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  Od momentu narodzin pomysłu 

utworzenia czasopisma, które 

miałoby zintegrować środowisko 

studentów nauk medycznych (i nie 

tylko studentów), do momentu 

wydania pierwszego numeru upłynął 

ponad rok. Był to okres intensywnej 

pracy, wielu rozmów i negocjacji, 

które zaowocowały powstaniem 

prawdopodobnie jedynego takiego 

tworu o randze ogólnopolskiej. 

Chociaż udało nam się osiągnąć tak wiele to jednak nadchodzące miesiące pokażą  

czy idea, przyświecająca przy dotychczasowych pracach, jest możliwa do zrealizowania 

w życiu codziennym. Z pewnością możecie spodziewać się wielu nadchodzących 

wydarzeń - zarówno wspieranych, jak i organizowanych przez nasz zespół. 

 Numer ten poświęcony jest w dużej mierze ogólno pojętej odporności 

organizmu oraz antybiotykoterapii i zagrożeń, które niesie. Będziecie mogli 

też dowiedzieć się jakie zastosowanie ma cytometria, czym jest IBS oraz 

odświeżyć swoje wiadomości o boreliozie. Naturalną koleją rzeczy w drugiej 

części czasopisma odnajdziecie podstawowe informacje o organizacjach 

studenckich, których wkład w powstanie „Lege Artis” był (i jest) nieoceniony.

 Pozostaje mi jedynie podziękować wszystkim, którzy pomagali oraz zaprosić Was 

do  wnikliwej lektury i życzyć Wam powodzenia w semestrze letnim. 

Do następnego numeru!
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Odkrycie Fleminga pierwszego antybiotyku zre-
wolucjonizowało leczenie współczesnej medy-
cyny. Antybiotyki dawały nadzieje na zmniejsze-
nie śmiertelności poprzez poprawę skuteczności 
leczenia. Jednak nieoczekiwany wzrost oporno-
ści spowodował nie tylko poszukiwanie nowych 
substancji o działaniu bakteriostatycznym i bak-
teriobójczym, ale też odkrycie mechanizmów 
determinujących aktywność przeciwbakteryjną. 
W XXI wieku największą uwagę przywiązuję się 
do ograniczenia stosowania antybiotyków tyl-
ko do sytuacji wymagających użycia tego typu 
substancji. W naszym kraju wciąż uaktualniane 
są rekomendacje odnośnie wykorzystywania 
tych medykamentów, aby dostosować je eu-
ropejskich standardów. Jednak polscy lekarze  
są niejednokrotnie zmuszeni są do empirycz-
nego zastosowania leczenia ponieważ dobór 
farmakoterapii pacjenta opiera się głównie  
na wywiadzie i intuicji lekarza. Budowanie świa-
domości pacjenta, aby nie przerywał leczenia  
po kilku dniach poprawy oraz unikanie  
samoleczenia w tym zakresie jest skła-
dową pracy kilku zawodów medycz-
nych w tym lekarza i farmaceuty [1]. 
 

AMOKSYCYLINA
Amoksycylina należy do najpopularniejszych 

antybiotyków ß-laktamowych w zakażeniach 
bakteryjnych ze względu na spektrum działania i 
bezpieczeństwo stosowania. Od 25 lat jest anty-
biotykiem I rzutu stosowanym w zapaleniu ucha 
środkowego, bakteryjnego ostrego zapalenia 
jam nosowych i zatok przynosowych [1,2]. Anty-
biotykoterapia skraca czas wysięku z ucha oraz 
zwiększa skuteczność leczenia [3].

Rekomendowane dawki tego antybiotyku 
od 1,5g do 2,0g powyżej 40kg m.c, co 12 go-

dzin. Natomiast u dzieci  
poniżej 40 kg masy cia-
ła 75-90mg/na kg m.c.  
Czas leczenia u dzieci  
poniżej 2 roku życia powinien 10 dni, u starszych 
dzieci i dorosłych 5 dni. W przypadku braku re-
akcji lub powrotu zakażenia należy dołączyć 
kwas klawulanowy lub zastosować alternatywę 
w postaci cefalosporyn (cefuroksym). Natych-
miastowa alergia lub reakcja nadwrażliwości 
na antybiotyki ß-laktamowe jest wskazaniem  
do zastosowania makrolidów w postaci  
klarytromycyny lub fluorochinolonów (lewo-
floksacyna lub moksyfloksacyna). U niemowląt 
między 3 tyg. a 3 miesiącem w pozaszpitalnym 
zakażeniu płuc stosuje się również amoksycykli-
nę z inhibitorem ß-laktamazy – kwasem klawu-
lanowym, jednak dawkowanie zwiększa się do 
3-4 dziennie (o 6-8 godzin). W ciężkich zakaże-
niach pneumokokowych zaleca się leczenie sko-
jarzone amoksycykliny z innym antybiotykiem 
– makrolidem [1]. Niepokojącym zjawiskiem jest 
pojawienie się szczepów o obniżonej wrażliwości  
na amoksycyklinę. W Polsce coraz częściej obser-
wuje się to zjawisko [4]. Brak wrażliwości na azy-
tromycynę potwierdza nieskuteczność azalidów  
w leczeniu zakażeń bakteryjnych [5]. Inaczej jest  
w przypadku amoksycykliny, ponieważ zwięk-
szenie dawki tego antybiotyku skutkuje zwięk-
szeniem wrażliwości na ten antybiotyk w przy-
padku Streptococcus Pneumoniae [6]. Leczenie 
Staphyloccus aureus jest utrudnione ze wzglę-
du na fakt, iż bakterie wytwarzają penicylinazy 
[7]. Stosowanie małych dawek amoksycykliny  
w ostrym paciorkowcowym zapaleniu gardła  
lub migdałków (40mg/kg m.c/dobę lub 1,5g/
dobę u dorosłych) jest wystarczające do era-
dykacji bakterii i zapobieganiu ponownemu 

Amoksycylina, azytromycyna i klindamycyna 
w	leczeniu	zakażeń	układu	oddechowego
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nadkażeniu gardła oraz zmniejszeniu ryzy-
ka hospitalizacji [8]. Amoksycyklina należy  
do grupy antybiotyków najszerzej stosowanych 
w leczeniu ostrym zapaleniu ucha środkowego 
[9]. W przypadku stwierdzenia później reakcji 
nadwrażliwości na ten antybiotyk należy za-
stosować cefalosporyny natomiast natychmia-
stowa reakcja nadwrażliwości jest wskazaniem  
do zastosowania makrolidów [10]. Dobra tole-
rancja amoksycykliny z kwasem klawulanowym 
skutkuje zmniejszeniem skutków ubocznych,  
co przemawia za rozważeniem tego rozwiązania 
[6, 11]. Udowodniono bezpieczeństwo stosowa-
nia u hospitalizowanych dzieci w wieku od 3 mies.  
do 5 lat w przypadku zapalenia płuc. Lekiem 
pierwszego rzutu w przypadku zakażenia Strep-
toccus pneumoniae i Haemophillus influenzae  
są antybiotyki ß-laktamowe głównie amoksycy-
klina. W ciężkich zakażeniach należy zastosować 
antybiotyki ß-laktamowe z makrolidem w lecze-
niu skojarzonym. Amoksycyklina należy do an-
tybiotyków, których skuteczność jest udowod-
niona w leczeniu pozaszpitalnego zapalenia płuc  
zarówno w zakażeniu pneumokokami i gronkow-
cami. Jednak należy rozważyć tez inne możliwości 
szczególnie w leczeniu ciężkich zakażeń [12, 13].  
Wykazano, na podstawie danych farmakokine-
tycznych i farmakodynamicznych skuteczność 
amoksyckliny wobec pneumokoków w badaniach 
z randomizacją oraz metaanalizach [14]. Pacjen-
ci dorośli w leczeniu pierwszego rzutu zakażenia 
Streptoccocus pneumoniae powinni mieć poda-
waną amoksycyklinę 3x1g doustnie. Klinicznie  
u pacjentów z mukowiscydozą z tendencją  
do występowania zakażeń Pseudomonas  
aeruginosa można zastosować amoksycyklinę 
w kombinacji z kwasem klawulanowym i cypro-
floklacyną [15].

Po podaniu doustnym wchłania się w 83%, 
osiągając stężenie maksymalne w surowicy  
po około 1 godzinie podania. Okres biologiczne-
go półtrwania wynosi 0,9 – 1,5 godziny, z kolei  
u pacjentów z niewydolnością nerek 12 - 16 go-
dzin; u chorych hemodializowanych 2,5 – 5,0 
godzin. Dobrze penetruje do moczu, żółci, płynu 
stawowego, opłucnowego, otrzewnowego, owo-
dniowego, krwi pępowinowej a także umiarko-
wanym stopniu penetruje do płynu mózgowo– 

rdzeniowego. Jednak nie może być wykorzystana  
w zapaleniu opon mózgowych, ponieważ w tym 
przypadku źle przenika do płynu mózgowo- 
rdzeniowego. Z kolei z białkami surowicy wiąże 
się w 17%. Antybiotyk jest wydalany przez nerki 
w postaci niezmienionej w ok. 70 % oraz usu-
wany w czasie hemodializy. Nie jest eliminowany  
w czasie dializy otrzewnowej [16]. 

Ambroksol stosowany z amoksyckliną (i in-
nymi antybiotykami ß-laktamowymi) zwiększa 
jej stężenie w surowicy i nasila jej działanie.  
Podobnie działa bromheksyna zwiększa pene-
trację antybiotyku do śluzu [17]. Inny mukoli-
tyk i mukokinetyk – erdosteina zwiększa stęże-
nie amoksycykliny [18]. Zmniejsza skuteczność 
środków antykoncepcyjnych, dlatego pod-
czas stosowania antybiotykoterapii oraz 7 dni  
po skończeniu leczenia należy stosować dodat-
kową metodę antykoncepcji [19]. Probenecyd  
z amoksycyliną opóźnia jej wydalanie przez ka-
naliki nerkowe, co powoduje wzrost jej średniego 
stężenia oraz wydłużenie okresu półtrwania an-
tybiotyku w surowicy krwi, co może być istotne 
u osób z niewydolnością nerkową [20]. Leczenie 
skojarzone z chloramfenikolem, erytromycyną 
czy sulfonamidami nie ma klinicznego uzasad-
nienia, ponieważ zmniejsza jej stężenie. U osób 
z zaburzeniami krzepliwości i przyjmujących leki 
przeciwzakrzepowe (w tym warfarynę i aceno-
kumarol) należy kontrolować czas protrombino-
wy, gdyż antybiotyk ma tendencję do hamowania 
procesu krzepnięcia. Jednoczesne stosowanie 
allopurynolu nie jest zalecane, gdyż może sprzy-
jać wystąpieniu skórnych reakcji alergicznych 
[21]. Jednocześnie zwiększa toksyczność meto-
treksatu, co może być istotne u osób przewlekle 
przyjmujących ten lek. Ze względu na farmako-
kinetykę metotreksatu należy podczas kuracji 
zmniejszyć dawkę tego leku lub zastosować inny 
rodzaj antybiotyku [22]. U pacjentów z niewydol-
nością wątroby oraz z przebytą żółtaczką nale-
ży zachować ostrożność, ponieważ w skrajnych 
przypadkach stwierdzono zgony u osób przyj-
mujących ten antybiotyk. Zaburzenia czynności 
wątroby zaobserwowano nawet po zakończeniu 
leczenia antybiotykiem zazwyczaj przemijające. 
Może dodatnie fałszować test Coombsa, wyniki 
badań laboratoryjnych na glukozę oraz w kie-
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runku na nosicielstwo na drożdżaki Aspergillus. 
Ze względu na ryzyko wytrącenia kryształków 
amoksycykliny podczas leczenia należy przyj-
mować dużą ilość płynów.  U pacjentów z nie-
wydolnością nerek mogą pojawić się drgawki 
czy nadpobudliwość ruchowa. Ryzyko wysypki 
zwiększa się u osób z mononukleozą zakaźną. 
Jednym z najczęstszych działań niepożądanych 
są nudności i wymioty oraz biegunka, co wiąże 
się z zapaleniem jelita grubego. Nie wykazuje in-
terakcji z pokarmem można stosować na czczo 
lub z posiłkiem. [23]

AZYTROMYCYNA
W ostatnich latach wzrasta znaczenie azy-

tromycyny ze względu na właściwości far-
makokinetyczne – długi okres półtrwania  
oraz farmakodynamiczne – szerokie spektrum 
działania. Jednak oporność bakterii na erytro-
mycynę oznacza brak wrażliwości na inne ma-
krolidy w tym azytromycynę i klarytomycynę. 
W przeciwieństwie do ß-laktamów mechanizm 
makrolidów polega na wewnątrzkomórkowym 
wiązaniu rybosomu podjednostki 50S, co ha-
muje wzrost łańcucha peptydowego i rozwój 
bakterii. Azytromycyna należy do bardziej no-
woczesnych antybiotyków ze względu na lep-
szą tolerancję. Ze względu na duże stężenie  
w tkankach można skrócić czas leczenia do na-
wet 3 dni a przypadku zakażenia dróg moczo-
wych chlamydią do pojedynczej dawki [24].

Staphyloccocus aureus jest zazwyczaj wraż-
liwy na azytromycynę natomiast metycy-
linooporne szczepy są zazwyczaj oporne  
na ten antybiotyk. Paciorkowce są zróżnicowane  
pod względem wrażliwości na makrolidy.  
W Europie i Japonii selekcjonuje coraz wię-
cej szczepów opornych na te antybiotyki.  
W przypadku S. pneumoniae obserwowano opor-
ność krzyżową w stosunku do klarytromycyny  
i azytromycyny. Ta ostatnia charakteryzuje się 
większą skutecznością w stosunku do Haemo-
phillus influenzae w porównaniu do innych ma-
krolidów. Wykazuje dużą skuteczność w lecze-
niu atypowych zakażeń układu oddechowego 
M. pneumoniae, C. pneumoniae oraz Legionella 
spp. [25]. Można ją stosować w leczeniu skoja-
rzonym z amoksycykliną poszerzając spektrum 

działania o bakterie atypowe. Jednak w badaniu 
porównawczym 3-dniową kurację azytromycy-
ną i 10-dniową amoksycykliną z kwasem kla-
wulanowym w przewlekłym zapaleniu oskrzeli 
lub poza szpitalnym zapaleniu płuc osiągnięto 
porównywalną skuteczność [26]. Przemawia  
to za stosowaniem azytromycyny – krótszy czas 
leczenia zwiększa compliance. Podobne wnio-
ski wyciągnięto podczas leczenia zapalenia za-
tok przynosowych. W przypadku zakażania pa-
ciorkowcem w górnych drogach oddechowych  
w badaniu porównawczym miedzy azytromy-
cyną i penicyliną osiągniętą taką samą skutecz-
ność kliniczną.  Jednak eradykacja bakterii była 
większa na korzyść penicyliny. Wcześniej wyklu-
czono szczepy oporne na makrolidy [27]. Dożyl-
ne preparaty azytromycyny można stosować  
w pozaszpitalnym zakażeniu bakteriami aty-
powymi płuc od łagodnej do ciężkiej postaci, 
następnie w leczeniu sekwencyjnym podawać 
preparaty doustne. Jednak u osób z wieloma 
chorobami współistniejącymi należy unikać do-
żylnego podawania tego antybiotyku. Azytromy-
cyna nie wykazuje embriotoksycznego działania 
na płód na podstawie badań na zwierzętach. 
Należy do kategorii leków B.W porównaniu  
do erytromycyny posiada 15-członowy pierścień 
z azotem zamiast węgla w pozycji 9 zapewnia  
to szybszą penetracje przez błonę zewnętrz-
ną do komórek bakterii Gram-ujemnych oraz 
zwiększenie stabilności w środowisku kwaśnym. 
Z powodu częstych skutków ubocznych po ery-
tromycynie oraz krótkiego okresu półtrwania 
tego antybiotyku wprowadzono do lecznictwa 
azytromycynę [24]. 

