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W 2002 roku ukończyłam II Liceum 

Ogólnokształcące im. Władysława 

Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim w 

klasie o profilu ogólnym z rozszerzonym 

programem języka angielskiego. Studia na 

Wydziale Farmaceutycznym (kierunek: 

farmacja) rozpoczęłam w tym samym roku 

na Akademii Medycznej im. Karola 

Marcinkowskiego w Poznaniu. Podczas 

studiów otrzymywałam stypendium 

naukowe JM Rektora dla najlepszych 

studentów w latach 2003/04, 2006/07 oraz 

2007/08. We wrześniu 2005 roku w ramach 

wymiany studenckiej odbyłam 

trzytygodniową praktykę zawodową w 

Witebsku na Białorusi na tamtejszym 

Uniwersytecie Medycznym. Od 3. roku 

studiów uczestniczyłam w pracach koła 

naukowego przy Katedrze i Zakładzie 

Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. 

Już w trakcie trwania studiów 

zainteresowana byłam pracą farmaceuty 

szpitalnego. Zainteresowania te pogłębiły 

się podczas praktyk w SPZOZ Poznań 

Nowe Miasto w czasie odbywania 

miesięcznej praktyki zawodowej w 2006 

roku, a ich owocem był wybór tematu mojej 

pracy magisterskiej (Badanie 

bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów 

hospitalizowanych). 

Pracę magisterską wykonałam w Katedrze i 

Zakładzie Farmacji Klinicznej i 

Biofarmacji UMP pod kierunkiem Pana 

prof. Edmunda Grześkowiaka. Opiekunką 

pracy była Pani mgr Alina Górecka. Dane 

do części doświadczalnej zbierałam w 4 

poznańskich szpitalach klinicznych, 

ponownie zapoznając się zarówno z 

codzienną specyfiką pracy na oddziałach 

szpitalnych, jak i pełnioną przez 

farmaceutów rolą w szpitalu. Pracę 

obroniłam w 2007 roku na ocenę bardzo 

dobrą.  

W październiku 2007 otrzymałam 

absolutorium wraz z listem gratulacyjnym 

Dziekana Wydziału Farmaceutycznego za 

bardzo dobre wyniki w nauce i w tym 

samym miesiącu rozpoczęłam praktykę 

zawodową. 

Półroczną praktykę odbyłam w aptece 

otwartej w Poznaniu oraz, ponownie, w 

aptece szpitalnej SPZOZ Poznań Nowe 

Miasto. W kwietniu 2008 roku na 

podstawie uchwały Wielkopolskiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej otrzymałam 

Prawo Wykonywania Zawodu Farmaceuty. 

W październiku 2010 roku rozpoczęłam 

specjalizację w ramach Studium 

Kształcenia Podyplomowego Wydziału 

Farmaceutycznego Uniwersytetu 

Medycznego im. Piastów Śląskich we 

Wrocławiu. Tytuł specjalisty w 

specjalności farmacji klinicznej uzyskałam 

w 2014 roku, otrzymując jednocześnie list 

gratulacyjny od Ministra Zdrowia i tytuł 

„Specjalista 2014”. 

Od 2009 roku pracuję nieprzerwanie w 

aptece szpitalnej Pleszewskiego Centrum 

Medycznego w Pleszewie. W ramach pracy 

zawodowej przyczyniłam się do 

uruchomienia w szpitalu Pracowni Leku 

Cytotoksycznego (2010 rok) oraz Pracowni 

Żywienia Parenteralnego Noworodków 

(2012 rok). Od 2011 roku jestem członkiem 

szpitalnego Zespołu ds. Farmakoterapii 

oraz stale monitoruję polekowe działania 

niepożądane, występujące u pacjentów 

szpitala.  

Kontakt z pacjentami oddziałów 

zabiegowych Pleszewskiego Centrum 

Medycznego rozbudził moje 

zainteresowania naukowe dotyczące 

efektywnego leczenia bólu po operacjach. 

Dlatego w 2016 roku rozpoczęłam pracę 

badawczą pod kierunkiem Pani dr. hab. 

Edyty Szałek w Katedrze i Zakładzie 

Farmacji Klinicznej i Biofarmacji. Moje 

zainteresowania badawcze skupiły się na 



nowym leku opioidowym – tapentadolu, 

który jawił się jako interesująca alternatywa 

dla rutynowo stosowanych w szpitalu 

opioidów. 

W latach 2016-17 byłam słuchaczem 

Podyplomowego Niestacjonarnego 

Studium Metodologii Badań Naukowych. 

10 maja 2017 roku  uchwałą Rady Wydziału 

Farmaceutycznego UMP został otwarty mój 

przewód doktorski Porównanie 

skuteczności i bezpieczeństwa stosowania 

tapentadolu i oksykodonu oraz określenie 

farmakokinetyki tapentadolu u pacjentek po 

zabiegu histerektomii brzusznej. Funkcję 

promotora powierzono Pani dr hab. Edycie 

Szałek, a promotora pomocniczego Pani dr 

(obecnie dr hab.) Danucie Szkutnik-Fiedler. 

We wrześniu 2019 przedłożyłam Radzie 

Wydziału Farmaceutycznego UMP moją 

rozprawę doktorską. Na recenzentów 

zostali powołani Pani prof. dr hab. Daria 

Orszulak-Michalak oraz Pan dr hab. Karol 

Połom. 

