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Nazwy miesięcy w naszym języku wielokrotnie oddają charakter nastroju, który opanowuje człowieczy 
umysł. Chociaż rozsądek nakazuje myślom w każdym czasie stosować się do reguł jednorodnych, 
całorocznych, to jednak wystarczy jedno spojrzenie za okno 

  Przebrały się ptaki 

  za ciemne chmury,

  przebrały się drzewa 

  w szare habity

  po ogrodach przeszła mgła,

  zostawiła srebrne ślady 

  na wyblakłej trawie – listopad.

No właśnie, listopad – liście, nawet te nie zrażające się łatwo jesienią, opuszczają drzewa.  
Po październiku, pełnym bogactwa i blasku, nadziei nawet na długą, ciepłą jesień, nagle spada mróz, warzy 
zieleń, wówczas
      

(Nocna rosa)
Gwiazdy spadły na trawę
i z cichym sykiem ginęły
wśród kropel nocnej rosy.
Oglądałam się wtedy za siebie
może zbyt często –
lecz w dłoniach czułam jeszcze
miękki dotyk
podobny dobrym słowom. 

Ten miękki dotyk zmienia się czasem, nawet niezamierzenie, w zastygły gest, w grymas chwili bólu 
po zniszczonym dziele.

Czasem prawda 

pada na twardy grunt,

na grudę po nocnych przymrozkach,

i wtedy zostają tylko okruchy.

Zmiatać, zbierać, zgarniać, sklejać?

Mozaika odznacza się niezwykłą trwałością.

Zbierać do ostatniego odłamka! Tworzyć Nowe! Po listopadzie przychodzi grudzień, pierwszy miesiąc 
białej, czystej zimy.

       Lidia Maria Czyż 
          

Listopadowa plucha, listopadowe przymrozki
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JAKI PROGRAM NA CZASY 
VI KADENCJI?

Odbywająca się w samorządzie ap-
tekarskim kampania sprawozdawczo – wy-
borcza jest tematem licznych rozmów, które 
prowadzi się w niejednej aptece. Farmaceu-
ci komentują przebieg zjazdów i ich rezul-
taty. Wymienia się nazwiska prezesów okrę-
gowych rad aptekarskich, a także innych 
osób wybranych na samorządowe funkcje. 
Kim są, jaki mają program na niełatwe czasy 

VI kadencji? – to pytania, które jako redakcja Aptekarza Polskiego 
chcemy im postawić. Odpowiedzi opublikujemy w następnym nu-
merze naszego pisma. 

Piąta kadencja samorządu aptekarskiego dobiega końca. 
Jej finałem będzie VI Krajowy Zjazd Aptekarzy, który odbędzie się 
w dniach 20-22 stycznia 2012 roku w Szczyrku. 

1 stycznia 2012 roku wchodzi w życie ustawa refundacyjna. 
Czekamy na ogłoszenie przepisów wykonawczych. Czasu pozosta-
ło niewiele, na co zwraca uwagę dr Grzegorz Kucharewicz, prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej pisząc w swoim felietonie, że „w Pol-
sce działa prawie 14 tysięcy aptek i punktów aptecznych, a czasu na 
zgromadzenie niezbędnych dokumentów i zawarcie umów między 
podmiotami prowadzącymi apteki a Narodowym Funduszem Zdro-
wia jest coraz mniej. Brak ostatecznej wersji rozporządzenia budzi 
więc uzasadniony niepokój środowiska aptekarskiego”.

Kaliska Okręgowa Izba Aptekarska przekazała 16 154,95 zło-
tych na budowę Centrum Onkologii w Kaliszu. Pieniądze zebrano 
w trakcie akcji charytatywnej, którą kaliscy aptekarze postanowili 
uczcić jubileusz 20-lecia samorządu aptekarskiego. Znakomity po-
mysł. Tylko przyklasnąć. 

Leki oryginalne, czy leki generyczne? – to pytanie jest tytułem 
artykułu profesora Andrzeja Stańczaka. Autor konstatuje, że „farma-
ceuta w aptece wybierając zamiennik generyczny stoi przed trudnym 
zadaniem, zwłaszcza, jeżeli nie zna pacjenta. Farmaceuta powinien 
zatem dokonywać wyboru w oparciu o staranny wywiad i uzyskane 
od pacjenta (...) informacje (…) i przestrzega, że „podstawowym kry-
terium w wyborze zamiennika nie może być wyłącznie cena leku”. 
Lektura obowiązkowa. 

Na okładce bieżącego numeru Aptekarza Polskiego umieści-
liśmy znaną na całym świecie czerwoną kokardkę. Jest ona symbo-
lem walki z AIDS. Jest także znakiem solidarności z osobami, któ-
rych problem AIDS dotyczy oraz symbolem pamięci o tych, których 
w następstwie tej choroby nie ma już z nami. Kokardka układa się 
w kształt litery „V”, jak victoria. Niestety, jak na razie ludzkość nie 
odniosła zwycięstwa na tą chorobą, dlatego też kokardka jest od-
wrócona. 1 grudnia – to data Światowego Dnia AIDS ustanowionego 
przez Światową Organizację Zdrowia. Z tej okazji publikujemy arty-
kuł Anny Marzec Bogusławskiej, dyrektora Krajowego Centrum ds. 
AIDS, która twierdzi, że epidemia HIV/AIDS, to temat wciąż aktualny! 

Późna jesień to nastrojowa pora roku. Kto z Państwa chciał-
by się rozkoszować jesienną melancholią, to polecamy poetycki 
esej Marii Lidii Czyż, albowiem „po listopadzie przychodzi grudzień, 
pierwszy miesiąc białej, czystej zimy”.

Grudzień, czas świąt, czas życzeń. Naszym Drogim Czytelni-
kom życzymy udanych świąt Bożego Narodzenia. ■ 

Redakcja Aptekarza Polskiego 
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W listopadzie Bartosz 
Arłukowicz rozpo-
czął kolejną misję 

powierzoną przez premiera Do-
nalda Tuska. Z tej okazji wysłałem 
do nowego ministra zdrowia list 
gratulacyjny, w którym napisa-
łem: „Zadania związane z ochro-
ną zdrowia publicznego mają 
szczególne znaczenie społeczne, 
odwołują się bowiem do wartości, 
które w każdym społeczeństwie 
otaczane są szczególną troską. 
Takimi wartościami są życie czło-
wieka, równy dostęp do świadczeń 
opieki zdrowotnej finansowanej ze 
środków publicznych oraz zdrowie 
wszystkich obywateli. Prawo do 
ochrony zdrowia jest konstytucyj-
nym prawem każdego człowieka, 

a obowiązki władz publicznych 
w tym względzie wynikają wprost 
z ustawy zasadniczej”. Nawią-
zując do obchodzonego w tym 
roku jubileuszu dwudziestolecia 
odrodzonego samorządu apte-
karskiego, dodałem: „We współ-
czesnym państwie prawa musi być 
(…) miejsce dla silnego samorzą-
du zawodu zaufania publicznego, 
a ochrona konstytucyjnie zagwa-
rantowanych obszarów samo-
rządności jest jednym z istotnych 
zadań dzisiejszego samorządu. 
Samorząd aptekarski w szczegól-
ny sposób troszczy się o przywró-
cenie właściwej roli apteki jako 
placówki ochrony zdrowia i far-
maceuty jako osoby wykonują-
cej zawód zaufania publicznego. 
Wierzymy, że Pan Minister będzie 
nas wspierał w tych działaniach”. 

Jestem przekonany, że 
objęcie stanowiska ministra zdro-
wia przez Bartosza Arłukowicza 
zaowocuje pojawieniem się no-
wej jakości w relacjach między 
Naczelną Izbą Aptekarską a Mi-
nisterstwem Zdrowia, że nasza 
współpraca przeniknięta będzie 
duchem zrozumienia, życzliwości 
i szczególnej wrażliwości zarów-
no na potrzeby pacjentów, jak 
i środowiska polskich aptekarzy 
i farmaceutów. Wszak cel mamy 
wspólny: chcemy służyć obywate-
lom, a przede wszystkim ludziom 
chorym, cierpiącym, czasem bez-
radnym wobec choroby swojej 
lub osób bliskich. Życzę ministro-
wi Arłukowiczowi, żeby z sukce-
sem zmierzył się z nowymi wy-

zwaniami i starymi problemami, 
żeby zapanował nad ministerial-
ną biurokracją i zachował świeże 
spojrzenie na sprawy związane 
z ochroną zdrowia, z którymi ze-
tknął się już jako lekarz i parla-
mentarzysta.

O zamierzeniach resor-
tu „w zakresie poprawy bezpie-
czeństwa zdrowotnego obywa-
teli w latach 2012 – 2015” mieli-
śmy dowiedzieć się 29 listopada 
2011 r. na posiedzeniu sejmowej 
Komisji Zdrowia. Ponadto mini-
ster miał poinformować posłów 
o aktach wykonawczych między 
innymi do ustaw: o działalności 
leczniczej, o refundacji leków, 
środków spożywczych specjalne-
go przeznaczenia żywieniowe-
go oraz wyrobów medycznych, 
o zmianie ustawy o prawach pa-
cjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Niestety, posiedzenie komisji zo-
stało odwołane. Tymczasem 29 
listopada samorząd aptekarski 
nadal nie wiedział, co się dzie-
je z projektem rozporządzenia 
dotyczącego ogólnych warun-
ków umów na realizację recept 
oraz ramowego wzoru umowy 
na realizację recept. Przypomnę, 
że Naczelna Izba Aptekarska nie 
zaakceptowała przesłanego do 
konsultacji dokumentu, który za-
wierał zapisy wykraczające poza 
delegację ustawową, niekorzyst-
ne dla aptek, wręcz podważają-
ce ekonomiczne fundamenty ich 
działalności. Odniosłem wraże-
nie, że projekt, jaki otrzymaliśmy 
do zaopiniowania, to pobożne 

Dobry duch 
Świąt Bożego Narodzenia

dr GRZEGORZ KUCHAREWICZ

Prezes 
Naczelnej Rady Aptekarskiej
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życzenia Narodowego Funduszu 
Zdrowia, że trwa permanentna 
walka urzędu z podmiotami pro-
wadzącymi apteki. 

Umowy muszą zostać pod-
pisane przed wejściem w życie 
ustawy o refundacji leków, co na-
stąpi 1 stycznia 2012 r. Zgodnie 
z tą ustawą, tylko apteki, które 
podpiszą wspomnianą umowę, 
otrzymają refundację ustalone-
go limitu finansowania leku czy 
wyrobu medycznego. W Polsce 
działa prawie 14 tysięcy aptek 
i punktów aptecznych, a czasu na 
zgromadzenie niezbędnych do-
kumentów i zawarcie umów mię-
dzy podmiotami prowadzącymi 
apteki a Narodowym Funduszem 
Zdrowia jest coraz mniej. Brak 
ostatecznej wersji rozporządze-
nia budzi więc uzasadniony nie-
pokój środowiska aptekarskiego. 
Jeśli rozporządzenie będzie za-
wierało regulacje bardzo nieko-
rzystne dla aptek, należy liczyć 
się z niepodpisywaniem przez 
nie umów z NFZ. Może to spo-
wodować brak dostępności do 
leków refundowanych po 1 stycz-
nia 2012 r. Odpowiedzialność za 
tę sytuację spadnie na nadgorli-
wych urzędników Ministerstwa 
Zdrowia, nieliczących się z opinią 
samorządu aptekarskiego. Mam 
nadzieję, że nowy minister zdaje 
sobie z tego sprawę.

W piśmie z 4 listopada 
2011 r. do prezesa Rządowego 
Centrum Legislacji raz jeszcze 
przedstawiłem uwagi samorządu 
aptekarskiego do projektu rozpo-
rządzenia. Wskazałem, że zawarte 
w nim przepisy stanowią próbę 
nałożenia na aptekarzy obowiąz-
ków wykraczających poza obo-
wiązki określone już w przepisach 
ustawy o refundacji leków, co 
powoduje nieważność regulacji 
z mocy samego prawa. Podkreśli-
łem również, że projekt musi zo-

stać ponownie rozpatrzony pod 
kątem jego zgodności z innymi 
przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, w szczególności 
rozporządzenia w sprawie wyda-
wania z apteki produktów lecz-
niczych i wyrobów medycznych. 
Jest bowiem niedopuszczalne 
wprowadzanie do projektu prze-
pisów zmieniających, rozszerzają-
cych lub wyłączających przepisy 
innego obowiązującego rozpo-
rządzenia.

Wierzę, że nowy mini-
ster zdrowia wnikliwie 
przyjrzy się propozy-

cjom zmian w ustawie z 6 wrześ-
nia 2001 r. Prawo farmaceutycz-
ne, które dotyczą między innymi 
obrotu szczepionkami. W piśmie 
z 28 września 2011 r. do dyrektora 
Departamentu Polityki Lekowej 
i Farmacji w Ministerstwie Zdro-
wia wyjaśniłem, na czym polega 
niebezpieczeństwo pogwałce-
nia obowiązującego od wieków 
nakazu rozdziału podmiotów 
udzielających świadczeń zdro-
wotnych i podmiotów świadczą-
cych usługi farmaceutyczne. Po 
wprowadzeniu proponowanych 
zmian w ustawie nic nie będzie 
stało na przeszkodzie, aby lekarz 
prowadził obrót jakimkolwiek 
produktem leczniczym, którego 
zastosowanie może być związa-
ne z udzielanym świadczeniem 
zdrowotnym. Ponadto obrotu 
takiego nie mogłaby nadzoro-
wać Państwowa Inspekcja Far-
maceutyczna. 

28 października 2011 r. wy-
stosowałem pismo do ministra 
zdrowia, w którym w imieniu sa-
morządu aptekarskiego zaprote-
stowałem przeciwko zaspokajaniu 
interesów wybranej grupy zawo-
dowej kosztem bezpieczeństwa 
pacjentów. „Za niedopuszczalną 
uważamy próbę odejścia od oczy-

wistej definicji obrotu lekami po-
przez tworzenie nieuzasadnionych 
wyjątków na rzecz poszczególnych 
grup zawodowych. Prawo do pro-
wadzenia obrotu lekami jest ściśle 
reglamentowane, co zapewnienia 
bezpieczeństwo i jakość produktu 
leczniczego. W celu zaspokojenia 
roszczeń określonej, bardzo wpły-
wowej grupy interesów pomija się 
interesy pacjentów oraz zwiększa 
się obszar nienadzorowanego ob-
rotu lekami. Nie mamy żadnych 
wątpliwości, że celem nowelizacji 
nie jest zapewnienie pacjentowi 
szczepienia produktem o zagwa-
rantowanej jakości, ale nieupraw-
nione i nieuzasadnione rozszerze-
nie uprawnień lekarza, dokonywa-
ne kosztem ugruntowanej już tra-
dycji oraz kosztem bezpieczeństwa 
pacjenta” – napisałem w piśmie 
do minister Ewy Kopacz. 

Mam nadzieję, że nowy mi-
nister zdrowia obiektywnie oceni 
argumenty naszego środowiska 
aptekarskiego. Na uwagę zasłu-
guje zwłaszcza brak jakichkol-
wiek przesłanek świadczących 
o zagrożeniu zdrowia pacjen-
tów w związku z transportem 
szczepionek z apteki do miejsca, 
w którym odbywa się szczepie-
nie. Aptekarzom znane są zasa-
dy dotyczące przechowywania 
i transportu szczepionek, a jeśli 
jest to konieczne, umieszczają je 
w opakowaniach termoizolacyj-
nych. Nadmierne eksponowanie 
przez Porozumienie Zielono-
górskie problemu tzw. zimnego 
łańcucha dystrybucyjnego nie 
znajduje uzasadnienia w świetle 
dostępnych badań termostabil-
ności. W zalecanej temperatu-
rze szczepionki są bezpieczne 
i immunogenne do upływu daty 
ważności, niemniej jednak z ba-
dań przedstawionych przez jedną 
z firm farmaceutycznych wynika, 
że nawet dwutygodniowe prze-►
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chania, za różne obiecanki cacan-
ki i romantyczne uniesienia, kiedy 
potrzebna jest praca organiczna 
i pozytywistyczny wysiłek, by ra-
tować polskie aptekarstwo. Śnili 
mi się inni bohaterowie, którzy 
przejrzeli i zrozumieli, na czym 
naprawdę polega codzienna pra-
ca w samorządzie aptekarskim. 
Piękny to był sen… ■

Życzę Wam, 
K oleżanki i K oledzy , 

radosnych i spok ojnych 
Świąt Bożego 
Nar odzenia. 

Niech te Święta staną 
się dla Was 

i dla Waszych Rodzin 
niewyczerpanym 
źródłem wiary , 

nadziei i miłości. 
Niech Dobry Duch 

Świąt Bożego 
Nar odzenia na stałe 
zagości w Waszych 

ser cach i odnowi 
Wasze życie.

Warszawa, 30 listopada 2011 r.

chowywanie szczepionki przeciw 
grypie w temperaturze pokojo-
wej nie wpłynęło niekorzystnie 
na jej stabilność termiczną (ter-
mostabilność szczepionek prze-
ciw grypie wykazuje największą 
zmienność, zależną od postaci 
farmaceutycznej oraz wytwórcy).

W piśmie z 18 listopada 
2011 r. do podsekreta-
rza stanu w Minister-

stwie Zdrowia Adama Fronczaka 
w imieniu samorządu aptekarskie-
go zgłosiłem uwagi do projektu 
rozporządzenia ministra zdrowia 
w sprawie recept lekarskich. Za-
kwestionowaliśmy przede wszyst-
kim przepis par. 28 pkt 2, który 
godzi w prawa ubezpieczonych 
oraz uniemożliwia wykonywanie 
zawodu farmaceuty. Jeśli bowiem 
prawo do świadczeń gwarantowa-
nych zależy od kodu pocztowego 
na recepcie, to iluzoryczność 
uprawnień jest oczywista. W piś-
mie z 29 listopada 2011 r. przed-
stawiliśmy ministrowi własne pro-
pozycje. Chcę poinformować, że 
od kilku tygodni w Ministerstwie 
Zdrowia toczą się wspólne rozmo-
wy, w których biorą udział przed-
stawiciele Naczelnej Izby Lekar-
skiej, Naczelnej Izby Aptekarskiej 
i Ministerstwa Zdrowia. Dotyczą 
one projektu rozporządzenia mi-
nistra zdrowia w sprawie recept 
lekarskich.

Moje stanowisko, prezen-
towane konsekwentnie od lat, 
jest jednoznaczne: trzeba raz na 
zawsze położyć kres dążeniom 
do nakładania na aptekarzy ko-
lejnych obowiązków i przerzuca-
nia na nich odpowiedzialności za 
błędy na receptach. Przełomem 
powinna być zmiana filozofii re-
cepty lekarskiej, prowadząca do  
postrzegania jej nie jako swego 
rodzaju czeku, ale dokumentu, 
za pomocą którego lekarz ko-

munikuje się z farmaceutą. Rygo-
ryzm formalny nie może przecież 
przesłaniać wartości nadrzędnej, 
jaką jest dobro pacjenta. Jeśli 
zatem farmaceuta prawidłowo 
zidentyfikował decyzję terapeu-
tyczną lekarza, który zaordyno-
wał preparat leczniczy, to kieru-
jąc się dobrem pacjenta i swoją 
wiedzą, powinien wydać lek na 
zasadach określonych w ustawie 
refundacyjnej, pomimo pewnych 
uchybień formalnych na recep-
cie. Wierzę, że minister Bartosz 
Arłukowicz podzieli ten pogląd 
i utoruje drogę zmianom leżącym 
w interesie pacjenta i umacnia-
jącym rolę farmaceuty jako oso-
by wykonującej zawód zaufania 
publicznego.

Rozpoczął się chocholi ta-
niec niektórych preten-
dentów do najwyższych 

funkcji w samorządzie aptekar-
skim. Trwa właśnie festiwal pu-
stosłowia, wzbiera rzeka fraze-
sów, wystawiane są „czeki” bez 
pokrycia. Obietnice rozdawane są 
niczym „leki za grosz”. Niektórzy 
kandydaci prezentują swój show 
podczas tournée po Polsce. Za 
szkolnymi deklamacjami czai się 
jednak pustka, która sięga kresu 
wszechświata. Jednocześnie trwa 
permanentny atak na prezesa 
NRA i Naczelną Izbę Aptekarską. 
Ale miałem sen. Oto stał się cud. 
Śnił mi się Stanisław Piechula, 
przepraszający za język nienawi-
ści, kajający się za grzechy leni-
stwa i pychy podczas czterolet-
niej obecności w Naczelnej Ra-
dzie Aptekarskiej oraz niszczenie 
autorytetu prezesa NRA i jego 
współpracowników. Śnił mi się 
Piotr Bohater, szczerze żałujący, 
że podczas dwóch lat zasiadania 
w Prezydium NRA nie przedstawił 
żadnej strategii działania, obar-
czający się winą za grzech zanie-
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Z roku na rok maleje liczba 
nowych oryginalnych le-
ków wprowadzanych do 

lecznictwa. Wynika to zarówno 
z wysokich kosztów, według róż-
nych szacunków jest to od 800-
1200 mln dolarów. Jednocześnie 
wydłuża się okres wprowadzania 
nowego leku na rynek oceniany 
obecnie na okres powyżej 10 lat. 
Ponadto kończy się okres waż-
ności patentów dla wielu „hitów” 
rynkowych co spowoduje poja-
wienie się ich odpowiedników. 

W kwestii amerykańskich 
regulacji prawnych dotyczących 
leków odtwórczych niezwykle 
ważny był rok 1984, kiedy to 
uchwalono dokument znany jako 
Hatch-Waxman Act, który usta-
nawiał wyniki badań biorówno-
ważności jako podstawę do reje-
stracji leków generycznych. Przed 
1984 rokiem producenci leków 
odtwórczych musieli przedsta-
wiać FDA te same pełne wyniki 
badań skuteczności i bezpieczeń-
stwa, co producenci innowacyjni. 

Ten dokument dodatkowo ze-
zwalał producentom leków gene-
rycznych na rozpoczęcie badań 
biorównoważności jeszcze przed 
wygaśnięciem patentu na lek 
oryginalny, tak aby w momencie 
upłynięcia okresu wyłączności 
generyk był już gotowy do wej-
ścia na rynek. Ta sytuacja skłoniła 
wiele firm farmaceutycznych do 
wprowadzenia na rynek odpo-
wiedników generycznych  orygi-
nalnych leków. A zatem czym jest 
lek oryginalny i generyczny?

Leki oryginalne, 
czy leki generyczne?

Celem poniższego artykułu jest prezentacja podstawowych pojęć i uregulowań związanych z ustala-
niem równoważności, jak również próba racjonalnego przedstawienia argumentów zarówno zwolenników, 
jak i przeciwników leków odtwórczych i znalezienia konsensusu pomiędzy racjami obu stron.
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Lek oryginalny, inaczej in-
nowacyjny, to nowy lek wprowa-
dzony po raz pierwszy na rynek 
przez określoną firmę pod za-
strzeżoną nazwą i chroniony pa-
tentem. Lek taki zostaje dopusz-
czony do dystrybucji w oparciu 
o udokumentowaną skuteczność 
terapeutyczną, bezpieczeństwo 
stosowania i jakość. Skuteczność 
oraz bezpieczeństwo muszą być 
udowodnione na podstawie peł-
nego dossier obejmującego wy-
niki badań chemicznych, biolo-
gicznych, farmaceutycznych, far-
makologiczno-toksykologicznych 
oraz, co najważniejsze, wyniki 
wieloośrodkowych, randomizo-
wanych i kontrolowanych badań 
klinicznych faz I, II i III. 

Natomiast lek generyczny, 
inaczej odtwórczy, to z definicji 
lek podobny do występującego 
już na rynku leku oryginalnego, 
wyprodukowany przez inną fir-
mę po upływie ochrony patento-
wej bądź po wygaśnięciu innych 
praw wyłączności i zarejestrowa-
ny pod nową, najczęściej włas-
ną nazwą. Lek generyczny z za-
łożenia zawiera tę samą ilość tej 
samej substancji czynnej, posia-
da tę samą postać farmaceutycz-
ną i drogę podania i jest opraco-
wywany z zamiarem zapewnienia 
zamienności z referencyjnym le-
kiem oryginalnym. 

Co roku regularnie rośnie 
ilość leków generycznych stoso-
wanych w lecznictwie, głównie ze 
względu na znacznie niższe ceny, 
dzięki czemu wzrasta ich dostęp-
ność dla coraz większej grupy pa-
cjentów. Obecnie ta tendencja 
nie dotyczy jedynie krajów uboż-
szych, ale również zamożnych 
krajów europejskich i Stanów 
Zjednoczonych. 

Z poniższych danych za rok 
2009 wynika, że w Stanach Zjed-
noczonych udział ilościowy leków 

generycznych przepisywanych na 
receptę stanowi 85%, w Niem-
czech ok. 75% a w Kanadzie 80%. 
Natomiast należy podkreślić wy-
soką pozycję Polski z udzia-
łem powyżej 70%. Asortymen-
towo według grup terapeutycz-
nych największą wartość sprze-
daży wśród leków generycznych 
stanowią leki stosowane w cho-
robach przewlekłych. Jak wspo-
mniano już na początku tego ar-
tykułu pro-generyczne nastawie-
nie cechuje nie tylko Stany Zjed-
noczone, ale również większość 
krajów europejskich, nie wspo-
minając nawet o ubogich kra-
jach Trzeciego Świata, gdzie leki 
odtwórcze są podstawą opieki 
zdrowotnej. Polityka ta ma prze-
de wszystkim podłoże ekono-
miczne. W USA, przykładowo, 
w chwili obecnej dwie trzecie le-
ków przepisywanych na receptę 
to tańsze zamienniki, co skutkuje 
w oszczędności około 60 miliar-
dów dolarów rocznie dla amery-
kańskiej służby zdrowia. Według 
badań amerykańskich średnia 
cena leku generycznego wynosi 6 
dolarów, natomiast dla jego od-
powiednika oryginalnego 29 do-
larów. W krajach Unii Europejskiej 
natomiast, roczne oszczędności 
z tytułu szerokiej dostępności ge-
neryków szacowane są na około 
25 miliardów euro. Korzyści far-
makoekonomiczne z tytułu sub-
stytucji generycznej dostrzega-
ne są również w Polsce – w 2006 
roku budżet państwa zaoszczę-
dził dzięki niej około 500 milio-
nów złotych, zaś pacjenci wydali 
na leki mniej o około 100 milio-
nów złotych. Niższy koszt leków 
generycznych, to przede wszyst-
kim ich szersza dostępność dla 
pacjentów, argumentują przed-
stawiciele licznych stowarzyszeń 
(np. European Generic Medici-
nes Association), czy też organów 

państwowych (np. Office of Ge-
neric Drugs działający przy FDA) 
zajmujący się w wielu krajach pro-
mowaniem polityki progenerycz-
nej. Dzięki tańszym odpowiedni-
kom z roku na rok zmniejsza się 
liczba pacjentów, którzy z powo-
dów finansowych nie wykupują 
przepisanych im leków. Ponad-
to, niższe wydatki ponoszone na 
leki przez narodowe agencje ds. 
zdrowia oznaczają dodatkowe 
środki na podstawową i specjali-
styczną opiekę zdrowotną, diag-
nostykę i profilaktykę. 

Każdy lek, jaki jest wpro-
wadzany na rynek – niezależnie 
od tego, czy jest produktem in-
nowacyjnym czy odtwórczym – 
musi uzyskać pozytywną opinię 
jednej z agencji ds. leków, co sta-
nowi publiczną gwarancję jego 
jakości, skuteczności oraz bez-
pieczeństwa. W Stanach Zjedno-
czonych oceną produktów lecz-
niczych zajmuje się Agencja ds. 
Żywności i Leków (Food and Drug 
Administration, FDA), w Europie 
w zależności od przyjętej proce-
dury rejestracyjnej – ocena taka 
jest dokonywana bądź przez Eu-
ropejską Agencję ds. Leków (Eu-
ropean Medicines Agency, EMEA) 
w przypadku rejestracji w pro-
cedurze centralnej bądź przez 
agencje narodowe w przypad-
ku procedury narodowej (w Pol-
sce jest to Urząd Rejestracji Pro-
duktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobój-
czych). Jako, że w skład leków ge-
nerycznych wchodzą znane, do-
stępne już na rynku i wielokrotnie 
przebadane substancje lecznicze, 
weryfikacja wspomnianej jakości, 
skuteczności i bezpieczeństwa le-
ków generycznych odbywa się na 
podstawie mniej szczegółowych 
danych niż w przypadku leków 
innowacyjnych. Zgodnie z ogól-

►
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nie przyjętymi normami, produ-
cent leku generycznego nie musi 
przedstawiać organom rejestra-
cyjnym wyników badań przedkli-
niczncyh i klinicznych, jakie zosta-
ły już dokonane z lekiem orygi-
nalnym. Ma to przede wszystkim 
znaczenie etyczne, gdyż ograni-
cza liczbę pacjentów poddawa-
nych działaniu nie zarejestrowa-
nego produktu leczniczego. Po-
nadto, ma to też wymierny efekt 
ekonomiczny – badania klinicz-
ne są najdłuższym i najdroższym 
etapem rozwoju leku, zatem brak 
konieczności ich powtarzania ge-
neruje ogromne oszczędności, 
jak również skraca czas oczekiwa-
nia na rejestrację. Zamiast wyni-
ków badań przedklinicznych i kli-
nicznych, producent leku gene-
rycznego musi przedstawić jedy-
nie dowody, iż jego lek jest rów-
noważny referencyjnemu leko-
wi oryginalnemu, tzn. wykazać, 
że substancja aktywna w leku 

odtwórczym nie różni się pod 
względem budowy i właściwo-
ści fizyko – chemicznych od sub-
stancji aktywnej w leku innowa-
cyjnym oraz udowodnić, że oba 
leki wywierają taki sam efekt tera-
peutyczny. Ponieważ bezpośredni 
pomiar efektu terapeutycznego, 
czyli skuteczności w danej jed-
nostce chorobowej, okazał się za-
daniem bardzo trudnym, należa-
ło znaleźć inne rozwiązanie. Dla-
tego przy ocenie równoważno-
ści terapeutycznej zamiast pierw-
szorzędowego punktu końcowe-
go, jakim jest efekt kliniczny, po-
stanowiono posłużyć się zastęp-
czym punktem końcowym – stę-
żeniem leku we krwi. Przy zało-
żeniu, że działanie leku zależy od 
jego stężenia w okolicy recepto-
ra, a to z kolei zależy od stężenia 
leku we krwi, można stosunko-
wo łatwo porównać efekt klinicz-
ny dwóch leków właśnie poprzez 
pomiar stężeń tych leków we krwi 

po podaniu tej samej dawki tą 
samą drogą. Na powyższym za-
łożeniu, a więc innymi słowy, na 
ocenie dostępności biologicznej, 
opierają się badania biorówno-
ważności, czyli badania przy po-
mocy, których producenci leków 
generycznych udowadniają rów-
noważność ich produktów z leka-
mi innowacyjnymi. 

Problem nierównoważnoś-
ci leków i jego przyczyny anali-
zuje wiele prac zwracając uwa-
gę, że zjawisko to może wystąpić 
już na poziomie substancji czyn-
nej, która w przypadku różnych 
soli jest chemicznie innym związ-
kiem o określonych właściwoś-
ciach chemicznych i biologicz-
nych, co może prowadzić do róż-
nic w efektywności klinicznej. 

Przyjmuje się, że dwa pro-
dukty lecznicze są biorównoważ-
ne, jeśli są odpowiednikami far-
maceutycznymi lub alternatyw-
nymi produktami farmaceutycz-►
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nymi, i jeśli ich biodostępności po 
podaniu tych samych molarnie 
dawek są podobne do tego stop-
nia, że zapewniony jest zasadni-
czo ten sam poziom skuteczno-
ści i bezpieczeństwa. Dyrektywa  
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2004/27/EC definiuje generycz-
ny produkt leczniczy jako pro-
dukt leczniczy posiadający ten 
sam jakościowy i ilościowy skład 
w substancjach czynnych oraz tę 
samą postać farmaceutyczną jak 
referencyjny produkt leczniczy, 
oraz którego biorównoważność 
względem referencyjnego pro-
duktu leczniczego została udo-
wodniona w drodze przeprowa-
dzenia odpowiednich badań bio-
dostępności.

Ze względu na fakt, iż 
wprowadzenie do lecznictwa no-
wego leku generycznego opie-
ra się przede wszystkim na wyni-
kach badań biorównoważności, 
nie może zabraknąć kilku słów na 
temat tych, tak istotnych dla ca-
łego rynku leków generycznych, 
badań. 

Badanie biorównoważności, 
jako porównawcze badanie bio-
dostępności ma na celu ustale-
nie równoważności terapeutycz-
nej leku testowanego i referencyj-
nego produktu leczniczego. 