W badaniu porównującym efektywność oraz 
profil działań niepożądanych azytromycyny  
i amoksycyliny w terapii zakażenia Chlamydia 
trachomatis u kobiet w ciąży, wykazano lepszą 
tolerancję antybiotyku ß-laktamowego [42]. 
Przeprowadzona przez Pitsouni [41] metanaliza 
obejmująca porównanie azytromycyny, erytro-
mycyny i amoksycyliny w leczeniu zakażenia 
Chlamydia trachomatis w okresie ciąży, wykaza-
ła podobną efektywność trzech analizowanych 
antybiotyków, lecz mniej działań niepożądanych 
w przypadku terapii azytromycyną [28]. Analo-
giczne badanie Rahangdale [29] (azytromycynya 
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vs. amoksycylina vs. erytromycyna) wskazuje 
na wyższą skuteczność azalidu (97% vs. 95% 
vs 64%). Azytromycyna w niewielkim stopniu 
przenika prze łożysko ok. 2,6%. Należy do anty-
biotyków stosowanych z wyboru u kobiet w cią-
ży. W przypadku karmienia piersią i antybiotyko-
terapii zaleca się przerwanie karmienia na czas 
trwania leczenia oraz 2 dni po jej zakończeniu.  
Ze względu na ryzyko wystąpienia zawrotów gło-
wy lub drgawek należy nie prowadzić pojazdów 
mechanicznych podczas leczenia azytromycyną 
[30]. W zakażeniach górnych i dolnych dróg od-
dechowych, w leczeniu paciorkowcowego zapa-
lenia gardła, zapaleniu ucha środkowego, zaka-
żeniach skóry i tkanek miękkich całkowita dawka 
wynosi 30 mg/kg mc., czyli 10 mg/kg mc. raz  
na dobę przez 3 dni. W leczeniu rumienia wędru-
jącego całkowita dawka wynosi 60 mg/kg mc. 
podawana w następujący sposób: 20 mg/kg mc. 
pierwszego dnia terapii, następnie 10 mg/kg mc. 
raz na dobę od 2. do 5. dnia leczenia.  Azytromy-
cyna słabo wchłania się z układu pokarmowego, 
jej wchłanianie hamują węglowodany. Zaleca się 
przyjmowanie godzinę przed posiłkiem lub dwie 
godziny po posiłku [24].

Podczas kuracji makrolidami należy zwrócić  
na ryzyko arytmii podczas jednoczesnego 
stosowania leków, które wykazują potencjał 
proarytmiczny (amiodaron, dronedaron, sotalol,  
bretylium, ibutylid, dofetylid, azymilid i tedisa-
mil) oraz – chinidyna, prokainamid, dizopiramid  
(nie są dostępne w Polsce) i cizapridem, terfe-
nadyną. Podczas leczenia innymi antybiotykami 
makrolidowymi obserwowano wydłużenie ser-
cowej repolaryzacji i odstępu QT, wskazujące  
na ryzyko wystąpienia zaburzeń rytmu i torsa-
des de pointes. Należy zwrócić uwagę również 
na bradykardię oraz ciężką niewydolność serca.

Makrolidy ograniczają metabolizm glikozy-
dów nasercowych - digoksyny w przewodzie 
pokarmowym [31]. Leki zobojętniające sok żo-
łądkowy zmniejszają biodostępność makrolidów  
z przewodu pokarmowego.  Azytromycyna nie 
powoduje interakcji pomiędzy lekami, które są 
metabolizowane są przez cytochrom P-450,  
co utrudniało leczenie w przypadku pozostałych 
makrolidów. Erytromycyna i inne makrolidy 
powodują interakcję z teofiliną, karbamazepi-

ną, warfaryną czy cyklosporyną. W przypadku 
azytromycyny zaleca się zachowanie ostrożno-
ści u pacjenta stosującego te leki. Stosowanie 
leków przeciwwirusowych nelfinawiru i zidowu-
dyny równocześnie z azytromycyną podwyż-
sza stężenie czynnych metabolitów tych leków 
[32]. Podobnie jak w przypadku antybiotyków 
ß-laktamowych dochodzi do interakcji z doust-
nymi lekami przeciwzakrzepowymi pochodnymi 
kumaryny. Jednoczesne stosowanie ergotaminy 
i jej pochodnych z tym antybiotykiem prowadzi 
do zatrucia sporyszem [31,32,33].

Najczęstszych działań niepożądanych należą 
zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego 
nudności, wymioty, zaburzenia węchu i sma-
ku, zaburzenia perystaltyki. Bóle stawów czy 
zapalenie pochwy także należą do częstych 
skutków tej antybiotykoterapii. Może dochodzić  
do poważnych zaburzeń narządowych wątroby, 
trzustki i nerek [31].

KLINDAMYCYNA
Klindamycyna to półsyntetyczny linkozamid  

o mechanizmie podobnym do makrolidów –  
hamuje proces elongancji łańcucha polipepty-
dowego, co w konsekwencji hamuje syntezę  
białek. Stosuje się ją w zakażeniu beztlenowcami 
w tym Bacterioides. In vitro spektrum działania 
obejmuje paciorkowce, gronkowce, pneumoko-
ki większość bakterii beztlenowych, Chlamydie 
trichomatis oraz niektóre pierwotniaki. Nie ma 
jednak aktywności wobec enterokoków czy tle-
nowych Gram-ujemnych. Odgrywa rolę w lecze-
niu infekcji leczeniu głowy i szyi, układu odde-
chowego, kości, tkanki miękkiej, bólu brzucha, 
miednicy. Ze względu na podobny mechanizm  
i miejsce uchwytu wykazuje oporność krzyżową 
z makrolidami. Z powodu hamowania syntezy 
białek wywiera długotrwały efekt poantybioty-
kowy [33]. To może zmniejszyć produkcję toksyn 
bakteryjnych oraz zwiększa fagocytozę nawet 
poniżej minimalnego stężenia hamującego. Klin-
damycyna wykazuje właściwości immunomodu-
lujące poprzez redukcję lipopolisacharydu (LPS), 
TNF-alfa oraz IL-1, co jest istotne w przypadku 
bakterii Gram-ujemnych, wobec których nie wy-
kazuje aktywności. Ponadto redukuje adhezję.
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 Wchłania się w 90% z przewodu pokarmowe-
go osiągając wysokie stężenia w większości tka-
nek w tym tkankach kości, neutrofili i stawów. 
Osiąga wysokie stężenie w żółci, układzie kost-
no-stawowym, układzie oddechowym, moczu, 
gruczole krokowym. Większy poziom adsorp-
cji odnotowuje się u osób zakażanych wirusem 
HIV. Wyższe stężenia tego antybiotyku u osób 
z obniżoną odpornością mogą być spowodowa-
ne upośledzonym metabolizmem wątrobowym. 
Jest wydalana głównie z żółcią, dzięki czemu 
nie trzeba modyfikować dawki w niewydolno-
ści nerek [35]. Modyfikacja dawki jest zalecana  
w niewydolności wątroby lub nerek z towa-
rzyszącą niewydolnością wątroby. Okres pół-
trwania wynosi od 2 do 2,5 godziny, ale może 
być wydłużony do 8 do 12 godzin u pacjentów  
z ciężką niewydolnością wątroby. W dużym 
stopniu wiąże  się z białkami (90%). Należy do 
grupy antybiotyków, których aktywność zależy 
od czasu utrzymującego się powyżej minimalne-
go stężenia hamującego. Klindamycyna oraz jej 
metabolity wpływają na florę przewodu pokar-
mowego przez okres około dwóch tygodni po 
zakończeniu antybiotykoterapii [33]. Ta informa-
cja jest istotna dla rozwoju Clostridium difficale  
powodując zapalenie jelita grubego. Jest dostęp-
na w postaci tabletek doustnych (75 do 600 mg), 
wstrzyknięcia pozajelitowego (domięśniowo lub 
dożylnie), a także w preparatach do stosowa-
nia miejscowego i dopochwowego. U dorosłych 
i młodzieży w wieku powyżej 14 lat stosuje się 
klindamycynę w dawce od 600 mg do 1,8 g na 
dobę w 3 lub 4 dawkach podzielonych w ciągu 
doby. Konieczność zastosowania klindamycyny 
u dzieci w wieku do 14 lat, jest możliwa dzięki 
dostępności preparatów Dalacin® C o mniejszej 
zawartości substancji czynnej (kapsułki 75 mg, 
kapsułki 150 mg, granulat do sporządzania sy-
ropu 75 mg/5 ml oraz roztwór do wstrzykiwana 
i infuzji 150 mg/ml). W przypadku zakażeń wy-
wołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące 
leczenie należy kontynuować przez co najmniej 
10dni. Zakażenia tkanek miękkich powodowane 
przez gronkowce lub paciorkowce u osób uczu-
lonych na antybiotyki ß-laktamowe: doustnie: 
3 x 300-400 mg/dobę, u dzieci: 10-20 mg/kg/
dobę w 3 dawkach podzielonych. Preparaty do 

stosowania miejscowego obejmują 2% maści  
i 2% żel dopochwowy [33]. 

 Ten linkozamid można stosować, jako al-
ternatywę do makrolidów w przypadku zaka-
żenia Streptococcus pyogenes, z kolei w przy-
padku ciężkich zakażeń tymi przebiegających 
z wstrząsem toksycznym, można stosować  
w skojarzeniu z penicyliną. Terapia klindamycy-
ną jest skuteczna w zakażeniu ucha środkowego 
z potwierdzeniem Streptococcus pneumoniae 
[1]. Dobra aktywność wobec gronkowca złoci-
stego oraz dobra penetracja do komórek układu 
oddechowego powoduje, że klindamycyna jest 
standardem w ciężkich zakażeniach płuc [33].  
W pozaszpitalnym zachłystowym zapaleniu 
płuc stosuje się dożylnie w dawce 3 x 600 mg 
w skojarzeniu z fluorochinolonem lub ceftriak-
sonem. Antybiotyk nie wykazuje interakcji z po-
żywieniem – można przyjmować go z posiłkiem 
popijając szklanką wody [32]. Nie trzeba mo-
dyfikować dawki przy niewydolności wątroby  
i nerek jeśli jest dawkowana, co 8h. Jeśli chory 
podawany jest hemodializom nie jest konieczne 
podawanie leku po zabiegu [31]. 

 Klindamycynę z penicyliną należy stoso-
wać w ciężkich zakażeniach paciorkowcami i za-
każeniach tkanek miękkich. Przypadki tego typu 
zachorowań są na tyle rzadkie, aby wybierać 
tą kombinację z wyboru.  Klindamycyna rzadko 
jest lekiem I rzutu dla zarówno Gram-dodatnich 
i beztlenowych zakażeń, z wyjątkami ciężkiej pa-
ciorkowcowe zapalenie powięzi, stopy cukrzy-
cowej i beztlenowych infekcji płuc. Naukowcy 
klasyfikują klindamycynę, jako lek z wyboru  
w przypadku zakażenia jamy brzusznej i miednicy 
[33]. Niemniej jednak pozostaje cennym lekiem 
dla pacjentów alergicznych. Jest to szczególnie 
cenne dla pacjentów leczonych ambulatoryjnie, 
ale powinna być stosowana rozważnie z powo-
du jej związku z kolonizacją C. difficale i biegunek 
[1,31,33]. Klindamycyna jest alternatywą dla pe-
nicylin i cefalosporyn do leczenia infekcji skóry  
i tkanki miękkiej. W połączeniu z penicyliną sto-
suje się w ciężkich zakażeniach paciorkowcem 
grupy A i oraz w infekcji C. perfringens. Może być 
lekiem z wyboru w przypadku nawracającego 
paciorkowcowego zakażenia gardła i migdałków. 
Dobre wyniki osiąga się w leczeniu beztlenowych 
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infekcji płuc, w tym ropnia płuca, martwiczego i 
zachłystowego zapalenie płuc. Nie nadaje się do 
leczenia zapalenia opon mózgowych z powodu 
zbyt małego stężenia w płynie mózgowo-rdze-
niowym [33].

 Levine i inni uznali  klindamycynę i cypro-
floksacynę, jako dobre połączenie w leczeniu 
pozaszpitalnego zapalenia płuc [36]. Porówny-
wano klindamycynę i metronidazol u pacjen-
tów z udokumentowanym beztlenowej infekcji 
płuc stwierdzono, że lepsze efekty osiągnięto 
dzięki linkozamidom [37]. Badano połączenie 
klindamycyny z primachiną w leczeniu zapale-
niu płuc osiągnięte dobre wyniki, jednak należy 
zwrócić uwagę na toksyczność tego połączenia  
i zwiększone ryzyko działań niepożądanych [38]. 
Obserwuje intensywny wzrost szczepów opor-
nych na te antybiotyki dlatego są traktowane, 
jako rezerwowe [1]. Przenika przez łożysko a jej 
stężenie w płynie owodniowym wynosi 30%.  
Stosowanie klindamycyny u kobiet w ciąży nie 
wiązało się zwiększoną ilością wad wrodzonych 
w II i III trymestrze. Nie odnotowano stopnia bez-
pieczeństwa w przypadku stosowania tego an-
tybiotyku w pierwszym trymestrze [31]. Z uwagi 
na ryzyko zmiany flory bakteryjnej u dziecka nie 
zaleca się stosowania u matek karmiących. Jeśli 
to konieczne należy przerwać karmienie piersią 
przez okres leczenia [33]. 

 Do najczęstszych działań niepożądanych 
należy wysypka, uszkodzenie wątroby i biegun-
ki. Do uciążliwych skutków ubocznych to nudno-
ści, brak apetytu, wymioty, wzdęcia i metaliczny 
smak [39]. Łagodna do umiarkowanej odropo-
dobnej wysypka występuje nawet u 10% cho-
rych. Biegunka może być spowodowana nad-
każeniem Clostridium difficale, co jest związane  
z rzekomobłoniastym zapaleniem jelita grubego. 
Zwiększona częstość biegunki spowodowanej  
C. difficale, w trakcie i po kuracji klidamycyną 
jest kontrowersyjna [31]. 

Głównym ograniczeniem stosowania klinda-
mycyny jest powstawanie oporności oraz zapa-
lenia okrężnicy występujące nawet 2-3 tygodnie 
po zakończeniu kuracji [31,33,39]. W przypadku 
silnych biegunek należy lek bezwzględnie odsta-
wić i nie podawać leków hamujących perystalty-
kę. Ze względu na ryzyko powstania neutropenii, 

należy kontrolować morfologię 
Z powodu właściwości hamowania przekaź-

nictwa nerwowo-mięśniowego należy zachować 
ostrożność u osób z zaburzeniami przewodnic-
twa (miastenia, choroba Parkinsona, stwardnie-
nie rozsiane) [31].

Ze względu na te właściwości klindamycyna 
może wzmacniać działanie środków zwiotcza-
jących stosowanych w anestezjologii (np. eteru, 
tubokuraryny, halogenków pankuronium). Może 
to prowadzić do nieoczekiwanych, zagrażających 
życiu powikłań śródoperacyjnych [40]. Kwestio-
nowano skuteczność doustnych środków anty-
koncepcyjnych stosowanych jednocześnie z klin-
damycyną. Dlatego podobnie jak w przypadku 
innych antybiotyków należy stosować dodatko-
we metody antykoncepcji [19,31]. U pacjentów 
stosujących klindamycynę w skojarzeniu z an-
tagonistą witaminy K obserwowano zwiększone 
ryzyko krwawień wskutek wydłużonego czasu 
protrombinowego [31]. 