 

Rozprawa doktorska 

 

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa 

stosowania tapentadolu i oksykodonu oraz 

określenie farmakokinetyki tapentadolu u 

pacjentek po zabiegu histerektomii 

brzusznej. 
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Celem badań było porównanie skuteczności 

przeciwbólowej i bezpieczeństwa 

stosowania dwóch opioidów: tapentadolu 

(TAP) i oksykodonu (OXY) oraz analiza 

farmakokinetyczno-farmakodynamiczna 

tapentadolu po jednokrotnym podaniu 

doustnym. Obie części badania 

przeprowadziłam na grupie pacjentek po 

zabiegu histerektomii brzusznej, leczonych 

na oddziale ginekologicznym szpitala, w 

którym pracuję. 

W pierwszym etapie badania, pacjentki 

zostały losowo przydzielone do dwóch 

grup, w zależności od podawanego im leku. 

Obie grupy w dniu operacji (doba „0”) 

otrzymywały identyczne leki zgodnie z 

przyjętym protokołem analgetycznym. W 

kolejnych dniach po operacji, protokół 

analgetyczny różnił się tylko podawanym 

pacjentkom doustnie opioidem. W celu 

określenia skuteczności przeciwbólowej 

obu analgetyków zastosowałam 

numeryczną skalę leczenia bólu (NRS). 

Wyniki zostały przedstawiono jako różnica 

z wartościach NRS między dobą „0” (dniem 

operacji), a kolejnymi dniami (do trzech dni 

hospitalizacji).  

Dodatkowo oceniałam również częstość 

występowania i nasilenie działań 

niepożądanych (mdłości, wymioty, sedacja, 

problemy ze snem, suchość błon 

śluzowych, zmęczenie, osłabienie 

koncentracji), całkowitą liczbę dawek 

badanego opioidu, ogólny poziom 

zadowolenia z terapii przeciwbólowej, 

całkowity czas hospitalizacji, zużycie 

dodatkowych leków oraz parametry 

życiowe pacjentek (ciśnienie krwi, tętno, 

saturacja). 

W drugiej części pracy badałam 

farmakokinetykę TAP po jednokrotnym 

podaniu doustnym oraz oceniłam zależność 

między poziomem bólu, saturacją i tętnem 

pacjentek, a stężeniem TAP. Dla potrzeb 

analizy przeprowadziłam częściową 

walidację metody analitycznej HPLC-FL 

(wysokosprawnej chromatografii cieczowej 

z detektorem spektrofluorymetrycznym). 

Na podstawie uzyskanych wyników 

stwierdziłam, że zarówno TAP, jak i OXY 

charakteryzowały się dobrą, porównywalną 

skutecznością analgetyczną u pacjentek po 

zabiegu histerektomii brzusznej. Również 

analizowane działania niepożądane TAP i 

OXY występowały z podobną częstością, a 

pacjentki podobnie oceniały satysfakcję z 



leczenia przeciwbólowego po podaniu TAP 

i OXY. W badaniu odnotowałam 

nieopisywane dotychczas w 

charakterystyce produktu leczniczego 

działania niepożądane TAP, takie jak: 

pękanie warg, niemiły posmak w ustach 

oraz uporczywa czkawka. 

W przeprowadzonej analizie PK/PD 

tapentadolu stwierdziłam, że wraz ze 

wzrostem osoczowych stężeń TAP we krwi 

spada saturacja krwi oraz tętno pacjentek. 

Zależność ta jest umiarkowanie silna dla 

saturacji, a słaba dla tętna. U pacjentek 

uczestniczących w obu częściach badania 

nie stwierdziłam jednak wpływu TAP na 

supresję ośrodka oddechowego, a także na 

wartości tętna mogące zagrozić ich zdrowiu 

czy życiu. 

Osoczowe stężenia TAP po jednorazowej 

doustnej dawce 100 mg u pacjentek po 

histerektomii brzusznej mieściły się w 

zakresie zalecanych stężeń terapeutycznych 

opioidu, jednak duże zapotrzebowanie na 

dodatkowe koanalgetyki może świadczyć o 

konieczności rozważenia większej dawki 

leku w celu efektywniejszej terapii bólu 

pooperacyjnego. 

Analizujac parametry PK leku, wykazałam 

istotnie mniejsze wartości Cmaks, AUC0-tlast 

oraz AUMC0-tlast, a także około dwukrotnie 

szybszy klirens TAP w grupie pacjentek 

palących papierosy, co może wskazywać na 

indukcję metaboliczną UDP-

glukuronylotransferazy (enzymu 

metabolizującego TAP w znacznym 

stopniu) przez składniki zawarte w dymie 

tytoniowym. Ponadto wykazałam istotny 

wpływ nadwagi i otyłości na takie 

parametry farmakokinetyczne TAP, jak: 

Cmaks, Cl i AUC0-tlast. 

Moja rozprawa jest pierwszą pracą 

opisującą zastosowanie TAP w grupie 

pacjentek po zabiegu histerektomii 

brzusznej. Podsumowując przeprowadzone 

badania, mogę stwierdzić, że nowy lek 

stanowi cenną alternatywę dla dostępnych 

na rynku starszych opioidów, a wchodząc w 

skład protokołów analgezji multimodalnej 

może znacząco przyczynić się do 

polepszenia leczenia przeciwbólowego, 

również po histerektomii brzusznej. 
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