Po podaniu badanych le-
ków, pobiera się uczestnikom ba-
dania  krew w ściśle określonych 
odstępach czasu i oznacza w niej 
podstawowe parametry farmako-
kinetyczne podanych leków:
• Wielkości powierzchni pod 

krzywą zmian stężenia leku 
we krwi (AUC)

• Maksymalne stężenie leku we 
krwi (Cmaks)

• Czas, po którym zostaje 
osiągnięte stężenie maksy-
malne (tmaks)

Uzyskane wyniki dla AUC 
i Cmaks, a w nielicznych uzasad-
nionych przypadkach również 
dla tmaks, poddaje się następnie 
analizie statystycznej i wyznacza 
90% granice ufności dla stosunku 
średnich wartości tych parame-
trów dla leku badanego i leku re-
ferencyjnego po transformacji lo-
garytmicznej. Przyjęto, iż oba leki 
można uznać za biorównoważne, 
jeśli wspomniane 90% granice 
ufności dla stosunku AUC i Cmaks 
znajdują się w przedziale 80% - 
125%. Pytanie tylko, czy właściwy 
jest tak szeroki zakres i czy różni-
ce w absorpcji leku od –20% do 
+25% nie pozostają bez wpływu 
na efekty terapeutyczne? 
Zwolennicy generyków podkre-
ślają, że pomimo tak szerokich 
granic, rzeczywiste dane z agen-
cji rejestracyjnych wskazują, iż 
w praktyce różnice w biodostęp-
ności pomiędzy lekiem odtwór-
czym a generycznym nie przekra-
czają 5%. Ma to być zapewnione 
poprzez 90% przedział ufności. 
Na potwierdzenie tej tezy często 
przywoływane są wyniki badań 
przeprowadzonych w Stanach 
Zjednoczonych. W jednym z nich 
obejmującym 224 leki gene-
ryczne ubiegające się o rejestra-
cję w okresie 1985 – 1986 śred-
nia różnica w wartościach AUC 
pomiędzy lekiem odtwórczym 
a oryginalnym wynosiła 3,5%. Po-
dobny rezultat uzyskano analizu-
jąc 127 badań biorównoważności 
w 1997 roku – różnica w AUC wy-
niosła 3,47%, a różnica w Cmax 
4,29%. 

Z drugiej jednak stro-
ny słyszalne są głosy mówiące, 
że w przypadku pewnych okre-
ślonych leków o wąskim indek-
sie terapeutycznym, nawet kilku-
procentowe różnice w stężeniach 
leku osiąganych we krwi mogą 
mieć poważne konsekwencje dla 

pacjentów. W przypadku zbyt ni-
skiej dostępności biologicznej 
skutkiem może być nawrót cho-
roby, w przypadku zbyt wysokiej 
dostępności mamy do czynienia 
z ryzykiem wystąpienia działań 
niepożądanych, albo wręcz tok-
syczności. Dodatkowym argu-
mentem poruszanym przez scep-
tyków jest fakt, iż w badaniach 
biorównoważności ocenie pod-
lega zawsze dany lek odtwórczy 
względem leku innowacyjnego, 
nie prowadzi się natomiast ba-
dań biodostępności generyków 
względem siebie. W momen-
cie, gdy na rynku występuje wie-
le leków generycznych, może-
my mieć do czynienia z sytuacją, 
w której część z nich została za-
rejestrowana na podstawie niż-
szej biodostępności w stosunku 
do leku oryginalnego, a druga 
część z kolei wykazywała wyższą 
biodostępność – przy zachowa-
niu wymaganych granic od - 20% 
do +25%. W rezultacie różnice 
pomiędzy różnymi generykami 
mogą być znacznie większe, co 
stwarza zagrożenie dla pacjenta 
w momencie zmiany jednego ge-
neryku na inny.

Krajem, w którym podjęcie 
decyzji o zastosowaniu substy-
tucji generycznej wydaje się być 
potencjalnie łatwiejsze niż gdzie-
kolwiek indziej, są Stany Zjedno-
czone. Przede wszystkim FDA do-
puszcza substytucję generyczną 
tylko w przypadku, gdy lek od-
twórczy wykazuje udokumento-
waną równoważność terapeutycz-
ną z lekiem oryginalnym. Równo-
ważność terapeutyczna przejawia 
się tym, że dany generyk:
1. Posiada udokumentowane bez-

pieczeństwo i skuteczność
2. Jest odpowiednikiem farma-

ceutycznym, tzn.
•	 Zawiera identyczną ilość tej 

►
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samej substancji aktywnej 
w tej samej formulacji far-
maceutycznej i drodze po-
dania

•	 Spełnia odpowiednie stan-
dardy dotyczące mocy, ja-
kości, czystości i tożsamo-
ści

3. Jest biorównoważny, tzn.:
•	 Nie występują żadne zna-

ne ani potencjalne proble-
my dotyczące biorówno-
ważności

•	 Jeżeli występują znane 
bądź potencjalne problemy 
dotyczące biorównoważ-
ności, to mieszczą się one 
we właściwych ustalonych 
granicach 

4. Jest właściwie oznakowany
5. Jest wytworzony zgodnie z za-

sadami Good Manufacturing 
Practice (GMP)

Przytoczone powyżej wa-
runki są o tyle istotne, że wyklu-
czają formulacje alternatywne 
z rozważań dotyczących równo-
ważności terapeutycznej. Innymi 
słowy, formulacje alternatywne 
mogą zostać uznane za biorów-
noważne w Europie, w Stanach 
Zjednoczonych – nie. Spośród in-
nych różnic warto zwrócić uwa-
gę na wymaganą liczbę uczestni-
ków badania biorównoważności 
– FDA wymaga liczby od 24 do 36 
ochotników, podczas gdy agen-
cje europejskie poprzestają na 
liczbie 12 osób.

Najważniejszym jednak 
elementem odróżniającym usta-
wodawstwo amerykańskie od eu-
ropejskiego w kwestii substytu-
cji generycznej jest stworzenie 
przez Amerykanów rozwinięte-
go i skodyfikowanego systemu 
oznaczania równoważności tera-
peutycznej. Wyrazem tego jest 
opracowanie przez FDA publi-
kacji zatytułowanej „Approved 

Drug Products with Therapeu-
tic Equivalence Evaluations”, zna-
nej powszechnie jako „pomarań-
czowa książeczka” (Orange Book, 
http://www.accessdata.fda.gov-/
scripts/cder/ob/docs/queryai.
cfm). Każdemu lekowi FDA nada-
je odpowiednią kategorię równo-
ważności terapeutycznej z lekiem 
oryginalnym (Categories of Drug 
Equivalence). Aby uniknąć nie-
porozumień równoważność te-
rapeutyczna każdego leku gene-
rycznego jest ustalana w stosun-
ku do jednego konkretnego re-
ferencyjnego leku oryginalnego 
– oznaczonego symbolem RLD 
(Reference Listed Drug). Istnieją 
dwie główne grupy kodów, jakimi 
oznaczana jest równoważność te-
rapeutyczna generyków: 
Kod A – kodem tym oznaczone 
są leki, które FDA uznaje za rów-
noważne terapeutycznie z lekiem 
oryginalnym, czyli takie, dla któ-
rych:

a. brak jest jakichkolwiek zna-
nych bądź podejrzewanych 
problemów z biorówno-
ważnością

b. faktyczne bądź potencjal-
ne problemy z biorówno-
ważnością zostały w odpo-
wiednio udokumentowany 
sposób rozwiązane

Kod B – kodem tym oznaczone 
są leki, które FDA uznaje za nie-
równoważne terapeutycznie z le-
kiem oryginalnym. W ich przy-
padku faktyczne bądź potencjal-
ne problemy z biorównoważnoś-
cia nie zostały w zadowalający 
sposób rozwiązane. Może to być 
spowodowane specyficzną formą 
dawkowania lub brakiem udoku-
mentowanych prac potwierdzają-
cych biorównoważność. 

Wszystkie kody występują-
ce w Orange Book są dwulitero-
we, pierwsza litera oznacza przy-
należność do jednej z dwóch 

głównych grup (A lub B), druga 
litera zaś jest powiązana z formą 
podawania leku oraz mówi o wy-
nikach badań biorównoważności 
przeprowadzonych przez FDA. 

I choć przyjęte kryteria bio-
równoważności w większości 
przypadków gwarantują równo-
ważność i pomyślny efekt tera-
peutyczny, to jednak istnieją sy-
tuacje, kiedy wspomniane już 
wcześniej granice 80-125% dla 
podstawowych parametrów far-
makokinetycznych nie są wystar-
czające. Przeciwnicy szerokiego 
i bezkrytycznego zastosowania 
leków generycznych wskazują na 
następujące problemy dotyczące 
równoważności terapeutycznej:
• Równoważności alternatyw-

nych formulacji (np. inna sól 
danej substancji aktywnej)

• Równoważność różnych form 
polimorficznych leku

• Równoważność leków o za-
awansowanej technologii 
uwalniania

• Równoważność specyficz-
nych grup leków

• Leki o wąskim indeksie tera-
peutycznym

• Leki przeciwpadaczkowe
• Leki przeciwarytmiczne
• Leki psychotropowe
• Leki antykoncepcyjne
• Problemy wynikające z same-

go modelu badania biorów-
noważności

Producenci leków gene-
rycznych często uciekają się do 
modyfikacji postaci chemicz-
nej substancji leczniczej w celu 
osiągnięcia właściwej stabilności 
danej formy leku, optymalizacji 
procesu technologicznego bądź 
właściwości farmakokinetycznych 
substancji aktywnej. W większo-
ści przypadków odbywa się to 
poprzez związanie leków o cha-
rakterze kwasowym lub zasado-►
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wym w sole, a w przypadku soli 
poprzez zamianę jednej soli na 
inną. Jednak takie modyfikacje 
mogą powodować zmianę właś-
ciwości fizykochemicznych sub-
stancji leczniczej, tj. rozpuszczal-
ności, higroskopijności, itp. Przy-
kładowo przekształcenie kwasów 
karboksylowych w sole może po-
wodować zmianę ich właściwości 
z hydrofobowych na hydrofilowe. 
Tego typu zmiany mają z kolei 
wpływ na szybkość i wielkość ab-
sorpcji oraz losy danego związku 
w organizmie, czego rezultatem 
mogą być różnice w efektywno-
ści klinicznej. Przeciwnicy gene-
ryków twierdzą, że przecież opty-
malny rodzaj soli jest ustalany na 
poziomie tworzenia przez produ-
centa leku innowacyjnego w celu 
zapewnienia najlepszych warun-
ków dla formulacji, a zatem jakie-
kolwiek modyfikacje muszą pro-
wadzić do obniżenia jakości leku 
i jego skuteczności. Należy rów-
nież pamiętać, że dla różnych no-
wych soli substancji leczniczych 
nie są wymagana badania tok-
sykologiczne w przeciwieństwie 
do leków oryginalnych, stąd ich 
profil toksykologiczny jest często 
nieznany. Dlatego też w USA leki 
generyczne utworzone na bazie 
innych soli substancji aktywnej 
nie są uznawane za równoważ-
ne terapeutycznie z lekami orygi-
nalnymi. I choć uzyskują one reje-
strację i są stosowane powszech-
nie w lecznictwie to nie mogą być 
uznawane za zamienniki. 

W piśmiennictwie jest wie-
le przykładów pokazujących, że 
zastosowanie innych połączeń 
substancji leczniczej zmienia pa-
rametry farmakokinetyczne. Ha-
milton-Miller badał biodostęp-
ność czterech markowych do-
ustnych form ampicyliny w po-
równaniu do talampicyliny, któ-

ra jest estrem ampicyliny. Cho-
ciaż dla czterech ampicylin wy-
niki były podobne, to różniły się 
od talampicyliny szczególnie, je-
żeli chodzi o stężenie w moczu, 
które w przypadku talampicyliny 
było wyższe o 65%. Takie różni-
ce mogą być szczególnie istotne 
w zakażeniach dróg moczowych 
i leczeniu różnymi lekami zawie-
rającymi ampicylinę. 

Znany jest również przy-
kład zastąpienia benzenosulfo-
nianu amlodypiny (Norvasc®, Pfi-
zer) maleinianem dla wersji gene-
rycznej leku. Okazało się, że nie-
nasycony kwas maleinowy reagu-
je z pierworzędową grupą ami-
nową amlodypiny tworząc nowy 
związek będący zanieczyszcze-
niem o własnych właściwościach 
farmakologicznych. Kolejną, czę-
sto niedocenianą sprawą, jest zja-
wisko polimorfizmu leków, często 
związane z wyborem dostawcy 
substancji leczniczej. Zjawisko to 
występuje u co najmniej połowy 
substancji leczniczych. Polimor-
fizm jest powodem do wyboru ta-
kiej czy innej soli stosowanej w le-
kach. A krytycznym punktem jest 
tutaj rozpuszczalność właściwej 
odmiany polimorficznej co może 
wpływać na szybkość rozpusz-
czania, a w konsekwencji przekła-
dać się dalej na biodostępność po 
podaniu doustnym. Należy zwró-
cić uwagę na fakt, że różne formy 
polimorficzne wykazują różno-
rodne chemiczne i fizyczne właś-
ciwości, w tym: temperaturę top-
nienia, reaktywność chemiczną, 
rozpuszczalność i szybkość roz-
puszczania, właściwości mecha-
niczne i gęstość. Te różne właś-
ciwości dla poszczególnych form 
polimorficznych mogą wpływać 
bezpośrednio na stabilność, do-
stępność farmaceutyczną leku 
a ostatecznie na biodostępność. 
Zauważyły to również firmy far-

maceutyczne patentując leki, dla 
których wygasł patent i rejestru-
jąc je na nowo dla innej odmiany 
polimorficznej. 

Duża ostrożność przy za-
mianie leku oryginalnego na 
generyk jest zalecana również 
w przypadku leków o zaawan-
sowanej technologii uwalniania. 
Przykładem może być historia 
preparatu Wellbutrin XL 300 mg. 
W połowie 2007 roku FDA otrzy-
mała 85 raportów dotyczących 
zamiany preparatu Wellbutrin 
XL 300 mg na generyczny Bude-
prion XL 300 mg. W 78 raporto-
wanych przypadków sygnalizo-
wano utratę efektu antydepresyj-
nego po zamianie leku oryginal-
nego na generyczny. Dodatkowo 
w wielu przypadkach wystąpiły 
objawy uboczne. Pomimo speł-
nienia norm biorównoważnoś-
ci w zakresie AUC i Cmax to jed-
nak profile farmakokinetyczne są 
różne.

Kolejnym istotnym i często 
podkreślanym problemem zwią-
zanym z substytucją generycz-
ną jest fakt, iż takie same, ogó-
lne kryteria biorównoważności 
zostały ustalone dla wszystkich 
grup leków. Wiadomo, tymcza-
sem, że każdy lek jest inny i kilku-
procentowe różnice w dostępno-
ści biologicznej, które w przypad-
ku jednych leków mogą nie mieć 
żadnego znaczenia dla efektu te-
rapeutycznego, w przypadku in-
nych mogą mieć ogromny wpływ 
na działanie i profil toksykologicz-
ny. Klasycznym przykładem są tu-
taj leki o wąskim współczynniku 
terapeutycznym (Narrow Thera-
peutic Indem drugs, NTI), a więc 
leki, dla których przedział pomię-
dzy dawką terapeutyczną a tok-
syczną jest niewielki i małe róż-
nice w stężenie we krwi powodu-
ją znaczące zmiany w skuteczno-
ści i toksyczności. Zgodnie z defi-

►



13

Rynek leków

Aptekarz Polski, 63(41e) listopad 2011

nicją, o leku takim możemy mó-
wić, gdy stosunek średniej dawki 
śmiertelnej LD50 do średniej daw-
ki efektywnej ED50 jest mniejszy 
od dwóch [np. teofilina: najniż-
sze stężenie toksyczne (20 mcg/
mL) : średnie stężenie wywołują-
ce efekt terapeutyczny (10mcg/
mL) = 2]

Poza teofiliną, za leki o wą-
skim indeksie terapeutycznym 
uznajemy:
• Cyklosporynę
• Takrolimus
• Lewotyroksynę
• Digoksynę
• Fenytoinę
• Warfarynę

Kohler i wsp. porównywa-
li biodostępność i metabolizm 
dwóch preparatów cyklospory-
ny: referencyjnego Sandimmum 
Neoral (Novartis) i odpowiednika 

EON Labs (EON) badając biodo-
stępność i metabolizm u szczu-
rów. Mimo, że drugi preparat miał 
według FDA kategorię AB to wy-
kazywał znaczne różnice w szyb-
kości absorpcji i biodostępnoś-
ci. I chociaż nie można przeno-
sić otrzymanych wyników uzy-
skanych na zwierzętach na kli-
niczne konsekwencje stosowania 
obu preparatów, to należy się nad 
tym zastanowić, tym bardziej, że 
ten problem poruszają także inne 
prace.

Z obserwacji cyklospory-
ny przygotowanej przez różnych 
producentów po dodaniu do 
wody wynika, że poszczególne 
preparaty obserwowane w kolej-
nych probówkach zachowują się 
różnie w zależności od wytwór-
cy – w pierwszej probówce cyklo-
sporyna „pływa” po powierzchni 

wody, w drugiej i czwartej two-
rzy zawiesinę natomiast w trze-
ciej ulega całkowitemu rozpusz-
czeniu. Przykład ten ilustruje jak 
istotne jest przygotowanie sub-
stancji o odpowiednich właści-
wościach fizykochemicznych.

Kilka słów należy rów-
nież poświęcić fenytoinie – leko-
wi znanemu nie tylko z wąskie-
go indeksu terapeutycznego, 
ale też ze słabej rozpuszczalno-
ści oraz nieliniowej farmakokine-
tyki. W konsekwencji małe zmia-
ny w biodostępności, spowodo-
wane np. zmianą wolnego kwasu 
na sól, bądź interakcją z pożywie-
niem, mogą prowadzić do znacz-
nych zmian w stężeniu fenytoiny 
we krwi w stanie stacjonarnym. 
Znane są wyniki badań mówią-
ce, iż biodostępność generycznej 
fenytoiny firmy Mylan podanej ►
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z wysokotłuszczowym posiłkiem 
jest dużo niższa, podczas gdy ro-
dzaj spożywanego posiłku nie ma 
wpływu na biodostępność orygi-
nalnej wersji leku (Dilantin firmy 
Parke-Davis’s). Ponadto oszaco-
wano, że gdyby pacjent ustabili-
zowany na preparacie Dilantin za-
czął stosować odpowiednik firmy 
Mylan to uzyskano by biodostęp-
ność niższą o 13%, co w efekcie 
dałoby 37% spadek stężenia we 
krwi. Oznacza to, że 46% pacjen-
tów nie uzyskałoby stężenia tera-
peutycznego. I odwrotnie, gdy-
by pacjentowi przyjmującemu re-
gularnie fenytoinę produkowaną 
przez Mylan przepisać Dilantin, 
to u 84% z nich zaobserwowano 
by stężenia supraterapeutyczne. 
Inna z kolei opublikowane praca 
wskazuje, iż oznaczone stężenie 
generycznej fenytoiny we krwi 
było o 31% niższe w porównaniu 
z lekiem oryginalnym. 

Pomimo opisanych licz-
nych kontrowersji dotyczących 
substytucji generycznej leków 
o wąskim indeksie terapeutycz-
nym, leki te do chwili obecnej nie 
doczekały się specjalnego trak-
towania ze strony europejskich, 
jak i amerykańskich agencji ds. 
leków. Leki te podlegają takim 
samym regułom oceny biorów-
noważności, jak inne o wiele 
mniej skomplikowane produk-
ty lecznicze. FDA w 1997 roku, 
w odpowiedzi na liczne wątpli-
wości przedstawione przez le-
karzy i farmaceutów, wydało ofi-
cjalne pismo stwierdzające, iż 
agencja ta nie widzi potrzeby, 
aby leki o wąskim indeksie te-
rapeutycznym zostały wyodręb-
nione od innych i aby w stosun-
ku do nich stosować specjal-
ne, ostrzejsze, kryteria ustalania 
równoważności terapeutycznej. 
W regulacjach europejskich jest, 

co prawda zapis, iż w przypad-
ku leków o wąskim indeksie tera-
peutycznym możliwe jest zasto-
sowanie węższych granic dla wy-
ników badań biorównoważnoś-
ci, ale nie jest to żadnym stop-
niu nakaz ani powszechnie obo-
wiązująca reguła. Nie zmienia to 
jednak faktu, że nad tematem le-
ków z grupy NTI toczą się liczne 
dyskusje, podczas których pada-
ją różne propozycje zmian, ma-
jące na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa pacjentów leczonych 
lekami NTI i poddawanych sub-
stytucji generycznej. Propozycje 
te dotyczą:
• Wprowadzenie 95% zamiast 

obowiązującego 90% prze-
działu ufności dla stosunku 
średnich wartości AUC i tmax 
dla leku badanego i leku refe-
rencyjnego.

• Zawężenie akceptowalnych 
obecnie granic (80 – 125%) 
dla stosunku średnich war-
tości AUC dla leku badanego 
i referencyjnego.

• Zastosowanie indywidual-
nych i odrębnych kryteriów 
oceny równoważności tera-
peutycznej dla każdego leku 
z grupy NTI.

Grupą leków, o której nie 
wolno zapomnieć podczas roz-
ważań na temat substytucji ge-
nerycznej są także inne leki prze-
ciwpadaczkowe. 

Pozostałe leki przeciwpa-
daczkowe (m.in. karbamazepina, 
lamotrygina, gabapentyna, kwas 
walproinowy) – są to leki uzna-
wane za leki o szerokim indek-
sie terapeutycznym ale wymaga-
jące szczególnej uwagi podczas 
substytucji generycznej, głównie 
ze względu na przewlekły i spe-
cyficzny charakter choroby prze-
ciwko której są stosowane, tj. pa-
daczki.

Opisano jednak wiele przy-

padków, kiedy do takich nawro-
towych napadów dochodziło po 
zamianie leku oryginalnego na 
tańszy odpowiednik. 

Ciekawe jest również bada-
nie przeprowadzone w Kanadzie 
przez J.LeLorier i wsp., a dotyczą-
ce pomiaru częstości powrotów 
do leku oryginalnego w przy-
padku pacjentów leczonych po-
czątkowo oryginalną lamotrygi-
ną, a następnie jej generycznym 
odpowiedniem. Z 187 pacjentów, 
u których dokonano substytu-
cji generycznej, 51 podjęło decy-
zję o powrocie do oryginalnej la-
motryginy (27,5%). Badano rów-
nież częstości powrotów do le-
ków oryginalnych w przypadku 
innych leków i uzyskano wyni-
ki od 20,8% do 44,1% dla leków 
przeciwpadaczkowych (kloba-
zam, karbamazepina, gabapenty-
na), oraz 7,7% do 9,1% dla innych 
leków (karwedilol, fozynopryl, 
symwastatyna). Badanie to syg-
nalizuje również pewne problemy 
związane z substytucją generycz-
ną leków przeciwpadaczkowych 
objawiające się zwiększoną liczbą 
wizyt lekarskich i przedłużeniem 
okresów hospitalizacji. 

Te, jak i wiele innych prac, 
sygnalizują, że pomimo spełnie-
nia kryteriów biorównoważności, 
stosowanie odtwórczych prepa-
ratów przeciwpadaczkowych nie 
jest pozbawione kontrowersji. 

U pacjentów leczonych 
lekiem oryginalnym, u których 
osiągnięto całkowitą remisję 
napadów choroby, substytucja 
generyczna nie jest rekomen-
dowana.

Dość interesujące są rów-
nież rozwiązanie przyjęte w Niem-
czech oraz w Danii. W Niemczech, 
w których substytucja generycz-
na jest zjawiskiem powszechnym, 
a nawet obowiązkowym, przyję-
to, iż karbamazepina oraz kwas 

►
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walproinowy zostaną wykluczone 
z tej automatycznej substytucji. 
Ponadto, zaleca się, aby odtwór-
cze preparaty lamotryginy i gaba-
pentyny były bez przeszkód prze-
pisywane pacjentom rozpoczy-
nającym leczenie. Jeśli natomiast 
pacjenci są już ustabilizowani na 
preparacie oryginalnym, preparat 
ten nie powinien już zostać za-
mieniony na generyk.

Z podobną sytuacją jak 
w przypadku leków przeciwpa-
daczkowym, mamy do czynienia 
rozważając substytucję generycz-
ną dla leków przeciwarytmicz-
nych. Te leki również formalnie 
nie są zaliczane do leków o wą-
skim indeksie terapeutycznym, 
jednak praktyka kliniczna poka-
zuję, że należy zachować szcze-
gólną ostrożność decydując się 
na zastosowanie zamiennika. Piś-
miennictwo wskazuje na kilka ta-
kich przypadków. Jeden z nich, 
opisany przez PT. Pollak, dotyczy 
pacjentów leczonych amiodaro-
nem. W przypadku 4 z nich za-
miana formulacji oryginalnej na 
generyk doprowadziła do obja-
wów toksyczności. Według auto-
rów było to spowodowane fak-
tem długoterminowej akumulacji 
toksycznego metabolitu, desety-
lamiodaronu, uwolnionego z ge-
nerycznej wersji leku. Mogło do 
tego dojść, gdyż pomiar stęże-
nia metabolitów we krwi nie jest 
standardową procedurą podczas 
badań biorównoważności prepa-
ratów amiodaronu. 

Inną grupą leków, dla któ-
rej znane są problemy z równo-
ważnością, są leki psychotropo-
we – opisano takie sytuacje dla 
diazepamu, paroksetyny czy klo-
zapiny. O ile w wypadku chorób 
psychicznych efekty terapeutycz-
ne są trudne do uchwycenia, to 
w przypadku klozapiny szereg 
prac zwraca uwagę na różnicę już 

na poziomie parametrów farma-
kokinetycznych.

Ostatnim elementem su-
gerującym wzmożoną czujność 
podczas substytucji generycznej 
są ograniczenia wynikające z sa-
mego modelu badania biorów-
noważności, które jest przecież 
podstawą do uznania generyku 
za lek równoważny terapeutycz-
nie. Przede wszystkim, jak twier-
dzą sceptycy, badania te wykony-
wane są na ograniczonej popu-
lacji uczestników, głównie mło-
dych i zdrowych ochotników. Co 
za tym idzie nie muszą odzwier-
ciedlać zachowania leku gene-
rycznego w prawdziwej praktyce 
klinicznej, wtedy gdy jego działa-
niu poddawani są pacjenci, a nie 
ochotnicy. Co więcej, pacjenci ci 
często mają liczne choroby towa-
rzyszące, mogą cierpieć na nie-
wydolność nerek bądź wątroby, 
przyjmują wiele innych leków. Po-
nadto często są to ludzie w pode-
szłym wieku, z czym z kolei wią-
żą się zmiany w metabolizmie le-
ków. Kolejną sprawą jest fakt, iż 

badania biorównoważności prze-
prowadza się w większości przy-
padków po pojedynczym poda-
niu, w związku z czym uzyskiwa-
ne wyniki nie zawsze muszą od-
powiadać wynikom, jakie uzyska-
no by w stanie stacjonarnym, po 
podaniu wielokrotnym. 

Wyrazem takiego właś-
nie ostrożnego podejścia do wy-
ników badań biorównoważności 
jest stanowisko Rady Kontroli Le-
ków w RPA. Agencja ta opubliko-
wała na stronie Południowoafry-
kańskiej Rady Farmacji listę leków, 
dla których zaleca się ostrożność 
w przypadku zamiany na gene-
ryki. Generalnym zaleceniem jest 
nie stosowanie zamiennie gene-
ryków w przypadku leków:
• o wąskim indeksie terapeu-

tycznym,
• wykazujących często nietypo-

wą odpowiedź u pacjentów,
• o zaawansowanej technologii 

uwalniania lub dozowania,
• stosowanych w stanach kry-

tycznych oraz w pediatrii i ge-
riatrii. 
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Warto wiedzieć

► Podsumowując, należy pod-
kreślić, że celem tego artykułu nie 
jest oczywiście zdyskredytowanie 
wartości i znaczenia leków gene-
rycznych. Niewątpliwie większość 
z nich jest godnymi zastępcami 
leków oryginalnych, a biorąc pod 
uwagę ich niższe ceny są jedyną 
alternatywą dla grupy uboższych 
pacjentów. Należy jednak zwró-
cić uwagę, że występuje problem 
nierównoważości terapeutycznej 
wielu leków generycznych zwią-
zany z przyczynami szeroko omó-
wionymi powyżej. Dlatego lekarze 
powinni uważnie wsłuchiwać się 
w uwagi pacjentów dotyczące te-
rapii danym lekiem, gdyż może to 
być sygnał, aby coś zmienić. Do-
tyczy to również farmaceutów, 
którzy niejednokrotnie decydują 
o dokonaniu substytucji i wydaniu 
tańszego zamiennika. U większo-
ści pacjentów zamiana nie wywoła 
żadnych niekorzystnych efektów, 
jednak u nielicznych z nich dzia-
łanie bardzo podobnych z zało-
żenia preparatów może być tro-
chę inne, a czasem nawet różni-
ce mogą mieć znaczenie kliniczne. 
Dlatego farmaceuta w aptece wy-

bierają zamiennik generyczny stoi 
przed trudnym zadaniem, zwłasz-
cza, jeżeli nie zna pacjenta. Farma-
ceuta powinien zatem dokonywać 
wyboru w oparciu o staranny wy-
wiad i uzyskane od pacjenta na-
stępujące informacje:
• czy pacjent stosował już 

wcześniej dany lek w jego po-
staci generycznej i jakie były 
efekty, jeżeli pacjent stosu-
je ten lek od pewnego czasu, 
to który z zamienników sto-
sowanych dotychczas uwa-
ża pacjent za skuteczny, a do 
którego ma zastrzeżenia 

• czy przepisany lek nie należy 
do grup ryzyka opisanych po-
wyżej (np. wąski indeks tera-
peutyczny)

• czy intencją lekarza zapisu-
jącego lek o określonej na-
zwie firmowej nie było wska-
zanie tylko tego leku; nale-
ży również zwrócić uwagę, 
aby jako zamiennika dla leku 
o kontrolowanym uwalnianiu 
nie zastosować odpowiedni-
ka o zwykłej formulacji. Na-
tomiast podstawowym kry-
terium w wyborze zamien-

nika nie może być wyłącznie 
cena leku. Szereg z omówio-
nych tutaj problemów może-
my znaleźć również w arty-
kule opublikowanym na stro-
nie FDA „Facts and Myths 
about Generic Drugs” do któ-
rego wszystkich zaintere-
sowanych odsyłam. (http://
www.n4a.org/files/new-pro-
gram/FDA-_facts_and_myths_
about_generic_drugs.pdf) 
Wymienione w artykule przy-

kłady z piśmiennictwa nie stano-
wią odniesienia do polskiego ryn-
ku leków, gdyż większość cytowa-
nych prac opublikowana została 
za granicą. Ponieważ skuteczność 
terapeutyczna jest wypadkową 
wielu czynników w tym również 
wieku, stanu chorobowego a tak-
że indywidualności biologicznej 
pacjenta, to przy zamianie leków 
należy być ostrożnym i kierować 
się starą rzymską zasadą „primum 
non nocere”. ■

prof. dr hab. n. farm. 
Andrzej Stańczak, 

Zakład Farmacji Szpitalnej 
Katedry Biofarmacji, 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Ukazała się Farmakopea Polska IX, której wymagania w części podstawowej będą obowiązywa-

ły od stycznia 2012 roku. „Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o Urzę-

dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz.U. Nr 

82, poz. 451) ogłasza się, iż datą od której  obowiązują wymagania określone w części podstawowej 

Farmakopei Polskiej wydanie IX (FP IX 2011) w zakresie wymagań narodowych, tj. nieposiadają-

cych odpowiedników w Farmakopei Europejskiej (teksty opublikowane w dziale "Monografie naro-

dowe" oraz działy  "Wykaz  dawek" i "Wykaz  substancji bardzo  silnie  działających, silnie działają-

cych oraz  środków odurzających"), jest  dzień 1 stycznia  2012 r. Prezes Grzegorz Cessak” ■

Żródło: Dziennik Urzędowy URPL,WMiPB, Nr 1, poz. 1, z dnia 21 listopad 2011 r.

Farmakopea Polska IX 
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►

Zanim nowa substancja bio-
logicznie czynna zostanie 
dopuszczona do stosowa-

nia w lecznictwie, musi przejść 
kompleksowe badania fizykoche-
miczne oraz biologiczne, próby 
na zwierzętach doświadczalnych 
oraz trzy fazy badań z udzia-
łem ludzi, czyli badań klinicz-
nych. W sytuacji zastępowania 
leków innowacyjnych lekami od-
twórczymi (generycznymi) nale-
ży z kolei wykazać porównywal-
ną wielkość i szybkość wchłania-
nia substancji leczniczej z leku 
odtwórczego, najczęściej wobec 

leku referencyjnego, który był 
wcześniej przedmiotem pełnych 
badań klinicznych, w tym rów-
nież badań farmakokinetycznych, 
mających między innymi na celu 
ustalenie skutecznego i bezpiecz-
nego schematu dawkowania.