PODSUMOWANIE

Amoksycyklina, azytromycyna i klindamycy-
na odgrywają kluczowe znaczenie w leczeniu 
zakażeń układu oddechowego. Amoksycykli-
na ze względu na bezpieczeństwo stosowania 
jest powszechnie stosowanym antybiotykiem.  
Z powodu wytwarzania oporności bez bakte-
rii oraz reakcji nadwrażliwości na ß-laktamy 
wzrasta znaczenie makrolidów. Azytromycyna  
ma szerokie spektrum działania. Dzięki długie-
mu okresowi półtrwania może być stosowana 
raz na dobę [1]. Z kolei klindamycyna jest alter-
natywą w przypadku ciężkich zakażeń i powin-
na być stosowana, gdy potwierdzono obecność 
szczepów wrażliwych na ten antybiotyk [31,33]. 
Stosowanie antybiotyków jest związane z ryzy-
kiem działań niepożądanych – każdy z nich niesie 
ryzyko rozwoju rzekomobłoniastego zapalenia 
jelit. Brak uzasadnionego zastosowania antybio-
tyku niesie poważne konsekwencje – narastanie 
oporności, wielonarządowe zakażenia drożdża-
kami [1].
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 Ciągły rozwój techniki owocuje powstawaniem 
coraz to doskonalszych metod diagnostycznych. 
Jedną z nich jest cytometria przepływowa. 
Szeroka gama zastosowań, sprawia,  
że metoda ta stwarza nowe możliwości zarówno 
dla diagnostów laboratoryjnych, jak i dużej 
grupy lekarzy specjalistów tj. hematologów, 
onkologów, transplantologów, alergologów.

 
 

Czym jest cytometria?

 Najprościej - metodą pomiaru parametrów  
komórek podczas ich przepływu w strumieniu 
cieczy. Technika ta pozwala zarówno ilościowo 
jak i jakościowo ocenić właściwości fizyczne  
i biologiczne komórek. Wyniki uzyskuje się dzięki 
zjawisku rozproszenia światła lasera o określo-
nej długości fali przez komórki, wskutek czego 
możliwe jest określenie ich względnej wielkości 
(FSC – ang. forward scatter) i złożoności budo-
wy wewnętrznej (m. in. obecności ziarnistości) 
(SSC – ang. side scatter) [1, 2]. Pomiar fluore-
scencji barwników (fluorochromów) sprzężo-
nych ze swoistymi przeciwciałami monoklonal-
nymi, pozwala z kolei na określenie ekspresji 
charakterystycznych antygenów na powierzchni 
bądź wewnątrz komórek i na tej podstawie za-
kwalifikowanie ich do poszczególnych subpo-
pulacji (ocena immunofenotypu) [3]. Przewaga  
tej metody diagnostycznej nad innymi dostępny-
mi metodami wynika z możliwości analizy jedno-
cześnie wielu różnych parametrów dużej liczby  
komórek, w stosunkowo krótkim czasie [1].  
Kolejną zaletą jest możliwość oceny każdej,  
pojedynczej komórki lub jej fragmentu zamiast 
uśrednienia wyniku z całej populacji badanej [4].
 

Zastosowanie w hematologii i onkologii

 Cytometria została wprowadzona jako udosko-
nalenie mikroskopii świetlnej, która pełni waż-
ną funkcję w hematologii. Ocena preparatów  
histologicznych lub cytologicznych, preparatów 
mikroskopowych z krwi obwodowej lub szpiku 
może wiązać się jednak z generowaniem błę-
dów wynikających z subiektywnej oceny oso-
by przeprowadzającej badanie. Uzyskany w ta-
kim przypadku wynik zależy od umiejętności,  
doświadczenia i wiedzy osoby oceniającej.  
Pomocnym narzędziem w takich przypadkach 
jest cytometria, która pozwala zarówno na oce-
nę jakościową i ilościową komórek w badanym 
materiale, co sprawia, że metoda ta jest bardziej 
czuła i pozwala na przeprowadzenie diagnostyki 
różnicowej, która w przypadku wielu nowotwo-
rów wywodzących się z układu krwiotwórczego 
(szczególnie białaczek) może być w niektórych 
przypadkach utrudniona lub nawet niemożliwa 
do przeprowadzenia tradycyjnymi metodami  
[1, 3].
 W hematologii, immunofenotypowaniu podda-
je się komórki każdego pacjenta z podejrzeniem 
ostrej białaczki szpikowej i limfoblastycznej, 
przewlekłej białaczki szpikowej, chłoniaka nie-
ziarniczego i zespołów mielodysplastycznych  
[1, 3-5]. Metoda pozwala na analizę etapów doj-
rzewania, dokładne różnicowanie poszczegól-
nych linii komórkowych i rozpoznanie stadiów 
różnicowania się poszczególnych populacji ko-
mórek hematopoetycznych, co umożliwia analizę 
dojrzałości komórek w obrębie badanej popula-
cji nowotworowej. Materiał badany może sta-
nowić krew pełna, wycinki z węzłów chłonnych 
czy szpik kostny. Otrzymane wyniki są pomocne  
nie tylko w diagnostyce różnicowej, ale także  
w ocenie czynników prognostycznych, opracowa-
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niu terapii personalizowanej, ocenie skuteczności 
leczenia i prognozowaniu czasu remisji choroby.  
W konsekwencji pacjenci ze zdiagnozowanym 
bardzo agresywnym przebiegiem choroby  
z wysokim stopniem zajęcia szpiku będą inaczej 
traktowani niż ci, u których przebieg choroby 
jest powolny. Kolejnym zastosowaniem cytome-
trii jest monitorowanie efektów terapii i potwier-
dzenie remisji choroby dzięki analizie obecności 
śladowych komórek rozrostowych (wykrywanie 
choroby resztkowej) [3, 4]. Technika ta znajdu-
je zastosowanie również w poszukiwaniu prze-
rzutujących komórek nowotworowych do krwi  
i/lub szpiku kostnego. Ocena potencjału prolife-
racyjnego poprzez badanie cyklu mitotycznego 
komórek nowotworowych może również wska-
zywać na tendencję do formowania się prze-
rzutów. Ponadto cytormetria jest też pomocna  
w wykrywaniu oporności wielolekowej u pacjen-
tów hematologicznych [1, 3].

Zastosowanie w immunologii

 Ważną funkcją cytometrii w medycznych la-
boratoriach diagnostycznych jest pomoc w dia-
gnostyce niedoborów odporności. Ze względu  
na wysoką czułość, wiarygodność i powtarzal-
ność badania cytometryczne wyparły badania 
histochemiczne i ułatwiły trafne postawienie 
diagnozy. Cytometria pozwala w tych przypad-
kach na ocenę ilościową poszczególnych subpo-
pulacji limfocytów na podstawie antygenów 
powierzchniowych CD (ang. cluster of differen-
tiation). Ocena odsetka komórek o określonym 
immunofenotypie jest oparta o swoiste przyłą-
czanie się przeciwciał monoklonalnych sprzężo-
nych z fluorochromem do receptorów obecnych 
na powierzchni komórek [3].
Istotne diagnostycznie jest oznaczenie wartości 
indeksu komórek CD4+/CD8+. Zmniejszenie war-
tości tego stosunku może sugerować obecność 
wtórnego niedoboru odporności wywołanego 
infekcją HIV, cechującego się niskim poziomem 
limfocytów T pomocniczych we krwi chorego 
[1,4,6]. Przydatność immunofenotypizacji, dzię-
ki której otrzymujemy dokładną ocenę odsetka 
poszczególnych subpopulacji limfocytów pod-
kreśla się również w diagnostyce ciężkich, zło-

żonych niedoborów odporności (SCID), pospoli-
tym zmiennym niedoborze odporności (CVID), 
zespole Brutona, zespole Nijgena, zespole  
Wiscotta-Aldricha [1,6,7]. Cytometria daje rów-
nież możliwość diagnostyki chorób wywołanych 
zaburzeniami fagocytozy tj. przewlekłej choro-
bie ziarniniakowej, zespole Chediaka-Higashiego. 
W takich przypadkach ocenie ilościowej pod-
daje się receptory CD11b i CD18 na powierzchni  
leukocytów [6]. Cytometria znalazła również 
zastosowanie w diagnostyce chorób autoimmu-
nizacyjnych (reumatoidalne zapalenie stawów, 
cukrzyca typu I, zespół Sjögrena) [4].

Potencjał w transplantologii

 W transplantologii metoda cytometrii jest 
wykorzystywana do oznaczania antygenów 
HLA (Human leukocyte antigens). Techni-
ka ta pozwala również na przedtransplanta-
cyjne oznaczenie alloprzeciwciał obecnych  
nawet w bardzo niskim mianie. Wykorzy-
stanie cytometrii do badań po przeszczepie  
umożliwia dostarczenie informacji o stanie ukła-
du immunologicznego i skuteczności terapii [8,9]. 

Nadzieje w alergologii

 Konieczność udoskonalenia metod diagno-
stycznych chorób alergicznych wynika nie tylko 
z ciągłego rozwoju tych schorzeń, ale również  
z problemów przy stosowaniu klasycznych ba-
dań. W wielu przypadkach nie można zastoso-
wać testów skórnych, np. u dzieci lub osób przyj-
mujących leki negatywizujące te badania. Innym 
problemem jest również występowanie rozbież-
ności pomiędzy wynikami testów a informacja-
mi z wywiadu przeprowadzonego przez lekarza. 
Możliwość zbadania próbki krwi in vivo z wyko-
rzystaniem cytometrii byłaby bardzo korzystna 
ze względu na bezpieczeństwo pacjenta i wyeli-
minowanie możliwości pojawienia się powikłań 
mogących potencjalnie wystąpić przy zastoso-
waniu podstawowych badań diagnostycznych. 
Obecnie naukowcy poszukują metody opartej  
na dokładnej identyfikacji bazofilów lub ozna-
czeniu optymalnego markera aktywacji.
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 W ostatnich latach podjęto wiele prób cytome-
trycznej oceny aktywacji granulocytów zasado-
chłonnych określając ekspresję cząstek CD63, 
CD203c, CD13, CD164, CD107a, CD107b. Jednak 
dotychczas nie udało się w pełni zoptymali-
zować i wystandaryzować tych metod. Prace 
dotyczą sprecyzowania optymalnego stężenia 
alergenu wywołującego aktywację bazofili oraz 
wskazania poziomu, powyżej którego przyjmu-
jemy aktywację za proces swoisty [2,4,10].

 Mimo, że wprowadzenie cytometrii wiąże się 
z koniecznością wdrożenia zaawansowanych 
technologii oraz jest obarczone wysokimi kosz-
tami, to cytometr przepływowy staje się nie-
zbędnym elementem coraz to większej licz-
by ośrodków specjalistycznych. Wyniki badań 
cytometrycznych w wielu przypadkach nie są 
wystarczające do pełnego rozpoznania cho-
rób, wskutek czego końcowa ocena koniecznie 
powinna być skorelowana z innymi badaniami. 
Jednakże metoda ta dopełnia i uszczegóławia 
diagnostykę oraz daje ogromne nadzieje na 
przyszłość ze względu na pojawienie się coraz 
większej ilości przeciwciał monoklonalnych do-
stępnych na rynku.
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Klebsiella pneumoniae NDM  
New Delhi czyli wielolekooporna superbakteria

Martyna Harnasz - analityka medyczna
Sprawdził: dr hab. n. med. Robert D. Wojtyczka

 New Delhi, dokładnie NDM-1 czyli New Delhi  
Metallo-ß-lactamase-1, to enzym z grupy metalo
-ß-laktamaz, który sprawia że bakterie uodparniają 
się na wiele antybiotyków [1, 2]. W ostatnim czasie 
bakteria, która kryje się pod tą nazwą, wywoła-
ła sporą panikę; nie tylko w polskich szpitalach, 
ale i na całym świecie.
 Bakteria została  wyizolowana w Europie po raz 
pierwszy przez brytyjskich naukowców u Szweda, 
który leczył się w Indiach; i stamtąd właśnie zosta-
ła zapożyczona jej nazwa. Wiele przesłanek wska-
zuje na to, że drobnoustroje „swoją ojczyznę” mają 
na subkontynencie indyjskim [1-4, 6, 7]. Medycyna 
w tychże regionach świata stoi na dosyć dobrym 
poziomie, dlatego coraz więcej osób decyduje 
się na leczenie w Indiach, Pakistanie i  Banglade-
szu. W głównej mierze pacjenci przyjeżdżają tam  
na zabiegi ratujące życie, na które niestety  
nie mogą liczyć w swoim kraju oraz na operacje 
plastyczne, których koszty bardzo często są tam  
niższe. Niestety, pomimo świetnie rozwiniętej  
medycyny, tamtejsze warunki sanitarne nale-
ży ocenić bardzo negatywnie. Warto także pod-
kreślić, że antybiotyki w tych regionach świata  
do marca 2014 roku były sprzedawane OTC i są 
bardzo tanie. To wszystko sprzyja niestety po-
wstawaniu wielolekoopornych mutantów, a „tu-
ryści medyczni” przenoszą je do najróżniejszych 
zakątków świata [4, 5, 7]. I tak właśnie stało się  
w Europie. 
 W Polsce bakteria pojawiła się po raz pierwszy 
w 2011 roku w Warszawie [2, 6] i już rok później  
w Poznaniu [2], a obecnie odnotowano również 

przypadki zachorowań w śląskich szpitalach.  
Zakażenia narastają lawinowo, a odwrócenie tego 
procesu będzie bardzo trudne [1]. Chorych przyby-
wa z każdym dniem, a nosicieli jest jeszcze więcej, 
ponieważ NDM są bardzo dobrze przystosowa-
ne do życia w układzie pokarmowym oraz mogą  
w nim przebywać przez kilka lat [2]. Nieświado-
mi nosicielstwa w wielu przypadkach stajemy 
się przyczyną nowych infekcji. Śmiertelne zaka-
żenia mają miejsce, gdy bakteria przedostaje się  
do układu moczowego, oddechowego, opon mó-
zgowo-rdzeniowych czy krwi, wywołując odpo-
wiednio zakażenie układu moczowego, zapalenie 
płuc, opon mózgowo-rdzeniowych bądź sepsę  
[5, 7]. Problem ten spędza sen z oczu niejednej 
osobie związanej ze środowiskiem medycznym  
na świecie.
 Klebsiella pneumoniae NDM to pałeczka zapa-
lenia płuc, bakteria jelitowa należąca do rodziny 
Enterobacteriaceae, nabyła jednak wyjątkową ce-
chę stając się bardzo niebezpiecznym patogenem. 
Warto nadmienić, że Enterobacteriaceae to grupa 
drobnoustrojów wchodząca m.in. w skład naszej 
flory fizjologicznej głównie przewodu pokarmo-
wego, jednakże wspomniany wcześniej szczep 
posiada gen, który koduje enzym sprawiający, 
że nieskuteczne okazują się nawet antybiotyki 
ostatniej szansy czyli karbapenemy [2, 6]. Obecnie 
nastąpił dramatyczny dla świata medycyny zwrot, 
o którym eksperci alarmowali już od dłuższego 
czasu, - nie mamy czym leczyć. Pacjentom pozo-
staje jedynie leczenie eksperymentalne, nadzieja, 
że organizm samodzielnie zdoła zwalczyć patogen 
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albo najgorszy scenariusz, - śmierć [3]. 
 Gen NDM-1 znajduje się na ruchomych elemen-
tach genetycznych tj. plazmidach, co czyni bakterię 
jeszcze bardziej niebezpieczną. Plazmidy znajdu-
ją się poza chromosomami i są zdolne do samo-
dzielnej replikacji, dzięki temu szczep może bardzo 
łatwo i skutecznie przekazywać gen oporności  
innym drobnoustrojom, w tym bardzo powszech-
nie występującej pałeczce okrężnicy - Escherichia 
coli [1, 3-5, 7]. 
 Bakterie szybko i bez przeszkód rozprzestrzenia-
ją się w środowisku szpitalnym, najczęściej przez 
bezpośredni kontakt, dlatego bardzo ważna jest 
izolacja chorego oraz przestrzeganie zasad regu-
larnego i dokładnego mycia rąk, a także higieny 
osobistej, nie tylko przez pacjentów ale i personel 
medyczny. Najbardziej narażone są osoby star-
sze, z obniżoną odpornością, cierpiące na choro-
by przewlekłe, długotrwale hospitalizowane oraz  
po zabiegach medycznych. 
 Bakterie NDM są odpowiedzialne nie tylko  
za ciężkie, trudne do wyleczenia zakażenia,  
lecz możemy także obserwować zjawisko  
tzw. kolonizacji przewodu pokarmowego.  
Nosicielstwa nie leczy się, jednakże na karcie  
informacyjnej chorego dokonywana jest adnotacja 
o stwierdzeniu takiego szczepu. Jest to ważna in-
formacja dla personelu szpitalnego, aby w przy-
padku wystąpienia objawów zakażenia wdrożyć 
odpowiednie procedury terapeutyczne [3]. Może 
także dojść do samozakażenia np. u pacjentów  
nosicieli poddawanych chemioterapii, jeżeli w jej 
trakcie nastąpi obniżenie odporności lub uszkodze-
nie nabłonka przewodu pokarmowego. 

