencje naukowe dotycz¹ce badañ nad poznawaniem 
mechanizmów opisywanych kolejnych chorób rzadkich oraz prowadzonych badañ nad 
lekami sierocymi. Równie¿ odbywaj¹ siê spotkania chorych i ich rodzin oraz opiekunów 
zrzeszonych w organizacjach skupiaj¹cych wszystkich, których dotyczy problem rzadkich 
chorób, co umo¿liwia wymianê doœwiadczeñ i obserwacji. Wszystkie te lata, gdy zaczêto 
zwracaæ uwagê na istnienie chorych, którymi nikt wczeœniej siê nie zajmowa³ zmieni³ 
wiele w ich postrzeganiu i znacznie poprawi³ ich sytuacje nierzadko daj¹c im kolejne lata 
¿ycia dziêki zastosowaniu leków sierocych. Pomimo wielu problemów z dostêpnoœci¹ do 
leków na choroby rzadkie, co wynika g³ównie z ceny tych¿e leków setki tysiêcy chorych 
na ca³ym œwiecie mia³o i ma mo¿liwoœæ poprawy swojej sytuacji zdrowotnej. Jedno jest 
pewne, uczyniono milowy krok w medycynie i nie by³by on mo¿liwy gdyby nie Henry 
Waxman i organizacja NORD, od których wszystko siê zaczê³o na pocz¹tku lat 80-tych 
w Stanach Zjednoczonych. Jednak przed nauk¹, firmami farmaceutycznymi, a byæ mo¿e 
tak¿e przed ustawodawcami jeszcze du¿o pracy, aby odmieniæ po³o¿enie tych chorych, 
dla których nadal nie ma leków na ich choroby rzadkie, a tak¿e dla tych chorych, dla któ-
rych leki ju¿ s¹, ale s¹ one trudno osi¹galne ze wzglêdu na cenê.
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