Zgodnie z zapisami usta-
wy Prawo farmaceutyczne odpo-
wiednikiem referencyjnego pro-
duktu leczniczego jest produkt 
leczniczy posiadający taki sam 
skład jakościowy i ilościowy sub-
stancji czynnych, taką samą po-
stać farmaceutyczną jak referen-
cyjny produkt leczniczy i którego 

biorównoważność wobec refe-
rencyjnego produktu leczniczego 
została potwierdzona odpowied-
nimi badaniami biodostępności.

Podstawą do ilościowego 
opisania dostępności biologicz-
nej substancji czynnej jest pomiar 
jej stężenia lub stężenia jej me-
tabolitu w surowicy, osoczu lub 
pełnej krwi w funkcji czasu. W sy-
tuacji, gdy substancja ta wydala-
na jest przez nerki w postaci nie-
zmienionej pomiary stężeń mogą 
być dokonywane także w moczu. 

Parametrami farmakokine-
tycznymi (Rys. 1), charakteryzu-
jącymi dostępność biologiczną, 
określanymi podczas badań bio-
równoważności są:
• AUC – pole powierzchni pod 

krzywą (z ang. Area Under 
Curve) –  biodostępność

• Cmax – maksymalne stężenie 
leku w surowicy

• tmax – czas wystąpienia Cmax

Tak więc dwa produk-
ty lecznicze zawierające tę samą 
substancję leczniczą w jednako-
wej dawce molowej są uważane 
za równoważne biologicznie, gdy 
ich biodostępność określona jako 

Biofarmaceutyczne badania leków.

Dostępność biologiczna, 
dostępność farmaceutyczna 

oraz równoważność biologiczna leków

Badania dostępności biologicznej produktów leczniczych stanowią podstawowe kryterium oceny ich jakości, 
skuteczności oraz bezpieczeństwa stosowania. Badania te są niezbędnym elementem na etapie tworzenia leku i sta-
nowią część dokumentacji wymaganej przez agencje rejestracyjne w procedurze dopuszczenia do obrotu. Dotyczą 
one przede wszystkim produktów leczniczych, dla których osiągnięcie odpowiedniego stężenia substancji leczniczej 
we krwi jest warunkiem niezbędnym do uzyskania oczekiwanego efektu terapeutycznego. Tak jest w przypadku leków 
stosowanych doustnie, ale również tych podawanych innymi drogami np. leków doodbytniczych, leków podawanych 
do nosa czy też transdermalnych systemów terapeutycznych. 

Rys. 1.  Zmiana stężenia leku we krwi w czasie po podaniu pozanaczyniowym leku
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stopień i szybkość wchłaniania 
tejże substancji mieści się w po-
równywalnym zakresie, potwier-
dzonym odpowiednimi testami 
statystycznymi (Rys. 2). Pozwala 
to również uznać równoważność 
terapeutyczną obu badanych 
produktów leczniczych.

W szczególnych przy-
padkach odstąpienie od bada-
nia biorównoważności umożliwić 
może badanie dostępności far-
maceutycznej. Sytuacja taka ma 
miejsce w przypadku substancji 
leczniczych o szerokim indeksie 
terapeutycznym, dobrze wchła-
nianych z przewodu pokarmowe-
go oraz dobrze rozpuszczalnych 
w środowisku wodnym w zakre-
sie pH 1,2-6,8. Z kolei podobień-

stwo profili uwalniania kilku mocy 
produktu leczniczego zawierają-
cego tę samą substancję czynną 
pozwala na wykonanie tylko jed-
nego badania biorównoważności 
jednak pod warunkiem liniowej 
farmakokinetyki substancji czyn-
nej, podobieństwa składu jakoś-
ciowego i ilościowego produk-
tu leczniczego i takiego samego 
procesu wytwarzania. Zasady te 
opisane zostały w odpowiednich 
wytycznych dotyczących badań 
biorównoważności.

Idealnie, badanie dostęp-
ności farmaceutycznej postaci 
leku powinno być zaplanowane 
w sposób, który umożliwi wykry-
cie serii produktu o potencjal-
nie gorszych parametrach bio-
farmaceutycznych. Należy pod-

kreślić, że obecnie niezbędnym 
elementem badań rozwojowych 
nad produktem leczniczym (część 
dokumentacji rejestracyjnej) jest 
wykazanie, że proponowana 
w dokumentacji metoda badania 
dostępności farmaceutycznej po-
siada zdolność rozróżnienia se-
rii produktu o nieodpowiednich 
właściwościach (ang. discrimina-
tory capability) względem serii 
produktu o odpowiednich właś-
ciwościach biofarmaceutycznych.

Wyniki badań dostępno-
ści farmaceutycznej stanowią 
istotny element dokumentacji 
badanego produktu leczniczego 
przedstawianej w celu uzyska-
nia pozwolenia na prowadzenia 
badania klinicznego oraz w dal-
szym etapie – w dokumentacji re-
jestracyjnej. W przypadku badań 
biorównoważności podobieństwo 
profili uwalniania produktu refe-
rencyjnego oraz badanego (Rys. 
3) zwiększa prawdopodobieństwo 
potwierdzenia ich równoważno-
ści biologicznej w badaniu klinicz-
nym. Profile uwalniania wykonuje 
się w roztworach/buforach o pH 
1,2; 4,5; 6,8 oraz w punkcie odpo-
wiadającym pKa substancji czyn-
nej, jeżeli znajduje się on w za-
kresie 1,2-6,8.

Wszystkie badania po-
winny być prowadzone w opar-
ciu o produkty lecznicze do ba-
dań klinicznych wytworzone 
zgodnie z obowiązującymi wy-
maganiami prawnymi.

Dokumentacja produktu lecz-
niczego do badań klinicznych 

(IMPD)

Warunkiem uzyskania zgo-
dy na prowadzenie badania kli-
nicznego lub badania równoważ-
ności biologicznej jest pozytyw-
na ocena dokumentacji produk-
tu leczniczego do badań (ang. 
IMPD – Investigational Medicinal 
Product Dossier) dokonana przez 
właściwą agencję rejestracyjną. 

Rys. 2 Zmiana stężenia leku we krwi w czasie po podaniu pozanaczyniowym 
leku referencyjnego oraz badanego

Rys. 3.  Porównawcze profile uwalniania leku referencyjnego oraz badanego.

►
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IMPD zawiera podsumowania in-
formacji dotyczących jakości, wy-
twarzania i kontroli badanego 
produktu leczniczego, dane z ba-
dań nieklinicznych i jego zastoso-
wania klinicznego, ogólnej oceny 
potencjalnego ryzyka i korzyści 
proponowanych badań. Wytycz-
ne dotyczące dokumentacji,  któ-
ra zazwyczaj powinna być przed-
stawiona w części odnoszącej się 
do  jakości IMPD opierają się na 
schemacie CTD (ang. CTD – Com-
mon Technical Document), ana-
logicznym jak dla dokumentacji 
przedstawianej w agencji reje-
stracyjnej w związku z uzyskiwa-
niem pozwolenia na dopuszcze-
nie do obrotu produktu leczni-
czego. W przypadku dokumen-
tacji badanych produktów lecz-
niczych powinna zostać przed-
stawiona również dokumentacja 
dla leku referencyjnego, place-
bo oraz innych produktów lecz-
niczych stosowanych w danym 
badaniu klinicznym. W niektó-
rych sytuacjach, np. gdy badany 
produkt leczniczy został już do-
puszczony do obrotu jako pro-
dukt leczniczy w jednym z państw 
członkowskich UE, w których ba-
dania kliniczne zostały już za-
twierdzone, wystarczające jest 
przedstawienie w agencji reje-
stracyjnej uproszczonej wersji 
IMPD. Należy jednak podkreślić, 
że celem przedstawienia tych 
informacji nie jest rejestracja 
leku, lecz zgoda na jego zasto-
sowanie w celu przeprowadze-
nia badania klinicznego. Trzeba 
wyraźnie dokonać podziału mię-
dzy wymaganiami dla dokumen-
tacji dotyczącej badań klinicz-
nych oraz  dokumentacją zwią-
zaną z dopuszczeniem do obrotu 
produktu leczniczego. Podczas, 
gdy ta ostatnia musi udowodnić 
oraz potwierdzić odpowiednią ja-
kość produktu leczniczego prze-
znaczonego do szerokiego sto-
sowania u pacjentów, informa-
cje przekazywane w odniesieniu 

do badanych produktów leczni-
czych powinny koncentrować się 
na aspektach ryzyka, uwzględnia-
jąc charakter produktu, etap jego 
rozwoju bądź fazy badania kli-
nicznego, populację pacjentów, 
charakter i zaawansowanie cho-
roby, jak również rodzaj oraz czas 
trwania samego badania klinicz-
nego. W konsekwencji, nie będzie 
możliwe określenie bardzo szcze-
gółowych wymogów mających 
zastosowanie do wszystkich ro-
dzajów różnych produktów.

Wielkość serii produktu 
do badań klinicznych

Wielkość serii produktu do 
badań klinicznych, w przypadku 
doustnych stałych postaci far-
maceutycznych, powinna stano-
wić 100 000 jednostek dawko-
wania lub 1/10 skali produkcyj-
nej, w zależności od tego, któ-
ra z wartości jest większa. Seria 
przeznaczona do badań klinicz-
nych powinna zostać wytworzo-
na w procesie gwarantującym 
odtwarzalność w pełnej skali 
produkcyjnej.

W przypadku serii produk-
cyjnych mniejszych niż 100 000 
jednostek dawkowania wyma-
gane jest wytworzenie produk-
tu leczniczego w pełnej skali 
produkcyjnej.

Próby produktu z dodatko-
wych serii pilotażowych i/lub wy-
tworzonych w pełnej skali pro-
dukcyjnej, powinny zostać  po-
równane z seriami wytworzony-
mi do  badań biorównoważności  
i powinny wykazywać podobne 
profile uwalniania in vitro przy 
stosowaniu odpowiednich wa-
runków prowadzenia badań.

Wytwarzanie serii 
do badań klinicznych

Badany produkt leczni-
czy (ang. IMP – Investigational 
Medicine Product) powinien być 

wytworzony zgodnie z zasada-
mi oraz szczegółowymi wytycz-
nymi Dobrej Praktyki Wytwarza-
nia (ang. GMP – Good Manufac-
turing Practice) dla produktów 
leczniczych. Zastosowanie Dobrej 
Praktyki Wytwarzania do wytwa-
rzania badanych produktów lecz-
niczych ma na celu zapewnienie, 
że uczestnik badania nie będzie 
narażony na ryzyko i że wyniki 
badań klinicznych nie będą ob-
ciążone negatywnym wpływem 
nieodpowiedniego bezpieczeń-
stwa, jakości i skuteczności, po-
chodzącym z niewłaściwego wy-
twarzania.

Jednocześnie zamiarem ta-
kiego sposobu wytwarzania pro-
duktów leczniczych do badań jest 
zapewnienie, że istnieje zgodność 
pomiędzy seriami tego samego 
badanego produktu leczniczego, 
używanego w tych samych albo 
różnych badaniach klinicznych, 
oraz że zmiany podczas rozwo-
ju badanego produktu lecznicze-
go są odpowiednio uzasadnione 
i dokumentowane.

Sponsor musi dysponować 
procedurami opisującymi system 
zapewnienia jakości uwzględnia-
jący przepisy GMP obowiązujące 
przy wytwarzaniu badanych pro-
duktów leczniczych. W przypad-
ku badanych produktów badania 
ich jakości pełnią ważniejszą rolę 
w zapewnieniu, że każda wytwo-
rzona seria jest zgodna z założo-
nymi wymaganiami niż w przy-
padku rutynowej produkcji. Sto-
pień komplikacji podczas wy-
twarzania badanych produktów 
leczniczych jest znacznie wyższy 
niż przy standardowej produkcji, 
ze względu na brak ustalonych 
sposobów postępowania, po-
trzeby randomizacji i zaślepiania 
oraz wzrostu ryzyka zanieczysz-
czenia krzyżowego i możliwości 
pomieszania produktów. Stoso-
wana jest dwuetapowa procedu-
ra zwalniania serii przez Osobę 
Wykwalifikowaną: zwolnienie se-►
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rii i certyfikacja przez Osobę Wy-
kwalifikowana oraz zwolnienie po 
wypełnieniu wymagań artykułu 
9 dyrektywy 2001/20/EC. Osoba 
Wykwalifikowana powinna posia-
dać szeroką wiedzę na temat roz-
woju produktu leczniczego i pro-
cesów badań klinicznych. Nato-
miast personel wykonujący prace 
związane z badanymi produktami 
leczniczymi powinien być odpo-
wiednio przeszkolony w zakresie 
specyficznych wymagań doty-
czących tego rodzaju produktów. 
Chociaż przy wytwarzaniu bada-
nych produktów leczniczych czę-
sto bierze udział niewielka liczba 
osób, należy bezwzględnie prze-
strzegać zasady, że osoby od-
powiedzialne za kontrolę jakości 
muszą być całkowicie niezależ-
ne od osób odpowiedzialnych za 
produkcję serii przeznaczonej do 
badań. Wszystkie operacje wy-
twórcze muszą być prowadzone 
pod nadzorem jednoznacznie zi-
dentyfikowanej, kompetentnej 
osoby. Dla każdej operacji wy-
twórczej powinny zostać opraco-
wane odpowiednie instrukcje, zaś 
każda z czynności powinna zo-
stać udokumentowana w odpo-
wiednich raportach. Dla badane-
go produktu leczniczego powin-
na zostać opracowana Podsta-
wowa Dokumentacja Produktu, 
zawierająca specyfikacje i meto-
dy analityczne dotyczące mate-
riałów wyjściowych, materiałów 
opakowaniowych, produktów po-

średnich, produktów luzem i pro-
duktów końcowych, metody wy-
twarzania, metody badania pro-
cesu, zatwierdzony wzór etykie-
ty, odpowiednie protokoły badań 
klinicznych i kody randomizacji, 
wyniki badań stabilności, warunki 
przechowywania i transportu.

Pakowanie, zaślepienie, 
kodowanie produktu 
do badań klinicznych

Operacje pakowania, ety-
kietowania, zaślepiana oraz ko-
dowania produktów leczniczych 
do badań są zazwyczaj wykony-
wane po zwolnieniu produktu do 
badań luzem, zgodnie ze specy-
ficznymi wymaganiami wynikają-
cymi z protokołu badania klinicz-
nego. Operacje te są krytyczne 
dla prawidłowego przeprowa-
dzenia badania klinicznego. Dla-
tego powinny one być starannie 
udokumentowane oraz poddane 
krytycznej ocenie w trakcie in-
spekcji wewnętrznych lub nieza-
leżnych audytów jakości. Proces 
pakowania i oznakowanie bada-
nych produktów leczniczych jest 
bowiem na ogół bardziej skom-
plikowany i sprzyja możliwości 
powstawania błędów (które są 
także trudniejsze do wykrycia) 
niż w przypadku produktów do-
puszczonych do obrotu, szcze-
gólnie wtedy, gdy używane są za-
ślepione produkty o podobnym 
wyglądzie zewnętrznym. Powin-

ny zostać wdrożone wzmożone 
środki ostrożności zapobiegające 
błędom przy oznakowaniu, takie 
jak: rozliczanie ilości etykiet, kon-
trola czystości linii, prowadzanie 
sprawdzeń podczas kontroli pro-
cesu przez odpowiednio wyszko-
lony personel.

Dopuszczalne jest pakowa-
nie i oznakowanie produktów do 
badań nie w miejscu ich wytwa-
rzania lecz w ośrodku prowadzą-
cym badanie kliniczne przez lub 
pod nadzorem farmaceuty lub 
innej osoby posiadającej odpo-
wiednie kwalifikacje. W tym wy-
padku nie wymaga się od Osoby 
Wykwalifikowanej certyfikowania 
tych operacji. Sponsor jest od-
powiedzialny za zapewnienie, że 
te operacje są właściwie udoku-
mentowane i zostały przeprowa-
dzone zgodnie z zasadami Do-
brej Praktyki Wytwarzania. ■

mgr farm. Joanna Lechnio

Piśmiennictwo:
Ustawa z dnia 6 września 2001r - Prawo far-

maceutyczne (tekst jednolity),
Ustawa z dnia 18 marca 2011r. o Urzędzie Re-

jestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych

Dyrektywa Komisji  2003/94/WE z dnia 8 paź-
dziernika 2003 r. ustanawiająca zasady 
i wytyczne dobrej praktyki wytwarzania 
w odniesieniu do produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz produktów lecz-
niczych stosowanych u ludzi, znajdujących 
się w fazie badań.

Dyrektywa  2001/20/WE Parlamentu Europej-
skiego i Rady Europy  z dnia 4 kwietnia 
2001r. w sprawie zbliżania przepisów usta-
wowych, wykonawczych i administracyj-
nych Państw Członkowskich, odnoszących 
się do wdrożenia zasady dobrej praktyki 
klinicznej w prowadzeniu badań klinicz-
nych produktów leczniczych, przeznaczo-
nych do stosowania przez człowieka,

CPMP/EWP/QWP/1401/98 Rev. 1/ Corr **. 
Guideline on the investigation of bioequiv-
alence,

CHMP/QWP/185401/2004 final. Gudeline 
on the requirements to the chemical and 
pharmaceutical quality documentation 
concerning investigational medicinal prod-
ucts in clinical trials.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia  w sprawie 
wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,

Janicki S., Sznitowska M., Zieliński W.: Dostęp-
ność farmaceutyczna i dostępność biolo-
giczna leków, Ośrodek Informacji Nauko-
wej Polfa” Sp. z o. o.
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Początek badań nad sub-
stancjami przeciwdrobno-
ustrojowymi sięga końca 

XIX wieku. Jednakże dopiero 
w 1928 roku lekarz angielski Sir 
Alexander Fleming zaobserwował 
hamujący wpływ pleśni na wzrost 
bakterii (gronkowce) i przypisał 
to działanie substancji wydzie-
lanej przez pleśnie Penicillum 
notatum - penicylinie. Ważność 
tego odkrycia, jak również wy-
izolowanie w 1938 roku przez 
Floreya i Chaina penicyliny, zo-
stały potwierdzone przyznaniem 
w 1945 roku nagrody Nobla ze-
społowi Fleming, Florey i Chain 
za jej odkrycie i wprowadzenie 
do lecznictwa. 

Penicylina od razu potwier-
dziła swoją skuteczność w le-
czeniu infekcji podczas II Wojny 
Światowej, jak również zmniej-
szyła śmiertelność z powodu 
chorób wywołanych przez drob-
noustroje, nie tylko gronkowce. 
Olbrzymi sukces terapeutyczny 
w walce z groźnymi infekcjami 
zapoczątkował lawinę badań nad 
odkryciem nowych antybiotyków 
i wprowadzeniem ich do leczni-
ctwa.

Tak rozpoczęła się era an-
tybiotyków, a same antybiotyki 
słusznie nazwano „cudownymi 
lekami”. To dzięki nim jesteśmy 
w stanie leczyć poważne zakaże-
nia jak zapalenie płuc, zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych czy 
zakażenia krwi. Przyczyniły się one 
także do zwalczenia tak groźnych 
chorób jak np. gruźlica, trąd, kiła, 
rzeżączka, czerwonka, brucelloza, 
dżuma czy szkarlatyna.

Rozkwit antybiotykotera-
pii przypada na przełom I i II 
połowy XX wieku. Przez 20 lat 
(1940-1960) zostało odkrytych 
i wprowadzonych do lecznictwa 
większość naturalnych antybioty-
ków. Następne lata zaowocowały 
wprowadzeniem ich modyfikacji 
chemicznych tzw. antybiotyków 
półsyntetycznych. Jednakże w cią-
gu ostatnich 20 lat odkryto i wpro-
wadzono do lecznictwa tylko dwa 
nowe antybiotyki. 

Ciągłe poszukiwania kolej-
nych leków, skutecznych w walce 
z bakteriami napędzają same 
bakterie, ponieważ bronią się one 
na różne sposoby przed antybio-
tykami, wykształcając różnorodne 
mechanizmy oporności.

Mechanizmy 
oporności bakteryjnej

•	 Produkcja  enzymów  niszczą-
cych cząsteczkę antybiotyku 

Penicylinaza. W krótkim czasie 
od wprowadzenia penicyliny na-
turalnej do lecznictwa, pojawiły się 
pierwsze szczepy Staphylococcus 
aureus wytwarzające penicylinazę, 
enzym hydrolizujący cząsteczkę 
antybiotyku do nieaktywnego bio-
logicznie kwasu penicylinowego. 
Ze względu na miejsce przecinania 
przez enzym wiązania chemicz-
nego w cząsteczce antybiotyku 
nazywamy je beta-laktamazami.
Najgroźniejsze obecnie to:
ESβL – (ESβL-extended spec-
trum beta-lactamases, beta-lak-
tamazy o rozszerzonym spektrum 
działania) – wytwarzane przede 
wszystkim przez pałeczki jelitowe, 
(Enterobacteriaceae), powodują 
oporność na wszystkie antybio-
tyki beta-laktamowe z wyjątkiem 
karbapenemów.
MβL – (metalobeta-lactamases)-
-karbapenemazy, przede wszyst-
kim u Gram-ujemnych pałeczek 
niefermentujących jak Pseudo-
monas spp. i Acinetobacter spp., 

Antybiotyki są niewątpliwie jednym z najważniejszych odkryć medycyny XX wieku. 
Istniejące od milionów lat, wytwarzane przez bakterie i grzyby, rozbudziły nadzieję na świat 
bez zakażeń bakteryjnych i ich śmiertelnych ofiar. Nazwę antybiotyk (anti - przeciwny, biotikos 
- zdolny do życia) wprowadził do lecznictwa Selman Waksman (odkrywca streptomycyny i 
Noblista) w 1942 roku. Początkowo tym mianem określano jedynie substancje pochodzenia 
naturalnego, wykazujące działanie przeciwdrobnoustrojowe. Dziś za antybiotyki uznaje się 
również chemioterapeutyki, które są pochodzenia syntetycznego. Antybiotyki mogą hamo-
wać namnażanie bakterii (działanie bakteriostatyczne), bądź niszczyć komórki bakteryjne 
(działanie bakteriobójcze).

Co farmaceuta 
powinien wiedzieć o antybiotykach?

►
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warunkują oporność na wszystkie 
antybiotyki beta-laktamowe t.j. 
penicyliny, cefalosporyny, inhibi-
tory beta-laktamaz, monobaktamy 
i karbapenemy.
Karbapenemazy typu KPC (Kleb-
siella pneumoniae carbapene-
mase) wytwarzane przez Gram-
-ujemne pałeczki z rodziny Ente-
robacteriaceae, przede wszystkim 
Klebsiella pneumoniae, warunku-
jące oporność na wszystkie beta-
-laktamy, tak jak MBL.

•	 Modyfikacja ściany komór-
kowej tak, by uniemożliwiała 
wnikanie antybiotyku do 
komórki, np.

	hiperprodukcja pepty-
doglikanu, co powoduje 
pogrubienie ściany i nie-
możność przedostania się 
antybiotyku do miejsca jego 
działania, np. oporność na 
glikopeptydy – wankomy-
cynę i teikoplaninę

•	 Wytwarzanie czynników usu-
wających lek z komórki bak-
teryjnej, np.:

	pompy kanałów energo-
zależne, usuwające dany 
antybiotyk z komórki bakte-
ryjnej (tetracykliny, makroli-
dy, fluorochinolony)

•	 Zmiana budowy komórki 
tak, że antybiotyk nie może 
rozpoznać celu swego dzia-
łania, np.:

	synteza muropeptydu za-
kończonego resztą D-mle-
czanu u Enterococcus spp., 
co znacznie zmniejsza po-
winowactwo do glikopep-
tydów;

	wytwarzanie zmienionych 
białek PBPs (penicillin bin-
ding proteins) np. u pneu-
mokoków

Problemy związane z na-
rastaniem antybiotykoopornoś-
ci bakterii i działania zmierzają-
ce do jej ograniczenia.

Jak zatem widzimy skutecz-
ność w leczeniu zakażeń bakteryj-
nych została osłabiona poprzez 
powstanie i równoległe narastanie 
oporności bakterii na antybiotyki, 
gdzie zdolności do przekazywania 
genów oporności występują nie 
tylko w obrębie gatunku, ale też 
między rodzajami. Duży udział 
w tym procesie ma szerokie, lecz 
niestety często nieuzasadnione, 
nieracjonalne, niekontrolowane 
i nieodpowiedzialne stosowanie 
antybiotyków, co w okresie 50 
lat od wynalezienia penicyliny 
doprowadziło do  niepokojącego 
osłabienia działania tej grupy 
leków. Ma to miejsce na przykład 
wtedy,  gdy stosujemy antybiotyki 
w przeziębieniu lub grypie, cho-
robach wywołanych przez wirusy, 
których antybiotyki nie leczą. 

Również w przemyśle spo-
żywczym i rolnictwie dochodzi 
do nadużywania antybiotyków, 
gdzie dodawano je do pasz dla 
zdrowych zwierząt.

Szczególne nasilenie zja-
wiska oporności  obserwujemy 
w środowisku szpitalnym, gdzie 
mamy do czynienia ze szczepami 
wieloopornymi (superbakterie), na 
które nie działają żadne znane leki. 
W konsekwencji  zakażenia szpi-
talne przez nie wywoływane, nie 
mogą być skutecznie leczone. Co 
gorsza szczepy te coraz częściej 
spotykamy w środowisku poza-
szpitalnym, dlatego też stanowią 
one bardzo poważny problem 
terapeutyczny we współczesnym 
świecie.

Zagadnienie to jest na tyle 
poważne, że spowodowało rozpo-
częcie działań przeciw narastaniu 
oporności bakterii na antybiotyki 
przez tak ważne organizacje jak:

• Światowa Organizacja Zdro-
wia;

• Centrum Prewencji i Kontroli 
Zakażeń z Ameryki (CDC - 
Centres for diseases Control 
and Prevention);

• Europejskie Centrum Zapobie-
gania i Kontroli Chorób (ECDC 
- European Centre for Disease 
Prevention and Control );

• Komisja Europejska;
Oprócz monitorowania roz-

przestrzeniania się oporności, 
racjonalizacji stosowania anty-
biotyków, współpracy z innymi 
krajami Unii oraz badań w po-
szukiwaniu nowych leków prze-
ciwbakteryjnych, kluczową rolę 
odgrywa edukacja personelu 
medycznego, przedstawicieli ad-
ministracji państwowej, a także 
społeczeństwa. Ma to na celu na-
świetlenie problemu oporności na 
antybiotyki i zwiększenie wiedzy 
o konsekwencjach niewłaściwego 
ich stosowania.

W Polsce Minister Zdro-
wia na podstawie rekomendacji 
Komisji Europejskiej powołał 
w 2004 roku Narodowy Program 
Ochrony Antybiotyków (NPOA), 
którego celem jest edukacja na 
temat antybiotyków i racjonalnej 
antybiotykoterapii.

Aby naświetlić ten problem 
w zakresie globalnym i przyczy-
nić się do jego ograniczenia, 
Komisja Europejska na wniosek 
ECDC ustanowiła w 2008 roku 
18 listopada Europejskim Dniem 
Wiedzy o antybiotykach EDWA 
(ang. European Antibiotic Awa-
reness Day).

Rola farmaceuty w edukacji 
zdrowotnej na temat 

antybiotyków

Badanie przeprowadzone 
w latach 2009-2010 w ramach 
NPOA „Postawy wobec anty-
biotyków” wykazało, że 50-60% 
pacjentów uważa farmaceutę za 

►
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wiarygodne źródło wiedzy o an-
tybiotykach.

Co zatem powinien wie-
dzieć farmaceuta, żeby przyczynić 
się do zmniejszenia zagrożenia 
wynikającego z nieracjonalnego 
stosowania antybiotyków, jak 
uwypuklić problem ich naduży-
wania i konsekwencji za tym 
idących?

Spróbujmy więc zebrać po-
trzebną nam wiedzę i zasady, 
którymi powinien kierować się  
farmaceuta, jako pracownik 
zaufania publicznego, zajmu-
jący się antybiotykami w swojej 
codziennej praktyce.

Zasada pierwsza - antybioty-
ki są tylko na receptę.

Farmaceuta nie może 
wydawać antybiotyku bez re-
cepty na prośbę lub groźbę 
pacjenta. Tylko lekarz może 
zdecydować czy dany pacjent 
potrzebuje antybiotyku czy też 
nie. Często chorzy  z grypą lub 
przeziębieniem proszą o anty-
biotyk, bo „kiedyś, w identycznej 
sytuacji, im pomógł”. Farmaceuta 
powinien wytłumaczyć klientowi, 
że zarówno grypa jak i przeziębie-
nie są wywołane przez wirusy, więc 
antybiotyki nie będą skuteczne 
w ich leczeniu. W tych przypad-
kach należy doradzić pacjentowi 
odpoczynek, picie dużej ilości 
płynów i leki łagodzące objawy 
przeziębienia lub grypy. W celu 
zapobiegania grypie można za-
proponować profilaktyczne szcze-
pienia ochronne.

Kiedy już lekarz przepisze 
antybiotyk dochodzimy do:

zasady drugiej - stosowa-
nie antybiotyku powinno się 
odbywać ściśle według wskazań 
lekarza. 

Znaczy to, że wszystkie zle-
cone  dawki powinny być wzięte 
w czasie wyznaczonym przez 
lekarza czyli prowadzimy anty-

biotykoterapię do końca. Innymi 
słowy, należy przyjąć całą ilość 
przepisanego antybiotyku, nawet 
jeśli  objawy choroby ustąpią po 
kilku pierwszych dawkach, ponie-
waż nie jest to lek objawowy, nie 
przestajemy go brać gdy tylko 
poczujemy się lepiej. Przerywanie 
stosowania antybiotyku wiąże się 
z narastaniem oporności i na-
stępnym razem może on już nie 
zadziałać. 

Zasada trzecia mówi, że:
niedopuszczalne jest używanie 
antybiotyków pozostałych po 
wcześniejszych kuracjach, 
mogą one pacjentowi jedynie 
zaszkodzić. Należy wytłumaczyć 
pacjentowi, że taki antybiotyk 
najlepiej przynieść z powrotem 
do apteki, gdzie można przekazać 
go do bezpiecznej dla środowiska 
utylizacji.

Czwarta zasada obejmuje wy-
tłumaczenie pacjentowi  jak 
ważne jest:
zachowanie równych odstępów 
czasu pomiędzy kolejnymi daw-
kami. 

Ma to na celu utrzymanie 
w organizmie chorego co naj-
mniej wartości MIC (minimal 
inhibiting concentration) mini-
malnego stężenia hamującego 
antybiotyku przez cały okres le-
czenia. I tak niektóre antybiotyki 
stosujemy tylko raz na dobę, co 

24 godziny np. azytromycynę;  
inne -  dwa razy na dobę, co 12 
godzin np.  ciprofloksacynę czy 
klarytromycynę; jeszcze inne – 2 
lub 3 razy na dobę tzn. co 12 lub 
8 godz. w zależności od ciężkości 
zakażenia i miejsca jego lokalizacji 
np. amoksycylinę.

Zasada piąta będzie w zasadzie 
zbiorem pozornych niuansów, 
które powinien znać farmaceuta 
o poszczególnych antybiotykach 

tak, żeby poprawić przestrze-
ganie zaleceń lekarskich (ang. 
compliance) przez pacjenta, 
a co za tym idzie poprzez 
zwiększenie skuteczności le-
czenia, ograniczyć szerzenie się 
oporności w wyniku nieprawid-
łowego stosowania leku.
- niektóre antybiotyki są lepiej 
przyswajalne gdy są przyj-
mowane na pusty żołądek (1 
godzinę  przed lub 2 godziny  
po posiłku), np. fenoksyme-
tylopenicylina, ampicylina, 
tetracyklina; inne  lepiej wziąć 
z posiłkiem lub bezpośrednio 
po nim np. cefuroksym, me-
tronidazol; dla części zaś jest 
nieistotne czy wzięte po posił-
ku czy na czczo;

- tetracykliny i niektóre chinolony 
(ciprofloksacyna) nie powinny 
być brane razem z mlekiem, 
lekami zobojętniającymi kwas 
żołądkowy, czy preparatami 
zawierającymi żelazo lub cynk. 
Substancje te zmniejszają ab-
sorbcję tych antybiotyków. Jeśli 
więc pacjent przyjmuje wyżej 
wymienione substancje to po-
winien to robić 2 godziny przed 
lub  po zażyciu antybiotyku.