 Objawy zakażenia Klebsiella pneumoniae NDM 
nie różnią się od objawów zakażenia bakterią po-
zbawioną tej cechy. Są to symptomy typowe dla  
infekcji bakteryjnej i narządu objętego procesem 
chorobowym. Różnice tkwią w trudności lecze-
nia oraz w postępowaniu z pacjentem zakażonym 
szczepem NDM. 
W związku z ekspansją superbakterii w listo-
padzie 2015 roku utworzono specjalny zespół  
ds. ograniczania rozprzestrzeniania się NDM  
na terenie szpitali na Mazowszu pod patronatem 
naukowym Konsultanta Krajowego w dziedzinie  
mikrobiologii lekarskiej. W skład zespołu weszli 
m.in. przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitar-
no-Epidemiologicznej. Grono ekspertów opracowa-
ło nowe strategie, w związku z czym laboratoria są  
zobligowane zgłaszać Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej wszystkie dodatnie wyniki  
badań w kierunku NDM, a tacy pacjenci muszą być 
bezwzględnie poddani izolacji. [1, 3]
 Każdego roku z powodu wielolekoopornych  
infekcji bakteryjnych w Unii Europejskiej umie-
ra ponad 25 tys. osób. WHO ostrzega, że tak źle  
z lekoopornością jeszcze nie było i podkreśla,  
że przyczyną tego stanu rzeczy jest nadużywanie 
antybiotyków oraz ich stosowanie niezgodnie z za-
leceniami, dlatego należy pamiętać, aby racjonal-
nie korzystać z dostępnych chemioterapeutyków, 
by nie powodować selekcji kolejnych lekoopornych 
mutantów. [3-6]
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Klindamycyna- zastosowanie w stomatologii a powikłania

 Antybiotyki to grupa leków, które mają różną  
budowę chemiczną. Ich cechą wspólną jest zdol-
ność do zabijania lub hamowania wzrostu drobno-
ustrojów. Dzięki tym właściwościom antybiotyki 
mają szerokie zastosowanie w medycynie – w tym  
także w stomatologii. 
 W teorii każdorazowe zastosowanie antybiotyku 
powinno być poprzedzone ustaleniem, jaki szczep 
bakterii wywołał chorobę i na jaki lek dana grupa 
drobnoustrojów będzie wrażliwa. Jednak w prak-
tyce lekarz dentysta najczęściej wdraża antybioty-
koterapię empirycznie. Powinien on zatem posia-
dać wiedzę na temat działania konkretnych grup 
antybiotyków, a także znać aktualne wytyczne do-
tyczące wdrażania antybiotykoterapii u pacjentów.
 Klindamycyna jest półsyntetycznym antybioty-
kiem z grupy linkozamidów. To chloropochodna 
naturalnego związku produkowanego przez bak-
terie Streptomyces lincolnensis – linkomycyny 
[1]. Antybiotyk ten dobrze przenika do większości  
tkanek – poza mózgiem. Nie pojawia się także w pły-
nie mózgowo-rdzeniowym. Dociera natomiast  
do ropni, gdzie jest wchłaniana i zatężana przez  
komórki żerne.
 Mechanizm działania klindamycyny polega na 
blokowaniu syntezy białek bakterii, dzięki wiąza-
niu z podjednostką 50S ich rybosomów [1]. Dzia-
ła zatem w tym samym miejscu co chloramfe-
nikol oraz makrolidy. Z tego względu związki te  
nie powinny być stosowane równocześnie – hamu-
ją kompetycyjnie swoją aktywność [2].
Spektrum działania klindamycyny obejmuje pa-
ciorkowce, gronkowce oraz pneumokoki. Na jej 
działanie podatne są także Bacteroides oraz inne 
beztlenowe pałeczki Gram-ujemne i laseczki Gram
-dodatnie – z wyjątkiem Clostridium difficile. Nato-
miast enterokoki i bakterie Gram-ujemne tlenowe 
są oporne ze względu na słabą przepuszczalność 
błony zewnętrznej [1].
 W stomatologii klindamycyna jest stosowana  
w leczeniu zakażeń, a także w profilaktyce około-
zabiegowej [3,4]. 

 Pochodna linkomycyny jest wykorzystywana 
między innymi w terapii róży, anginy Ludwiga,  
anginy Plauta-Vincenta, ropni okołozębowych,  
promienicy twarzy i szyi, a także w periimplan-
titis oraz pericoronitis [3,5]. U dzieci może być  
stosowana w leczeniu ran w jamie ustnej,  
w przypadku urazów zębów, obrzmienia ze-
wnątrzustnego i w profilaktyce odogniskowej [4].

DRONOUSTRÓJ
ODSETEK SZCZEPÓW 

WRAŻLIWYCH NA 
KLINDAMYCYNĘ (%)

Bacteroides fragilis –95

B. gracilis –69

Porphyromonas spp  i  
Prevotella spp >95

Fusobacterium spp >95

Peptostreptococcus –84

Clostridium perfringens >95

inne laseczki z  rodzaju  
Clostridium –84

inne laseczki 
niewytwarzające 
przetrwalników

–95

Tab.1. Działanie klindamycyny na poszczególne szczepy 
bakterii [2]

 W periodontologii klindamycyna stosowana jest 
do leczenia zaostrzonego periodontitis, wrzodzie-
jącego zapalenia dziąseł, wrzodziejącego zapalenia 
przyzębia, zlokalizowanego agresywnego zapale-
nia przyzębia, uogólnionego agresywnego zapale-
nia przyzębia w fazie zaostrzenia, a także w terapii 
tych chorób przyzębia, którym towarzyszy choro-
ba ogólnoustrojowa, zaburzająca odpowiedź im-
munologiczną (np. cukrzyca, białaczka, AIDS) [5]. 
Klindamycyna może być również wykorzystywana 
w profilaktyce bakteryjnego zapalenia wsierdzia. 

Aleksandra	Nowicka	-	stomatologia
Przy	współpracy	z	dr	n.med.	Katarzyną	Mocny-Pachońska
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W dawce 600 mg (20 mg/kg u dzieci) podawana 
jest pacjentom z grup ryzyka uczulonych na pe-
nicylinę przed zabiegami w chirurgii stomatolo-
gicznej, endodoncji, implantologii i periodontologii, 
które wymagają naruszenia ciągłości śluzówki, 
manipulacji w obrębie dziąseł albo okolicy około-
wierzchołkowej zębów [6]. 
 Profilaktykę antybiotykową należy wziąć pod 
uwagę także w przypadku zabiegów, które wywo-
łują przejściową bakteriemię (ekstrakcja zębów, 
skaling, wstawianie implantów czy leczenie endo-
dontyczne, gdy dojdzie do przejścia przez otwór 
wierzchołkowy) u pacjentów z zaburzeniami  
odporności. W tej grupie znajdują się między  
innymi chorzy na cukrzycę lub choroby  
autoimmunologiczne, nosiciele wirusa HIV, pacjen-
ci z neutropenią, po przeszczepach, splenektomii 
czy radio- i chemioterapii [4].

 Rozważając leczenie pacjenta antybiotykiem, 
należy przeanalizować, czy efekty tego leczenia 
będą większe od skutków ubocznych. Do działań 
niepożądanych antybiotykoterapii należą reakcje 
uczuleniowe, a nawet rozwinięcie wstrząsu ana-
filaktycznego [4,7]. Ponadto ten sposób lecze-
nia sprzyja rozwojowi oporności patogenów [8].  
Jednak najczęstszym powikłaniem stosowania  
antybiotyków (w tym klindamycyny) są zaburze-
nia żołądkowo-jelitowe związane z zakłóceniem 
równowagi mikroflory jelitowej. Można do nich za-
liczyć bóle brzucha, nudności, wymioty oraz bie-
gunkę [4]. 

W jelicie człowieka znajdują się tysiące bakte-
rii różnych gatunków, tworzących fizjologiczną 
mikroflorę przewodu pokarmowego. Pełnią one 
wiele ról, wśród których nie można zapomnieć 
o wytwarzaniu witamin K i B, rozkładaniu polisa-
charydów z pożywienia czy pobudzaniu układu 
immunologicznego do obrony przed patogenami 
[9]. Przyjęcie antybiotyku zabija symbiotyczne 
bakterie jelitowe. Nawet kilkudniowa terapia może 
prowadzić do nieodwracalnych zmian w składzie 
mikroflory. Badania przeprowadzone w 2007 
roku w Szwecji wykazały, że po 7-dniowej kuracji 
klindamycyną skład bakterii w jelicie nie powrócił 
do normy sprzed leczenia nawet po dwóch latach 
od zaprzestania antybiotykoterapii [10].

 W zależności od zastosowanego antybiotyku, bie-
gunka pojawia się u 5-25% pacjentów [8]. Wystę-
pują one najczęściej po zastosowaniu ampicyliny, 
amoksycyliny, cefalosporyn oraz klindamycyny 
[11].
 Metabolity klindamycyny pojawiają się w krążeniu 
wątrobowo-jelitowym. Przez to są obecne w prze-
wodzie pokarmowym nawet do 2 tygodni po od-
stawieniu leku [2]. Prowadzi to do zaburzeń skła-
du fizjologicznej flory bakteryjnej. Z tego względu 
podawanie klindamycyny jest czynnikiem ryzyka 
najcięższej formy poantybiotykowego schorzenia 
jelit – rzekomobłoniastego zapalenia jelita grube-
go, wywoływanego przez Clostridium difficile. 
 Objawy, które mogą być wywołane w organizmie 
przez tę bakterię, noszą wspólną nazwę „cho-
roby związanej z zakażeniem C. difficile” (CDAD:  
Clostridium difficile-associated disease). Do grupy 
tej zalicza się biegunkę poantybiotykową, poanty-
biotykowe zapalenie okrężnicy oraz rzekomobło-
niaste zapalenie jelit [12].

Clostridium difficile to beztlenowe, Gram-dodatnie 
laseczki. Zostały po raz pierwszy opisane w la-
tach 30. XX wieku. Jednak dopiero po czterdziestu 
latach stwierdzono, że nie są składnikiem fizjolo-
gicznej mikroflory człowieka i wywołują rzekomo-
błoniaste zapalenie jelit [9]. Ich chorobotwórczość 
wynika przede wszystkim z produkcji toksyn biał-
kowych A i B, które mają działanie cytotoksyczne 
i enteropatogenne [13]. Ponadto bakterie te posia-
dają umiejętność wytwarzania form przetrwal-
nikowych opornych na działanie czynników ze-
wnętrznych [12].
Laseczki te występują w glebie i wodzie. Mogą 
kolonizować przewód pokarmowy zwierząt oraz 
ludzi. Naukowcy szacują, że są obecne w jelitach 
nawet 60% noworodków. Wśród osób dorosłych 
znajduje się już tylko 3-5% nosicieli. Natomiast 
bezobjawowe nosicielstwo Clostridium difficile  
notuje się u 10-30% pacjentów hospitalizowanych, 
a także u znacznej części personelu medycznego 
[12].
 Do zakażenia może dojść drogą fekalno-oralną, 
przez kontakt z nosicielem lub za pośrednictwem 
przedmiotów z otoczenia chorego. Zatem źródłem 
zakażenia są najczęściej zanieczyszczone sporami 
dłonie, pościel, meble, sprzęt medyczny wielo-
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razowego użytku (np. stetoskopy, termometry) 
[14]. Kolonizacja przewodu pokarmowego przez 
Clostridium difficile nie jest groźna dla zdrowych 
osób. Stają się one nosicielami bakterii, których 
wzrost jest hamowany przez fizjologiczną mikro-
florę. Niestety w momencie, gdy skład naturalnej 
flory jelita zostaje zaburzony, patogenne laseczki 
namnażają się i powodują chorobę [12]. 
 Gdy dochodzi do dysbiozy przewodu pokarmo-
wego, spory zaczynają kiełkować i patogenne 
bakterie masowo namnażają się w jelicie. Wytwa-
rzają toksyny, powodujące apoptozę kolonocytów 
oraz nadmierne wydzielanie wody i elektrolitów  
do światła jelita [9]. Prowadzi to do zapalenia i bie-
gunki.
 Klinicznie choroba związana z Clostridium difficile 
obejmuje objawy od łagodnej biegunki do ciężkie-
go zapalenia jelita grubego powikłanego niedroż-
nością i okrężnicą olbrzymią [15]. Biegunka, której 
towarzyszy ból brzucha i stan podgorączkowy  
to najłagodniejsza postać kliniczna choroby. Poja-
wia się ona zwykle do 12 tygodni po antybiotyko-
terapii [11]. Clostridium difficile może spowodować 
również poantybiotykowe zapalenie okrężnicy,  
w którym oprócz biegunki i bólów brzucha poja-
wia się leukocytoza, hipoalbuminemia oraz wzrost 
stężenia kreatyniny [11]. 
 Rzekomobłoniaste zapalenie jelit to najcięższa 
postać kliniczna CDAD i jest wskazaniem do ho-
spitalizacji. Charakteryzuje się wodnisto-śluzową 
biegunką. Liczba wypróżnień dochodzi do kilkuna-
stu na dobę. Dodatkowo pojawiają się bóle brzu-
cha, gorączką, a w morfologii krwi – leukocytoza,  
hipoalbuminemia. Rozwija się kwasica metabolicz-
na, a objawy odwodnienia szybko postępują [11].  
U chorych dochodzi do niedrożności jelit, toksycz-
nego rozdęcia okrężnicy, a nawet do toksemii, 
martwicy jelit i wstrząsu [16]. Poziom śmiertelno-
ści u pacjentów z rzekomobłoniastym zapaleniem 
jelit wynosi 6-30% [9].
 Nazwa rzekomobłoniastego zapalenia jelit po-
chodzi od błon rzekomych, zbudowanych z włók-
nika, śluzu oraz leukocytów [16]. Pojawiają się one  
w jelicie i są widoczne podczas badania endosko-
powego okrężnicy. Symptomy tej postaci klinicznej 
CDAD pojawiają się najczęściej jeszcze w trakcie 
antybiotykoterapii. Zdarza się jednak, że choroba 
ujawnia się nawet kilka tygodni po odstawieniu an-

tybiotyku. 90% przypadków ma miejsce między 
pierwszym a ósmym tygodniem od rozpoczęcia 
antybiotykoterapii [15].
 Rozwojowi choroby związanej z zakażeniem  
C. difficile sprzyjają częste pobyty w szpitalu,  
leczenie inhibitorami pompy protonowej, stany 
zapalne jelit, karmienie dojelitowe, choroba no-
wotworowa, niedobory białkowe, cukrzyca i nie-
wydolność nerek [12,15,16]. Zakażenie ma cięż-
szy przebieg u osób starszych, a szczególnie  
u chorych, którzy przeszli zabiegi operacyjne jamy 
brzusznej oraz w przypadku immunosupresji u pa-
cjentów poddawanych chemioterapii i zakażonych 
wirusem HIV [16]. Jednakże jak wskazują bada-
nia, większość objawowych zakażeń Clostridium  
difficile jest związana z uprzednim przyjmowaniem 
antybiotyków [12]. Największe ryzyko stanowią 
antybiotyki o szerokim spektrum działania [15],  
gdyż niszczą w znacznym stopniu fizjologiczną 
mikroflorę bakteryjną jelit. Natomiast laseczki  
Clostridium difficile wykazują oporność.