- wszystkie antybiotyki w otocz-
kach dojelitowych, lub o prze-
dłużonym uwalnianiu powin-
ny być połykane w całości, 
a nie żute czy rozdrabniane. 
Nie powinno się także sto-
sować w tym samym czasie ►
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leków zobojętniających, gdyż 
zmiana pH w żołądku może 
doprowadzić do wcześniej-
szego rozpadu tabletki i nie 
dotarcia leku do miejsca jego 
przeznaczenia;

- przy stosowaniu metronidazolu 
należy unikać alkoholu, gdyż 
może to wywołać reakcję po-
dobną do  disulfiramowej, co 
wiąże się z bardzo nieprzyjem-
nymi objawami niepożądany-
mi a nawet zagrożeniem życia;

- furagina i nitrofurantoina mogą 
powodować zabarwienie mo-
czu na kolor żółty czy brązowy 
i należy wytłumaczyć pacjento-
wi, że to nic złego;

- gdy pacjent ma receptę na anty-
biotyki z grupy penicylin, przed 
wydaniem leku  należy zawsze 
dodatkowo upewnić  się czy nie 
jest on na nie uczulony (powi-
nien to bezwzględnie zrobić 
lekarz), gdy pacjent potwierdzi 
alergię na penicyliny to odsyła-
my go z powrotem do lekarza;

jeszcze będzie trwała. Dlatego 
propagowanie wiedzy o anty-
biotykach i walka z problemami 
antybiotykooporności jest naszą 
wspólną odpowiedzialnością, ma-
jącą na celu kształtowanie postaw 
i zapewnienie ich skuteczności 
terapeutycznej, a co za tym idzie 
podniesienia stopnia naszego 
bezpieczeństwa. ■

mgr Katarzyna Rusinkiewicz
Apteka „Asklepios” Warszawa

Piśmiennictwo:
1. Brzeziński T., Historia medycyny, War-

szawa 2000
2. Markiewicz Z., Kwiatkowski Z.A., 

Bakterie, antybiotyki lekooporność, 
PWN 2008

3. Dzierżanowska D., Antybiotykoterapia 
praktyczna, Alfa-Medica-Press,  Biel-
sko Biała 2008

4. Hermann T. W., Farmakokinetyka w te-
orii i praktyce,  PZWL, Warszawa 2002

5. www.antybiotyki.edu.pl, Narodowy 
Program Ochrony Antybiotyków

6. British National Formulary 61. March 
2011, BMJ&RPS, London 2011

- niedopuszczalne jest zmienianie 
zapisanego antybiotyku przez 
lekarza poprzez zaoferowanie 
czegoś z tzw. wyższej (droższej) 
półki np. zamiast cefalosporyny 
I lub II generacji - ceftibutenu.

- w przypadku recepty na doust-
ną zawiesinę z antybiotykiem, 
przeznaczoną dla dziecka,  
farmaceuta winien jest wy-
tłumaczyć rodzicom jak go  
przygotować (dopełnić do 
kreski przegotowaną, ostudzo-
ną wodą), stosować  (równe 
odstępy czasu) i przechowywać 
(przeważnie w lodówce) oraz 
jaki jest jego okres przydatno-
ści do użycia po dodaniu wody 
(z reguły 7-14 dni).

Jest jeszcze wiele do zro-
bienia. Walka z opornością to 
świadomość zagrożeń i wspólne 
działanie. Skuteczność antybio-
tyków nie jest wieczna i to od 
nas wszystkich zależy jak długo 
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Publikacja przygotowana w ramach realizacji programu zdrowotnego 
Ministra Zdrowia “Narodowy Program Ochrony Antybiotyków na lata 2011-2015”
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Wokół epidemii krąży 
wciąż wiele mitów, dla-
tego w niniejszym arty-

kule przedstawiam kilka wybra-
nych informacji na temat dróg 
zakażeń, diagnostyki zakażenia 
HIV i leczenia AIDS, jak i działań 
profilaktycznych.

Dla społeczności między-
narodowej dużym problemem 
pozostaje lawinowe rozprzestrze-
nianie się zakażeń HIV w Europie 
Wschodniej, w szczególności 
w krajach byłego Związku Radzie-
ckiego. Według raportu UNAIDS 
wydanego z okazji Światowego 
Dnia AIDS 2011, Europa Wschod-
nia to jedyny na świecie region, 
gdzie liczba zakażeń prawie po-
troiła się w ciągu ostatniej deka-
dy. Szacuje się, że na przykład na 
Ukrainie żyje ok. 350 tys., a w Ro-
sji być może ponad dwa milio-
ny osób zakażonych HIV i cho-
rych na AIDS. Jednak regionem  
w największym stopniu dotknię-
tym tą epidemią wciąż pozosta-
je Afryka Subsaharyjska. Licz-
bę osób zakażonych i chorych 
w krajach tego obszaru ocenia się 
na ok. 23 miliony osób!

W Polsce pierwszy przypa-
dek zakażenia HIV zdiagnozowa-
no w roku 1985. Wówczas me-
dycyna była zupełnie bezradna 
wobec nowo wykrytego wirusa. 
Skojarzone leczenie ARV wpro-
wadzono w 1996 roku. Od tego 
czasu sytuacja znacznie się zmie-
niła. 

Od roku 
1985 do koń-
ca lipca 2011 r. 
w Polsce wykryto 
blisko 15 tys. za-
każeń HIV. Sza-
cuje się jednak, 
że w naszym 
kraju żyje oko-
ło 30 tys. osób 
zakażonych HIV 
i chorych na 
AIDS. Oznacza 
to, iż wciąż jesz-
cze blisko 20 
tys. osób nie wie 
o swoim zakaże-
niu HIV. 

S y t u a c j ę 
epidemiologicz-
ną w naszym 
kraju określa się 
jako stabilną. 
Nie powinno to 
jednak usypiać 
naszej czujności, 
gdyż HIV/AIDS 
pozostaje jed-
nym z najważ-
niejszych proble-
mów współczes-
nego świata. 

Zmieniający 
się styl i warun-
ki życia, w tym 
wzrost poziomu 
migracji i obni-
żony wiek ini-
cjacji seksualnej, 
mogą sprzyjać 

Epidemia HIV/AIDS 
– temat wciąż aktualny!

Statystycznie w Polsce każdego dnia 3 osoby dowiadują się, że są zakażone HIV. Jednak wiele osób nie wie  
o swoim zakażeniu i nigdy nie myślało o wykonaniu testu. Często pojawia się pytanie, kogo dotyczy problem HIV/
AIDS, kto powinien wykonać test na HIV. 
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szybkiemu rozprzestrzenianiu 
się zakażeń. Tak jak w większości 
krajów, w Polsce AIDS jest prob-
lemem głównie ludzi młodych. 
58% osób, które uległy zakażeniu 
HIV, nie ukończyło 29 roku życia. 
Obecnie główne drogi zakażeń 
to kontakty seksualne pomiędzy 
mężczyznami (48%) i kontakty 
heteroseksualne (24%). Stosowa-
nie narkotyków dożylnych było 
w ostatnich latach w Polsce przy-
czyną jedynie ok. 2% zakażeń.

Drogi zakażeń są ściśle okre-
ślone: do zakażenia może dojść 
poprzez kontakt seksualny, za-

równo pomiędzy kobietą a męż-
czyzną (kontakt heteroseksual-
ny), jak i pomiędzy mężczyznami 
(kontakt homoseksualny), a także 
poprzez stosowanie narkotyków  
i innych substancji psychoak-
tywnych niesterylnym sprzętem 
do iniekcji. Zdarzają się też tzw. 
zakażenia wertykalne, czyli prze-
niesienie HIV od matki na dzie-
cko w czasie porodu lub – rza-
dziej – podczas ciąży. Wirus HIV 
może zostać przeniesiony na 
dziecko także z mlekiem matki.  

Warto podkreślić, że ry-
zyko zakażenia istnieje także 

w czasie wykonywania wszyst-
kich zabiegów, podczas których 
naruszona zostaje ciągłość skó-
ry, a sprzęt, który został użyty, 
nie jest sterylny. Dotyczy to np. 
przekłuwania uszu lub innych 
części ciała, przyjmowania ste-
rydów anabolicznych, czy in-
nych środków w iniekcji, czy też 
wykonywania trwałego tatuażu. 
Nadużywanie substancji zmie-
niających świadomość takich jak 
alkohol czy środki odurzające, 
także zwiększa ryzyko zakażenia 
HIV, gdyż sprzyja podejmowaniu 
ryzykownych kontaktów seksual-
nych.

Jedynym pewnym spo-
sobem wykrycia zakażenia jest 
wykonanie testu w kierunku 
HIV. Lista wszystkich punktów 
konsultacyjno-diagnostycznych, 
w których taki test można wyko-
nać anonimowo i bezpłatnie, 
znajduje się na stronie interneto-
wej Krajowego Centrum ds. AIDS 
www.aids.gov.pl. Zgodnie z przy-
jętymi standardami międzynaro-
dowymi, w punktach prowadzo-
ne jest poradnictwo okołotesto-
we w zakresie bezpieczniejszych 
zachowań seksualnych. 

Świadomość faktu zakaże-
nia jest niezwykle ważna, gdyż 
osoba żyjąca z HIV powinna po-
zostawać pod kontrolą lekarza 
specjalisty i wykonywać badania 
laboratoryjne monitorujące stan 
układu odpornościowego, by 
nie przeoczyć momentu, w któ-
rym należy rozpocząć leczenie 
antyretrowirusowe (ARV). Wie-
dza na temat zakażenia HIV jest 
bardzo ważna dla kobiet planu-
jących macierzyństwo lub będą-
cych już w ciąży. Zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia 
i rekomendacjami Polskiego To-
warzystwa Ginekologicznego le-
karz prowadzący ciążę powinien 
zaproponować wykonanie testu 
w kierunku HIV każdej kobiecie 
ciężarnej. Zakażona HIV kobieta 
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może urodzić zdrowe dziecko, je-
żeli wiedząc o fakcie swojego za-
każenia, pozostaje pod kontrolą 
lekarza i przyjmuje leki antyretro-
wirusowe zgodnie z zaleceniami. 

Od roku 1996, kiedy to 
rozpoczęto stosowanie terapii 
antyretrowirusowej, osoby żyją-
ce z HIV/AIDS mają możliwość 
korzystania z programu bezpłat-
nego leczenia antyretrowiruso-
wego (ARV). Jest to Program 
Polityki Zdrowotnej finansowany 
bezpośrednio z budżetu Ministra 
Zdrowia. W ramach programu fi-
nansowany jest koszt leków ARV, 
testów monitorujących terapię 
(wiremia, CD4, genotypowa-
nie, oporność w systemie HLA) 
i szczepionek dla dzieci urodzo-
nych przez zakażone HIV mat-
ki (dzieci te szczepi się według 
indywidualnego kalendarza). 
Pozostałe koszty, w tym koszty 
hospitalizacji, leczenia zakażeń 
oportunistycznych itp. finansuje 
NFZ. 

Pomimo ogromnego po-
stępu, jaki dokonał się w wiedzy 
medycznej na temat samego wi-
rusa HIV, zakażenia oraz zespołu 
nabytego niedoboru odporności, 
to jednak ciągle choroba śmier-
telna. Dzięki dostępnym obecnie 
lekom antyretrowirusowym mo-
żemy znacznie przedłużać życie 
pacjentów oraz znacząco po-
prawić jego jakość, ale wciąż nie 
potrafimy wyleczyć z AIDS. Dla-
tego tak ważna jest profilaktyka. 
Ponadto należy pamiętać, że leki 
ARV mają wiele działań niepożą-
danych, a raz rozpoczęte leczenie 
musi być kontynuowane do koń-
ca życia i nie wolno go przerywać.

Dokumentem określającym 
politykę Państwa w obszarze wal-
ki z epidemią HIV/AIDS jest Kra-
jowy Program Zwalczania AIDS 
i Zapobiegania Zakażeniom HIV. 
W celu skoordynowania działań 
mających na celu zwalczenie epi-

demii HIV i AIDS w Polsce, w 1993 
roku powstała instytucja będąca 
agendą Ministerstwa Zdrowia, 
która obecnie nosi nazwę Krajo-
we Centrum ds. AIDS. Centrum 
zajmuje się działalnością profilak-
tyczno-edukacyjną, wydawniczą 
i badawczą, koordynuje realizację 
Programu Leczenia współpracu-
jąc z ośrodkami terapii ARV oraz 
z organizacjami wspierającymi 
osoby zakażone. Prowadzi też 
współpracę międzynarodową. 
W roku 2011 Polska została wy-
brana na wice-przewodniczące-
go Rady Programowej UNAIDS 
(programu ONZ utworzonego 
do walki z epidemią HIV/AIDS 
na świecie). W roku 2012 będzie 
przewodniczyć Radzie.

Profilaktyka odgrywa w wal-
ce z epidemią HIV/AIDS bardzo 
ważną rolę, dlatego Centrum 
prowadzi działania informacyjno-
-edukacyjne skierowane zarówno 
do ogółu społeczeństwa, jak i do 
wybranych grup społecznych, czy 
zawodowych.

Strona internetowa www.
aids.gov.pl jest wirtualnym kom-
pendium wiedzy o HIV i AIDS. 
Stąd można także przejść do In-
ternetowej Poradni HIV/AIDS, 
gdzie otrzymamy drogą poczty 
elektronicznej odpowiedź na do-
wolne pytanie w zakresie tema-
tyki HIV/AIDS. Istnieje również 
możliwość podzielenia się swoimi 
wątpliwościami ze specjalista-
mi z Ogólnopolskiego Telefonu 
Zaufania 801 888 448 (płatne 
za pierwszą minutę połączenia) 
lub 022 692 82 26. 

W 2008 roku w porozu-
mieniu z Okręgową Izbą Lekar-
ską w Warszawie powstał portal 
edukacyjny dla lekarzy (przede 
wszystkim lekarzy ginekologów 
i lekarzy pierwszego kontaktu, 
w przygotowaniu jest panel dla 
pielęgniarek) oraz studentów me-
dycyny zainteresowanych proble-
matyką HIV/AIDS.

W serwisie www.hiv-aids.
edu.pl znajdują się multimedial-
ne materiały edukacyjne oraz 
test sprawdzający wiedzę. Po 
pozytywnym rozwiązaniu testu 
lekarze otrzymują punkty eduka-
cyjne oraz certyfikat potwierdza-
jący ukończenie szkolenia. Udział 
w szkoleniu jest bezpłatny. 

Część działalności Krajo-
wego Centrum ds. AIDS stanowi 
pomoc merytoryczna i finansowa 
dla inicjatyw i programów orga-
nizacji pozarządowych, ważnych 
z punktu widzenia krajowej stra-
tegii przeciwdziałania epidemii. 
Zgodnie z Ustawą o działalności 
pożytku publicznego i o wolon-
tariacie, dotacje finansowe przy-
znawane podmiotom, które poza 
spełnieniem wymogów formal-
nych, podejmują działania w sze-
roko pojętym obszarze profilak-
tyki HIV/AIDS.

Symbolem solidarności z 
osobami żyjącymi z HIV i chory-
mi na AIDS jest czerwona kokard-
ka. Idea tego symbolu zrodziła 
się w 1991 r., w wyniku inspiracji 
żółtą wstążeczką, upamiętniającą 
żołnierzy amerykańskich uczest-
niczących w wojnie w Zatoce Per-
skiej. Czerwony kolor wybrano 
ze względu na skojarzenia, jakie 
wywołuje: krew, walka, miłość. 
Kokardka jest w kształcie odwró-
conego V, ponieważ świat  jak 
dotąd nie poradził sobie z prob-
lemem epidemii HIV/AIDS. 

W grudniu ubiegłego roku 
Czerwona Kokardka udekorowa-
ła fasadę Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, by nam przypo-
mnieć, że walka z HIV wciąż trwa, 
a problem HIV/AIDS dotyczy nas 
wszystkich, bez wyjątku.  ■

Anna Marzec Bogusławska, 
lekarz epidemiolog, 

Dyrektor Krajowego Centrum ds. AIDS
Fot. z Archiwum Krajowego Centrum ds. AIDS

Redakcja językowa 
mgr Katarzyna Gajewska
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W ofertach edukacyjnych 
coraz większej liczby 
niepublicznych szkół 

wyższych pojawiają się kierunki 
związane z naukami farmaceu-
tycznymi, sugerujące osiągnięcie 
kompetencji właściwych dla ab-
solwentów farmacji. Ukończenie 
studiów na kierunku pedagogika 
w specjalności „edukacja zdro-
wotna w zawodzie farmaceuty”, 
czy na kierunku zdrowie publicz-
ne w specjalności „farmaceuty-
ka” nie będzie jednak skutkować 
uzyskaniem uprawnień do wyko-
nywania zawodu farmaceuty.  

Podejmując studia nale-
ży pamiętać, że kwalifikacje do  
wykonywania zawodu farmaceu-
ty otrzymać może osoba, która 
ukończy co najmniej pięciolet-
nie studia na kierunku farmacja 
w szkole wyższej, obejmujące co 
najmniej sześciomiesięczną prak-
tykę zawodową w aptece i uzyska 
tytuł magistra farmacji. 

Zgodnie z obowiązujący-
mi w naszym kraju standarda-
mi kształcenia, farmacja należy 
do jednolitych studiów magi-
sterskich, a absolwent posiada 
wiedzę ogólną i specjalistyczną 
w zakresie nauk farmaceutycz-
nych, biologicznych, chemicz-
nych i społecznych.  

Liczba godzin zajęć od-
bytych w ramach studiów na 
kierunku farmacja nie powinna 
być mniejsza niż 5300. W zakre-
sie przedmiotów podstawowych 
treści kształcenia obejmują: ana-

tomię, fizjologię, patofizjologię, 
kwalifikowaną pierwszą pomoc, 
biologię i genetykę, botanikę, 
biochemię, biologię molekular-
ną, mikrobiologię, immunologię, 
chemię ogólną i nieorganiczną, 
chemię analityczną, chemię fi-
zyczną, chemię organiczną, ma-
tematykę, statystykę, biofizykę, 
historię filozofii, psychologię i so-
cjologię. W grupie przedmiotów 
kierunkowych treści kształcenia 
obejmują: chemię leków, synte-
zę i technologię środków leczni-
czych, biotechnologię farmaceu-
tyczną, farmakologię i farmako-
dynamikę, farmakoterapię i in-
formację o lekach, toksykologię, 
farmakognozję, leki pochodzenia 
naturalnego, technologię po-
staci leku, biofarmację, farmację 
praktyczną w aptece, farmakoki-
netykę, ćwiczenia specjalistyczne 
i metodologię badań, bromatolo-
gię, higienę i epidemiologię, pra-
wo farmaceutyczne, ekonomikę 
i zarządzanie w farmacji, historię 
farmacji, etykę zawodową. Pro-

gramy nauczania są udoskonala-
ne i aktualizowane.

Uzyskana wiedza pozwa-
la uznać absolwenta kierunku 
farmacja za przygotowanego 
do pełnienia roli gwaranta jako-
ści produktów leczniczych oraz 
bezpieczeństwa i skuteczności 
farmakoterapii w ramach syste-
mu opieki zdrowotnej. Niezwykle 
ważne jest kształtowanie wraż-
liwości i postaw etyczno-moral-
nych, stanowiących obok wiedzy 
fachowej, podstawę do podjęcia 
opieki farmaceutycznej. 

Zawód farmaceuty należy 
do zawodów zaufania społeczne-
go, nakłada to na nas szczególne 
obowiązki. Mając zawsze na uwa-
dze dobro pacjenta, sprawujmy 
również pieczę nad zapewnie-
niem dostępu do wykonywania 
zawodu tylko profesjonalistom. ■

prof. dr n. farm. 
Elżbieta Mikiciuk – Olasik

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dostęp do wykonywania zawodu tylko dla profesjonalistów

FARMACJA 
– STUDIA NIE NA SKRÓTY 
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Pomimo szerokiej gamy 
produktów leczniczych do-
stępnych w aptekach leka-

rze nie zrezygnowali ze stosowa-
nia indywidualnego dawkowania, 
wymagającego korekty wielko-
ści dawek przewidzianych przez 
producenta. Jednak w codziennej 
praktyce aptecznej farmaceuci 
napotykają trudności w dyspen-
sowaniu leku z powodu np. braku 
przepisanej wielkości dawki, lub 
postaci leku zalecanej przez leka-
rza. W niektórych ulotkach dołą-
czonych do leku gotowego brak 
jest informacji o możliwości po-
dzielenia tabletki czy jej roztarcia, 
rozpuszczenia w celu ułatwienia 
jego zażycia. Jednocześnie recep-
ty na lek złożony przepisywane 
przez klinicystów zawierają pole-
cenie wykonania leku z użyciem 
gotowego produktu np. iniekcji, 
kapsułki czy tabletki. Jedną z tych 
grup, w których wykorzystu-
je się jako surowiec gotowy pro-
dukt leczniczy, są leki stosowa-
ne w schorzeniach i diagnostyce 
oka. Niektóre recepty magistral-
ne, wymagające wykonania leku 
recepturowego do oka, zawiera-
ją substancje czynne niedostęp-
ne w postaci surowca farmaceu-

tycznego. Wówczas substancje 
wykorzystywane do sporządzania 
kropli do oczu pozyskiwane są 
w warunkach receptury aptecz-
nej z gotowych produktów lecz-
niczych, które w swojej charak-
terystyce produktu nie zawierają 
wskazania do stosowania zaleca-
nego przez lekarza. Prawidłowe 
sporządzenie leku wymaga po-
szukiwania rozwiązań w dostęp-
nej literaturze, portalach nauko-
wych dostępnych w Internecie. 
Farmaceuci najczęściej korzysta-
ją z monografii farmakopealnych. 
Zdecydowana większość poszu-
kuje również informacji na stro-
nach British National Formulary, 
część aptekarzy korzysta z infor-
macji dostępnych w Farmakope-
ach innych państw w tym Wiel-
kiej Brytanii czy Stanów Zjedno-
czonych. 

Lekarze okuliści niejedno-
krotnie poszukując możliwości 
wyleczenia zmian chorobowych 
oka, zlecają wykonanie leku zło-
żonego zawierającego antybio-
tyk, np. soframycynę, bacytracy-
nę, polimyksynę, kwas fusydowy, 
framycetynę. W podręcznikach 
recepturowych opisana receptu-
ra antybiotyków dotyczy głównie 

kropli z gentamycyną, siarczanem 
neomycyny, czy nystatyną. Nara-
stająca lekooporność jest głów-
nym problemem w stosowaniu 
dostępnych antybiotyków. W ba-
daniach klinicznych prowadzo-
nych w ostatnich latach uzyskano 
pozytywne efekty leczenia aler-
gicznych chorób oczu z miejsco-
wym podaniem do worka spo-
jówkowego IgE pentapeptydu 
oraz cyklosporyny. Niestety, nie 
wszystkie wymienione preparaty 
są dostępne w postaci gotowych 
produktów leczniczych. Prepa-
rowanie postaci leku w receptu-
rze aptecznej wymaga użycia su-
rowca pozyskanego z gotowego 
produktu np. tabletki lub iniek-
cji. Dodatkowo należy zaznaczyć, 
że wykonanie tego leku odbywa 
się za 100% odpłatnością pacjen-
ta. Zastosowanie gotowej posta-
ci leku do formułowania kropli 
do oczu wiąże się z niebezpie-
czeństwem degradacji substan-
cji czynnej w trakcie jego spo-
rządzania, ujawnieniem działania 
drażniącego substancji pomocni-
czych związanych np. z obecnoś-
cią przeciw utleniaczy w posta-
ciach iniekcyjnych np. rongalitu. 
Wyliczona teoretycznie ilość sub-

Wydaje się, że rosnąca liczba gotowych produktów leczniczych, posiadających stosowne rejestracje, w pełni 
zapewnia pacjentom dostęp do wszystkich postaci leków niezbędnych w procesie farmakoterapii. Nowe technologie 
wprowadzane przy produkcji leku wykorzystywane są również do poszukiwania nowoczesnych opakowań bezpośred-
nich leków, gwarantujących ich właściwą jakość w trakcie przechowywania jak i w okresie stosowania. Szereg regula-
cji ustawowych wprowadza zasady postępowania GMP, a systemy kontroli wewnętrznych i zewnętrznych towarzyszą 
produkcji leku. Produkt finalny posiada kartę charakterystyki, w której wytwórca zawiera niezbędne informacje doty-
czące opisu produktu z uwzględnieniem składu leku, sposobu użycia, przewidzianych interakcji, wskazań do stoso-
wania. Z części tych informacji składa się ulotka dołączona do leku. Bezpieczeństwo stosowania leku związane jest z 
przestrzeganiem zapisów zawartych w ulotce i charakterystyce zarówno przez ordynującego, jak i stosującego lek.

Zasadność sporządzania 
leków recepturowych do oczu

ARS FARMACEUTICA W RECEPTURZE APTECZNEJ
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stancji czynnej z gotowego pro-
duktu nie odpowiada rzeczywi-
stej zawartości uzyskanej w spo-
rządzonym leku recepturowym. 

Leczenie chorób oczu wy-
maga w szczególności zastoso-
wania leku bezpośrednio apliko-
wanego na gałkę oczną. Ta dro-
ga podania wymaga, aby spo-
rządzony lek był jałowy. Wymóg 
aseptycznego ich sporządzenia 
wynika z klasy czystości do jakiej 
zaliczamy tą grupę leków.

W aptece jałowość sporzą-
dzanego leku do oczu zostaje za-
pewniona poprzez miejsce wyko-
nania, sposób wykonania oraz do-
bór odpowiedniego opakowania. 
Przygotowanie preparatu o okre-
ślonej czystości mikrobiologicznej 
wymaga przestrzeni pracy warun-
kującej prawidłowe jego przygo-
towanie, zastosowanie surowców 
o potwierdzonej jakości, doboru 
metody wyjaławiania w celu wy-
eliminowania zanieczyszczeń mi-
krobiologicznych. Dobra Prakty-
ka Aptekarska wprowadza rów-
nież wymóg opracowania w ap-
tece procedur i związanych z nimi 
instrukcji w celu wyeliminowania 
przypadkowych działań zagra-
żających jakości sporządzanego 
leku. 

Obecnie, najczęściej miej-
scem wykonania leku jałowego 
w aptece jest loża z nawiewem 
pionowym lub poziomym jałowe-
go powietrza, umieszczona w re-
cepturze poprzedzonej przed-
sionkiem (śluzą). 

W niektórych aptekach po-
mieszczenie receptury posiada 
również kontrolowaną klasę czy-
stości między innymi poprzez za-
stosowany system filtrów HEPA 
wbudowany w system wentyla-
cji. Wykonanie leku w warunkach 
aseptycznych wymaga stałej kon-
troli nie tylko finalnego produktu, 
ale wszystkich etapów jego spo-

rządzenia. Wybór metody zale-
ży od rodzaju użytego surowca. 
W aptekach wykonuje się w zde-
cydowanej większości sączenie 
mikrobiologiczne, rzadziej stosu-
je się metodę termicznego wyja-
ławiania. W procesie sporządza-
nia kropli koloidalnych wykorzy-
stywana jest metoda sporządza-
nia z jałowych surowców. Dobór 
sprzętu do wykonania leku recep-
turowego musi być poprzedzony 
analizą dołączonej do niego do-
kumentacji oraz wprowadzonych 
metod kontroli parametrów.

Dlatego jednym z etapów 
przygotowania leku recepturowe-
go jest dokumentowanie czynno-
ści recepturowych. Wszystkie pre-
paraty stosowane do oka, w któ-
rych rozpuszczalnikiem jest woda 
powinny zawierać środki konser-
wujące. Jednak w przypadku sto-
sowania kropli na rogówkę zra-
nioną, lub po zabiegach opera-
cyjnych nie jest wskazane użycie 
środków konserwujących. Obec-
nie, wśród preparatów goto-
wych stosowanych w postaci kro-
pli ocznych, pojawiły się rozwią-
zania technologiczne dotyczą-
ce opakowań w odniesieniu do 
kropli nie zawierających substan-
cji konserwujących. Są to opako-
wania typu ABAC umożliwiające 
aplikacje kropli nawet w okresie 
8 tygodni po ich otwarciu dzię-
ki zastosowaniu opakowania po-
siadającego w wylocie zakrapla-
cza wbudowany filtr mikrobiolo-
giczny (0,2µm) Producenci kropli 
wykorzystujący system COMOD 
gwarantują jałowość zawartości 
opakowania do 12 tygodni stoso-
wania. W tym przypadku tak dłu-
gi okres stosowania związany jest 
z konstrukcją pojemnika oraz wy-
korzystaniem srebrnych i posre-
brzanych elementów mających 
bezpośredni kontakt z dozowa-
nymi kroplami. Pozostałe goto-

we produkty lecznicze wydawane 
z apteki w postaci kropli do oczu 
od pierwszego otwarcia chronio-
ne są poprzez środki wspomaga-
jące i konserwujące nie dłużej niż 
4 tygodnie. 

W odniesieniu do wykona-
nych w recepturze kropli do oka 
termin ten jest uzależniony mię-
dzy innymi od zastosowanego 
środka konserwującego i zgod-
nie z zapisem podanym w farma-
kopei, termin przydatności kropli 
ze środkiem konserwującym wy-
nosi 1 miesiąc, a w przypadku ot-
warcia -10 dni.

Odrębną grupę leków re-
cepturowych stanowią leki do 
oczu dostępne w postaci goto-
wych preparatów, jednak zaleca-
nych do wykonania recepturowe-
go z dostępnych surowców. Do 
tej grupy należą krople z genta-
mycyną, neomycyną, czy do ce-
lów diagnostycznych krople za-
wierające siarczan atropiny lub 
chlorowodorek pilokarpiny. Wy-
konanie w warunkach receptury 
aptecznej podyktowane jest ko-
niecznością ich wykonania bez 
środków konserwujących. Krople 
nie zawierające środków konser-
wujących po otwarciu mogą być 
stosowane przez chorego przez 
24 godziny. Zastosowanie pojem-
ników wielodawkowych jako opa-
kowania finalnego dla kropli bez 
środków konserwujących rozwią-
zywane jest w aptekach poprzez 
wydanie pacjentowi np. 7 butelek 
z rozdozowaną zawartością spo-
rządzonych kropli. Na etykiecie 
zawarta jest wówczas informacja 
o terminie ważności 24 godzin-
nym po jej otwarciu. Informacja 
ta wydaje się oczywista dla oso-
by sporządzającej lek, lecz nie za-
wsze jest zrozumiała dla pacjen-
ta. Etykieta leku recepturowe-
go przeznaczonego do oka, któ-
rej części składowe podane są 

►
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w obowiązującym rozporządze-
niu w sprawie podstawowych wa-
runków prowadzenia apteki, po-
winna dodatkowo zawierać em-
blemat oka oraz dane dotyczące 
warunków przechowywania. Ko-
nieczność podania terminu waż-
ności w cytowanym rozporządze-
niu pojawia się wyłącznie w przy-
padku wydania leku gotowego 
w opakowaniu własnym apteki. 
W ostatnich publikacjach doty-
czących receptury aptecznej wie-
lu autorów wskazuje na koniecz-
ność podania terminu ważności 
leku recepturowego. Termin ten 
wiąże się z określeniem czasu, 
w którym farmaceuta odpowiada 
za sporządzony lek recepturowy. 
Obecnie na rynku farmaceutycz-
nym pojawiły się gotowe opako-
wania sterylne przeznaczone do 
receptury leku do oczu, zarówno 
szklane jak i wykonane z surow-
ców syntetycznych. Wybór goto-
wego pojemnika sterylnego z za-
kraplaczem skraca czas przygoto-
wania takiego leku recepturowe-
go. W ostatnim czasie pojawiła 
się także możliwość wykorzysta-
nia w recepturze kropli ocznych 
opakowań określanych potocznie 
jako „minimsy” czyli tzw. opako-
wania jednodawkowe.

Właściwe sporządzenie leku 
recepturowego wymaga w prak-
tyce zastosowania wiedzy zwią-
zanej ze sztuką aptekarską (ars 
farmaceutica) oraz postępowania 
według procedur gwarantujących 
właściwą jakość sporządzanego 
leku. W aptece, w szczególności 
w procesie formułowania posta-
ci leku wymagającej aseptyczne-
go sporządzania, osoba wykonu-
jąca lek prowadzi raport z wyko-
nanych czynności, dołączając po-
twierdzenia wykonanych cząstko-
wych operacji.