 Klindamycyna to antybiotyk o szerokim spek-
trum działania, przepisywany niezwykle często 
przez lekarzy dentystów. Badanie przeprowadzo-
ne w 2013 w Kanadzie wykazało, że amoksycyli-
na i klindamycyna to antybiotyki najczęściej sto-
sowane przez stomatologów, a ich wykorzystanie  
rośnie od roku 1996 [17]. Według danych Europej-
skiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Cho-
rób z 2012 roku spożycie linkozamidów w Polsce 
było jednym z większych w Europie. W niemalże 
połowie krajów Unii Europejskiej konsumpcja tych  
antybiotyków znacząco wzrosła w okresie  
od 2008 do 2012 roku [18].
 Niestety przyjmowanie klindamycyny niesie  
ze sobą bardzo wysokie ryzyko wystąpienia obja-
wów CDAD. Już jednorazowa dawka powoduje dłu-
gotrwałe zmiany w składzie mikroflory jelit, wy-
wołując u nosicieli spor C. difficile objawy choroby 
[15].
 Innymi groźnymi antybiotykami są cefalospo-
ryny, zaburzające równowagę między bakteriami 
tlenowymi i beztlenowymi w jelicie oraz fluoro-
chinolony obniżające liczbę beztlenowców, ente-
robakterii i tlenowych ziarniaków Gram-dodatnich 
[Tab.2].
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 Statystyki European Surveillance of Antibiotic 
Consumption są alarmujące. Wynika z nich,  
że w dzisiejszych czasach stosowanie antybio-
tyków ciągle rośnie. Niestety nawet w połowie 
przypadków nie ma przesłanek merytorycznych  
do ich wykorzystania [18].

Jakie wnioski dla lekarzy dentystów niosą ze sobą 
te informacje?
 Należy mieć na uwadze, że nie każdy przypadek 
zakażenia w obrębie jamy ustnej wymaga lecze-
nia antybiotykiem. U pacjenta z prawidłowo dzia-
łającym układem odpornościowym, bez objawów 
ogólnych, gdy infekcja przebiega z wytworzeniem 
dobrze odgraniczonego ropnia i usunięto jej przy-
czynę, nie trzeba, a wręcz nie powinno się wdra-
żać antybiotykoterapii [6]. Lekarz dentysta po-
winien ją zastosować dopiero w przypadku, gdy 
infekcji towarzyszą objawy ogólnoustrojowe – złe 
samopoczucie, podwyższona temperatura ciała  
czy powiększenie węzłów chłonnych [7] lub gdy 
zakażenie zajmuje zewnątrzustne przestrzenie 
twarzy [4].
 Amerykańskie Towarzystwo Stomatologiczne 
wymienia jedynie osiem schorzeń, które wymaga-
ją profilaktycznego zabezpieczenia antybiotykami 
zabiegów – nawet tych o małym ryzyku bakteriemii. 
Dentysta powinien zatem wdrożyć prewencyjną an-
tybiotykoterapię u pacjentów z wrodzonymi wada-
mi serca, sztucznymi zastawkami, toczniem ukła-
dowym rumieniowatym, cukrzycą typu I, protezami 
stawowymi oraz naczyniowymi, a także u chorych 
poddawanych dializoterapii i z immunosupresją [6]. 

WYSOKIE  
RYZYKO

UMIARKOWANE 
RYZYKO NISKIE RYZYKO

klindamycyna
cefalosporyny 
II i III generacji
fluorochinolo-

ny

makrolidy
karbapenemy
amoksycylina

ampicylina
tyracyklina z kla-

wunianem
piperacylina z ta-

zobaktamem

cefalosporyny I 
generacji

aminoglikozydy
rifampicyna

metronidazol
wankomycyna

tetracyklina
penicylina

kloksacylina
 
Tab.2. Ryzyko wystąpienia objawów rzekomobłoniastego 
zapalenia jelit w zależności od przyjmowanej grupy 
antybiotyków [15] 
 

 

 Nie należy stosować antybiotyków, gdy nie ma 
bezwzględnych podstaw do ich wykorzystania. 
Natomiast w przypadku, kiedy istnieją wskazania 
do antybiotykoterapii, lekarz dentysta jest 
zobowiązany do rozważenia, który z antybiotyków 
przyniesie pacjentowi więcej korzyści aniżeli szkód. 
Pamiętajmy o zasadzie „Primum non nocere”.

 Kiedy istnieje wskazanie do zastosowania klin-
damycyny, możliwe jest zabezpieczenie pacjenta 
przed CDAD przez skojarzone podawanie linkoza-
midu z metronidazolem [19,20]. Jednak najważ-
niejszym działaniem prewencyjnym w walce  
z zakażeniem Clostridium difficile jest przyjmowa-
nie probiotyków [9]. Sazawal wraz ze współpra-
cownikami wykazał, że probiotyki o 52% zmniej-
szają ryzyko biegunki poantybiotykowej [21]. 
Badania wykonane w 2003 roku w Wielkiej Bry-
tanii dowiodły, że w jelitach grupy chorych przyj-
mujących placebo częściej wykrywano toksyny  
C. difficile niż u pacjentów zaopatrzonych probio-
tykami [13].
 Bakterie probiotyczne mogą być stosowane  
nie tylko w zapobieganiu, ale także w leczeniu  
biegunki poantybiotykowej. Są one w stanie  
modulować odpowiedź immunologiczną i popra-
wiać tym samym skuteczność leczenia [9].
 Ważne jest nie tylko to, aby lekarz zlecił każdemu 
pacjentowi przyjmującemu antybiotyk stosowanie 
probiotyku, ale również skład tego preparatu 
– jakościowy oraz ilościowy. W probiotykach 
wykorzystuje się szczepy Lactobacillus  
acidophilus, L. rhamnosus GG, L. bulgaricus,  
Bifidobacterium longum i Enterococcus faecium,  
a także niepatogennego drożdżaka Saccharomyces 
boulardii. 
Właśnie S. boulardii oraz L. rhamnosus GG należą 
do najlepiej przebadanych szczepów, dlatego są 
najczęściej polecane przez specjalistów [22]. Sac-
charomyces boulardii w dawce 2,5·1010 CFU poda-
wany przez 6 tygodni zmniejsza częstotliwość wy-
stępowania zapalenia jelit wywoływanego przez 
Clostridium difficile, redukuje patogenne efekty 
toksyn A i B oraz przeciwdziała nawrotom choro-
by [9,22]. Natomiast L. rhamnosus GG najskutecz-
niej chroni przed biegunkami po antybiotykoterapii 
oraz wspomaga leczenie CDAD [22]. 
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 Lekarz dentysta musi pamiętać, że podczas an-
tybiotykoterapii niezbędne jest profilaktyczne 
wprowadzenie do jelita niepatogennych kultur 
mikroorganizmów, odtwarzających równowagę 
flory jelitowej. W przypadku stosowania klinda-
mycyny powinien poinformować pacjenta o wła-
ściwym składzie probiotyku (L. rhamnosus GG/ 
S. boulardii w liczbie minimum 5 miliardów CFU) 
oraz odpowiednim zażywaniu preparatu – co naj-
mniej dwie godziny przed lub po dawce antybio-
tyku [23]. Tylko takie działanie pomoże zapobiec 
niepożądanym skutkom zażywania antybiotyku.

 W 2007 roku w Kanadzie została przeprowa-
dzona ankieta dotycząca wiedzy lekarzy oraz le-
karzy dentystów na temat stosowania antybioty-
ków. Świadomość stomatologów okazała się być 
większa niż lekarzy ogólnych. Mimo to okazało 
się, że nie wszyscy dentyści są zaznajomieni z naj-
nowszymi wytycznymi dotyczącymi stosowa-
nia antybiotyków, mimo że są one powszechnie  
dostępne [24].

 Stosowanie antybiotyków wciąż rośnie. Są one 
chętnie przepisywane przez stomatologów. Nie-
stety sprawia to, że lekooporność bakterii jest 
coraz większa [7], a grono pacjentów boryka się 
z poważnymi skutkami ubocznymi antybiotykote-
rapii. Wytyczne dotyczące wykorzystania anty-
biotyków są na bieżąco uaktualniane i dostępne 
w Internecie. Powinno to pomóc lekarzom denty-
stom w znalezieniu złotego środka między lecze-
niem pacjenta a wywoływaniem niepożądanych 
efektów tego działania.
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Najczęściej diagnozowana choroba układu pokarmowego 
zespół jelita drażliwego (IBS)

 Zespół jelita drażliwego (irritable bowel syndro-
me, IBS) jest bardzo częstą, przewlekłą chorobą 
jelit o do końca niewyjaśnionej przyczynie. Przyj-
muje się, że dotyka ona jedną na pięć osób w któ-
rymś momencie ich życia, pozostając najczęstszą 
przyczyną skierowań do poradni gastroentero-
logicznych. Choroba zaczyna się zwykle w wieku 
30-40 lat, dwukrotnie częściej u kobiet niż u męż-
czyzn. Objawy zespołu jelita drażliwego to głów-
nie ból brzucha, wzdęcie i zaburzenia rytmu wy-
próżnień (częste biegunki lub zaparcia). Mogą one 
być wywoływane lub nasilane przez stres i przez 
składniki pożywienia określane skrótem FODMAP 
– fermentujące oligo-, di-, monosacharydy i polio-
le [1]. Ból brzucha zazwyczaj nasila się po posiłku i 
ulega złagodzeniu po wypróżnieniu. Może pojawiać 
się także ból głowy i uczucie ogólnego zmęczenia.  
Na podstawie dominujących objawów wyróżnia 
się 4 postaci kliniczne IBS: z biegunką, z zaparciem, 
mieszaną oraz nieokreśloną. Interesujące jest,  
że u 70-90% chorych na zespół jelita drażliwego 
występują również zaburzenia psychiczne, m.in. za-
burzenia osobowości, niepokój, depresja [2].
 Obecnie etiologię choroby najczęściej tłumaczy 
się modelem biopsychospołecznym. Według tego 
modelu, do zachorowania dochodzi wskutek in-
terakcji pomiędzy czynnikami psychologicznymi, 
behawioralnymi, psychospołecznymi i środowi-
skowymi [3]. Jako powód wymienia się również 
przebycie biegunki infekcyjnej, zwłaszcza bakte-
ryjnej – wtedy mówimy o postinfekcyjnym IBS. 
Najważniejszymi czynnikami patofizjologicznymi 
choroby są zaburzenia czucia trzewnego, niepra-
widłowa motoryka jelit oraz zaburzenia regula-
cji na osi mózg-jelito. Wyjaśnieniem tych anomalii 
może być fakt, że chorzy mają zmniejszoną liczbę 
jelitowych komórek endokrynowych [4]. Istnie-
ją również dowody łączące IBS z nieprawidłowym 
działaniem jelitowego szlaku serotoninergicznego, 
który w głównej mierze odpowiada za regulację 
jelitowej motoryki, sekrecji i czucia [3]. Ponadto, 
niedawno u chorych wykazano zmiany aktywności  

w obszarach kory mózgowej 
odpowiedzialnych za odczuwa-
nie bólu. Badania prowadzone 
na bliźniętach potwierdziły dzie-
dziczne podłoże zespołu jelita 
drażliwego, chociaż dokładne geny odpowiadające 
za wzrost ryzyka zachorowania nie są znane [4].
 Nie istnieje jeden określony schemat leczenia IBS, 
najważniejsze jest zapewnienie pacjentowi wsparcia 
psychologicznego, a ze strony chorego zmiana na-
wyków żywieniowych, a także, w miarę możliwości, 
ograniczenie stresu. Jeśli chodzi o dietę, posiłki po-
winny być spożywane regularnie i bez pośpiechu. 
Należy unikać potraw wzdymających, posiłków 
bogatych w opisane wyżej FODMAP oraz nadmier-
nych ilości kawy i alkoholu. Chory może zastoso-
wać np. dietę bogatoresztkową (bogatą w błonnik). 
Dostępne leczenie farmakologiczne jest objawowe  
i służy jedynie do łagodzenia objawów. W postaci 
IBS z biegunką skuteczne jest dwutygodniowe le-
czenie niewchłanialnym antybiotykiem – rifaksy-
miną. Inną opcją terapii są antagoniści receptora 
serotoninowego 5-HT3, np. alosetron. Najczęściej 
stosuje się jednak klasyczne leki rozkurczające,  
ponadto podobne działanie wykazuje olejek mięto-
wy [2,3]. Nowym lekiem stosowanym z powodze-
niem w postaci IBS z biegunką jest eluksadolina, 
działająca na receptory opioidowe. Z alternatyw-
nych metod leczenia można wymienić hipnozę,  
której pozytywny efekt zaobserwowano u 76%  
z 1000 poddanych badaniu pacjentów [1].
 Pomimo odkrycia nowych, skutecznych leków, 
zespół jelita drażliwego ciągle pozostaje wyzwa-
niem klinicznym. Chorzy niejednokrotnie długo cze-
kają na postawienie właściwej diagnozy. Sytuację 
dodatkowo utrudnia fakt, że część lekarzy neguje 
samo istnienie zespołu jelita drażliwego, uważa-
jąc objawy cierpiących na tę chorobę pacjentów  
za normalne [3]. Pozostaje mieć nadzieję, że w przy-
szłości nastawienie to ulegnie zmianie, a trafne -  
i szybkie - diagnozowanie IBS stanie się normą.

Diana	Sikora	-	medycyna
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Dieta  
odpornościowa 

Aleksandra	Milewska	-	dietetyka

 Na funkcjonowanie systemu odpornościowego 
wpływa wiele czynników i niewątpliwie jednym  
z nich jest sposób odżywiania. Składniki pokar-
mowe, które dostarczamy organizmowi z dietą 
wpływają na prawidłowe funkcjonowanie układu 
immunologicznego. Niedobór niektórych skład-
ników odżywczych może zwiększyć zapadal-
ność na infekcje. W celu naturalnego wspoma-
gania odporności należy świadomie podejmować  
wybory żywieniowe oraz spożywać biologicznie 
czynne substancje, zawarte w żywności, które 
mają bezpośredni, korzystny wpływ na siłę orga-
nizmu w walce z infekcjami. Dietoterapia wzmac-
nia siły obronne organizmu, dlatego bardzo ważne 
jest urozmaicone odżywianie, obfite w warzywa 
i owoce. Ponadto niedobory żywieniowe mogą 
ujemnie wpłynąć na stan zdrowia, ułatwić pato-
genom wtargnięcie do ustroju. Stan odżywienia 
organizmu wpływa na odporność organizmu,  
natomiast infekcja przyczynia się do pogłębienia 
istniejących niedoborów żywieniowych. 
 Komórki układu immunologicznego obecne są 
w całym organizmie, jednak największe skupi-
ska zlokalizowane są rejonach, w których drob-
noustroje chorobotwórcze mogą dostać się  
do organizmu, np. w błonach śluzowych przewo-
du pokarmowego. W przewodzie pokarmowym 
bytuje korzystna dla zdrowia człowieka jelitowa 
flora bakteryjna. W celu zwiększenia odporności 
organizmu warto do diety wprowadzić probiotyki,  
czyli żywe mikroorganizmy naturalnie występujące  

w przewodzie pokarmowym człowieka. W jelitach 
człowieka bytują miliony pożytecznych mikroor-
ganizmów, które chronią organizm przed szkodli-
wym substancjami dostarczanymi z pokarmem. 
Ponadto pożyteczne bakterie, czyli probiotyki,  
biorą udział w wytwarzaniu m.in. witaminy K  
i witaminy grupy B. W okresie jesienno-zimowym 
zaleca się, aby każdego dnia wypijać ok. 2 szklan-
ki naturalnego jogurtu, kefiru lub maślanki oraz 
zwiększyć ilość kiszonych warzyw. Warto też 
zwiększyć ilość spożywanych zielonych warzyw, 
orzechów i oleju, aby usprawnić czynność lim-
focytów T, tym samym wspierając prawidłowe 
funkcjonowanie układu immunologicznego. Nato-
miast środki konserwujące obecne w żywności, 
wzmacniacze smaku, a także stosowane używki  
i nadmierny stres negatywnie wpływają na probio-
tyki i osłabiają ogólną odporność.
 Ważnym pierwiastkiem, który zwiększa odpor-
ność organizmu jest żelazo, którego najważniej-
szym zadaniem jest transport tlenu w organizmie, 
jako składnik hemoglobiny i mioglobiny. Żelazo  
hydrolizowane jest w kwaśnym środowisku soku 
żołądkowego, a następnie w formie dwuwarto-
ściowych jonów przechodzi przez nabłonek jelito-
wy, wchłaniane jest w dwunastnicy i początkowym 
odcinku jelita cienkiego. Źródłem żelaza hemowe-
go, czyli lepiej przyswajalnego przez organizm 
(20%), jest mięso czerwone i przetwory mięsne, 
drób, podroby (nerki, wątroba, serce), ryby oraz 
żółtko jaja kurzego. Natomiast żelazo niehemowe,  

,,Najlepszą szczepionką na zwykłe przeziębienie  
jest sposób odżywiania” - WHO
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które w organizmie wchłania się w mniejszym 
stopniu (5%), znajduje się  w zielonych warzy-
wach liściastych, roślinach strączkowych, suszo-
nych figach oraz ziarnach zbóż. Wchłanianie żelaza 
utrudniają fosforany, białka kazeinowe, serwatko-
we oraz kwasy fitynowe.
 Czynnikiem zwiększającym wchłanianie żelaza 
jest witamina C. Witamina ta wzmaga funkcjo-
nowanie układu odpornościowego, a zapotrze-
bowanie na nią rośnie w trakcie infekcji. Posiada 
właściwości przeciwbakteryjne, antywirusowe, 
detoksyfikacyjne oraz antyalergiczne. Witamina 
C jest jednym z podstawowych antyutleniaczy  
w ustroju człowieka oraz przeciwdziała destruk-
cji układów wodnolipidowych błon komórko-
wych, które nieznacznie mogą być chronione 
przez rozpuszczalne w lipidach inhibitory wol-
nych rodników, np.:  tokoferole lub karotenoidy.  
Dlatego zalecane jest równoczesne przyjmowa-
nie witaminy C i E. Kwas askorbinowy uczestniczy  
w reakcjach hydroksylacji proliny do 4-hydroksy-
proliny, która spełnia istotne znaczenie w budowie 
kolagenu i naprawie tkanek. Doustna podaż wi-
taminy C dobrze wchłaniana jest w dwunastnicy 
i jelicie cienkim. U osób niepalących wchłania się  
70-80% z dawki 180 mg/dobę, witamina jest dobrze 
rozpuszczalna w wodzie, co sprzyja wchłanianiu.   
Zapotrzebowanie na witaminę C wynosi u dorosłe-
go człowieka 1 mg/kg masy ciała, natomiast u nie-
mowląt i małych dzieci 2 mg/kg masy ciała. Podaż 
witaminy C należy zwiększyć u kobiet w ciąży i kar-
miących (1,5 mg/kg masy ciała) oraz w stanach 
chorobowych (m.in. u diabetyków, osób z nadci-
śnieniem tętniczym), a także u osób podatnych 
na stres i palących papierosy. Warto pamiętać, 
że jest to witamina nietrwała, podczas gotowania 
straty sięgają 50–70%. Szczególnie bogate w tą 
witaminę są owoce cytrusowe, winogrona, czarna 
porzeczka, maliny, żurawina, owoce dzikiej róży, 
owoce głodu oraz szczaw, kapusta, sałata, natka 
pietruszki, ziemniaki, a także kiszone ogórki oraz 
kiszona kapusta.
 W stosowanej strategii żywieniowej należy 
uwzględnić także żółte, pomarańczowe oraz czer-
wone owoce i warzywa np. w marchew, czerwo-
na papryka, dynia oraz morele, czyli produkty 
będące dobrym źródłem witaminy A,  która sty-
muluje wzrost wytwarzania komórek odporno-

ściowych we krwi oraz posiada  właściwości anty-
wirusowe. Jest to witamina dobrze rozpuszczalna  
w tłuszczach, dlatego warto ją spożywać w ich 
obecności. Beta-karoten, czyli prowitamina A i inne 
karotenoidy są antyoksydantami, których rolą jest 
wymiatanie (usuwanie) wolnych rodników z ustro-
ju, tym samym chronią komórki organizmu przed 
ich szkodliwym wpływem. Karotenoidy zapobiega-
ją niekorzystnemu oksydacyjnemu oddziaływaniu 
reaktywnych form tlenu, które zwiększają ryzyko 
zmian nowotworowych.
 Badania potwierdzają istotną rolę witaminy D  
w optymalizowaniu funkcji układu immunologicz-
nego, poprzez zwiększanie aktywności makro-
fagów, które będą działać skutecznie tylko gdy 
stężenie witaminy D jest w normie. Niedobór tej 
witaminy przyczynia się do powstania chorób  
autoimmunologicznych, nowotworowych  i infekcji. 
Witamina D w 80% jest syntetyzowana w organi-
zmie pod wpływem promieniowania słonecznego, 
natomiast pozostałe 20 % jest dostarczane wraz 
z pożywieniem. Produkty bogate w tą witaminę, 
to m.in. łosoś świeży, makrela świeża, sardynka 
świeża, tran, borowik, żółtka jaja oraz wątroba 
wieprzowa.
 Niskie stężenie witaminy B6 osłabia układ im-
munologiczny, gdyż produkcja przeciwciał zostaje 
upośledzona. Witamina wzmacnia zdolność bia-
łych krwinek do absorpcji atakujących patoge-
nów. Niedobór tej witaminy ma negatywny wpływ  
na humoralną i komórkową odpowiedź organizmu. 
Naturalnym źródłem tej witaminy jest drób, wą-
troba wołowa, płatki owsiane, kiełki, pestki, orze-
chy, drożdże i zielone warzywa.
 Ważne ze względu na budowanie odporności 
są jeszcze pierwiastki: cynk, miedź i selen, dzię-
ki którym ilość białych krwinek jest zwiększona.  
Dobrym źródłem miedzi są wątroba, otręby pszen-
ne, płatki owsiane, orzechy, kakao oraz  nasiona 
słonecznika. Cynk wzmacnia układ immunologicz-
ny poprzez aktywację komórek odpornościowych, 
przyspiesza produkcję limfocytów i makrofagów 
(białka odpornościowe), a także zapobiega cho-
robom i przyspieszania gojenia się ran. Dobrym 
źródłem cynku są pestki dyni, olej z pestek dyni, 
a także produkty z pełnego ziarna takie jak pieczy-
wo razowe, kasza gryczana, brązowy ryż i płatki 
owsiane. Innym dobrym źródłem cynku są owo-
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ce morza i ryby morskie, które są także bardzo  
dobrym  źródłem niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT). Kwasy te stymulu-
ją namnażanie prostaglandyn, które pobudzają  
do funkcjonowania układ immunologiczny,  
a także uczestniczą w budowie struktury błon ko-
mórkowych. Prawidłowo zbudowane błony ślu-
zowe stanowią mechaniczną barierę dla drobno-
ustrojów. Ważnym elementem codziennej diety 
są kwasy tłuszczowe oraz odpowiednia proporcja 
pomiędzy nimi. Stosunek kwasów tłuszczowych 
nasyconych, jednonienasyconych i wielonienasy-
conych można uzyskać dobierając odpowiednie 
produkty spożywcze albo stosując suplementację.  
Bardzo wartościowe są ryby, szczególnie tłuste 
oraz pochodzenia morskiego, np. śledź atlantyc-
ki. W diecie należy zwiększyć udział wieloniena-
syconych kwasów tłuszczowych n-3, np. poprzez  
spożywanie ok. 200-300 g ryb tygodniowo, tym sa-
mym zapewniając ok. 0,3 g EPA i DHA w ciągu dnia.  
W celu poprawy systemu immunologicznego 
zaleca się spożywanie oleju z wątroby rekina, 
szczególnie podczas osłabienia organizmu i rekon-
walescencji. Składnikiem takiego oleju są alkoksy-
glicerole (alkiloglicerole-lipidy eterowe), ich dzia-
łanie korzystnie wpływa na mechanizmy obronne 
ustroju,  zmniejszają ryzyko zachorowania na in-
fekcje, poprzez stymulację mechanizmów regu-
lujących reakcje odporności, a przede wszystkim 
mechanizmów wrodzonej odpowiedzi immuno-
logicznej Kolejnym pierwiastkiem wpływającym  
na prawidłowe funkcjonowanie układu odporno-
ściowego jest selen, który zwiększa liczbę prze-
ciwciał i hamuje namnażanie się drobnoustrojów 
chorobotwórczych. Dlatego warto spożywać 
ryby, owoce morza oraz orzechy (wystarczy zjeść 
1 orzech brazylijski, aby pokryć zapotrzebowanie 
organizmu na ten składnik). Niedobór tego pier-
wiastka w diecie może przyczynić się do nieprawi-
dłowej syntezy przeciwciał. 
 Koenzym Q10  jest jednym z istotnych czynników 
warunkujących właściwe funkcjonowanie tkanek 
i narządów, chroni organizm przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników, stymuluje barierę 
odpornościową oraz podnosi energię wewnątrz-
komórkową. Działanie antyoksydacyjne wykazuje 
rodnik ubisemichinonowy (CoQ10H˙) oraz zreduko-
wana postać koenzymu Q10 – ubichinol (CoQ10H2). 

Koenzym Q10 doskonale rozpuszcza się w tłusz-
czach,  dlatego efektywny i dobrze przyswajalny 
będzie w połączeniu z lecytyną sojową w formie 
kapsułek. Istotne znacznie dla wchłaniania koen-
zymu Q10 ma także posiłek, związek wchłania się 
lepiej z przewodu pokarmowego po spożyciu po-
siłku. Koenzym Q10 w ustroju wchłaniany jest po-
woli, stężenie maksymalne w osoczu stwierdza się  
po upływie  6–23 godzin od doustnego podania, 
związek ten jest rozprowadzany po całym orga-
nizmie, natomiast magazynowany przede wszyst-
kim w sercu, wątrobie, nadnerczach, nerkach i płu-
cach. Źródła występowania to przede wszystkim: 
olej rzepakowy, wołowina, wątroba wieprzowa, 
tuńczyk, śledzie, fasola, kalafior, pomidory, czarna 
porzeczka oraz jaja. Jednoczesna suplementacja 
kwasem foliowym oraz witaminami z grupy B na-
silaja działanie tego związku. 
. W okresie jesienno-zimowym szczególnie po-
lecane są warzywa takie jak czosnek i cebula  
ze względu na wysoką zawartość allicyny,  
czyli substancji, która hamuje rozwój patogennych  
bakterii, wirusów i grzybów. 

 Kluczem do sukcesu jest pełnowartościowa 
i urozmaicona codzienna dieta, która pomoże 
poprawić i utrzymać zdrowie, dobre samopoczucie 
oraz wzmocni odporność organizmu. Warto 
przestrzegać racjonalnego sposobu odżywiania 
przez cały rok, aby utrzymywać odporność 
organizmu na odpowiednio wysokim poziomie.
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Borelioza- twardy orzech do zgryzienia
Karolina	Trela	-	medycyna

 W Polsce borelioza jest najczęstszą chorobą wek-
torową przenoszoną przez kleszcze.  Według da-
nych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- 
Państwowego Zakładu Higieny w 2015r. zanotowano 
13624 nowych przypadków zachorowań. W roku 
2016 tylko do 15 lipca liczba meldunków epidemio-
logicznych do  NIZP-PZH wyniosła 6901 [1]. Od lat 
utrzymująca się tendencja wzrostowa zapadalności 
na tą chorobę wraz z trudnościami w zdiagnozowa-
niu jej sprawiają, że pozostaje ona istotnym proble-
mem w grupie chorób zakaźnych. 
 Do pierwszych i charakterystycznych objawów na-
leży rumień wędrujący. Występuje od 4 dni do kil-
ku tygodni od epizodu ukąszenia, co pozwala róż-
nicować go od reakcji uczuleniowej na ugryzienie, 
pojawiającej się od 1 do 3 dni i szybko ustępującej.  
Może on nie występować u ponad połowy pacjentów 
lub być przez nich niezauważany [2, 3]. Prowadzi  
to do przeoczenia początków choroby i niepowiąza-
nia dalszych symptomów z epizodem ukąszenia. 
 Do infekcji krętkami Borrelia burgdorferi dochodzi 
po ugryzieniu kleszcza podczas jego pożywiania 
się na nosicielu, zwykle po 24-48 godzinach [3, 4].  
Jednocześnie może dochodzić do koinfekcji wieloma 
innymi patogenami takimi jak Ehrlichia phagocytophila, 
Babesia, Mycoplazma czy wirusy. Powodują 
one znacznie cięższy przebieg kliniczny choroby  
z większymi uszkodzeniami narządowymi oraz 
trudnością leczenia. Wpływają one na obraz kliniczny 
przez występowanie objawów nietypowych, a także 
mogą zmniejszać wiarygodność standardowych 
testów diagnostycznych. Szybkość przenikania 
patogenów do tkanek i płynów biologicznych jest 
także istotnym czynnikiem punktu uchwytu choroby. 
Przedostanie się B. burgdorferi z krwiobiegu do 
tkanki nerwowej wynosi zaledwie ok. 12 godzin [4]. 
 Trzeba pamiętać, że obecnie diagnoza boreliozy 
opiera się na różnicowaniu klinicznym, ponieważ ża-
den dostępny test nie jest w stanie w pełni wykluczyć 
ani potwierdzić tej choroby. Dodatnia serologia poja-
wia się w opóźnieniu do infekcji, dlatego też istotna 
jest świadomość przydatności oznaczania poziomu 
przeciwciał IgM u pacjentów podczas fazy wczesnej 
choroby- najwcześniej po 2 do 4 tygodni. Otrzy-
many negatywny wynik przeciwciał IgG wykonany  