Wydanie leku recepturowe-
go, a zwłaszcza leku do oczu, po-

winno zostać poprzedzone udzie-
leniem właściwej informacji doty-
czącej sposobu stosowania. Pyta-
nia pacjentów zazwyczaj dotyczą 
ilości kropli aplikowanych do oka. 
Aplikacja jednej kropli do wor-
ka spojówkowego jest wystarcza-
jąca, ponieważ maksymalna ob-
jętość płynu, którą może on za-
trzymać nie przekracza 10µl, co 
znacznie przekracza objętość jed-
nej kropli. Nadmiar leku podany 
w jednej kropli spływa do gardła 
i przewodu pokarmowego. Pa-
cjent powinien być poinformo-
wany o konieczności zamieszcze-
nia daty otwarcia na opakowaniu 
i bezwzględnym przestrzeganiu 
podanego terminu.

W odniesieniu do wydawa-
nego opakowania konieczna jest 
informacja związana z jego użyt-
kowaniem, tak aby sposób pobie-
rania kolejnej porcji leku nie był 
przyczyną zmian jakościowych. 
Informacje dla pacjenta mogą zo-
stać dodatkowo zapisane na od-
rębnej kartce, ponieważ mała ety-
kieta dołączona do buteleczki 
z zakraplaczem posiada niewiele 
miejsca na dodatkowe informa-
cje. Krople do oczu należy wydać 
po uprzednim upewnieniu się, że 
pacjent zrozumiał zasady ich sto-
sowania. 

W celu przypomnienia po-
daję niezbędne informacje, któ-
re powinny zostać udzielone pa-
cjentowi przy wydawaniu kropli 
do oczu. Farmaceuta powinien 
poinformować o:
1. konieczności umycia rąk przed 

otwarciem opakowania,
2. zaznaczeniu miejsca ucięcia 

stożka w kroplomierzach tra-
dycyjnych, którymi zamykana 
jest buteleczka z kroplami,

3. konieczności przemycia pierw-
szą kroplą końcówki zakra-
placza (poprzez odrzucenie 
pierwszej kropli),

4. zasadach właściwej aplikacji 
kropli do worka spojówkowe-
go (odciągnięciu dolnej po-
wieki, nie dotykania końców-
ką zakraplacza oka, powstrzy-
mania odruchowego mrużenia 
powiek), 

5. sposobie dawkowania z infor-
macją „wkraplać nie więcej niż 
jedną kroplę preparatu”,

6. zasadach  stosowania kilku 
preparatów do oka - przy rów-
noczesnym leczeniu kilkoma 
lekami ocznymi nie należy po-
dawać ich jednocześnie – każ-
dy następny preparat powinien 
być aplikowany po czasie po-
trzebnym na rozprowadzenie 
po rogówce i penetrację pierw-
szego leku w stanie nierozcień-
czonym innymi kroplami (np. 
po 10 min),

7. zaznaczeniu terminu ważności 
kropli po ich pierwszym użyciu,

8. warunkach przechowywania 
z zaznaczeniem temperatury,

9. aplikacji kropli o temperaturze 
zbliżonej do temperatury cia-
ła, co można uzyskać ogrze-
wając je w dłoniach. ■

dr n. farm. Lucyna Bułaś
Katedra Farmacji Stosowanej
Śląski Uniwersytet Medyczny 

w Katowicach

Piśmiennictwo:
1. Farmacja praktyczna pod redakcją 

Renaty Jachowicz rozdział 3.8 Leki do 
oczu str. 147-161 Wydawnictwo Le-
karskie PZWL 2007

2.  „Podstawach okulistyki” podręcznik 
dla lekarzy i studentów medycyny 
Maria Hanny Niżankowska

3. Leszek Marszałł „Kiedy i jak można 
stosować leki gotowe w recepturze,” 
Biuletyn informacyjny kierownika ap-
teki nr 4(5) kwiecień 2010

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 18 października 2002r w spra-
wie podstawowych warunków pro-
wadzenia apteki (Dz.U.187, poz.1565)
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Pod określeniem „zmęcze-
nie oczu” kryje się cały sze-
reg dolegliwości, kojarzo-

nych zwykle z wytężonym wy-
siłkiem wzrokowym, szczegól-
nie podczas wielogodzinnej pra-
cy przed ekranem komputera 
lub innym monitorem (używa się 
wówczas określenia computer 
vision syndrome), podczas dłu-
gotrwałego czytania, nauki, pro-
wadzenia pojazdu, oglądania te-
lewizji, szycia itp. Czynności tego 
typu mogą powodować uczucie 
wzmożonego napięcia, bólu ga-
łek ocznych, suchości i pieczenia 
oczu, wrażenie ciała obcego, pia-
sku pod powiekami, ciężkości po-
wiek, zaburzenia ostrości widze-
nia (czasem przemijające po kil-
kakrotnym mrugnięciu, u innych 
osób odczuwalne przy spoglą-
daniu na przedmioty znajdujące 
się w różnej odległości), podwój-
ne widzenie, bóle głowy, ple-
ców, karku i ramion, pogorsze-
nie koncentracji uwagi. W bada-
niu można stwierdzić zaczerwie-
nienie oczu, łzawienie, zapalenie 
brzegów powiek, wzmożone na-
pięcie akomodacji. Problem do-
tyka zarówno ludzi młodych, ak-
tywnych zawodowo, jak też osób 
w starszym wieku, a coraz częś-
ciej również dzieci. Z drugiej stro-
ny, nie wszystkie osoby narażo-
ne na duży wysiłek wzrokowy od-
czuwają tego typu dolegliwości, 

a ich charakter i nasilenie bywają 
indywidualnie zróżnicowane, na 
co mogą mieć wpływ różnorod-
ne czynniki.

Czynniki zewnętrzne:
1. długotrwała praca wzrokowa, 

szczególnie z bliskiej odległo-
ści, bez regularnych przerw;

2. niewłaściwe oświetlenie miej-
sca pracy (zarówno zbyt jasne, 
jak i nadmiernie przyciemnio-
ne);

3. niewłaściwe ustawienie pola 
pracy wzrokowej (np. ekranu 
monitora);

4. przebywanie w otoczeniu 
o dużym zadymieniu, zapyle-
niu, w pomieszczeniach klima-
tyzowanych, zbyt suchych lub 
nadmiernie wilgotnych.

Czynniki zależne od stanu na-
rządu wzroku i ogólnego stanu 
zdrowia:
1. zespół suchego oka (ZSO);
2. wada refrakcji (nadwzroczność, 

krótkowzroczność, astygma-
tyzm), szczególnie nie wyrów-
nana lub źle skorygowana;

3. starczowzroczność (presbyo-
pia);

4. zaburzenia widzenia obuocz-
nego;

5. zaburzenia konwergencji;
6. alergiczne choroby powierzch-

ni oka, zapalenia brzegów po-

wiek i inne choroby powierzch-
ni oka;

7. zaburzenia osadzenia i ru-
chomości gałek ocznych (wy-
trzeszcz, zez);

8. ogólne osłabienie, przemę-
czenie.

POSTĘPOWANIE
„Zmęczenie oczu” jest proble-
mem coraz częściej skłaniają-
cym chorych do szukania pomo-
cy u okulisty. Nie ma uniwersal-
nego sposobu lub środka farma-
kologicznego pozwalającego cał-
kowicie wyeliminować tego typu 
dolegliwości, jednak korzystny 
efekt można uzyskać poprzez po-
prawę stanu i funkcjonowania na-
rządu wzroku oraz zmniejszenie 
negatywnego oddziaływania wa-
runków otoczenia (z uwzględnie-
niem specyfiki długotrwałej pracy 
wzrokowej z bliskiej odległości).

Badanie okulistyczne pozwa-
la na zdiagnozowanie istnieją-
cych zaburzeń narządu wzroku, 
dlatego jest zalecane co 1- 2 lata 
u osób przewlekle narażonych 
na wytężony wysiłek wzrokowy 
lub rozpoczynających pracę za-
wodową z tym związaną. W efek-
cie możliwe jest podjęcie różno-
rodnych działań poprawiających 
komfort pracy wzrokowej:
• skorygowanie istniejącej wady 

refrakcji;

ZMĘCZENIE OCZU
Przewlekłe i nadmierne obciążanie narządu wzroku związane z pracą zawodową, nauką, a nawet sposobami 

spędzania wolnego czasu może powodować dolegliwości składające się na efekt określany jako „zmęczenie oczu”. 
Znajomość czynników wpływających na komfort pracy wzrokowej, zarówno tych zależnych od otoczenia, jak i wy-
nikających ze stanu narządu wzroku, umożliwia wdrożenie wielokierunkowych działań ograniczających negatywne 
następstwa zbyt intensywnego wysiłku. Problemu nie należy bagatelizować, a konieczność skutecznej ochrony oczu 
przed zmęczeniem dotyczy osób w każdym wieku.
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• korekcja presbyopii (star-
czowzroczności) wynikają-
cej z osłabiającej się z wie-
kiem zdolności akomodacji 
soczewki; moc szkieł okularo-
wych do bliży uwzględnia od-
ległość wymaganą do pracy 
wzrokowej (bywa inna np. do 
czytania z 33-40 cm, do pracy 
przy komputerze z 45- 70 cm, 
czy do zajęć z użyciem narzę-
dzi trzymanych w wyciągnię-
tej ręce), a także stwierdzoną 
wadę refrakcji, indywidualne 
wymagania pacjenta itp.;

• w przypadku zaburzeń wi-
dzenia obuocznego i dwo-
jenia związanego np. z ze-
zem ukrytym (forią), niepra-
widłową funkcją mięśni gał-
koruchowych - próba doboru 
szkieł korekcyjnych, zastoso-
wania szkieł pryzmatycznych 
lub nawet leczenia zabiego-
wego;

• określenie przyczyn i właś-
ciwe leczenie ZSO. Nasilenie 
uczucia pieczenia, podrażnie-
nia oczu i pogorszenie ostroś-
ci obrazu może być skutkiem 
zwiększonego wysychania po-
wierzchni oka podczas pra-
cy wzrokowej. Jest to min. re-
zultat spowolnienia odruchu 
mrugania (z ok. 22- 24 mrug-
nięć / min. w normalnych wa-
runkach do 5-7 / min., a na-
wet do 1 / minutę przy inten-
sywnej koncentracji wzroku). 
Jednoczesne ustawienie oczu 
na wprost, np. podczas jazdy 
samochodem lub w kierun-
ku zbyt wysoko umieszczo-
nego ekranu, wymusza unie-
sienie powieki górnej i dodat-
kowo zwiększa ekspozycję po-
wierzchni oka na wysychanie. 
Przewlekłe nadmierne wysy-
chanie może ponadto nasi-
lać objawy alergicznych cho-
rób powierzchni oka, co z ko-

lei sprzyja zaburzeniom filmu 
łzowego i dodatkowo zwięk-
sza uczucie zmęczenia oczu. 
Dlatego podczas pracy wzro-
kowej zaleca się: 
• zachowanie właściwej czę-

stości mrugania zapew-
niającej regularne rozpro-
wadzanie filmu łzowego 
i usuwanie drobnych za-
nieczyszczeń z powierzch-
ni oka;

• ustawianie gałek ocz-
nych nieznacznie ku do-
łowi podczas długotrwa-
łej pracy z bliskiej odle-
głości (podobnie jak pod-
czas czytania książki trzy-
manej w rękach), co po-
woduje obniżenie powiek, 
a tym samym zmniejsza 
nieosłoniętą powierzch-
nię oka i częściowo niwe-
luje nadmierne parowanie 
filmu łzowego;

• stosowanie co kilka go-
dzin preparatów sztucz-
nych łez, najlepiej nie za-
wierających konserwan-
tów.

Niestety, pewnych zabu-
rzeń, np. utrwalonego niedo-
widzenia, nieprawidłowości wi-
dzenia obuocznego, nie jeste-
śmy w stanie całkowicie wyelimi-
nować, przez co zmęczenie oczu 
może pojawiać się szybciej i być 
bardziej nasilone. Dlatego rów-
nie ważne jest wykluczenie nie-
korzystnych czynników zewnętrz-
nych, co dotyczy zresztą każdej 
osoby narażonej na przemęcze-
nie oczu.

Zapewnienie optymalnych wa-
runków do pracy wzrokowej, 
szczególnie przed ekranem kom-
putera, obejmuje kilka aspektów:
• Ograniczanie czasu spędza-

nego przed monitorem oraz 

regularne przerwy (!). Naj-
bardziej efektywny odpoczy-
nek zapewniający rozluźnie-
nie akomodacji oka uzysku-
je się poprzez krótkotrwałe, 
ale częste oderwanie oczu od 
patrzenia na ekran, np. we-
dług reguły 20/20/20 (co 20 
minut popatrz przez co naj-
mniej 20 sekund na odległość 
20 stóp = ok. 6 m). Inna zasa-
da: w ciągu 1-2 godzin pracy 
przy komputerze należy przez 
10-15 minut wykonywać inne 
zajęcie, najlepiej związane 
z patrzeniem na dalszą od-
ległość. Efekt: zmniejszenie 
uczucia napięcia oczu, popra-
wa koncentracji na wykony-
wanej pracy, a dzięki zmianie 
pozycji ciała- także odpoczy-
nek dla układu mięśniowego. 

• Zachowanie zalecanej odle-
głości oczu od ekranu kom-
putera (ok. 45- 70 cm). Zbyt 
bliska odległość zwiększa wy-
siłek akomodacji, a przy dłu-
gotrwałej pracy wzrokowej 
może czasem powodować 
utrzymujący się skurcz ako-
modacji skutkujący uczuciem 
napięcia oczu, bólami głowy, 
a nawet zaburzeniami ostroś-
ci widzenia przy przenoszeniu 
wzroku na inne odległości.

• Ustawienie monitora na od-
powiedniej wysokości (ok. 
15º poniżej linii oczu)- sprzy-
ja obniżeniu gałek ocznych 
i powiek, zmniejszając po-
wierzchnię parowania łez 
i nadmierne wysychanie oczu. 

• Ustawienie krzesła i biurka na 
odpowiedniej wysokości- za-
pobiega dolegliwościom bó-
lowym ze strony układu mięś-
niowego i kostno- stawowego.

• Odpowiednie oświetlenie 
miejsca pracy (dla pracy przy 
komputerze- około połowa 
normalnego natężenia świat-►
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ła dla pomieszczeń). Nieko-
rzystne jest zarówno oświet-
lenie zbyt jasne, jak też nad-
miernie przyciemnione.

• Zapewnienie dobrej jakości 
obrazu poprzez wyeliminowa-
nie odblasków na powierzchni 
ekranu (odpowiednie ustawie-
nie monitora względem źró-
deł światła, regularne oczysz-
czanie powierzchni z kurzu), 
dobór parametrów monito-
ra do warunków otoczenia, 
zastosowanie szkieł okularo-
wych z powłoką antyreflek-
syjną zmniejszającą odbicie 
światła od powierzchni so-
czewki.

Istotnym problemem staje 
się w obecnych czasach występo-
wanie objawów zmęczenia oczu 
u dzieci, które od pierwszych lat 
życia (znacznie powszechniej, niż 
ich rodzice w dzieciństwie) ko-
rzystają z komputerów i ogląda-
ją telewizję, a w wieku szkolnym 
dodatkowo wiele godzin w cią-
gu doby spędzają na pracy wzro-
kowej podczas nauki. Od pierw-
szych lat życia należy kształtować 
właściwe nawyki związane z tego 
typu zajęciami, tym bardziej, że 
dziecko zwykle nie zwraca uwagi 
na wiele ważnych czynników. Za-
lecenia w tym zakresie nie odbie-
gają zasadniczo od wskazówek 
kierowanych do dorosłych.
• Badanie okulistyczne u dzie-

cka- pozwoli wykluczyć za-
burzenia widzenia i ewentu-
alnie skorygować wadę re-
frakcji. Nie skorygowana nad-
wzroczność, nawet przy do-
brej ostrości widzenia, może 
powodować uczucie napięcia 
oczu i bóle głowy.

• Kontrolowanie czasu i regu-
larne przerwy (minimum 10 
minut w ciągu godziny spę-
dzonej przed ekranem).

• Dostosowanie miejsca, w któ-
rym dziecko spędza czas przy 
biurku lub przed komputerem 
do jego wieku i wzrostu (do-
bór wysokości krzesła i biur-
ka, zapewnienie oparcia dla 
stóp, umieszczenie monito-
ra w odpowiedniej odległości 
od oczu i na wysokości umoż-
liwiającej kierowanie spojrze-
nia nieznacznie ku dołowi). 
Przy biurku dostosowanym 
dla osoby dorosłej, małe dzie-
cko będzie zmuszone unosić 
głowę, spoglądać na wprost 
lub nawet ku górze, a po-
nadto będzie miało trudno-
ści z dosięgnięciem klawiatu-
ry. Może to skutkować zarów-
no nadmiernym wysychaniem 
powierzchni oczu, jak też bó-
lami szyi, pleców i barków. Po-
dobny efekt występuje pod-
czas oglądania telewizji w po-
zycji leżącej przed ekranem.

• Łagodne natężenie oświetle-
nia otoczenia, wyeliminowa-
nie refleksów z monitora za-
pewni dobrą jakość obrazu.

W p r o w a d z a -
nie do powszechne-
go użytku kompute-
rów oraz innych urzą-
dzeń wyposażonych 
w monitor i wymaga-
jących stałej koncen-
tracji wzroku, sprawia, 
że nie tylko podczas 
pracy, ale także w cza-
sie przeznaczonym na 
odpoczynek „zmusza-
my” narząd wzroku 
do intensywnego wy-
siłku. W rezultacie co-
raz częściej mamy do 
czynienia z proble-
mem zmęczenia oczu. 
Dlatego koniecznoś-
cią staje się wielokie-
runkowe postępowa-

nie zapewniające dogodne wa-
runki pracy wzrokowej i możli-
wie najlepszą kondycję narządu 
wzroku. Stwierdzono, że wdroże-
nie przedstawionych powyżej za-
leceń pozwala skutecznie, a za-
razem w prosty sposób wpływać 
na złagodzenie dolegliwości wy-
wołanych wysiłkiem wzrokowym, 
przez co zyskujemy nie tylko po-
prawę komfortu codziennego ży-
cia, ale także większą efektyw-
ność wykonywanej pracy. ■

dr n. med. Aneta Baryluk
specjalista chorób oczu
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...Grzeczność nie jest nauką 
łatwą ani małą.

Niełatwą, bo nie na tem koń-
czy się, jak nogą

Zręcznie wierzgnąć, z uśmie-
chem witać lada kogo;

Adam Mickiewicz 
w „Panu Tadeuszu” 

Umiejętność życia. Tak w 
dosłownym tłumaczeniu będzie 
brzmiał francuski (a może już 
ogólnoświatowy) zwrot savoir-
-vivre. W potocznym znaczeniu 
zakres tego zwrotu jest bardzo 
ograniczony. Stosujemy go na 
opisanie umiejętności zachowa-
nia się wśród innych z wykorzysta-
niem zasad i norm ogólnie przy-
jętych. Celem głównym stosowa-
nia tych zasad w pracy aptekarza  
i farmaceuty nie jest jednak uzy-
skanie tytułu „najlepiej wycho-
wany profesjonalista” (taki tytuł 
byłby tylko miłym dodatkiem), 
ale o wiele istotniejszy efekt – 
wyzwolenie sprzężenia zwrotne-
go. Myśl artykułu zogniskuje-
my najpierw wokół zagadnienia 
feedbacku, aby następnie od-
nieść się do źródeł zmian wy-
stępujących u farmaceuty i po-
tencjalnych zmian zachodzą-
cych u pacjentów. 

Dawanie i odbieranie  
reakcji zwrotnej

Apteka. Miejsce otwarte. 
Przestrzeń, w której zachodzą 
różne społeczne interakcje. Opi-

sanie regulatorów tych zachowań 
kieruje tym razem myśl na zagad-
nienie feedbacku (reakcja zwrot-
na) i dróg, na jakich jest ona wy-
woływana. Dosłowne tłumacze-
nie z języka angielskiego dobrze 
wpisuje się w temat artykułu. Ety-
mologicznie „feed” oznacza „kar-
mić” „zasilać”, zaś „back” tłuma-
czymy „z powrotem”. 

Wspomniany mechanizm 
daje możliwość zorientowania się, 
jak własne zachowanie wpływa na 
innych albo ustalenia czy to, co 
zostało powiedziane lub zrobio-
ne, przyniosło pożądany skutek. 
Warto w tym miejscu podkreślić, 
że nasze zachowanie zawsze nie-
sie ze sobą informację zwrotną. 
Każda bowiem sytuacja społecz-
na (spotkanie z pacjentem czy 
współpracownikiem jest również 
zdarzeniem społecznym) generu-
je reakcje odbierane przez part-
nerów kontaktu. 

W perspektywie apteki ten 
zamiar wyraża się pragnieniem 
zachowania efektywnych relacji 
nawet w sytuacji trudnej. Umie-
jętność wyrażania siebie samego 
z zachowaniem reguł dobrego 
tonu pozwala aptekarzowi z dy-
stansu przyjrzeć się własnym za-
miarom, życzeniom i odczuciom. 
Po przeprowadzeniu autorefleksji 
dobre wychowanie nakazuje far-
maceucie przekazanie czytelne-
go komunikatu na temat tego, co 
jest dla niego ważne w aspekcie 
pomyślnego kontaktu. 

Reakcja zwrotna, aby osiąg-
nęła pożądany skutek, musi prze-
biegać według ustalonych zasad, 
reguł feedbacku. Prawidłowa re-
akcja zwrotna powinna wspierać 
rozmówcę, pozwolić mu poczuć 
się dobrze w trakcie kontaktu  
i tworzyć dobre warunki do wyra-
żania jego własnego zdania. Zna-
miennym jest fakt, że mechanizm 
ten pozwala również pacjentowi 
budować własny wizerunek oraz 
obraz innych osób. 

Mimo popularyzacji zagad-
nień związanych z wywieraniem 
wpływu na innych (w kontekście 
artykułu to zagadnienie ma swój 
wyraz w przestrzeganiu zasad bon 
tonu) wielu ludzi dalej kurczowo 
trzyma się przekonania wyraża-
nego zdaniem – „Taki jestem i już”. 
Warto jednak skonfrontować to 
przekonanie z myślą wypowiada-
ną przez teoretyków zagadnienia, 
że każdy człowiek nosi w sobie 
trzy obrazy. 

Obraz pierwszy - to, jak my 
sami siebie spostrzegamy, obraz 
drugi - jak inni nas widzą i obraz 
trzeci - jacy jesteśmy naprawdę. 

Przestrzeganie kontakto-
wania się z innymi z zachowa-
niem zasad savoir vivre ma bez-
pośredni związek z tworzeniem 
obrazu siebie oraz obrazu far-
maceuty w oczach pacjenta. Aby 
reakcja zwrotna była aktem ini-
cjującym lub wprowadzającym 
zmianę – jeżeli kontakt jest obar-
czony ryzykiem niepowodzenia - 

O wyzwalaniu reakcji zwrotnej, 
czyli jak wspierać się zasadami 
dobrego wychowania w relacji 

z pacjentem i współpracownikiem

►
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należy starać się uniknąć błędu 
„przeciwcelowego zachowania”. 
Termin ten upowszechnił profe-
sor Tadeusz Kotarbiński opisując 
naturę błędu w aspekcie prak-
tycznym. W jego przekonaniu 
popełniamy ten błąd wykonując 
działania daremne. Cechą dzia-
łania daremnego jest kierunek 
odwrotny do tego, który może 
pomóc osiągnąć cel lub brak 
działania. 

Wypowiadanie się w sprzecz-
ności z obowiązującymi zasadami 
dobrego wychowania na pewno 
jest wyrazem „przeciwcelowego 
zachowania”. Nieuprzejme zacho-
wanie pogłębia tylko pole przy-
puszczeń i domniemań pacjenta 
lub współpracownika. Obraz, jaki 
on sobie tworzy ma niepełny cha-
rakter. Jeżeli aptekarz pragnie „za-
silić” pacjenta, ale także „nakarmić” 
siebie, warto jest zadbać o zacho-
wania celowe. 

Profesor Kotarbiński twier-
dzi również, iż bardzo blisko opi-
sanego błędu „przeciwcelowego 
działania” są dwa następne. Cytu-
jąc Profesora należy powiedzieć 
o „nabytym rozpędzie w niewłaś-
ciwym kierunku” oraz o błędach 
gorączkowych reakcji wywoła-
nych za sprawą nagłego podnie-
cenia. Oba błędy odnoszą się nie 
tylko do istoty relacji, ale również 
do jej - w tym przypadku nieade-
kwatnego - wyrazu.

Jeżeli farmaceuta świado-
mie podejmie wysiłek zarządza-
nia własną reakcją oraz informa-
cją, którą ona niesie, to pojawia 
się szansa, że feedback odniesie 
pożądany skutek. Pacjent, współ-
pracownik, ale również i sam far-
maceuta na drodze reakcji zwrot-
nej będzie mógł zrozumieć, jak 
wpływa na innych. Takie rozezna-
nie może zapoczątkować zmia-
nę. Odpowiedzialność za podję-
te działania każdy ponosi sam. 
Nie jest odpowiedzialny farma-
ceuta za to, że do apteki przy-
chodzi źle wychowany pacjent, 

tak jak i pacjent nie może obar-
czać się odpowiedzialnością za 
to, że aptekarz „nabrał rozpędu  
w niewłaściwym kierunku”.

Wsłuchiwanie się w reak-
cję zwrotną i analizowanie natury 
tego sprzężenia pozwala dopy-
tać samego siebie, jacy naprawdę 
chcemy być i czy nie należałoby 
zmienić sposobów zachowania. 
Pozwala również na pogłębioną 
refleksję nad zagadnieniem, na 
ile przestrzeganie zasad dobrego 
wychowania wspiera lub zakłóca 
informację zwrotną.

Unikaj wykroczeń pięciorga: tonu, 
miny, sarkazmu, ironii, przytyku. 

Bez tych powściągów 
współżycie to istna katorga.” 

Tadeusz Kotarbiński

Zasady savoir-vivre dotyczą 
wszystkich obszarów rzeczywi-
stości. Obejmują zasady postępo-
wania w sytuacjach prywatnych 
i oficjalnych. Zasady te powin-
ny obowiązywać w każdym mo-
mencie życia. Wszędzie bowiem 
wchodzimy w relacje z ludźmi, 
które zasady dobrego wychowa-
nia mają regulować. 

►
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Analiza podręczników opi-
sujących reguły nienagannego 
zachowania, wskazuje szczegóło-
we rozwiązania dla konkretnych 
sytuacji, od spotkania dwóch pry-
watnych osób po spotkania na 
poziomie koronowanych głów. 
Ogromna ilość detalicznych roz-
wiązań kieruje myśl na drogę po-
szukiwania uniwersalnego zdania 
opisującego dobre maniery, jak 
również uniwersalnych reguł ma-
jących zastosowanie w każdej sy-
tuacji. Pierwsze oczekiwanie wy-
daje się spełniać zdanie: esencja 
savoir vivre to życzliwość dla lu-
dzi, uprzejmość, tolerancja, opa-
nowanie emocji, czyli mówiąc 
najkrócej - wzgląd na innych. To 
właśnie z takiej postawy powin-
ny wynikać nawyki przełożone na 
reguły zachowania.

Konstancja Hojnacka (1880 
- 1943) w swoim podręczniku 
pt. „Kodeks towarzyski” pisała: 
„Prawdziwe dobre wychowanie 
to nie szereg wyuczonych gestów 
codziennych, to nie bezduszna 
tresura, ale przede wszystkim na 
wskroś życzliwe ustosunkowa-
nie się do ludzi, wyrażające się 
w przestrzeganiu tego, aby nikt 
w naszej obecności, a zwłasz-
cza z naszego powodu, nie do-
znał przykrości. Ażeby jednak 
każdy czuł się dobrze w naszym 
towarzystwie, musimy nauczyć 
się opanowania wszelkich odru-
chów niechęci, uprzedzeń, złego 
humoru, egoizmu, a nawet obja-
wów chwilowego znużenia. Do-
bre wychowanie wymaga trak-
towania wszystkich z jednakową 
uprzejmością bez względu na to 
czy mamy do czynienia z ludźmi 
zależnymi od nas, czy też prze-
ciwnie z takimi, na których właś-
nie nam zależy. Żadna sytuacja 
nie upoważnia do zapominania 
o przysłowiu „Nie czyń drugie-
mu, co tobie niemiłe.” Im lepsze 
wychowanie, im głębsza kultura 
– tym większa i szczersza bywa 
uprzejmość. Nie po to spotykamy 

się z ludźmi, ażeby im narzucać 
swoje złe nastroje i depresje. (...) 
Dobre wychowanie (…) uczy kul-
tury duszy (...), to nie konwenans, 
ale umiejętność odpowiedniego 
zachowania się w każdej sytuacji”.

 Czego zaś należy unikać? 
Za Tadeuszem Kotarbińskim na-
leży powiedzieć, że niezależnie 
od sytuacji (spotkanie dwóch 
prywatnych osób, relacja w pra-
cy, czy też spotkanie na poziomie 
dyplomatycznym) zawsze nale-
ży z wielką uwagą wsłuchiwać się 
w ton własnego i innych głosu, 
kontrolować wyraz własnej twa-
rzy i być jak najdalszym od ironii, 
sarkazmu i przytyku, które często 
są wyrazem drobnych złośliwości.

Dobrym doświadczeniem 
wskazującym na rolę tonu głosu 
i na to, jak jest on przez innych 
słyszany, jest odsłuchanie siebie 
samego z wcześniej dokonanego 
nagrania. Prawie każdy, kto sie-
bie w ten sposób usłyszał, jest za-
skoczony własnym brzmieniem. 
Ten drobny eksperyment wska-
zuje, jak niezasadne jest tłuma-
czenie: „Przecież nie ma powodu 
się obrażać. Zwyczajnie się wypo-
wiedziałem.” To, jak my sami się 
słyszymy, nie ma nic wspólnego  
z rzeczywistym odbiorem. Każde 
„burknięcie”, oschłość, surowość 
w uszach odbiorców wybrzmie-
wa, z co najmniej zdwojoną siłą. 
Jeżeli tak jest (a trudno dyskuto-
wać z faktami - 38% komuniko-
wanych informacji kodowanych 
jest w wysokości, sile i rytmie 
głosu), to przekonanie wypowie-
dziane w cytowanym zdaniu jest 
z pewnością w pełni uzasadnione.

Zatrzymajmy się przez mo-
ment nad mimiką twarzy. Kontro-
lowanie jej wyrazu jest nie lada 
sztuką. Rzecz bowiem nie w „ka-
miennej twarzy” (taka twarz może 
być sygnałem złego wychowa-
nia), ale w ekspresji, która wyraża 
uprzejmość i gotowość do poro-
zumienia się. Ekspresja mimiczna 
jest bardzo istotna (tytułem przy-

pomnienia - 55% wypowiadanego 
komunikatu stanowią ruchy ciała, 
w tym przede wszystkim twarzy). 
W stosunku do twarzy mówimy  
o mikrogestach, które najpraw-
dziwiej oddają wewnętrzne na-
stroje. Tylko niekłamany szacu-
nek do drugiej osoby może wy-
wołać takie mikroruchy naszego 
oblicza, które opiszą wypływają-
cą z głębi przekonań uprzejmość 
najwyższej próby w stosunku do 
drugiego człowieka. 

W omawianiu zasad do-
brego wychowania nie może za-
braknąć analizy postawy cia-
ła. Postawa ciała, przyjęta w od-
niesieniu do partnera reakcji,  
w sposób czytelny niesie komuni-
kat o naszej gotowości do wyko-
rzystania reguł informacji zwrot-
nej.

…Apteka. Kończy się długi 
popołudniowy dyżur. Pani Anna 
jest już zmęczona. Tuż przed go-
dziną zamknięcia wchodzi pa-
cjent. W nużący, niejasny sposób 
dopytuje się o dostępność kil-
ku leków. Pani Anna udziela mu 
odpowiedzi, ale cały czas stoi 
odwrócona bokiem i nie patrzy 
na twarz pacjenta. Nie nawiązu-
je kontaktu wzrokowego, szybko 
przechodzi do wykonania kolej-
nych działań. 

Kolejny pacjent domaga się 
wydania leku, chociaż pani Anna 
nie może tego zrobić – nazwa 
leku jest nieczytelna. Głos pani 
Anny wyraża napięcie, ale brzmi 
rzeczowo i kompetentnie. Far-
maceutka przekazuje jasne, kon-
kretne informacje. Dąży do pod-
trzymania kontaktu wzrokowego, 
wykonuje nienachalne, krótkie 
gesty. Pacjent mówi podniesio-
nym głosem, gestykuluje (wyraź-
nie powyżej linii ramion), rozglą-
da się po całym pomieszczeniu, 
próbuje włączać do dyskusji inne 
osoby. 

W komunikacji pozasłow-
nej warto podkreślić jej dwa 
aspekty - pozawerbalny, niekon-►
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trolowany przekaz, który szcze-
gólnie w obrębie twarzy pozosta-
je poza naszą pełną kontrolą oraz 
pozawerbalny, ale podlegający 
kontroli komunikat (np. uśmiech 
lub brak uśmiechu, zmarszczenie 
brwi, dążenie do kontaktu wzro-
kowego lub jego unikanie, przy-
jęcie otwartej lub zamkniętej po-
stawy ciała). To on właśnie wyraża 
naszą życzliwość i przede wszyst-
kim znajomość zasad dobrego 
wychowania. 

Nasza twarz i nasze ciało 
nie musi wyrażać pozytywnych 
intensywnych uczuć, których 
nie przeżywamy – np. sympatii, 
rzeczywistej i głębokiej radości, 
trudno bowiem w relacji z pa-
cjentem doświadczać emocji za-
rezerwowanych dla najbliższych 
i przyjaciół. Zawsze jednak warto 
zadbać o to, abyśmy mimiką twa-
rzy i życzliwym tonem głosu wy-
rażali uprzejmość i grzeczność  
w najlepszym tego słowa zna-
czeniu.

Sarkazm, ironia, przytyk - 
to kolejne zachowania, których 
za wszelką cenę powinien uni-
kać dobrze wychowany człowiek. 
Potocznie te pojęcia są często 
utożsamiane. Definicyjnie jed-
nak zachodzi między nimi róż-
nica. Dosłowne tłumaczenie ła-
cińskiego „sarcasmus” oznacza 
„przygryzam wargi z wściekłości” 
a greckiego „eironeia” - „udawa-
nie głupszego, oszukiwanie, za-
chowywanie się w sposób chy-
try”. W pierwszym wypadku sły-
szy się w wypowiedzi złośliwość, 
uszczypliwość (wyrażaną w przy-
tyku) czasami gorycz. O ile wów-
czas zabarwienie wypowiedzi jest 
zawsze emocjonalnie negatywne, 
o tyle w wypadku ironii nie za-
wsze tak bywa. Ale mimo tego, że 
ironia ma łagodniejszy wyraz, to 
w sytuacjach publicznych (w re-
lacji z pacjentem, czy współpra-
cownikiem) powinna być na rów-
ni z sarkazmem wykluczona. 

Warto podkreślić, że sto-
sowanie zasad dobrego wycho-

wania jest wyrazem klasy i god-
ności. Nie czyni z nas osób pod-
porządkowanych czy nadmier-
nie uległych, wręcz przeciwnie 
- w sytuacjach, które wymaga-
ją np. asertywnej odmowy, za-
sady savoir vivre ułatwiają nam 
zadanie. Po pierwsze, dlatego,  
że podpowiadają nam, co kon-
kretnie należy zrobić, a po dru-
gie - nie wzmacniają i nie impli-
kują ewentualnych agresywnych 
zachowań rozmówcy. Zwiększają 
tym samym szanse na wystąpienie 
dobrego sprzężenia zwrotnego  
i zbudowania nacechowanego 
życzliwością kontaktu. ■

  
mgr Ewa Sitko 

pedagog
mgr Magdalena Bucior

psycholog
Piśmiennictwo

1) „Człowiek, kultura, osobowość” - Ol-
szewska-Dyoniziak Barbara wyd. 
ATLA 2

2) Edward Pietkiewicz „Savoir vivre dla 
każdego”, Świat Książki, Warszawa 
1997

►
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Kaliskim wyróżnikiem ob-
chodów 20-lecia odrodzo-
nego samorządu aptekar-

skiego była akcja charytatywna, 
której celem była  zbiórka pie-
niędzy na budowę Centrum On-
kologii w Kaliszu. W kaliskich ap-
tekach udostępniono puszki, do 
których pacjenci wrzucali datki. 

Finałowym akcentem akcji 
charytatywnej był koncert w wy-
konaniu Mietka Szcześniaka. Kon-
cert odbył się 6 listopada odbył 
się w Kaliszu.  Sala koncertowa 
była wypełniona po brzegi. Za-
miast biletu wstępu okazywano 
przy wejściu „cegiełki”, w które 
można było się zaopatrzyć u ka-
liskich aptekarzy.  

Koncert poprzedziła sesja 
prozdrowotna poświęcona pro-
filaktyce nowotworowej.  Prele-
gentami byli lekarze onkolodzy. 

Na budowę 
Centrum Onkologii w Kaliszu

Magister Anna Gołdyn, 
prezes Kaliskiej Okręgowej Rady 
Aptekarskiej poinformowała, że 
Okręgowa Izba Aptekarska w Ka-

liszu przekazała na konto Wiel-
kopolskiego Centrum Onkologii 
kwotę 16 154,95 złotych.  ■

ZS
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Już od wiosny roku 2011, 
zgodnie z harmonogramem 
obchodów dwudziestolecia 

reaktywowania działalności sa-
morządu aptekarskiego, Pod-
karpacka Okręgowa Rada Apte-
karska przekazywała kolegom 
informacje o historii izby na Pod-
karpaciu jak również zapowiedzi 
wydawnictw poświęconych tej 
rocznicy. Kulminacja upamiętnie-
nia dwudziestu lat pracy apteka-
rzy-samorządowców nastąpiła 26 
października br. W Teatrze imie-
nia Wandy Siemaszkowej w Rze-
szowie, w dwudziestą rocznicę 
I Zjazdu Delegatów Tymczaso-
wej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 
odbyło się spotkanie aptekarzy, 
obecnych członków Podkarpa-
ckiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej. W obecności przedstawicieli 
najwyższych władz wojewódzkich 
i wyjątkowo licznej reprezentacji 
Parlamentarzystów RP, najstar-
si stażem w pracy izby, najbar-
dziej wyróżniający się w prawie 
1200-osobowej grupie aptekarzy 
podkarpackich, zostali uhonoro-
wani odznaczeniami państwowy-
mi, wojewódzkimi i korporacyjny-
mi. 

Z rąk Wicewojewody Pod-
karpackiego, Andrzeja Reguły, 
Krzyże Zasługi przyznane Posta-
nowieniem Prezydenta RP, otrzy-
mały: Złoty – mgr farm. Maria 
Wójcik, członek organów POIA 
i NIA nieprzerwanie od lat dwu-
dziestu, obecnie pełniąca funk-
cję Sekretarza PORA VI Kadencji 
oraz Srebrny – obecny Prezes 
PORA, dr n. farm. Lucyna Sam-
borska, która oprócz funkcji w iz-
bie podkarpackiej, jest członkiem 

Naczelnego Sadu Aptekarskiego, 
gdzie wykonuje obowiązki wice-
przewodniczącej.

Najbardziej zaszczytne wy-
różnienie dla „obywateli małej 
Ojczyzny”, pracujących na do-
bre jej imię, otrzymał dr n. farm. 
Aleksander Czarniawy – Prezes I, 
II, IV i V Kadencji PORA, Wicepre-
zes jej Kadencji III; nieprzerwa-
nie, od chwili utworzenia, czło-
nek Naczelnej Rady Aptekarskiej. 
Przewodnicząca Sejmiku Woje-
wództwa Podkarpackiego, Teresa 
Kubas-Hul, wręczyła Aleksandro-
wi Czarniawemu odznakę hono-
rową „Zasłużony dla Wojewódz-
twa Podkarpackiego”. 

Na wniosek samorządu 
podkarpackiego, Naczelna Rada 
Aptekarska wyróżniła Medalem 
imienia prof. B. Koskowskiego 
mgr farm. Dorotę Kapałkę, ap-
tekarza w drugim już pokoleniu, 
z Leska, oraz mgr farm. Lidię Ma-

Uroczyste Spotkanie 
Aptekarzy Podkarpacia 
Rzeszów, 26 października 2011 roku

zur z Krosna, członka jeszcze Ko-
mitetu Założycielskiego izb apte-
karskich. Honorowym „Strażnika 
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa 
Polskiego” została mgr prawa, 
mecenas Bogusława Szybisz, pro-
wadząca obsługę prawną POIA. 
Wyróżnienia te, przedstawicielki 
POIA otrzymały z rąk dr Grzego-
rza Kucharewicza, Prezesa NRA. 
Prezes G. Kucharewicz przekazał 
też pamiątkowe plakiety Dwu-
dziestolecia NRA wieloletnim 
działaczom aptekarskiego samo-
rządu, doktorom Aleksandrowi 
Czarniawemu oraz Lucynie Sam-
borskiej.

Podkarpacka Okręgowa 
Rada Aptekarska swoje wyróżnie-
nia honorowe przyznała tym, któ-
rzy przekazują najświeższą wie-
dzę fachową do dyspozycji apte-
karzy – naukowcom: prof. dr hab. 
Annie Malm z UM w Lublinie, dr 
Sebastianowi Polakowi z CM UJ 

Fot. GIF, p. Zofia Ulz



Panorama samorządu

41Aptekarz Polski, 63(41e) listopad 2011

w Krakowie; bezpośrednim orga-
nizatorom spotkań aptekarskich: 
mgr farm. Tomaszowi Barszczowi               
z Lublina i Ryszardowi Piekarzo-
wi z Rzeszowa oraz inspiratorom 
wielu działań dla dobrej sławy 
aptekarskiej: doktorom Wojcie-
chowi Giermaziakowi i Grzego-
rzowi Kucharewiczowi.

Na spotkaniu aptekarskim 
była również mgr farm. Zofia Ulz, 
w dalszym ciągu czynny, wykonu-
jący wszystkie obowiązki, członek 
Podkarpackiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej. Pani Minister, Głów-
ny Inspektor Farmaceutyczny 
otrzymała od Prezesów A. Czar-
niawego i L. Samborskiej komplet 
(liczący już pięć pozycji wydaw-
niczych) publikacji historycznych 
POIA, publikacji upamiętniają-
cych aptekarzy i apteki Podkar-
pacia – z prośbą, aby dalej czuła 
się delegatem aptekarzy podkar-
packich w stolicy.

Wśród coraz liczniejszej 
grupy aptekarzy w wojewódz-
twie, są farmaceuci, którzy działal-
ności samorządowej oddali dwa-
dzieścia lat pracy. Dla nich PORA 
ustanowiła unikalne, jednorazo-
we wyróżnienie w postaci „Me-
dalu Dwudziestolecia”. Medale 
te, imiennie dedykowane, wraz 
z żywym drzewkiem laurowym, 

otrzymali: Aleksander Czarniawy 
z Sanoka, Lidia Czyż z Rzeszowa, 
Teresa Kielar z Krosna, Elżbie-
ta Kluz z Jarosławia, Lidia Mazur 
z Krosna, Renata Olech z Leska, 
Barbara Sawka z Brzozowa, Ma-
ria Wójcik z Rzeszowa oraz Zofia 
Zielińska z Iwonicza-Zdroju. 

Podziękowano też „Przyja-
ciołom Aptekarzy”, przekazując 
dzieła malarskie, które wyszły 
„spod pędzla” również aptekar-
skiego – mgr farm. Ewy Wójciak, 
uznanej twór-
czyni z biesz-
czadzkiej Rze-
pedzi. Pamiąt-
ki te otrzymali 
p r a c o w n i c y 
Podkarpackie-
go Wojewódz-
kiego Inspek-
toratu Farma-
ceutycznego – 
mgr mgr Mo-
nika Urbaniak, 
Alina Grzesiak, 
Marian Ku-
dyba i Halina 
Sikorska; Pod-
karpack iego 
Oddziału Wo-
jewódzkiego 
NFZ – długo-
letnia Naczel-

nik Wydziału Gospodarki Leka-
mi mgr farm. Anna Gut a także 
Fachowiec – Towarzysz Sztuki 
Drukarskiej, pan Leszek Szymko-
wicz, dzięki któremu wydawni-
ctwa POIA otrzymują ostateczny 
kształt. 

Dr A. Czarniawy, jako 
przewodniczący Konkursu Lite-
rackiego XX-lecia, ogłosił jego 
wyniki: nagrody otrzymało dwo-
je podkarpackich Aptekarzy – 
mgr Lucyna Bartnik z Łańcuta                   
i mgr Tadeusz Biernat z Sienia-
wy za swoje wspomnienia „z lat 
pierwszych”. 

Uroczystościom towarzy-
szyły, przekazane uczestnikom 
wydawnictwa – album „Laudator 
Temporis Acti” autorstwa Lidii 
Marii Czyż, zawierający przebieg 
pracy Podkarpackiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej na przestrze-
ni minionego dwudziestolecia 
oraz, trzeci już, kolejny numer 
„Thesaurus’a Apothecarii”. 

Spektakl Teatru Siemaszko-
wej zakończył Uroczyste Spotka-
nie – mniej uroczyste rozmowy 
trwały do późnego wieczora. ■

mgr farm. Lidia Czyż
II Zastępca Prezesa PORA VI Kadencji     

Fot. Prezes G. Kucharewicz i wyróżnione przez NIA osoby
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W październiku br. war-
tość sprzedaży całego rynku 
w porównaniu do analogiczne-
go okresu ub. r. była wyższa o 97 
mln PLN. Najwięcej wzrosła war-
tość sprzedaży segmentu sprze-
daży odręcznej, która zanotowała 
wzrost o 71,9 mln PLN (+8,42%). 
Wzrost wartości segmentu sprze-
daży odręcznej stanowił 74,11% 
całkowitego wzrostu rynku wo-
bec analogicznego okresu ub. r. 
Również wyraźnie wzrosła war-
tość segmentu leków pełnopłat-
nych, tj. o 20,3 mln PLN (+4,57%). 

Najmniejszy wzrost przypadł seg-
mentowi leków refundowanych, 
który zwiększył wartość sprze-
daży o 4,8 mln PLN (+0,45%). 
Natomiast w porównaniu do 
września br. wartość sprzedaży 
wrosła o 114 mln PLN (+4,84%). 
Rok wcześniej (październik 2010 
vs 2009) wzrost ten był znikomy 
i wynosił zaledwie 12 mln PLN. 

Względem września br. najwięk-
szy wzrost przypadł również seg-
mentowi sprzedaży odręcznej, 
ale nie był już tak spektakular-
ny jak względem analogicznego 
okresu ub. r. Segment sprzedaży 
odręcznej osiągnął o 51 mln PLN 
(+5,79%) większą sprzedaż niż we 
wrześniu br. Wartość sprzedaży 
segmentu leków refundowanych 

Październik 2011 

– lepiej niż przed rokiem, 
lepiej niż przed miesiącem 

Według firmy PharmaExpert rynek farmaceutyczny w październiku 2011r. osiągnął sprzedaż o wartości 
2 465 mln PLN, tj. o 4,10% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. 

Zestawienie wartości sprzedaży poszczególnych segmentów rynku 
farmaceutycznego (dane w mln PLN)

Tabela 1: październik 2011 vs październik 2010

 

październik 
2010

październik 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 070 1 075 0,45%

Leki Pełnopłatne 444 464 4,57%

Sprzedaż Odręczna 854 926 8,42%

Całkowity obrót 2 368 2 465 4,10%

Tabela 2: październik 2011 vs wrzesień 2011

 

wrzesień 
2011

październik 
2011 zm. (%)

Leki Refundowane 1 032 1 075 4,12%

Leki Pełnopłatne 443 464 4,67%

Sprzedaż Odręczna 875 926 5,79%

Całkowity obrót 2 351 2 465 4,84%

Prezes PharmaExpert

dr PIOTR KULA
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wzrosła wobec poprzedniego 
miesiąca o 42 mln PLN (+4,12%), 
a segmentu leków pełnopłatnych 
o 21 mln PLN (+4,67%).

Wzrost w październiku nie 
wygląda imponująco, ale w po-
równaniu do analogicznego 
okresu ub. r. jest wyższy i to za-
równo w porównaniu rok do roku 
(97 vs 76 mln PLN), jak i wzglę-
dem poprzedniego miesiąca da-
nego roku (114 vs 12 mln PLN). 
Lepszy wynik w październiku nie 
pozostał bez wpływu na progno-
zę dla całego rynku. Mimo, iż 
nadal prognozowany wzrost nie 
przekracza 3%, to względem pro-
gnozy po trzech kwartałach roku  
(+2,4%) nastąpił wzrost o 0,3% 
do 2,7%. W ostatnich dwóch mie-
siącach br. dla osiągnięcia lepsze-
go wyniku najistotniejszy będzie 
wynik segmentu sprzedaży od-
ręcznej, która tradycyjnie rośnie 
pod koniec roku. Nie bez znacze-
nia będzie wielkość zachorowań 
na choroby sezonowe, jak i reak-
cje rynku na wdrażaną od 2012 r. 
ustawę refundacyjną.  

Statystyczna apteka

Zgodnie z analizami Phar-
maExpert wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 
181,8 tys. PLN w październiku 
2011 r. i była wyższa niż przed 
rokiem, osiągając o 2,17% (+3,86 
tys. PLN) większą wartości sprze-
daży. Podobnie wyglądała sytua-
cja względem września br. W tym 
wypadku wartość sprzedaży 
wzrosła o 8,40 tys. PLN (+4,84%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. wzrosła 
wartość w segmentach sprzedaży 
odręcznej i leków pełnopłatnych 
na receptę. Jedynie segment le-
ków refundowanych zanotował 
spadek wartości sprzedaży. Dla 
segmentu sprzedaży odręcznej 
wartość  zwiększyła się o 4,12 tys. 
PLN (+6,41%), a dla leków peł-
nopłatnych wartość ta wzrosła 
o 0,88 tys. PLN (+2,64%). Nato-
miast segment leków refundo-
wanych zanotował spadek o 1,13 
tys. PLN (-1,41%). Porównując wy-
niki października do poprzednie-

go miesiąca br. zauważalny jest 
wzrost również w segmencie le-
ków refundowanych. Największy 
wzrost przypadł również i w tym 
wypadku segmentowi sprzedaży 
odręcznej, która zwiększyła war-
tość sprzedaży o 3,74 tys. PLN 
(+5,79%). Nieznacznie mniej, bo 
o 3,13 tys. PLN (+4,12%) wzrosła 
wartość segmentu leków refun-
dowanych. Najmniejszy wzrost 
zanotował segment leków peł-
nopłatnych, który osiągnął o 1,53 
tys. PLN (+4,67%) wyższą niż 
przed miesiącem.

Średnia cena produk-
tów sprzedawanych w aptekach 
w październiku 2011 r. była wyż-
sza o 1,72% (+0,28 PLN) niż we 
wrześniu br. Natomiast wzglę-
dem analogicznego okresu ub. r. 
ceny wzrosły o 3,49% (+0,55 PLN). 
Średnia marża apteczna w paź-
dzierniku 2011 r. spadła względem 
poprzedniego miesiąca o 0,16 pp 
i wyniosła 27,12%. Marża ta była 
na identycznym poziomie co 
w analogicznym okresie ub. r. 
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Refundacja a współpłacenie

W październiku poziom 
współpłacenia pacjentów za leki 
refundowane po 3 miesiącach 
gwałtownych obniżek (w sumie 
o 7,05%), ponownie wzrósł, osią-
gając poziom 29,31%. W porów-
naniu do analogicznego miesiąca 
ubiegłego roku (31,14%) wskaź-
nik ten był niższy o 1,82 pp. Na-
tomiast względem września br. 
udział współpłacenia pacjentów 
wzrósł o 2,57 pp. W październi-

ku pacjenci wydali na leki refun-
dowane o 39 mln PLN więcej niż 
w poprzednim miesiącu. Nato-
miast wobec października ub. r. 
nastąpił spadek wartości sprze-
daży o 18 mln PLN. Wartościowo 
współpłacenie pacjentów za leki 
refundowane wyniosło w paź-
dzierniku 3 156 mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w październiku, pacjen-
ci zapłacili 69,17% z 2 465 mln 
PLN (pozostałą część stanowi 

refundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do września br. 
udział ten wzrósł o 1,34 pp, 
a wartościowo wydatki pacjen-
tów były wyższe o 110 mln PLN. 
W październiku 2011 r. pacjenci 
wydali na produkty lecznicze za-
kupione w aptekach 1 705 mln 
PLN, tj. o 74 mln PLN więcej niż 
w analogicznym okresie ub. r. 
(wzrost udziału o 0,30 pp). 

Prognoza wartości 
sprzedaży leków 

na rok 2011 

Według najnowszej pro-
gnozy analityków PharmaExpert 
wartość sprzedaży całego ryn-
ku farmaceutycznego na koniec 
2011 roku wyniesie 27,5 mld PLN. 
W porównaniu do ubiegłego roku 
wartość rynku w 2011 wzrośnie 
w granicach od 1% do 3% (sza-
cowany wzrost wynosi dokład-
nie 2,7%). Natomiast refundacja 
na koniec 2011 roku osiągnie 
wartość 8,4 mld PLN, tj. będzie 
o 1-3% mniejsza niż w ubiegłym 
roku. ■
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►

Nie tylko nalewki, przypra-
wy do śliwek i doskonałe 
kosmetyki wyrabiali daw-

ni aptekarze. W niniejszym arty-
kule zapraszam Czytelników „Ap-
tekarza Polskiego” do zapoznania 
się z bodaj najbardziej zaskakują-
cą częścią produkcji laboratoriów 
aptecznych – z przepisami okre-
ślanymi jako „Technica”, obejmu-
jącą najniezwyklejsze receptury! 
Trzeba bowiem pamiętać, że to 
właśnie w aptekach powstawały 
preparaty do zwalczania owadów 
(wszy, karaluchów, prusaków, 
mrówek, moli, „robaków toczą-
cych drewno”), odstraszania ko-
marów i much, niszczenia chwa-
stów. W aptece można było zaku-
pić świeżo sporządzone atramen-
ty, pigmenty, kleje, bejce, laki, kity, 
farby, werniksy i lakiery. Także do 
apteki należało skierować swe 
kroki przy poszukiwaniu środków 
do czyszczenia skóry i marmuru, 
matowania, złocenia i srebrze-
nia metali… Aptekarze wyrabiali 
będące w powszechnym użyt-
ku płyny do konserwacji tkanin, 
środki do czyszczenia podłóg, 
specjalne wody aromatyczne do 
odświeżania powietrza, a nawet… 
kościelne kadzidła! Trudno by-
łoby znaleźć profesję, która nie 

wymagałaby zaopatrywania się 
w aptece. Muzycy kupowali ka-
lafonię do skrzypiec, fotograficy 
– „proszek błyskawiczny” i „lakier 
do negatywów”, kierowcy – „płyn 
do akumulatorów”, gospodynie 
domowe – „woski do nadawania 
połysku” prasowanej bieliźnie, 
rolnicy – smary do wozów, akto-
rzy teatralni – barwne kremy i pu-
dry do charakteryzacji, narciarze 
– smary do nart, hodowcy roślin 
– nawozy do roślin, ogrodnicy – 
„maści używane przy szczepieniu 
drzew”, zaś właściciele sklepów – 
specjalny preparat „zabezpiecza-
jący szyby od potnienia”. W apte-
ce można było zakupić nawet tak 
specyficzne preparaty jak pasty 
do obuwia, płyny „do odwaniania 
ustępów”, „barometr chemiczny”, 
konserwant „do roślin w ziel-
nikach”, lub – co gorsza – „lep 
na ptaki”. Właśnie tak szeroki 
był asortyment dawnych aptek, 
a wszystko to przygotowywane 
było oczywiście na aptecznej re-
cepturze!
   Zobaczmy, które z dawnych, 
niezwykłych i zarazem bardzo 
praktycznych przepisów, dałoby 
się wykonać przy użyciu obec-
nie dostępnych substancji. Także 
i tym razem posiłkować będę się 

„Kalendarzami Farmaceutyczny-
mi”, „Polskim Manuałem Farma-
ceutycznym” oraz odręcznymi 
zapiskami galicyjskich i małopol-
skich aptekarzy.
   Zacznijmy od wspomnianego 
już powyżej „zwalczania szkodni-
ków”. Z kilkudziesięciu dawnych 
przepisów wykorzystać można 
nadal kilka. „Robaki toczące 
drewno” zwalczano następują-
cym specyfikiem:

Rp.
Formalini 25,0
Aquae 75,0

   Środek ten wstrzykiwało się 
w dziury wydrążone w drewnie 
mebli np. przez korniki, a następ-
nie zaklejało i lakierowało. Prze-
ciwko mrówkom polecano mie-
szaninę równych części:

Rp.
Amylum Tritici
Saccharum
Natrium tetraboricum
zaś do zwalczania prusaków 
mieszaninę równych części:

Rp.
Amylum Tritici
Natrium tetraboricum

Technica
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►    Aby zapobiec ukąszeniom ko-
marów stosowano odstraszający 
spirytus, służący do spryskiwania 
narażonych części ciała:

Rp.
Olei Caryophylli 2,0
Spiritus Coloniensis1 10,0
Spiritus 50,0

   Ciekawy przepis poleca „Polski 
Manuał Farmaceutyczny” do wal-
ki z grzybem domowym, ataku-
jącym ściany:

Rp.
Natrii chlorati 950,0
Acidi borici 50,0
Aquae destillatae 5000,0

   Tak otrzymany roztwór należało 
rozprowadzać pędzlem po do-
tkniętych przez grzyb miejscach. 
Każdy odręczny aptekarski ma-
nuał wymieniał po kilka przepi-
sów na lep na muchy. Oto jeden 
z nich, który nadal można wyko-
nać:

Rp.
Colophonii 50,0
Olei Ricini 25,0
Mellis 15,0
Glycerini 5,0

   Kalafonię najłatwiej jest nabyć 
w sklepach muzycznych, gdyż 
nadal służy do nacierania włosia 
smyczków instrumentów smycz-
kowych. W trakcie przygoto-
wywania powyższego przepisu 
należało ostrożnie rozpuścić ją 
w rozgrzanym oleju rycynowym, 
a następnie wmieszać miód i gli-
cerynę.
   W aptekach przygotowywano 
także liczne kleje: do papieru, 
gumy, porcelany, drewna, a na-
wet metalu. Oto przepis na jeden 
z nich, „klej roślinny do papieru 
i tapet”, czyli Colla vegetabilis 
ad chartam et tapeta:

1  Przepis na wodę kolońską podano w artykule 
„Cosmetica”. 

Rp.
Amyli Solani 40,0
Aquae 50,0 
Calcii chloratii crystallisati 50,0
Aquae 600,0

   Klej ten sporządzało się nastę-
pująco: do rozrobionej z wodą 
skrobi ziemniaczanej należało 
wlać ostrożnie stężony, gorący 
roztwór chlorku wapnia i ciągle 
mieszać. Po ostygnięciu, po oko-
ło trzech godzinach, mieszaninę 
należało powoli rozcieńczyć po-
zostałą ilością wody. 
   „Polski Manuał Farmaceutycz-
ny” podaje kilka sposobów na 
„przechowywanie świeżych kwia-
tów”, czyli Conservatio florum 
recentium. Po pierwsze można 
było przygotować roztwór, zastę-
pujący zwykłą wodę w której za-
nurza się zazwyczaj kwiatki:

Rp.
Saponis 30,0
Aquae 1000,0
Natrii chlorati 3,0
Acidi borici 1,0

   Innymi metodami mogło być 
zanurzenie na krótki czas świeżych 
kwiatów w… stopionej parafinie 
stałej, dodanie do wody, w któ-
rej stoją, gliceryny, zwęglenie nad 
ogniem ogonków lub też obcięcie 
ogonków, zanurzenie (…) do wrzą-
cej wody, poczem trzymanie w wo-
dzie, do której dodano kwas acety-
losalicylowy lub sól kuchenną.
   Ciekawy sposób proponowali 
autorzy „Polskiego Manuału Far-
maceutycznego” na „zapobiega-
nie pleśnieniu syropów”. Goto-
wy syrop należało wlać do otwar-
tego naczynia, zakryć papierem 
i zostawić do ostygnięcia, poczem 
rozlać do niewielkich butelek do 
połowy szyjki. Do każdej z tak 
przygotowanych butelek nalewa-
ło się 5-milimetrową warstewkę 
czystego oleju parafinowego i za-
wiązywało papierem woskowym, 
nie korkując. Autorzy „Manua-

łu” zachęcali: syrop przechowuje 
się w przewietrzanem, chłodnem 
miejscu nieograniczenie długo. 
Przed spożyciem syropu nale-
żało warstewkę parafiny zlać lub 
ściągnąć watką.
   Do aptekarza można było zgło-
sić się także w przypadku chęci 
usunięcia tatuażu! Były dwa po-
pularne przepisy, określane jako 
Pigmenti cuti infecti elutio:

Rp.
Acidi salicylici 5,0
Glycerini q.s.

   Gliceryny należało użyć tyle, 
aby kwas salicylowy można było 
rozetrzeć do konsystencji bardzo 
gęstej pasty. Otrzymany specyfik 
nakładało się na tatuaż i szczel-
nie przykrywało kompresem 
na osiem godzin. Po tym czasie 
pokaźna warstwa skóry ulegała 
złuszczeniu i należało ją ściągnąć. 
Zabieg powtarzało się trzykrotnie, 
w krótkich odstępach czasu. Dru-
gi przepis był jeszcze ciekawszy:

Rp.
Pepsini 5,0
Aquae destillatae 25,0
Glycerini 75,0
Acidi hydrochlorici diluti 1,0

   Tak otrzymanym płynem nale-
żało pędzlować miejsca wcześ-
niej wytatuowane. Zapewne 
wiele osób zainteresuje aptekar-
ski przepis na „pyłochłon”, czyli 
Liquor ad pulverem adsorben-
dum, służący do jednoczesne-
go nabłyszczania podłogi i po-
chłaniania na tej tłustej warstwie 
osiadającego kurzu. „Polski Ma-
nuał Farmaceutyczny” wymienia 
aż cztery przepisy na „pyłochłon” 
z których trzy nadal można wyko-
nać:

Rp.
Vaselini flavi
Olei Lini aa 500,0
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Rp.
Vaselini flavi 1000,0
Olei Rappe 400,0
Olei Lini 200,0

Rp.
Paraffini liquidi 700,0
Olei Lini 300,0
Olei Rosae 0,15

   Bardzo ciekawe były przepisy 
na służące do rozpylania „płyny 
do odświeżania powietrza”, czyli 
Liquores Aërem Reficiens. Dwa 
z nich pozostają wciąż aktualne: 

Rp.
Olei Pini silvestris 08,0
Olei Juniperi 10,0
Olei Rosmarini 5,0
Olei Lavendulae 3,0
Olei Citri 2,0
Spiritus 900,0

Rp.
Olei Pini silvestris 10,0
Spiritus 95% 60,0
Formalini 30,0

   Niezwykle przydatny i praktycz-
ny „środek do uchronienia szkieł 
ocznych od pokrywania się parą”, 
czyli Vitra ocularia a vapore in-
ducturo defensio przygotowy-
wało się następująco:

Rp.
Saponis kalini 14,0
Glycerini 5,0
Olei Terebinhinae 1,0
     Podobne działanie, choć inny 
skład miał płyn „zabezpieczający 
szyby od potnienia”, czyli Vitra 
tabulata a vapore inducturo 
defensio:

Rp.
Glycerini 5,0
Spiritus denaturati 70,0
Aquae 25,0

   Wśród opisywanych powyżej 
przepisów, na kartach „Polskie-
go Manuału Farmaceutycznego” 
znaleźć można także w dziale 
„Varia” bardzo ciekawe i wciąż 
aktualne przepisy na „kapiele”, 
czy Balnea. Było ich kilka rodza-
jów. Jako wciąż aktualny przykład 
„kąpieli kwasowęglowej” wy-
mieńmy przepis:

Rp.
Natrii bicarbonici 420,0
Natrii chlorati 1400,0
Calcii chlorati 210,0

   Powyższe ilości wystarczyć miały 
na 250 litrów wody użytej do ką-
pieli. Całkowicie inny skład miała 
„esencja sosnowa do kąpieli”:

Rp.
Olei Pini silvestris 30,0
Olei Lavendulae 5,0
Olei Eucalypti 0,5
Spiritus 95% 300,0
Aquae destillatae 100,0

   Z kolei na „sól sosnową do ką-
pieli” były aż trzy przepisy:

Rp.
Boracis 25,0
Natrii chlorati 25,0
Olei Pini silvestris 1,0

Rp.
Olei Pini silvestris 3,0
Boracis 25,0
Natrii chlorati ad 250,0

Rp.
Natrii chlorati 38,0
Olei Pini silvestris 0,85
Olei Levendulae 0,3

   „Sole sosnowe” używało się 
w ilości dwóch, trzech łyżek na 
wannę wody. W odręcznie spisy-
wanym manuale czteropokole-
niowej rodziny limanowskich ap-
tekarzy, w której aż dwie genera-
cje pasjonowały się narciarstwem, 
odnaleźć można przepis nazwany 
z niemiecka „Ski-wachs”, opisu-
jący wykonanie wosku do nart:

Rp.
Cera flava
Vaselini flavi
Colophonii aa 30,0
Olei Terebinthinae ad 100,0

   Wosk pszczeli i wazelinę żół-
tą należało razem stopić, w nich 
rozpuścić ostrożnie kalafonię, po 
czym powoli wprowadzić olejek 
terpentynowy.
   Lektura, a może nawet i wyko-
nanie powyższych przepisów na-
suwa nieodpartą refleksję: dawni 
aptekarze w swych małych, lokal-
nych społecznościach, uchodzić 
musieli za ludzi wszechwiedzą-
cych, skoro przygotowywali nie 
tylko leki, nie tylko kosmetyki, 
ale także tak ogromną ilość roz-
maitych, użytecznych na co dzień 
specyfików! ■

dr n. farm. Maciej Bilek

Piśmiennictwo u Autora
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Nieznana 
Toskania

Słynna i jakże piękna To-
skania, ostatnimi laty zdaje się być 
aż zbyt często obecna na łamach 
prasy, portali podróżniczych, na 
kartach coraz to nowych książek 
wspomnieniowych... Masowa tu-
rystyka i miliony przewijających 
się przez Florencję, Pizę, Sienę 
i Lukkę przybyszów z całego świa-
ta odbierają temu unikalnemu re-
gionowi czar, a zwiedzanie staje 
się wręcz uciążliwe. Warto jednak 
pamiętać, że Toskania nadal kryje 
zakątki, w których turyści stano-
wią... atrakcję dla „tubylców”! Jed-
no z takich miejsc, to położony 
wśród szczytów Alp Apuańskich, 
trudno dostępny region histo-
ryczny Garfagnana. Na szczytach 
potężnych masywów górskich, 
ponad głębokimi i wciąż dzikimi 
dolinami, leżą maleńkie, kamien-
ne miasteczka o bardzo wąskich 
uliczkach, w których zakazy wjaz-
du dla samochodów są... całkowi-
cie zbędne. Powstanie tych osad 
datuje się na czasy średniowiecza 
i od tego też czasu niewiele się 
w nich zmieniło. To prawdziwe, 
żywe muzea, począwszy od za-
bytków architektury, na kulturze 
i obyczajach skończywszy. Pobyt 
i podróżowanie w regionie Gar-
fagnana to niepowtarzalna oka-
zja do poznania codziennego 
życia prawdziwych Włochów, nie 
zaś – kosmopolitycznych miesz-
kańców wielkich miast i przere-
klamowanych miejscowości tury-
stycznych, nastawionych wyłącz-
nie na obsługę masowego ruchu 
turystycznego. 