po 8 tygodniach  nie wyklucza tej 
choroby [2, 6]. Preferowany test  
Western blot jest często jedynym 
markerem potwierdzającym za-
każenie, ponieważ część pacjentów z aktywną bo-
reliozą jest seronegatywna. U ok. 75% pacjentów 
antygeny B. bg.i  swoiste przeciwciała tworzą kom-
pleksy immunologiczne, co może wpływać na brak 
wykrywalności przeciwciał w surowicy [2]. 
 Znaczące trudności w szybkim i precyzyjnym roz-
poznaniu przekładają się na dalszą terapię i możliwo-
ści wyleczenia. W każdej fazie wykazywana została 
odpowiedź na antybiotykoterapię. Jednakże zazna-
czyć trzeba, iż najlepsze wyniki uzyskiwano w pierw-
szym miesiącu po zakażeniu [5]. Leczenie może 
przebiegać jako monoterapia lub synchroniczna te-
rapia kombinowana. Wśród dostępnych antybioty-
ków najwyższą skuteczność wykazywały makrolidy, 
tetracykliny oraz antybiotyki z grupy ß- laktamów. 
Zalecane są penicyliny, doksycyklina, amoksycy-
klina, ceftriakson, cefotaksym oraz azytromycy-
na we wczesnej, skórnej postaci. W przypadku ru-
mienia wędrującego czas terapii wynosi 14- 21 dni,  
przy wystąpieniu objawów neurologicznych lub 
zapalenia stawów wydłużany jest on do 28 dni  
[7, 8].Zawsze jednak postępowanie terapeutyczne 
oparte powinno być o obraz kliniczny rozszerzony  
o wyniki badań dodatkowych. 
 Stosowanie farmakologicznej profilaktyki poeks-
pozycyjnej w formie jednorazowej dawki 200mg 
doksycykliny, zgodnie z zaleceniami Polskiego  
Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób  
Zakaźnych, jest zasadne tylko  w przypadku mnogie-
go pokłucia przez kleszcze podczas pobytu w rejo-
nie endemicznym osoby dorosłej pochodzącej spoza 
tego terenu [7].
 Powyższe kwestie ukazują przyczyny nieustępują-
cej i żmudnej walki z narastającym problemem jakim 
jest choroba z Lyme. Świadomość niedogodności 
związanych z diagnostyką i postępowaniem z tym 
typem pacjenta jest istotą satysfakcjonującego wy-
niku terapeutycznego. Wraz ze wzrostem skutecz-
ności ochrony przed ukąszeniem u osób narażonych 
stanowi także szansę i nadzieję na stopniowe zmniej-
szanie liczby chorych na boreliozę.
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Sport nie dla każdego
mgr	farm.	Joanna	Grzeszkiewicz

 Obecnie jesteśmy świadkami wszechobecnej pro-
mocji bycia „fit”. Mass media zachęcają do prowa-
dzenia zdrowego trybu życia, poprzez utrzymanie 
zbilansowanej diety, uczęszczanie na siłownię oraz 
codziennego uprawiania aktywności fizycznej.  
Kluby fitness oferują szeroką gamę zajęć, skiero-
waną do wszystkich grup, począwszy od dzieci, po-
przez kobiety w ciąży, aktywne mamy, a kończąc 
na zajęciach dla seniorów. Zaletą tych zajęć jest 
przede wszystkim duża personalizacja. Instrukto-
rzy dobierają ćwiczenia odpowiednie dla konkretnej 
grupy uczestników, z uwzględnieniem fizjologicz-
nych zmian zachodzących w organizmie np. pod-
czas ciąży czy starzenia się organizmu. Jednak, czy  
w momencie, gdy na sali znajduję się ponad  
20- osobowa grupa, w której niemalże każdy cierpi 
na dodatkowe schorzenia przewlekłe, prowadzą-
cy jest w stanie dobrać ćwiczenia tak, aby z tygo-
dnia na tydzień poprawiać wydolność ćwiczących,  
bez jednoczesnego negatywnego wpływu na ich 
stan zdrowia?

Ciąża to nie choroba!
 To hasło bardzo często pojawia się na stronach 
internetowych, poświęconych macierzyństwu. 
Mimo tego, według bieżących informacji kobiety  
w ciąży raczej niechętnie podchodzą do aktywne-
go wypoczynku i w trosce o zdrowie swoje i dziec-
ka preferują bierny, stacjonarny tryb życia. Jednak, 
jeżeli ciąża przebiega prawidłowo i nie jest zagro-
żona powikłaniami to codzienna aktywność fizycz-
na jest wręcz wskazana. Mowa tutaj oczywiście nie 
o intensywnym treningu siłowym, ale o umiarko-
wanej aktywności fizycznej w postaci spokojnych 
spacerów czy ćwiczeń relaksujących. Aktyw-
ność fizyczna w tym okresie nie tylko poprawia  

pracę układu oddechowego oraz 
układu krążenia, ale także może 
znacznie skrócić czas trwa-
nia porodu, ponieważ regular-
ne ćwiczenia zwiększają również siłę  
mięśniową, między innymi mięśni brzucha.  
Poprawa ogólnej wydolności organizmu pomo-
że również w uniknięciu częstych dolegliwości 
występujących w tym okresie, takich jak: zapar-
cia czy osłabienie. Regularna aktywność może 
także zapobiec wystąpieniu zaburzenia przemia-
ny węglowodanów u ciężarnych, pod postacią  
tzw. cukrzycy ciążowej. Częstym problemem kobiet  
w ciąży są bóle kręgosłupa i stawów. Liczne  
artykuły naukowe donoszą, że gimnastyka w cza-
sie ciąży znacznie zmniejsza te dolegliwości, a cza-
sami całkowicie je zwalcza, dzięki czemu kobiety  
te cieszą się lepszym samopoczuciem. Również  
po porodzie aktywne mamy szybciej wracają  
do wyglądu i stanu zdrowia sprzed ciąży,  
a sam okres hospitalizacji po porodzie jest znacz-
nie krótszy. Należy jednak pamiętać o zachowaniu 
umiaru i zdrowego rozsądku. Istnieje wiele szkół ro-
dzenia, w których pod okiem specjalistów przyszła 
mama może przygotować się do porodu. Zbyt inten-
sywne treningi mogą skończyć się pobytem w szpi-
talu, unieruchomieniem lub stanowić zagrożenie  
dla rozwijającego się płodu. 

Aktywny senior
 Chęć uprawiania sportu u osób w podeszłym 
wieku stała się rzeczą tak popularną, że niektó-
re kluby dużą cześć prowadzonych zajęć dosto-
sowały właśnie do tej grupy. Żeby zacząć mówić  
o tym, jaki rodzaj aktywności jest odpowiedni 
dla seniorów chcących poprawić swoją kondycję  
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fizyczną, najpierw trzeba przybliżyć zmiany fizjolo-
giczne organizmu, związane z procesem starzenia. 
Zaczynając od układu krążenia, dochodzi przede 
wszystkim do usztywnienia tętnic, zmniejszenia 
pojemności wyrzutowej serca, a także do włók-
nienia zastawek. W związku z tym seniorzy po-
winni unikać popularnych obecnie ćwiczeń cardio,  
takich jak tabata czy treningi interwałowe, ponie-
waż naczynia krwionośne nie są już tak elastyczne,  
aby wytrzymać gwałtowne skoki tętna i ciśnie-
nia krwi. Dodatkowo obniżenie perfuzji tkankowej 
powoduje wzrost ryzyka niedotlenienia tkanek 
podczas intensywnych treningów. Wraz z wie-
kiem, dochodzi również do ubytku masy kostnej,  
co w konsekwencji może prowadzić do zwiększe-
nia podatności na złamania. Dlatego seniorzy po-
winni unikać ćwiczeń siłowych z dużym obciąże-
niem, zajęć z kettlami czy sztangami oraz zwracać 
szczególną uwagę na poprawność wykonywanych 
ćwiczeń. Błędy mogą być przyczyną poważnych 
kontuzji i złamań, często kończących się całko-
witym unieruchomieniem. Osoby starsze często 
cierpią również na dodatkowe dolegliwości takie 
jak: jaskra, nadciśnienie tętnicze czy miażdżyca. 
Należy wtedy zrezygnować z ćwiczeń opartych 
na skurczu izometrycznym, czyli takim, gdzie mię-
sień napina się bez zmiany długości, bez ruchu.  
Ten rodzaj pracy mięśni może zaostrzyć toczą-
ce się stany chorobowe, negatywnie wpływając 
na osłabiony wiekiem układ krążenia. Ważnym 
aspektem jest również obniżenie masy mięśnio-
wej na korzyść tkanki tłuszczowej, zmniejsze-
nie całkowitej ilości wody w organizmie, a także 
filtracji kłębuszkowej, a co za tym idzie wysiłek 
fizyczny musi być tak dobrany, aby nie było ko-
nieczności dodatkowej intensywnej suplementacji 
białkowej, żeby dodatkowo nie obciążać obniżonej 
sprawności nerek. Jedną z dwóch najbardziej po-
pularnych zajęć są aqua fitness oraz nording wal-
king. Pierwsza forma jest szczególnie skierowana  
do osób mających problemy ze stawami, cierpiących  
na osteoporozę czy zmiany zwyrodnieniowe 
układu kostnego. Podstawową zaletą jest to,  
że środowisko wodne w dużym stopniu amorty-
zuje wstrząsy powstałe podczas wykonywania 
podskoków, pajacyków, wykopów, tym samym 
oszczędzając stawy, szczególnie staw kolanowy  
i biodrowy oraz kręgosłup, który u osób starszych 

jest znacznie bardziej podatny na kontuzję. Dowo-
dem na to jest fakt, że część ćwiczących po ope-
racji wszczepienia różnych endoprotez uczęszcza 
na tego typu zajęcia w celu zwiększenia sprawno-
ści i ruchomości danego stawu. Nording walking 
jest rozwiązaniem dla osób lubiących aktywny 
wypoczynek w otwartej przestrzeni. Kije umożli-
wiają poprawę koordynacji ruchowej, dodatkowo 
angażując do pracy górne części ciała. Pozwala 
także na utrzymanie tętna na podwyższonym, 
ale stosunkowo stałym poziomie, a tym samym 
poprawę wydolności krążeniowo- oddechowej.  
Należy jednak pamiętać o odpowiednim nawodnie-
niu i ochronie głowy przed promieniami słonecz-
nymi, zwłaszcza w gorące, letnie dni.
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Regulamin	publikacji	w	czasopiśmie	
„Lege	Artis	–	Studencki	Kwartalnik	Medyczny”

 

1. W	kwartalniku	publikowane	są	artykuły	o	szeroko	pojętej	tematyce	medycznej,	tj.:	
•	 prace	oryginalne	(naukowo-badawcze,	kliniczne),
•	 prace	poglądowe,
•	 prace	humanistyczne,
•	 opisy	postępowania,
•	 opisy	farmakologiczne,
•	 doniesienia	wstępne,
•	 dyskusje/wywiady,
•	 prace zawodowe,
*dokładniejsze wytłumaczenie http://lpj.pl/schematy.htm 
2. W	 zależności	 od	 rodzaju	 artykułu	 powinien	 on	 zawierać	 odpowiednią	 bibliografię	

dostosowaną	 do	 treści	 i	 formy.	 W	 większości	 przypadków	 mile	 widziane	 są	 prace	
zrecenzowane	przez	odpowiednią	osobę	(np.	pracownika	uczelni).

3. Praca	powinna	zawierać	się	w	przedziale	2000	-	10000	znaków	(w	zależności	od	tematyki	
i	formy).

4.	Wstępnej	 oceny	 tekstów	 dokonuje	 Redakcja.	 Prace	 niespełniające	 podstawowych	
warunków	publikacji	są	odrzucane.	

5.	Autor/autorzy	artykułu	muszą	potwierdzić	prawa	autorskie	do	nadesłanej	pracy	poprzez	
wypełnienie	 odpowiedniego	 oświadczenia,	 które	 znajduje	 się	 na	 stronie	 internetowej	
czasopisma.	Własnoręcznie	 podpisane	 oświadczenie	 należy	 przesłać	 e-mailem	wraz	
z	pracą	 i	 zdjęciem	na	adres:	 la.redakcja@gmail.com.	 Jeżeli	materiał	był	 już	wcześniej	
opublikowany,	należy	do	niego	dołączyć	pisemną	zgodę	na	ponowne	wydanie,	zarówno	
od	poprzedniego	wydawcy,	jak	i	autorów	oryginalnej	pracy.

6. Redakcja	 zastrzega	 sobie	 także	 prawo	 dostosowywania	 nadesłanych	 materiałów	 
do	potrzeb	pisma,	dokonywania	poprawek	i	skrótów	tekstu.	Ostateczna	wersja	pracy	
jest	przesyłana	autorom,	którzy	podali	kontaktowy	adres	e-mailowy.	

LA
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Justyna	Kata
SML jest organizacją zrzeszającą studentów kierunku analityka 
medyczna na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego  
w Katowicach. Została założona w październiku 2013 roku i cieszy 
się popularnością w środowisku akademickim. Głównym celem SML 
jest promocja kierunku analityka medyczna. SML jest organizacją, 
która pozwala na realizację projektów, urzeczywistnianie studenckich 
pomysłów i inicjatyw.  Zrzesza kreatywnych studentów o wspólnej 
pasji, chcących brać aktywny udział w życiu akademickim.

Śląska Medycyna Laboratoryjna

Opiekun Organizacji:  
Prof. dr hab. n. med. Zdzisława  
Kondera-Anasz
Patronat honorowy:  
Prof. dr hab. n med. Krystyna Olczyk
Skład Zarządu Organizacji:
Prezes: Krystian Jakubczak
Wiceprezes: Tomasz Zawiła 
Sekretarz: Dominika Skrabaka
Skarbnik: Anna Sroka
Rada studencka 
Ernest Jaworski
Sara Kampa
Justyna Kata
Joanna Pławny
Aleksandra Suchocka 

Kontakt: 
slmedlab@gmail.com
http://sml.sum.edu.pl

Najważniejsze wydarzenia w roku akademickim 2015/2016 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów Medycyny  
Laboratoryjnej ,,Diagnostyczne Zagłębie Nauki”, w której uczest-
niczyli studenci analityki medycznej z całej Polski. Obejmowała ona 
konkurs oryginalnych i poglądowych studenckich prac naukowych  
(Sosnowiec - 05.12.2015 r).
Udział studentów kierunku analityka medyczna w II Ogólnopolskich 
Symulacjach Diagnostycznych czyli ogólnopolskim konkursie studen-
tów analityki medycznej, w którym nasi przedstawiciele zajęli 4-te 
miejsce (Wrocław - 31.03-02.04.2016 r.)
VIII Ogólnopolska Debata Studentów Analityki Medycznej, podczas 
której podpisano porozumienie między organizacjami studenckimi 
z całego kraju mówiące o chęci nawiązania współpracy, mającej  
na celu reprezentowanie dobra interesów studentów analityki  
medycznej oraz środowiska przyszłych diagnostów laboratoryjnych 
(Wrocław - 2.04.2016 r.).
,,Akcja przedszkole” jak co roku wzbudziła ogromne zainteresowanie 
wśród dzieci jednego z przedszkoli w Sosnowcu. Podczas spotkania 
mogły się one dowiedzieć dlaczego bada się krew i czym są krwinki. 
Zorganizowano również liczne zabawy mające na celu pokonanie dzie-
cięcego strachu przed czynnością pobierania krwi i białym fartuchem 
(Sosnowiec - 13.04.2016 r.).
Akcja honorowego krwiodawstwa połączona z rekrutacją dawców 
szpiku kostnego (Sosnowiec - 12.05.2016 r.) we współpracy z Regio-
nalnym Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
Akcja ,,Ciąża Pod Opieką Diagnosty Laboratoryjnego” zorganizowana 
w Centrum Handlowym Pogoria w Dąbrowie Górniczej była częścią 
ogólnopolskiego projektu podjętego wspólnie przez wszystkie towa-
rzystwa studentów analityki medycznej w Polsce (Dąbrowa Górnicza  
- 21.05.2016 r.).
Dzień Diagnosty Laboratoryjnego była to akcja mająca na celu promo-
cję zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz informowanie o jego zna-
czeniu jako zawodu zaufania publicznego i potrzebie wysokich kwalifi-
kacji osób pracujących w medycznych laboratoriach diagnostycznych 
z czym wiąże się konieczność ujednolicenia warunków kształcenia 
oraz ograniczenie dostępu do uzyskania uprawnień wraz z tytułem 
diagnosty laboratoryjnego (Sosnowiec - 3.06.2016 r.).
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IFMSA-Poland Oddział Śląsk

Zarząd organizacji
• Urszula Żebrowska - Prezydent Oddziału
• Agnieszka Hoffmann - Wiceprezydent 

ds. Marketingu 
• Joanna Szydełko - Skarbnik Oddziału
• Aleksandra Zaręba - Sekretarz Oddziału
• Magdalena Wszołek - Koordynator 

Lokalny Programu ds. Zdrowia 
Publicznego

• Paulina Majek - Koordynator Lokalny 
Programu ds. Zdrowia Reprodukcyjnego 
HIV/AIDS

• Małgorzata Polak - Koordynator Lokalny 
Programu ds. Edukacji Medycznej

• Han Zhao - Koordynator Lokalny 
Programu ds. Praw Człowieka i Pokoju

• Małgorzata Roziewska - Koordynator 
Lokalny Programu ds. Praktyk 
Wakacyjnych

• Zuzanna Ślusarz - Koordynator Lokalny 
Programu ds. Wymiany Naukowej

Strona Oddziału: http://slask.ifmsa.pl/pl/homepage/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny  
IFMSA-Poland zrzesza studentów kierunku lekarskiego 
wszystkich uniwersytetów w Polsce pragnących angażować się 
w rozmaite akcje społeczne o profilu medycznym. Odpowiada 
także za integrację studentów oraz pomoc doświadczonych 
działaczy młodszym kolegom.
Stowarzyszenie działało pierwotnie jako Komitet Koordynacyjny 
Studentów Akademii Medycznych (KKSAM), a nastęnie Polish 
Medical Students’ International Committee (PolMSIC). Obecnie, 
jako IFMSA-Poland  należy do Międzynarodowej Federacji 
Stowarzyszeń Studentów Medycyny – IFMSA (International 
Federation of Medical Students’ Associations).

Działalność Organizacji realizowana jest w sześciu sektorach:
• SCOPE - Program Stały ds. Praktyk Wakacyjnych  

(Standing Committee on Professional Exchange)
• SCORE - Program Stały ds. Wymiany Naukowej  

(Standing Committee on Research Exchange)
• SCOME - Program Stały ds. Edukacji Medycznej  

(Standing Committee on Medical Education)
• SCOPH - Program Stały ds. Zdrowia Publicznego  

(Standing Committee on Public Health)
• SCORA - Program Stały ds. Zdrowia Reprodukcyjnego 

i AIDS (Standing Committee on Reproductive health 
including AIDS)

• SCORP - Program Stały ds. Praw Człowieka i Pokoju 
(Standing Committee on Human Rights and Peace)

SCOPE - program umożliwia studentom działającym w IFMSA, 
którzy rozpoczęli już zajęcia kliniczne odbywanie praktyk 
wakacyjnych poza granicami Polski. Współpraca z Organizacją 
realizowana jest w szpitalach w Grecji, Włoszech, Francji, Turcji, 
Egipcie, Tunezji, Brazylii, Maroko oraz Indonezji. W tym roku z tego 
trybu praktyk skorzysta 51 osób z naszej uczelni. 
Program obejmuje również organizowanie wspólnego czasu wolnego, 
wycieczek i zabaw okolicznościowych przez rodzimych studentów (Social 
Programme). Praktyki SCOPE są więc wspaniałą okazją do zdobycia doświadczenia 
klinicznego, nawiązywania nowych kontaktów, ale też zwiedzania i poznawania kultury 
odwiedzanego państwa.
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SCORE - program działający 
analogicznie do SCOPE umożliwia studentom 

podejmowanie projektów naukowych na 
zagranicznych uczelniach. Ich bardzo zróżnicowana 
tematyka obejmuje zagadnienia basic science, 
projektów  klinicznych z pracą laboratoryjną lub 
bez pracy laboratoryjnej. Zazwyczaj wymiana trwa 
4 tygodnie i realizowana jest podczas miesięcy 
wakacyjnych. Projektowi towarzyszy również 
Social Programme.

SCOME - program ma za zadanie przybliżać 
studentom kierunku lekarskiego przyszłą 
pracę, a także poszerzać zainteresowania 
związane z zawodem. Założenia te realizowane 
są przez organizowanie warsztatów EKG, 
szycia chirurgicznego, rysunku anatomicznego 
(„Lekcja Anatomii Doktora Tulpa”), a także zajęcia 
przybliżające angielski medyczny. Projekt ułatwia 
również wewnętrzną integrację środowiska 
studenckiego w czasie wspólnych spotkań przy 
grach planszowych, czy wyjściach do teatru. 

SCOPH - program zajmuje się szeroko pojmowaną 
promocją zdrowia publicznego. Jego działalność 
opiera się na współpracy z wieloma organizacjami 
pozarządowymi, takimi jak WHO, UNICEF. Człon-
kowie organizacji pomagają również przy akcjach 
rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Warto 
wspomnieć o akcji „Miś pod szpitalną choinkę”,  
w której to wolontariusze pieką ciasta oraz przy-
gotowują świąteczne kartki. Dzięki nim groma-
dzą fundusze na zakup zabawek dla najmłod-
szych pacjentów, wywołując uśmiech u tych,  
którzy na Święta musieli pozostać w szpitalu. 

 
 
 
 

 
 
SCORA - program przełamuje tabu, jakie stanowi 
temat chorób przenoszonych drogą płciową. 
Wolontariusze korzystają w tym celu z szerokiego 
wachlarza środków – od organizowania stoisk 
informacyjnych na temat profilaktyki zakażeń 
HIV, poprzez marsze jedności z chorymi na AIDS, 
aż po słynną  akcję „Tramwaj zwany pożądaniem”, 
łącząca uroki studenckiej imprezy z edukacją 
na temat wirusa. Wolontariusze towarzyszą 
młodzieży, w specjalne przygotowanym na tę okazję 
autobusie, a później wewnątrz katowickich klubów.  
Organizowane są także zajęcia edukacyjne  
w szkołach rejonu górnośląskiego przybliżające 
najmłodszym tematykę profilaktyki nowotworów 
narządów rozrodczych obu płci.

SCORP - zadaniem programu jest niesienie 
pomocy osobom, wobec których łamane są 
podstawowe prawa człowieka, a także zwracanie 
uwagi społeczeństwa na skalę tego zjawiska. 
Najszerzej zakrojoną akcją jest współorganizowany  
z  Amnesty International „Maraton pisania listów”, 
który stanowi walkę o poprawę losu najbardziej 
dotkniętym niesprawiedliwością. W tym roku 
napisaliśmy wspólnie przeszło 170 listów,  
z których ponad połowa płynie aktualnie do Malawi!  
Projekt działa również w skali lokalnej. W jego 
ramach organizowane są zajęcia dla studentów 
umożliwiające lepsze zrozumienie losu osób 
niepełnosprawnych oraz naukę współpracy  
z dziećmi z deficytami rozwojowymi takimi jak 
zespół Aspergera i autyzm.
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Skład zarządu: 
Prezes – Bartłomiej Żołnierczyk 
Wiceprezes – Jakub Gąsior 
Sekretarz – Grzegorz Bargieła 
Skarbnik – Agnieszka Wypasek 

Opiekun: dr hab. n. farm.  
    Andrzej Jankowski

Studenckie Towarzystwo  
Farmacji Przemysłowej

Jest to organizacja studencka założona w grudniu 2015 roku 
przez studentów Wydziału Farmaceutycznego z OML Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Wywodzi się z koła 
Farmacji Przemysłowej działającego przy Katedrze Farmacji 
Stosowanej. STFP powstało z myślą poszerzania zainteresowań 
studentów tematyką przemysłu farmaceutycznego m.in. poprzez 
organizację wyjazdów do firm farmaceutycznych. Niejednokrotnie 
mieliśmy okazję zobaczyć jak wygląda produkcja farmaceutyków na 
terenie Polski. Odwiedziliśmy takie firmy jak: GSK, Polfarma, Farmina, 
Polfa Warszawa, Polfa Pabianice, ADAMED, Kawon czy Ziaja poznając 
organizację i strukturę firmy łącznie z działami produkcji czy kontroli 
jakości pytając farmaceutów o ich pracę i obowiązki. 
Organizujemy warsztaty i wykłady dla studentów Naszego wydziału 
ukierunkowane na praktyczne aspekty farmacji przemysłowej.  
W maju 2016 roku odbyła się konferencja pt.: „Manufaktura Sukcesu”, 
podczas której starsi koledzy z różnych zakątków Polski wypowiadali 
się na temat swojej pracy w przemyśle oraz drogi jaką obrali aby 
dojść do miejsc, w których się znaleźli. Dwukrotnie zorganizowaliśmy 
kurs Monitorowania Badań Klinicznych na poziomie podstawowym jak 
i zaawansowanym. Na naszych spotkaniach członkowie mają okazję 
przedstawiać dowolnie wybrane zagadnienia z dziedziny przemysłu 
farmaceutycznego, które pokrywają się z ich zainteresowaniami. 
W swojej działalności podkreślamy jak ważna jest rola zawodu 
farmaceuty i jego odpowiedzialność w przemyśle farmaceutycznym. 
Obecnie dokładamy wszelkich starań aby stać się studenckim 
oddziałem International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE) 
oraz rozwijać część naukową naszej Organizacji przy współpracy 
z kołem naukowym działającym przy Katedrze Biofarmacji. 
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Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii

PTSS, czyli Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, od 1997 
roku zrzesza młodych adeptów kierunków lekarsko-dentystycznych 
w Polsce. Na arenie międzynarodowej organizacja jest członkiem 
rzeczywistym: International Association of Dental Students oraz 
European Dental Students Association, natomiast w skali lokalnej 
działa poprzez oddziały mieszczące się we wszystkich miastach, gdzie 
znajdują się szkoły dentystyczne. 
Zabrzański Oddział PTSS powstał w 2001 roku i na przestrzeni lat stał 
się jednym z największych oddziałów w Polsce. Naszym celem jest 
poszerzanie wiedzy studentów, zainteresowanie ich konkretną tematyką 
oraz doskonalenie umiejętności klinicznych poprzez organizację licznych 
szkoleń – teoretycznych i praktycznych, wykładów czy ogólnopolskich 
konferencji. Wśród lokalnej społeczności jesteśmy natomiast znani  
z organizacji licznych akcji profilaktycznych oraz charytatywnych.

Zarząd 2016/2017: 

• Ewa Dudkiewicz - Prezes Zarządu Oddziału
• Aleksandra Nowicka - V-ce Prezes 

Zarządu Oddziału, Webmaster  
aleksandra.nowicka@hotmail.com

• Wojciech Kmak - Skarbnik Zarządu 
Oddziału  
kmakulidreteam250@gmail.com

• Marzena Popiołek - Koordynator ds. 
Kursów i Szkoleń 
marzena.popiolek@gmail.com

• Agnieszka Balicz - Koordynator ds. 
Profilaktyki 
aga_balicz@o2.pl

• Elżbieta Płonka - Koordynator ds. 
Punktów i Wymian/Praktyk Wakacyjnych 
elaplon@gmail.com

• Karolina Górska - Koordynator ds. Be 
Active Dentist Tribune i Promocji Oddziału 
karolina.gorska22@gmail.com

Od początku roku akademickiego w naszym Oddziale  
zostało zorganizowanych 7 szkoleń:
19.10.16 - odbudowa zęba po leczeniu endodontycznym (GC),
16.11.16 - wykład: nadwrażliwość (Colgate),
23.11.16 - wykład: profilaktyka fluorkowa (Colgate),
25.11.16 - odbudowa zęba na włóknie szklanym (Kerr),
01.12.16 - szkolenie z podstaw laseroterapii oraz chirurgii 
laserowej (Lasotronix),
13.01.17 - EMS: wszystko na temat scalingu, piaskowania  
i piaskowania poddziąsłowego,
31.01.17 - Okluzja funkcjonalna – od teorii do praktyki.

Akcje profilaktyczne
Od października członkowie PTSS Zabrze zorganizowali 
prawie 20 akcji profilaktycznych. Odbyły się one 
zarówno w przedszkolach, szkołach podstawowych,  
jak i w świętochłowickim Klubie Integracji Społecznej, 
Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii oraz w centrach 
handlowych.
W listopadzie, miesiącu walki z nowotworami jamy ustnej, 
organizowaliśmy razem z Fundacją „Z uśmiechem przez 
życie” akcję w ramach Projektu Niebieskie Usta. Odbyła się 
ona w katowickim Supersamie i miała na celu zwiększenie 
świadomości nowotworowej społeczeństwa. 
W styczniu PTSS Zabrze zorganizował akcję w galerii  
3 Stawy w Katowicach. Była ona częścią przedsięwzięcia 
„Twój ruch po zdrowie”. Natomiast w lutym, również 
w katowickim Supersamie, odbyła się akcja „Polsko,  
nie zgrzytaj”, poświęcona problemowi bruksizmu.
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Działalność charytatywna
Od początku roku akademickiego 2016/2017 
zorganizowaliśmy dwie duże zbiórki charytatywne. 
Zebraliśmy koce oraz między innymi ponad 40 kg 
karmy dla zwierząt ze Schroniska TOZ „Fauna”  
w Rudzie Śląskiej.  Włączyliśmy się także  
w Szlachetną Paczkę. Nasza rodzina otrzymała 
12 kartonów artykułów spożywczych, środków 
spożywczych i ubrań, a także nową lodówkę oraz 
pralkę.

 
O wszystkich naszych przedsięwzięciach na 
bieżąco informujemy na stronie internetowej:  
http://ptss.pl/base/oddzialy/ptss-zabrze/  
oraz na facebook-owym fanpage’u.

Studencka Grupa Fotograficzna

 Nieformalna grupa założona na przełomie stycznia i lutego 
2017 roku, przeznaczona dla wszystkich amatorów fotografii 
na naszym Uniwersytecie. Celem grupy jest integracja 
studentów, którzy lubią robić zdjęcia, wspólne plenery i wyjścia 
na wystawy fotograficzne. Na początku lutego dotarliśmy  
do Warszawy, gdzie oglądaliśmy dwie wystawy: 24 Hour Project 
w Domu Kultury Śródmieście (ul. Smolna 9) oraz wystawę 
Przemka Dzienisa w Leica 6x7 Gallery Warszawa (ul. Mysia 3).  
 Już 2 marca startujemy z warsztatami fotograficznymi. 
Zapraszamy do śledzenia naszego fanpage na Facebook’u, 
gdzie wkrótce pojawi się informacja o godzinie i miejscu 
spotkana organizacyjnego. 

24 Hour Project w Domu Kultury Śródmieście

fot. Izabela Brożek
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Chcesz	podzielić	się	swoim	artykułem?

Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz jak go zrealizować?

Chciałbyś	z	nami	współpracować?

Organizujesz	wydarzenie,	którym	chciabyś	się	podzielić	z	innymi?

Chcesz,	żebyśmy	się	gdzieś	pojawili?

NAPISZ DO NAS!

la.redakcja@gmail.com

LEGE ARTIS
STUDENCKI  KWARTALNIK  MEDYCZNY