Czytelników „Aptekarza 
Polskiego” zapraszam do krótkiej 
wędrówki po jednym z najrza-
dziej odwiedzanych miasteczek 
Garfagnany, otoczonym gajami 

oliwnymi i winnicami Tereglio, 
gdzie poczta czynna jest raz w ty-
godniu, we środę, lekarz przyjeż-
dża z lekami na plebanię w każdy 
piątek, a świeżo pieczony chleb 
kupić można tylko w poniedział-
ki. Jedyny sklep, a zarazem re-
stauracja, to centrum lokalnego 
życia, w którym od wczesnego 
ranka do północy wszyscy prze-
krzykują się nawzajem: od nie-
mowląt, po niewiarygodnie czer-

stwych osiemdziesięcio- i dzie-
więćdziesięciolatków. A wszystko 
to na oczach leniwych kotów... 
Po kilku dniach pobytu przybysz 
zaczyna być traktowany jak stary 
znajomy, a wcześniejsze, oficjal-
ne i krótkie „Buongiorno”, zmie-
nia się na przyjacielskie „Ciao”, 
poprzedzające entuzjastyczną, 
kwiecistą i całkowicie niezrozu-
miałą opowieść... ■

Maciej Bilek
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Nieznana 
Toskania
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Nowe rejestracje – PL – sierpień 2011

A – PRZEWÓD POKARMOWY I 
METABOLIZM

A02B – Leki stosowane w 
chorobie wrzodowej i refluk-
sie żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

Omeprazolum: Omeprazol Qu-
isisana to 31. zarejestrowana 
marka omeprazolu. W postaci 
doustnej na rynek wprowadzo-
no 16 marek leków: Bioprazol 
i od maja 2009 Bioprazol Bio 
(Biofarm), Exter (Rubio), Gasec i 
Gasec Gastrocaps (Mepha), Heli-
cid (Zentiva), Losec (AstraZeneca; 
lek oryginalny), Omeprazol-Egis, 
Ortanol Max i Ortanol Plus (San-
doz), Polprazol (Polpharma) i od 
maja 2009 Polprazol PPH oraz od 
stycznia 2010 Polprazol Acidcon-
trol (Polpharma; zmiana nazwy z 
Polprazol dla dawki 10 mg), Prazol 
i od czerwca 2011 Prazol Neo (Pol-
fa Pabianice), od lipca 2007 Lose-
prazol (Liconsa), od sierpnia 2008 
Progastim (Labormed), od grudnia 
2008 Agastin (Temapharm; po 
zmianie nazwy z Omolin), od maja 
2009 Tulzol (Teva), od grudnia 
2010 Piastprazol (Temapharm), od 
lutego 2011 Ultop (Krka) i od maja 
2011 Omeprazole Phargem (Phar-
gem; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Groprazol przez Polfę 
Grodzisk , któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol 
APPH, a na koniec na Omeprazole 

Phargem).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Heligen (Jenson Pharmaceutical 
Services), Ipegen (Jenson Phar-
maceutical Services), Omejenson 
(Jenson Pharmaceutical Services), 
Omeprazol Arrow (Arrow Poland; 
lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Ulzol przez Plivę Kraków, 
któremu następnie zmieniono 
nazwę na Omeprazol Pliva, a na 
koniec na Omeprazol Arrow), 
Omeprazole-1A Pharma, Omepra-
zole Jenson (Jenson Pharmaceuti-
cal Services), Omeprazol Medana 
(Medana Pharma), Omeprazol-
-Ratiopharm, Omeprazol-Stada 
(Stada), Ortanol MUT (Sandoz) i 
Sinomenorm (+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 
7 marek preparatów iniekcyjnych: 
Helicid (Zentiva), Losec (Astra-
Zeneca), Ortanol (Sandoz), od 
czerwca 2009 Omeprazol Teva i 
Prazigast (Jelfa), od października 
2009 Omepragal (SMB) i od listo-
pada 2009 Polprazol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan.
Skreślono z Rejestru: Notis (Toll 
Manufacturing Services), Omar 
(Sandoz).
Pantoprazolum: Pamyl (Jenson 
Pharmaceutical Services) to 46. 
zarejestrowana marka pantopra-
zolu. Na rynek wprowadzono 17 
marek: Controloc i od czerwca 

2009 dostępny bez recepty Con-
troloc Control (Nycomed; lek 
oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 
2007 Contix (Lekam), od grudnia 
2007 Nolpaza (Krka), od czerwca 
2008 Pantoprazol-Ratiopharm, od 
września 2008 Panogastin (Jelfa), 
od października 2008 IPP (Sandoz) 
oraz Noacid (Egis), od listopada 
2008 Panzol (Apotex) oraz Panto-
prazol Sandoz, od sierpnia 2009 
Contracid (Farma-Projekt), od 
marca 2010 Panprazox (Polphar-
ma; zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Nucleus jako Zoramyl), 
od lipca 2010 Pantogen (Generics), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Sta-
da; lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Tifizol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher) i Xotepic 
(Farmacom; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Zipan-
tola, a następnie wprowadzony 
na rynek w listopadzie 2008 pod 
nazwą Pantoprazolum Farmacom), 
od października 2010 Ranloc (Ran-
baxy), od marca 2011 Contix ZRD 
(Lekam) i od czerwca 2011 Pan-
razol (Actavis). W postaci iniekcji 
wprowadzono 3 leki: Controloc, 
Nolpaza i Pantoprazol Sandoz.
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Acidwell 
(Sandoz), Adozol (+Pharma), Dys-
pex I.V. (Nycomed Pharma), Ga-
stronorm (M.R. Pharma), Nelgast 
(Glenmark Pharmaceuticals; lek 

W sierpniu 2011 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i 
Produktów Biobójczych wydał 125 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce nowych pro-
duktów leczniczych, w tym 121 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych i 4 nowe pozwolenia 
dla leków już wcześniej zarejestrowanych (Maxalt i Maxalt RPD – Merck Sharp & Dohme), które 
zostały pominięte w niniejszym zestawieniu. Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji 
i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji 

czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwo-
leń, urzędowe kody kreskowe), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/produkty-lecznicze 
) – zestawienie rejestracyjne za sierpień 2011 zostało udostępnione 11 października 2011.
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OTC), Ozzion (Vale Pharmaceu-
ticals), Panglen (Glenmark), Pan-
tomed (Ratiopharm), Pantopraz 
(Biofarm), Pantoprazol BMM Phar-
ma (BMM Pharma), Pantoprazole 
Arrow (Arrow Poland), Pantopra-
zole Bluefish (Bluefish Pharma-
ceuticals), Pantoprazole Olinka, 
Pantoprazole Phargem, Pantopra-
zole Wockhardt, Pantoprazol Polfa 
Łódź, Pantoprazol-Ratiopharm inj., 
Pantoprazol Tecnimede, Pantul 
(Gerot), Pompec (Adamed), Prasec 
(Ratiopharm; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Pantomol 
przez firmę Alfred E. Tiefenbacher), 
Prazopant inj. (Actavis), Previfect 
(Sandoz), Zgaton (Ratiopharm; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Pantomol przez firmę 
Alfred E. Tiefenbacher, a następnie 
pod nazwą Prasec 20 mg przez 
firmę Mepha), Zipantola inj. (Teva 
Kraków), a także 4 leki OTC z cen-
tralnej rejestracji unijnej: Somac 
Control, Pantozol Control, Pan-
tecta Control i Pantoloc Control 
(wszystkie: Nycomed). W postaci 
iniekcji nie pojawiło się jeszcze 
w obrocie 6 leków: Dyspex I.V., 
Gastrostad Inj, Panprazox, Pan-
toprazol-Ratiopharm, Prazopant 
i Zipantola.
Skreślono z Rejestru: Helopan 
(Gedeon Richter Polska) i Panto-
prazol-1A Pharma.

A07 – Leki przeciwbiegunko-
we, przeciwzapalne i prze-
ciwzakaźne stosowane w 
chorobach jelit;
A07A - Leki przeciwzakaźne 
stosowane w chorobach jelit; 
A07AX – Inne leki przeciw-
zakaźne stosowane w cho-
robach jelit

Nifuroxazidum: Zyfurax For-
te (Hasco-Lek) to rozszerzenie 
względem zarejestrowanej wcześ-
niej niższej dawki tego leku. Za-
rejestrowane są 4 marki nifurok-
sazydu. Na rynek wprowadzono 
preparaty Nifuroksazyd Hasco 
(Hasco-Lek) i Nifuroksazyd Richter 
(Gedeon Richter Polska) w posta-

ciach jednodawkowej (tabl. powl.) 
i wielodawkowej (zawiesina) oraz 
od sierpnia 2007 Endiex (Zentiva). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzeda-
ży Zyfurax (Hasco-Lek).

A07D/A07DA – Leki hamu-
jące perystaltykę jelit

Loperamidum: Lopacut (Vitaba-
lans) to 6. zarejestrowana marka 
loperamidu. Na rynek wprowa-
dzono 5 marek: Dissenten (SPA), 
Imodium oraz Imodium Instant 
(McNeil), Laremid (Polfa Warsza-
wa), Loperamid WZF (Polfa War-
szawa) i Stoperan (US Pharmacia). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
Stoperan Med. (US Pharmacia).

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy; A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 
wyłączeniem insulin; A10BF 
– Inhibitory α-glukozydazy

Acarbosum: Acarbose Tecnimede 
to 3. zarejestrowany lek gene-
ryczny. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Glucobay (Bayer 
Schering). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży AcarGen (Generics) i 
Adeksa (Polfarmex).

A12 – Substancje mineralne; 
A12A – Preparaty wapnia; 
A12AX – Wapń, preparaty 
złożone

Calcium+colecalciferolum: Cal-
civiD (Beres) to aktualnie 9. za-
rejestrowana marka produktów 
leczniczych o podanym składzie. 
Na rynek wprowadzono 4 marki 
leków, w różnych postaciach i 
dawkach: Orocal D3 i Orocal D3 
Lemon (Nycomed), Ostowap D3 i 
Ostowap D3 forte (Lekam), Vical-
vit D (Teva Kutno) i od maja 2009 
Recalvit D (Biofarm). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży leki: Calcilac (Sun-Farm), 
Calvidin (Rottapharm), Kalcipos-D 
(Meda), Natecal D3 (ITF Pharma), 
Orocal D3 Forte, Orocal D3 Tab, 
Orocal D3 Lemon Plus i Orocal D3 
Orange Plus (Nycomed Pharma). 
Uchylono decyzję dopuszczającą 
do obrotu Calcichew/Vitamin D3 
(Nycomed). Skreślono z Rejestru: 

Caldetrin (Polfa Pabianice), Cal-
trate 600 + Witamina D (Lederle), 
Ostical D (GlaxoSmithKline, Po-
znań), Oystercal D 500 (Holbex) i 
Vitrum Calcium + Vitaminum D3 
(Unipharm).
Wprowadzono także do obrotu 
co najmniej 28 suplementów die-
ty o tym składzie: Biowap Chelat 
(Lekam), Calci Strong Wapń + 
Witamina D3 (Vitabalans), Calcium 
+D3 (Ozone), Calcium +D3 Aflo-
farm, Calcium Plus (Ortis), Calpe 
D3 (Teva Kraków), Chela-Calcium 
D3 (Olimp Labs), D Kidusie (Ole-
ofarm), Ellactiva Calcium Chews 
(Oxford Nutrascience), Lanvit 
Calcium + Wit. D3 (Langsteiner), 
Mikroelementy + Witaminy Wapń 
z Witaminą D3 (Colfarm), Multi Fan 
Calcium Vitaminum D3 (Ekolek), 
Osteo 800 (Polski Lek), Osteovis 
Calcium + D3 (Vis), Osteovit 1000 
(Asa), Ostercal 1250 D (Puritan’s 
Pride), Plusssz Classic Calcium 
+ Witamina D3 (Plusssz Vita-
min), Płynne Calcium (Uniphar), 
Supherb Calcium Vitamin D3 
Formula (Supherb), Supherb Sig-
naCalcium 600D3 (Supherb), 
Unical 500D (Unipharm), Vitrum 
Calcium 1250 + Vitaminum D3 
(Unipharm), Vitrum Calcium600 
+ D400 (Unipharm), Wapń + D3 
(Domowa Apteczka), Wapń + D3 
(Vis), Wapń 500 + Witamina D3 
(Ozone), WMC wapń + Witamina 
D3 (Walmark), Zdrovit Ca + D3 w 
osteoporozie (NP Pharma).

B – KREW I UKłAD KRWIO-
TWÓRCZY

B01/B01A – Leki przeciwza-
krzepowe; B01AC – Inhibi-
tory agregacji płytek krwi (z 
wyłączeniem heparyny)

Clopidogrelum: Clopidogrel Vale 
Pharmaceuticals i Agreta (Farmak) 
to odpowiednio 69. i 70. zare-
jestrowana marka klopidogrelu. 
Na rynek wprowadzono 22 leki: 
Plavix (Sanofi Pharma Bristol-
-Myers Squibb; lek oryginalny), 
Areplex (Adamed), Zyllt (Krka), od 
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sierpnia 2008 Clopidix (Lekam), od 
listopada 2009 Clopidogrel My-
lan i Egitromb (Egis), od grudnia 
2009 Clopidogrel Teva i Trombex 
(Zentiva), od stycznia 2010 Grepid 
(Pharmathen), od marca 2010 Pla-
vocorin (Sandoz), od maja 2010 
Clopidogrel Apotex (Apotex; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Clopidogrel Mylan Pharma), 
Clopidogrel GSK (GlaxoSmithKli-
ne) i Tessyron (Gedeon Richter), od 
czerwca 2010 Agregex (Actavis), 
od lipca 2010 Carder (Farma-
-Projekt) i Miflexin (Ratiopharm), 
od sierpnia 2010 Clopinovo (Blau 
Farma Group II), od grudnia 2010 
Clopidogrel Arrow (Arrow ApS), od 
stycznia 2011 Clogrel (Polpharma) 
i Tuxedon (ICN Polfa Rzeszów), od 
marca 2011 Trogran (Glenmark) i 
od maja 2011 Lopigalel (Galex d.d.; 
preparat zarejestrowany począt-
kowo pod nazwą Agrelex).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzeda-
ży: Baldiclod (Alchemia), Clopidim 
(Specifar), Clopidogrel Accord 
(Accord Healthcare), Clopidogrel 
Actavis, Clopidogrel Alet, Clopi-
dogrel IWA (IWA Consulting; pre-
parat zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Picturlop), Clopidogrel 
Jenson (Jenson Pharmaceutical 
Services), Clopidogrel Pfizer, Clo-
pidogrel Quisisana, Clopidogrel 
Wockhardt, Clopidostad (Stada), 
Clopidroratio (Ratiopharm), Clo-
pigamma (Wörwag), Clopimef 
(Mepha), Cloroden (Tabuk Poland), 
Defrozyp (Labormed), Hemafluid 
(1A Pharma), Klepisal (Alchemia), 
Klopidogrel Pentafarma, Klopido-
grel West Pharma, Lofradyk (Ada-
med), Nofardom (Adamed), Pego-
rel (S-Lab), Platarex (Teva Kraków), 
Sarovex (Tabuk Poland), Sudroc 
(Miklich), Vatoud (Alvogen), Vixam 
(Polfarmex) oraz zarejestrowane 
w ramach centralnej procedury 
unijnej leki: Clopidogrel Acino 
(Acino Pharma), Clopidogrel Acino 
Pharma (Acino Pharma), Clopido-
grel Acino Pharma GmbH (Acino 
Pharma), Clopidogrel DURA (My-

lan dura), Clopidogrel HCS, Clopi-
dogrel Hexal (Acino Pharma), Clo-
pidogrel Krka (Krka), Clopidogrel 
Qualimed (Qualimed), Clopidogrel 
Ratiopharm (Acino Pharma), Clo-
pidogrel Ratiopharm GmbH (Aci-
no Pharma), Clopidogrel TAD (Tad 
Pharma), Clopidogrel Teva Gene-
rics B.V., Clopidogrel Teva Pharma 
(Teva Pharma; poprzednia nazwa 
preparatu: Clopidogrel HCS), Clo-
pidogrel Teva Pharma B.V., Clopi-
dogrel Winthrop (Sanofi-Aventis), 
Iscover (Bristol-Myers Squibb), 
Zopya (Krka) i Zylagren (Krka).
W listopadzie 2009 wycofano z 
unijnego rejestru Clopidogrel BMS 
(Bristol-Myers Squibb), w lutym 
2011 Clopidogrel 1A Pharma (Aci-
no Pharma), a w marcu 2011 Clo-
pidogrel Sandoz (Acino Pharma). 
Skreślono z polskiego rejestru: 
Clopidogrel Pliva (Teva Kraków).

B05 – Substytuty osocza i 
płyny do wlewów; B05A – 
Krew i preparaty krwioza-
stępcze; B05AA – Substytuty 
osocza i frakcje białek osocza 
krwi

Gelatinum+electrolyta: Gelaspan 
(Braun) to aktualnie 3. zarejestro-
wany preparat zawierający roztwór 
żelatyny i elektrolity. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 preparaty: Gelo-
fusine (Braun) i Geloplasma (Fre-
senius Kabi). Skreślono z Rejestru 
Gelafundin (Braun). W tej samej 
klasie znajdują się także roztwory 
albumin, dekstranu i hydroksyety-
loskrobi oraz hydroksyetyloskrobi 
z elektrolitami.

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C08 – Blokery kanału wap-
niowego; C08C – Selektywne 
blokery kanału wapniowego 
z głównym działaniem na 
naczynia krwionośne; C08CA 
– Pochodne dihydropirydyny

Lercanidipinum: Lerpin (Torrent) 
to 5. zarejestrowana marka ler-
kanidypiny. Na rynek od sierpnia 
2011 wprowadzono Karnidin 

(Orion). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Lecalpin (Actavis), 
Lecramed (Medis) i Primacor 
(Berlin-Chemie).

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna;
C09B - Inhibitory ACE, leki 
złożone; C09BA – Inhibito-
ry ACE i leki moczopędne; 
C09BA02 – Enalapryl i leki 
moczopędne

Enalaprilum+hydrochlorothiaz
idum: Enarenal Plus (Polpharma) 
zawierający 20 mg enalaprylu i 
12,5 mg hydrochlorotiazydu to 4. 
zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Większość pozo-
stałych leków zawiera 10 mg ena-
laprylu. Na rynek wprowadzono 2 
leki: Enap H (Krka) zawierający 25 
mg hydrochlorotiazydu i Enap HL 
(Krka) zawierający 12,5 mg hydro-
chlorotiazydu. Nie został jeszcze 
wprowadzony na rynek preparat 
Benalapril Plus (Berlin-Chemie) 
zawierający 25 mg hydrochlorotia-
zydu. Nie został też wprowadzony 
preparat EnaTeva (Teva) zawiera-
jący 20 mg enalaprylu i 12,5 mg 
hydrochlorotiazydu. Skreślono z 
Rejestru: Enalapril Plus-1A (Hexal) 
i Epril Plus (Sandoz).

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Losartanum: Zeprez (Alkaloid) 
i Losartan Tecnimede to odpo-
wiednio 25. i 26. zarejestrowana 
marka losartanu. Do sprzedaży 
wprowadzono 17 leków: Cozaar 
(Merck Sharp & Dohme; lek ory-
ginalny), Lorista (Krka), Losacor 
(Biofarm), Lozap (Zentiva), Xartan 
(Adamed), od sierpnia 2006 Lakea 
(Lek, Stryków), od stycznia 2007 
Losartic (Teva), od stycznia 2008 
Sarve (Farma Projekt), od lipca 
2008 Rasoltan (Actavis), od listo-
pada 2008 Losartan-Ratiopharm, 
od marca 2009 Stadazar (Stada), 
od listopada 2009 Presartan (ICN 
Polfa Rzeszów), od marca 2010 
Apo-Lozart (Apotex; zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Lozart) i 
Losagen (Generics; zarejestrowany 

►
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wcześniej pod nazwą Sartamerck), 
od lipca 2010 Losartan Arrow 
(Arrow Poland), od listopada 2010 
Loreblok (Orion) i od marca 2011 
Sortabax (Ranbaxy). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku preparaty: 
Heartam (Teva), Losahyp (Sandoz), 
Losargamma (Wörwag), Losarlic 
(Liconsa), Losartan Bluefish (Blu-
efish Pharmaceuticals), Losartan 
Pfizer i Lostanorm (+Pharma). 
Skreślono z Rejestru: Losartan-1A 
Pharma (zarejestrowany wcześniej 
jako Losartan Grünwalder), Sentor 
(Gedeon Richter Polska).
Telmisartanum: Tanydon (Gede-
on Richter) i Zmertan (Adamed) 
to odpowiednio 13. i 14. zareje-
strowana marka telmisartanu. Na 
rynek w Polsce zostały wprowa-
dzone 3 leki: Micardis (Boehringer 
Ingelheim), Pritor (Bayer Schering) 
i od października 2010 Tolura 
(Krka). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Actelsar (Sigillata), 
Kinzalmono (Bayer Schering), 
Telmark (Glenmark), Telmisartan 
Actavis, Telmisartan-Ratiopharm, 
Telmisartan Sandoz, Telmisartan 
Teva, Telmisartan Teva Pharma i 
Tezeo (Zentiva).

C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 
C09DA01 – Losartan i leki 
moczopędne

Losartanum+hydrochlorothiaz
idum: Losartan HCT Tecnimede 
to 17. zarejestrowana marka pre-
paratów o podanym składzie. Na 
rynek wprowadzono 10 marek - 
preparaty: Hyzaar i Hyzaar forte 
(Merck Sharp & Dohme), Lorista H 
(Krka), od lutego 2008 Lozap HCT 
(Zentiva; poprzednia nazwa: Lozap 
H), od sierpnia 2008 Lorista HD 
(Krka), od listopada 2009 Presartan 
H (ICN Polfa Rzeszów), od maja 
2010 Lakea HCT (Sandoz), od lipca 
2010 Losartan+HCT Arrow (Arrow 
Poland), od sierpnia 2010 Stadazar 
HCT (Stada; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Vilbinitan), 

od lutego 2011 Loreblok HCT 
(Orion), od marca 2011 Losacor 
HCT (Biofarm) i Lorista HL (Krka) 
oraz od sierpnia 2011 Sortabax 
HCT (Ranbaxy). Nie zostały jesz-
cze wprowadzone do sprzedaży 
preparaty: Losagen Combi (Gene-
rics), Losargamma HCT (Wörwag), 
Losartan HCT Bluefish (Blue-
fish Pharmaceuticals), Losartan 
Hydrochlorotiazyd HCS, Losartan 
Potassium Hydrochlorothiazide 
Liconsa i Lostanorm HCT (+Phar-
ma; lek zarejestrowany wcześniej 
przez Alet Pharmaceuticals pod 
nazwą Losartan Potassium HCT 
Alet). Skreślono z Rejestru: Losar-
tan HCT-1A Pharma, Sentor HCT 
(Gedeon Richter Polska).

C10 – Leki wpływające na 
stężenie lipidów;
C10A - Leki wpływające na 
stężenie lipidów, leki proste; 
C10AA – Inhibitory redukta-
zy HMG CoA

Atorvastatinum: Xistatin (Bioka-
nol), Atolinka (Olinka), Olinkator 
(Olinka) oraz Atorvastatin Olinka 
to odpowiednio 37., 38., 39. i 40. 
zarejestrowana marka preparatów 
atorwastatyny.
Do obrotu wprowadzono 17 le-
ków: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer/
Parke-Davis; lek oryginalny), Tulip 
(Sandoz), od czerwca 2006 Tor-
vacard (Zentiva), od października 
2006 Atorvox (Teva), od lutego 
2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 
2008 Torvalipin (Actavis), od mar-
ca 2008 Atorvasterol (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorvin), od kwietnia 
2008 Atractin (ICN Polfa Rzeszów; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Copastatin), od listopa-
da 2008 Corator (Lekam), od grud-
nia 2008 Larus (Gedeon Richter 
Polska; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis jako Atorpharm), od 
maja 2009 Atorvastatinum Farma-
com, od czerwca 2009 Torvazin 
(Egis), od grudnia 2009 Xavitor 
(Tabuk Poland; zarejestrowany 
wcześniej przez Medis pod nazwą 

Copator), od lipca 2010 Storvas 
(Ranbaxy), od września 2010 Apo-
-Atorva (Apotex) i od czerwca 
2011 Voredanin (Labormed).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
preparaty: Atorgamma (Wörwag), 
Atorlip (Sun-Farm), Atorvagen 
(Generics), Atorvanorm (+Phar-
ma), Atorvastatin-1A Pharma, 
Atorvastatin Bluefish, Atorvastatin 
Egis, Atorvastatin Miklich, Atorva-
statin-Ratiopharm, Atorvastatin 
Teva, Atorvastatin Teva Pharma, 
Atosener (Sandoz), Euroclast (San-
doz), Gletor (Glenmark), Haepcard 
(Sandoz), Mephator (Mepha), 
Orztiza (Actavis), Pharmastatin 
(Stada) i Statorva (Miklich).
Rosuvastatinum: Roswera (Krka) 
to 8. zarejestrowana marka ro-
suwastatyny, w tym w nowych 
dawkach 15 mg i 30 mg. Na rynek 
wprowadzono 6 marek: Crestor 
(AstraZeneca; lek oryginalny), od 
czerwca 2010 Zaranta (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 
Rosucard (Zentiva) i Suvardio 
(Sandoz), od grudnia 2010 Za-
hron (Adamed) i od maja 2011 
Rosuvastatin Teva. Nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży preparat 
Rosuvastatin-Ratiopharm.

C10B - Leki wpływające na 
stężenie lipidów, leki złożone; 
C10BX - Inhibitory reduktazy 
HMG CoA, leki złożone inne

Atorvastatinum+amlodipinum: 
Amlator (Gedeon Richter) to 2. 
rejestracja leku zawierającego 
połączenie atorwastatyny i amlo-
dypiny. Wcześniej zarejestrowano 
Caduet (Pfizer), ale lek nie pojawił 
się jeszcze w sprzedaży.

D – LEKI STOSOWANE 
W DERMATOLOGII

D01 – Leki przeciwgrzybicze 
stosowane w dermatologii; 
D01A – Leki przeciwgrzybi-
cze stosowane miejscowo; 
D01AE – Inne leki przeciw-
grzybicze stosowane miej-
scowo

Ciclopiroxum: Mycosten (Pierre 
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Fabre) w postaci 8% leczniczego 
lakieru do paznokci to rozsze-
rzenie w stosunku do wprowa-
dzonych wcześniej 1% płynu do 
stosowania na skórę i 1% pudru 
leczniczego. Zarejestrowanych jest 
w tej klasie 5 marek cyklopiroksu. 
Do sprzedaży wprowadzono 5 le-
ków: Batrafen (Sanofi-Aventis; lek 
oryginalny), Hascofungin (Hasco-
-Lek), Mycosten (Pierre Fabre), 
Pirolam (Medana Pharma) i od 
lutego 2011 Polinail (Polichem).

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIO-
Wy I HORMONy PłCIOWE

G03 – Hormony płciowe i 
środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; 
G03A - Hormonalne środki 
antykoncepcyjne działające 
ogólnie; G03AA – Progesta-
geny i estrogeny, preparaty 
jednofazowe; G03AA10 – 
Gestoden i estrogen

Gestodenum+ ethinylestradio-
lum: Vendiol (Gedeon Richter), 
zawierający w zestawie (28 tabl. 
powl.) 60 mcg gestodenu i 15 
mcg etinylestradiolu (24 tabl. 
powl.) oraz placebo (4 tabl.), to 
10. zarejestrowana marka środków 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 5 środków zawie-
rających 75 mcg gestodenu i 20 
mcg etinylestradiolu - Harmonet 
(Pfizer), Logest (Schering), od maja 
2008 Kontracept (Polfa Pabiani-
ce), od kwietnia 2009 Sylvie 20 
(SymPhar) i od października 2010 
Artizia (Zentiva), a także 4 środki 
zawierające 30 mcg etinylestra-
diolu - Femoden (Bayer Schering), 
Minulet (Pfizer), od maja 2008 
Femipol (Polfa Pabianice) i od 
kwietnia 2009 Sylvie 30 (SymPhar). 
Ponadto wprowadzono preparat 
Mirelle (Schering) o składzie iden-
tycznym, jak preparat Vendiol.

G04 – Leki urologiczne; G04C 
– Leki stosowane w łagod-
nym przeroście gruczołu 
krokowego;
G04CA – Antagoniści recep-

torów α-adrenergicznych
Tamsulosinum: Bazetham Retard 
(Teva) tabl. o przedłużonym uwal-
nianiu to rozszerzenie w stosunku 
do wprowadzonego wcześniej 
preparatu Bazetham kaps. o zmo-
dyfikowanym uwalnianiu. Zareje-
strowano 24 marki tamsulozyny. 
Na rynek wprowadzono 17 leków: 
Omnic i od lipca 2006 Omnic Ocas 
(Astellas Pharma; lek oryginalny), 
Tanyz i Tanyz Eras (Krka), od mar-
ca 2006 Tamsulosin-Ratiopharm i 
Uprox (Farma-Projekt), od kwietnia 
2006 Bazetham (Teva), od maja 
2006 Fokusin (Zentiva) i Urostad 
(Stada), od czerwca 2006 Tamsudil 
(Actavis) i TamsuLek (Sandoz), od 
sierpnia 2006 Prostamnic (+Phar-
ma), od listopada 2006 Omsal 
(Gedeon Richter), od stycznia 
2007 Tamsugen (Generics), od 
czerwca 2007 Proximic (Polphar-
ma), od sierpnia 2007 Symlosin 
SR (Symphar), od lutego 2008 
Tamik (Biofarm), od kwietnia 2008 
Ranlosin (Lekam) i od maja 2008 
Apo-Tamis (Apotex). Nie zostały 
jeszcze wprowadzone do sprze-
daży preparaty: Flosin (Menarini; 
lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Kiron pod nazwą 
Tamsulijn), Omipro (Jelfa), Soles-
min (Cipla), Tamsulosin-Stichting 
(Stichting Registratiebeheer), 
Tamsunorm (ICN Polfa Rzeszów) 
i Tamzul (Teva). Skreślono z Reje-
stru preparaty: Tamsec (Walmark), 
Tamsulosin +Pharma, Tamsulosini 
Hydrochloridum Yamanouchi 
(Astellas Pharma), Tamsulosin-
-Registratiebeheer (Stichting Re-
gistratiebeheer) i Wintamsu (Win-
throp Medicaments).

G 0 4 C B  –  I n h i b i t o r y 
5α-reduktazy testosteronu

Finasteridum: Finasteridum Teva 
to 29. zarejestrowana marka fina-
sterydu. Na rynek zostały wprowa-
dzone 23 leki: Finaride (Sandoz), 
Penester (Zentiva), Proscar (Merck 
Sharp & Dohme; lek oryginalny), 
od stycznia 2006 Zasterid (Gedeon 
Richter), od maja 2006 Lifin (Teva), 

od lipca 2006 Finaster (Lekam), od 
marca 2007 Aprost (Polfarmex), od 
maja 2007 Hyplafin (+Pharma), od 
sierpnia 2007 Finpros (Krka), od 
września 2007 Finamef (Mepha) 
oraz Finxta (Farma-Projekt), od 
października 2007 Apo-Fina (Apo-
tex), od grudnia 2007 Finasterid 
Stada, od lutego 2008 Antiprost 
(Orion), od maja 2008 Androstatin 
(Lekam), Finasterid-Ratiopharm i 
Fintral (Polpharma), od lipca 2008 
Symasteride (SymPhar; zarejestro-
wany wcześniej jako Renox przez 
Schwarz Pharma, Łomianki), od 
września 2008 Finaran (Ranbaxy), 
od listopada 2008 Finasteride-
-1A Pharma, od listopada 2009 
Ulgafen (Jelfa), od grudnia 2009 
FinaGen (Generics) i od sierpnia 
2010 Finanorm (ICN Polfa Rze-
szów). Nie pojawiły się jeszcze w 
sprzedaży preparaty: Finasteride 
Accord (Accord Healthcare), Fi-
nasteride Aurobindo, Finasteride 
Eurogenus, Finasteryd Teva i 
Reduprost (Ozone). Skreślono z 
Rejestru: Ambulase (Grünenthal), 
Finasteridum Farmacom i Fincar 
(Cipla).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01X – 
Inne leki przeciwbakteryjne; 
J01XE - Pochodne nitrofu-
ranu

Furazidinum :  uroFuraginum 
(Adamed) to aktualnie 3. zareje-
strowana marka furazydyny, przy 
czym pierwszy lek dostępny bez 
recepty. Na rynek wprowadzono 
2 leki: Furaginum Adamed i Fura-
ginum Teva.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAjąCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01D – Antybiotyki cyto-
toksyczne i substancje o 
zbliżonym działaniu; L01DB 

►
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►

– Antracykliny i substancje o 
podobnej budowie

Doxorubicinum: Doxorubicin 
Teva to 11. zarejestrowana mar-
ka doksorubicyny. Do sprzedaży 
wprowadzono 7 marek: Adriblasti-
na PFS i Adriblastina RD (Pfizer), 
Adrimedac (Medac), Biorubina 
(Instytut Biotechnologii i Anty-
biotyków), Caelyx (Janssen-Cilag), 
Doxorubicin-Ebewe, Myocet (Ce-
phalon) i Rastocin (Teva Kraków). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Doxorubicin Medac, Doxorubici-
num Accord (Accord Healthcare) 
i Xorucin (ESP Pharma). Preparaty 
Caelyx i Myocet są lekami przygo-
towanymi w postaci liposomalnej.

L01X/L01XX – Inne leki prze-
ciwnowotworowe

Irinotecanum: Irinotecan Pharma-
-Data to 21. zarejestrowana marka 
irynotekanu. Na rynek wprowa-
dzono 7 leków: Campto (Aventis 
Pharma; lek oryginalny), Irinotecan 
Hospira (wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Irinotecan Mayne), od 
maja 2008 Irinotesin (Actavis), od 
grudnia 2009 Irinotecan Kabi (Fre-
senius Kabi), od lipca 2010 Irinote-
can Medac, od października 2010 
Irinotecan Accord (Accord Health-
care) i od marca 2011 Irinotecan 
Polpharma. Nie zostały jeszcze 
wprowadzone: Arinotec (Apocare 
Pharma), Capticil (Tabuk Poland; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Xavetta), Iricam (US 
Pharmacia), Irinotecan BMM Phar-
ma, Irinotecan-Ebewe, Irinotecan 
Hameln rds, Irinotecan Kohne, 
Irinotecan Stada, Irinotecan Teva, 
Irinotecan Vipharm, Irinoxin (ICN 
Polfa Rzeszów), Noxecan (Sandoz) 
i Symtecan (SymPhar). Skreślono 
z Rejestru: Jovadolin (Gedeon 
Richter).
Topotecanum: Topotecan Kabi 
(Fresenius Kabi Oncology) to 8. 
zarejestrowana marka topotekanu. 
Na rynek wprowadzono 3 pre-
paraty: lek oryginalny Hycamtin 
(SmithKlineBeecham), od kwietnia 
2010 Topotecan Teva i od grudnia 

2010 Topotecan Accord (Accord 
Healthcare). Nie pojawiły się jesz-
cze w sprzedaży preparaty: Potac-
tasol (Actavis), Topotecan Actavis, 
Topotecan-Ebewe i Topotecan 
Hospira. Skreślono z Rejestru: To-
potecan Pliva (Teva Kraków).

L02 – Leki hormonalne;
L02A – Hormony i ich ana-
logi; L02AB - Progestageny

Megestrolum: Megastril (Hadco-
-Lek) to 6. zarejestrowana marka 
megestrolu. Na rynku pojawiły 
się 4 leki: Megace (Bristol-Myers 
Squibb; lek oryginalny), Megalia 
(Vipharm), od października 2006 
Cachexan zawiesina (Polfarmex) i 
od kwietnia 2010 Gestrol (Lekam). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
Gestar (Polfa Pabianice). Skreślo-
no z Rejestru: Gestroltex (Bioton), 
Megesin (Sindan) i Taromeg (Polfa 
Tarchomin).

L02B – Antagoniści hor-
monów i leki o zbliżonym 
działaniu;
L02BB - Antyandrogeny

Bicalutamidum: Bicalutanorm 
(+Pharma) to 20. zarejestrowana 
marka bikalutamidu. Na rynku 
pojawiło się 8 preparatów: Caso-
dex (AstraZeneca; lek oryginalny), 
Bicalutamide Teva (Teva; preparat 
wprowadzony w marcu 2008 
pod nazwą Bicalutamide Ingers), 
od sierpnia 2007 Bicalutamide 
Polpharma i Calubloc (Actavis), 
od września 2009 Prostide (ICN 
Polfa Rzeszów), od listopada 2009 
Bicalutamid Mylan (wcześniejsza 
nazwa preparatu: Calumerck) oraz 
Binabic (Oncogenerika) i od lutego 
2010 Bicalutamide Apotex. Nie 
zostały jeszcze wprowadzone do 
obrotu: Atembin (Temapharm), 
Bicalex (Medana Pharma), Bicalu-
tamida Pentafarma, Bicalutamida 
Tecnimede, Bicalutamide Accord 
(Accord Healthcare), Bicalutamide 
Kabi (Fresenius Kabi Oncology), 
Bicalutamide Medac, Bicastad 
(Stada), Calumid (Diamed), Festo-
ne (Sandoz; wcześniejsza nazwa 
preparatu: BicaLek) i Neoprost 

(Ranbaxy). Skreślono z Rejestru: 
Bicalutamide-1A Pharma (wcześ-
niejsza nazwa preparatu: BicaHe-
xal), Calutin (MPX International) i 
Cespirex (Teva Kraków).

L02BG – Inhibitory enzymów
Letrozolum: Letrozol Regiomedi-
ca i Letroregiozol (Regiomedica) 
to odpowiednio 27. i 28. zare-
jestrowana marka letrozolu. Na 
rynek zostało wprowadzonych 12 
leków: Aromek (Celon Pharma), 
Femara (Novartis; lek oryginalny), 
Lametta (Vipharm), od kwietnia 
2009 Letrozol Teva, od września 
2009 Etruzil (Egis), od lutego 2010 
Lostar (Polpharma; preparat zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Letrozolum Polpharma), od maja 
2010 Letralan (ICN Polfa Rzeszów) 
i Mionic (Gedeon Richter; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Helm Pharmaceuticals pod nazwą 
Attozone), od czerwca 2010 Letro-
zole Accord (Accord Healthcare), 
od grudnia 2010 Apo-Letro (Apo-
tex) i Arogen (Biogened) oraz od 
lipca 2011 Clarzole (Actavis). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Femtozone (Helm), 
Fukara (Sanofi-Aventis), Letro-
dotril (Teva), Letrofem (Hikma), 
Letromedac (Medac), Letrozac 
(Alfred E. Tiefenbacher), Letrozole 
Bluefish, Letrozol Nucleus, Letro-
zolum Genthon, Loosyn (Synthon), 
Loxelza (Tabuk Poland), Picozone 
(Stada), Sukontix (Sandoz; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Letrozol Sandoz) i Trozel (Medi-
camenta). Skreślono z Rejestru: 
Letrozone (Ratiopharm).

M – UKłAD MIĘŚNIOWO-
-SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i 
przeciwreumatyczne; M01A 
– Niesterydowe leki prze-
ciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01AE – Pochodne 
kwasu propionowego

Ibuprofenum :  Ibuprom Max 
Sprint w dawce 400 mg (US Phar-
macia) to rozszerzenie w stosunku 
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do wprowadzonych wcześniej 
wersji tego leku. Zarejestrowano 
24 marki preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek 
zostały wprowadzone: Ibum i 
Ibum Forte (Hasco-Lek), Ibupar 
i Ibupar Forte (Polfa Pabianice), 
Ibuprofen tabl. drażowane (Polfa 
Pabianice), Ibuprofen AFL (Aflo-
farm), Ibuprofen Polfarmex, Ibu-
fen Total (Polpharma), Ibuprom, 
Ibuprom Duo i Ibuprom Max (US 
Pharmacia), Nurofen, Nurofen 
Express, Nurofen Forte, Nurofen 
Topss, Nurofen Ultra (zarejestro-
wany początkowo jako Nurofen 
Express KAP), Nurofen Ultra Forte, 
Nurofen Ultrafast i Nurofen dla 
dzieci czopki (Reckitt Benckiser), 
Pabi-Ibuprofen (Polfa Pabianice) 
oraz wprowadzone w maju 2006 
Ibuprom Sprint Caps (US Phar-
macia, Wrocław), w lipcu 2006 
Nurofen Ultra Forte (Reckitt Ben-
ckiser), w lutym 2008 Ibuprofen 
Aflofarm, w październiku 2008 
Ibalgin (Zentiva), Ibalgin Maxi 
(Zentiva) oraz Nurofen Forte 
Express (Reckitt Benckiser), we 
wrześniu 2009 Aprofen i Aprofen 
forte (Polfarmex), w październiku 
2009 Iburion (Orion), w listopa-
dzie 2009 MIG (Berlin-Chemie), 
w styczniu 2010 Nurofen Express 
Tab (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony we wrześniu 
2007 pod nazwą Nurofen Migre-
nol Forte i w listopadzie 2008 
pod nazwą Nurofen Migrenol), w 
maju 2010 Nurofen na ból ple-
ców (Reckitt Benckiser; preparat 
został wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nurofen Menstrual), 
w grudniu 2010 Spedifen (Zam-
bon), od stycznia 2011 Ibalgin Fast 
(Zentiva), od marca 2011 Ibufen 
Junior (Polpharma), od maja 2011 
Ibumax (Vitabalans) oraz Ifenin 
forte (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin forte), 
od czerwca 2011 Ibumax forte (Vi-
tabalans), od lipca 2011 Ibuprofen 
Hasco (Hasco-Lek) i od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott).

Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 6 marek: 
Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum (Hasco-Lek), Nurofen 
dla dzieci zawiesina 2% (o smaku 
pomarańczowym i truskawkowym; 
Reckitt Benckiser), od marca 2009 
Kidofen (Aflofarm), od sierpnia 
2009 Bufenik 2% i 4% (Ratiop-
harm; preparat zarejestrowany 
wcześniej jako Ibusir), od maja 
2010 Ibalgin Baby (Zentiva), od 
lipca 2010 Nurofen dla dzieci Forte 
zawiesina 4% (Reckitt Benckiser), 
od czerwca 2011 Ibufen dla dzieci 
forte zawiesina 4% (Polpharma) 
oraz od sierpnia 2011 Nurofen 
dla dzieci Junior pomarańczowy 
(Reckitt Benckiser; wcześniejsza 
nazwa: Nurofen dla dzieci 4% po-
marańczowy) i Nurofen dla dzieci 
Junior truskawkowy (Reckitt Ben-
ckiser; wcześniejsza nazwa: Nuro-
fen dla dzieci 4% truskawkowy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Brufen zawiesina 2% (Abbott), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestrowa-
ny wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Ibuprofen Alchemia), Milifen 
zawiesina doustna (Pinewood) i 
Solpaflex (GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Advil (Wye-
th), Aktren i Aktren Junior (Bayer), 
Baroc (Bayer), Nurofen dla Dzieci 
Topss 100 (Reckitt Benckiser) i 
Nurofen Topss 200 (Reckitt Ben-
ckiser).

M03 – Środki zwiotczają-
ce mięśnie; M03A – Środki 
zwiotczające mięśnie dzia-
łające obwodowo; M03AC – 
Inne czwartorzędowe związ-
ki amoniowe

Cisatracurium: Cisatracurium 
Kabi (Fresenius Kabi) to 2. zare-
jestrowany lek generyczny. Do 
sprzedaży wprowadzono lek ory-
ginalny Nimbex (GlaxoSmithKline). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku 
preparat Cisatracurium Teva.

N – UKłAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; 
N01A – Środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AX 
– Inne środki znieczulające 
działające ogólnie; N01AX63 
– Podtlenek azotu w połą-
czeniach

Dinitrogenii 
oxidum+oxygenium: Kalinox 
(Air Liquide Sante) to 2. zare-
jestrowany środek o podanym 
składzie, zawierający po 50% 
podtlenku azotu i tlenu. Nie 
został jeszcze wprowadzony do 
sprzedaży Entonox (Aga). Prepa-
raty mogą być stosowane pod-
czas porodu. 

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX 
– Inne opioidy; N02AX52 – 
Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Zaldiar Retard (Labopharm) tabl. 
o przedłużonym uwalnianiu w ze-
stawieniu dawek 75 mg tramadolu 
i 650 mg paracetamolu to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych 
wcześniej preparatów Zaldiar i Za-
ldiar Effervescent o standardowym 
uwalnianiu i dawkach o połowę 
mniejszych. Zarejestrowano 8 ma-
rek preparatów o podanym skła-
dzie. Do sprzedaży wprowadzono 
5 leków: Zaldiar (Grünenthal), od 
stycznia 2010 Doreta (Krka), od 
maja 2010 Acutral (Grünenthal; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Primiza), od marca 2011 
Poltram Combo (Polpharma) i od 
kwietnia 2011 Padolten (Teva). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Azemdol (Labopharm), Tramadol/
Paracetamol Sandoz i Traparac 
(Disphar).

N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe
N02BE – Anilidy

Paracetamolum: Paracetamol 
Sigillata tabl. powl. to 36. zare-
jestrowana marka paracetamolu, 
zaś Apap Direct, Apap Direct Max 
i Apap Junior (wszystkie: US Phar-
macia) w postaci doustnego gra-

►
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nulatu to rozszerzenie względem 
wprowadzonego wcześniej pre-
paratu Apap tabl. powl.. Na rynek 
zostały wprowadzone 22 marki o 
różnych drogach podania (doust-
nie, doodbytniczo i w iniekcjach), 
jednodawkowe i wielodawkowe: 
Acenol i Acenol forte (Galena), 
Apap (US Pharmacia, Wrocław), 
Calpol (McNeil), Codipar (Meda-
gro), Efferalgan i Efferalgan forte 
(Bristol-Myers Squibb), Etoran 
(Polpharma), Gemipar (Gemi), 
Grippostad (Stada), Malupar (Aflo-
farm; wprowadzony wcześniej jako 
Paracetamol przez firmę Farmjug), 
Panadol, Panadol dla dzieci, Pa-
nadol Rapid i od kwietnia 2010 
Panadol Strong (GlaxoSmithKline; 
nastąpiła zmiana nazwy na Pa-
nadol Max, ale lek o nowej nazwie 
nie pojawił się jeszcze na rynku), 
Paracetamol Rubital (Gemi), Per-
falgan inj. (Bristol-Myers Squibb), 
od czerwca 2011 Pedicetamol 
(Sequoia; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Ionfarma 
pod nazwą Apiredol) oraz prepa-
raty o nazwie międzynarodowej 
Paracetamol wytwarzane przez 
wielu producentów (Aflofarm, 
Biofarm, Farmina, Filofarm, Galena, 
Hasco-Lek, Herbapol Wrocław, 
Marcmed, Polfa-Łódź, Polfarmex).
Nie pojawiły się dotychczas: Gal-
pamol (Galpharm Healthcare), Pa-
racetamol Accord (Accord Health-
care) tabletki musujące, Paraceta-
mol Actavis inj., Paracetamol APC 
(APC Instytut), Paracetamol Kabi 
(Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, 
Paracetamol LGO (Laboratorium 
Galenowe Olsztyn) tabletki, Para-
cetamol Panpharma (Panmedica) 
roztwór do infuzji, Paracetamol 
Vancombex inj. (Combino Pharm), 
Paralen Sus (Zentiva), Paramax 
Rapid (Medinet) i Tespamol (Gal-
pharm Healthcare).
Skreś lono z  Rejestru syro-
py Paracetamol o smaku ma-
linowym i o smaku truskawkowym 
(Unia), Apap zawiesina (US Phar-
macia, Wrocław), Plicet syrop 

(Teva Kraków), Amipar (Amilek), 
Benuron (Bene), Efferalgan Odis 
(Bristol-Myers Squibb), Hasco-
par (Hasco-Lek), Paracetamol 
(Ozone), Paracetamol (Polphar-
ma), Paracetamol Accord (Ac-
cord Healthcare), Tazamol (Polfa 
Tarchomin).

N02BG – Inne leki przeciw-
bólowe i przeciwgorączkowe

Flupirtinum: Flupizen (Zentiva) to 
2. zarejestrowana marka flupirtyny. 
Na rynek wprowadzono Katado-
lon (AWD.Pharma).

N02C – Preparaty przeciw-
migrenowe; N02CC – Selek-
tywni agoniści serotoniny 
(5HT1)

Sumatriptanum: Sumatriptan Pfi-
zer to aktualnie 11. zarejestrowana 
marka sumatryptanu. Na rynek 
wprowadzono 6 leków: Imigran 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
Sumamigren (Polpharma), od lute-
go 2007 Cinie (Zentiva), od kwiet-
nia 2008 Triptagram (Actavis), od 
września 2009 Frimig (Orion) i od 
stycznia 2010 Amigrenex (Temap-
harm). Nie zostały jeszcze wpro-
wadzone do sprzedaży preparaty: 
Dolorstad (Stada; wcześniejsza 
nazwa: Sumatriptan Stada), Mi-
gropar (GlaxoSmithKline, Poznań), 
SumaGen (Generics) i Sumatriptan 
Arrow (Arrow Poland). Skreślono z 
Rejestru: Illument (Teva Kraków), 
Sumatriptan-1A Pharma, Sumigra 
(Sandoz), TriptaHexal (Sandoz).

N05 – Leki psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AA – Pochodne feno-
tiazyny z łańcuchem alifa-
tycznym

Levomepromazinum: Lewomezin 
(Orion) to 2. zarejestrowana mar-
ka lewomepromazyny. Na rynek 
wprowadzono Tisercin (Egis).

N05AH – Diazepiny, oksa-
zepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapinum: Olanzapine Sano-
vel to 51. zarejestrowana marka 
olanzapiny. Do sprzedaży wpro-
wadzono 20 leków: Zyprexa (Eli 
Lilly; lek oryginalny) i od listopada 

2009 Zyprexa inj. 10 mg o stan-
dardowym uwalnianiu, Olzapin 
(Lekam), Zalasta (Krka), Zolafren 
(Adamed), Zolaxa (Polpharma), od 
kwietnia 2008 Olanzin (Actavis), od 
lipca 2008 Ranofren (Adamed), od 
stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
lipca 2009 Sanza (Glenmark), od 
listopada 2009 Synza (+Pharma), 
od stycznia 2010 Lanzapin (Bio-
gened; preparat zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus 
pod nazwą Olanzapin Nucleus), od 
marca 2010 Olzin (Egis; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez fir-
mę Synthon jako Olanzapine Syn-
thon), Parnassan (Gedeon Richter 
Polska) i Zapilux (Sandoz), od lipca 
2010 Olasyn (Celon Pharma), od 
sierpnia 2010 Olpinat (Vipharm), 
od września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu (Eli 
Lilly), od grudnia 2010 Olanzapi-
na Mylan (Generics), od kwietnia 
2011 Olanzaran (Ranbaxy) i od 
lipca 2011 Olanzapine Apotex 
(Apotex).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Arkolamyl (Generics), 
Anzorin (Orion), Clingozan (Exca-
libur Pharma), Egolanza (Egis), 
Kozylex (Quisisana Pharma; lek 
zarejestrowany wcześniej pod na-
zwą Asterilon), Lazapix (Quisisana 
Pharma), Nykob (IWA Consulting), 
Olanzamin (Sun-Farm), Olanzapin 
Actavis (Axxon), Olanzapina Invent 
Farma, Olanzapina Krka, Olanzapi-
na Lilly (Eli Lilly), Olanzapina Olpin 
(Blubit; lek zarejestrowany wcześ-
niej pod nazwą Olanzapina Nyzol), 
Olanzapina Viketo (Invent Farma), 
Olanzapine Accord (Accord He-
althcare), Olanzapine Adamed, 
Olanzapine Arrow (Arrow Poland), 
Olanzapine Bluefish (Bluefish 
Pharmaceuticals), Olanzapine Egis, 
Olanzapine Galenicum (Galenicum 
Health), Olanzapine Ranbaxy, 
Olanzapin-Ratiopharm, Olan-
zomer (Unia; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Olanzapina 
Niolib), Olstadryn (Medis), Try-
lan ODT (Medis) i Zolaxa Rapid 
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(Polpharma). Nie pojawiło się w 
Polsce 5 leków zarejestrowanych 
w ramach centralnej procedury 
unijnej: Olanzapine Glenmark 
(Glenmark Generics), Olanzapine 
Glenmark Europe (Glenmark Ge-
nerics), Olazax (Glenmark Phar-
maceuticals), Olazax Disperzi 
(Glenmark Pharmaceuticals) i 
Olanzapine Neopharma.
Skreślono z Rejestru: Olfanzafloc 
(Hexal) i Olanzapin Pliva (Teva 
Kraków).
Quetiapinum: ApoTiapina (Apo-
tex) to 36. zarejestrowana marka 
kwetiapiny. Na rynek wprowadzo-
no 21 leków: Seroquel i Seroquel 
XR (AstraZeneca; lek oryginalny), 
Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 
2007 Ketipinor (Orion), od marca 
2008 Ketilept (Egis) i Kventiax 
(Krka), od lipca 2008 Nantarid 
(Gedeon Richter), od października 
2008 Loquen (Teva), od lipca 
2009 Symquel (SymPhar ; za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Quetiapine Tiefenbacher), od sier-
pnia 2009 Kwetaplex (Adamed), 
od listopada 2009 Gentiapin 
(Biogened), od grudnia 2009 
Quentapil (ICN Polfa Rzeszów), od 
stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od 
maja 2010 Poetra (GlaxoSmith-
Kline; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Medis pod nazwą 
Quemed), od sierpnia 2010 Bono-
gren (Vipharm), od października 
2010 Pinexet (Medana Pharma) 
i Vorta (Glenmark), od grudnia 
2010 Quetiser (Sun-Farm; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Quetiapin Sunfarm), od lutego 
2011 Stadaquel (Stada) oraz od 
czerwca 2011 Etiagen (Generics), 
Kwetax (Teva) i Setinin (+Pharma).
Nie zostały jeszcze wprowad-
zone preparaty: Geldoren (Vale 
Pharmaceuticals), Hedonin (Lan-
nacher), Ketiap (Polpharma), Kve-
lux (Sandoz), Kwetinor (Lekam), 
Quepsan (Pro.Med), Quetap (Ra-
tiopharm), Quetiapine Accord 
(Accord Healthcare), Quetiapine 
Arrow (Arrow Poland), Quetiapine 

Medis, Quetiapine-Ratiopharm 
(zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Quetifi), Quetiapinum In-
vent Farma, Quetiapinum Viketo 
(Invent Farma) i Quetilis (Medis). 
Skreślono z Rejestru: Quetiapine 
Pliva (Teva Kraków), Quetin (Zen-
tiva).

N06 – Psychoanaleptyki;
N06B – Leki psychostymulu-
jące, stosowane w leczeniu 
ADHD i nootropowe; N06BX 
– Inne leki psychostymulują-
ce i nootropowe

Vinpocetinum: Vinpocetine Espe-
fa w dawce 10 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonej 
wcześniej dawki 5 mg. Na rynku 
pojawiło się 5 marek winpocetyny: 
lek oryginalny Cavinton i Cavinton 
forte (Gedeon Richter), Vicebrol i 
Vicebrol forte (Biofarm), Vinpo-
cetine Espefa, Vinpocetine Hasco 
(Hasco-Lek) i Vinpoton (Gedeon 
Richter Polska). Nie pojawił się 
jeszcze na rynku Vinpoton forte 
(Gedeon Richter Polska).

N06D – Leki przeciw demen-
cji; N06DA - Antycholino-
esterazy

Rivastigminum: Rivastigmine 
Synthon, Rivastigmine Synthon Hi-
spania i Rivastigmine Genthon to 
odpowiednio 28., 29. i 30. zareje-
strowana marka rywastygminy. Do 
sprzedaży wprowadzono 13 leków: 
Exelon (Novartis Europharm), od 
sierpnia 2009 Nimvastid (Krka), od 
grudnia 2009 Rivastigmine Teva, 
od maja 2010 Prometax (Novartis 
Europharm), od sierpnia 2010 
Ristidic (ICN Polfa Rzeszów), od 
stycznia 2011 Rivastigmin Orion, 
Rivaxon (Biogened) i Riveka (Unia), 
od marca 2011 Symelon (SymPhar; 
lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Rivaller), od czerwca 
2011 Rivaldo (Polfa Pabianice; lek 
zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Velastina), od lipca 2011 
Rivastigmine Teva Pharma, od 
sierpnia 2011 Rivastigmin Stada 
(lek zarejestrowany początkowo 
pod nazwą Niddastig) i od wrześ-

nia 2011 Rivastigmine Mylan.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Evertas (Zentiva), Ivagalmin (Ga-
lex d.d.), Loristiven (Blau Farma 
Group), Rivalong (Farma-Projekt), 
Rivastigmine 1A Pharma, Riva-
stigmine Actavis, Rivastigmine 
Hexal, Rivastigmine Pol-Nil, Riva-
stigmine-Ratiopharm, Rivastigmi-
ne Sandoz, Rivastigmine Tiefen-
bacher (Alfred E. Tiefenbacher), 
Rivastin (Polpharma), Rivastinorm 
(+Pharma) i Signelon (Synteza).

N07 – Inne leki działające na 
układ nerwowy; N07B – Leki 
stosowane w uzależnieniach; 
N07BA – Leki stosowane w 
uzależnieniu od nikotyny

Nicotinum: Niquitin miętowe 
listki (GlaxoSmithKline) w nowej 
postaci lamelek rozpadających 
się w jamie ustnej to rozszerze-
nie w stosunku do wprowadzo-
nych wcześniej postaci tego leku. 
Zarejestrowanych jest 6 marek 
preparatów z nikotyną. Na ry-
nek wprowadzono następujące 
produkty: Nicorette (McNeil) w 
postaci gumy do żucia (4 smaki: 
Classic, FreshFruit, FreshMint i Icy 
White), tabletek do ssania Nico-
rette Freshdrops, systemu trans-
dermalnego (od września 2009 
Nicorette Invisipatch – preparat 
był dostępny od grudnia 2008 pod 
nazwą Nicorette Semi Transparent 
Patch; zmiana nazwy nastąpiła w 
lutym 2009) i inhalatora (Nicorette 
Inhaler); Nicotinell (Novartis) w 
postaci gumy do żucia i systemu 
transdermalnego (Nicotinell TTS); 
Niquitin (GlaxoSmithKline) w po-
staci gumy do żucia, pastylek do 
ssania, systemu transdermalnego 
i tabletek do ssania Niquitin Mini 
oraz preparaty Nicopass (Pierre 
Fabre Medicament) w postaci pa-
stylek do ssania 1,5 mg o 2 sma-
kach i system transdermalny Nico-
patch (Pierre Fabre Medicament). 
Nie został jeszcze wprowadzony 
preparat Nico-Loz (Arrow Gene-
rics) w postaci miękkich pastylek 
w 2 dawkach i 3 smakach (Citrus, 

►
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Spearmint i Toffee) oraz Nicorette 
Microtab Lemon (McNeil) w po-
staci tabl. podjęzykowych. Skreślo-
no z Rejestru: Nicorette Microtab, 
Nicorette Mint Gum i Nicorette 
Patch (McNeil). Ponadto na rynek 
wprowadzono kosmetyk Nicofix w 
postaci żelu do wcierania do rąk 
dla palaczy, zawierający wyciągi z 
liścia tytoniu szlachetnego i liścia 
aloesu.

R – UKłAD ODDECHOWy
R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, 
preparaty wziewne; R03AK – 
Leki adrenergiczne i inne leki 
stosowane w obturacyjnych 
chorobach dróg oddecho-
wych; R03AK07 – Formoterol 
i inne leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych

Budesonidum+formoterolum: 
Budfor i Edoflo (oba: AstraZene-
ca) to odpowiednio 2. i 3. lek o 
podanym składzie zarejestrowany 
w Polsce. Na rynek wprowadzono 
Symbicort Turbuhaler (AstraZe-
neca).

R03D - Inne leki działające 
ogólnie stosowane w obtu-
racyjnych chorobach dróg; 
R03DC – Antagoniści recep-
torów leukotrienowych

Montelukastum: Orilukast (Orion) 
i Brogalast (Galex d.d.) to odpo-
wiednio 46. i 47. zarejestrowana 
marka montelukastu. Do sprze-
daży zostało wprowadzonych 18 
leków: Singulair (Merck Sharp & 
Dohme; lek oryginalny), od paź-
dziernika 2008 Drimon (Teva), od 
stycznia 2009 Astmirex (Temap-
harm), Hardic (Teva) i Monkasta 
(Krka), od lutego 2009 Montest 
(Genexo), od kwietnia 2009 Mi-
lukante (Adamed) i Promonta 
(Nycomed Pharma), od maja 
2009 Asmenol (Polpharma), od 
października 2009 Eonic (Gedeon 
Richter) i Montelak (Medreg), od 

grudnia 2009 Montessan (Apotex; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Montekast), od czerw-
ca 2010 Montespir (Biofarm) i Vi-
zendo (GlaxoSmithKline; preparat 
zarejestrowany wcześniej przez 
Synthon pod nazwą MontSyn), 
od listopada 2010 Montenorm 
(+Pharma) i Symlukast (SymPhar) 
oraz od marca 2011 Montelukast 
Sandoz i Spirokast (Zentiva).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku 
preparaty: Actamone (Actavis), 
Airathon (Merck Sharp & Dohme), 
Airuno (Blubit), Astmodil (Polfar-
mex), Astmontex (Farma-Projekt), 
Elukan (Specifar), Lamoten (Polfa 
Pabianice), Miralust (Adamed), 
Montekast (Blau Farma Group 
II [nastąpiła zmiana nazwy pod-
miotu odpowiedzialnego z Arti 
Farma]), Montelukast-1A Phar-
ma, Montelukast Accord (Accord 
Healthcare), Montelukast Helm, 
Montelukast Invent Farma, Mon-
telukast Miklich, Montelukast 
MSD (Merck Sharp & Dohme), 
Montelukast Pharmathen, Mon-
telukast Polpharma, Montelukast-
-Ratiopharm, Montelukast Stada, 
Montelukast Sunfarm (Sun-Farm), 
Montelukastum Synthon, Monte-
trinas (Sigillata), Montexal (ICN 
Polfa Rzeszów), Montulind (Sigilla-
ta), Sigilukad (Sigillata), Sitemortak 
(Sigillata), Telumantes (Sigillata). 
Skreślono z Rejestru: Lukast (Grün-
walder), Singuratio (Ratiopharm).

R05 – Leki stosowane w kasz-
lu i przeziębieniach; R05D 
– Leki przeciwkaszlowe, z 
wyłączeniem preparatów 
złożonych ze środkami wy-
krztuśnymi; R05DA – Alka-
loidy opium i pochodne

Dextromethorphanum: Vicks 
MedDex o smaku miodu na kaszel 
suchy (Wick) w postaci pastylek 
to rozszerzenie względem zare-
jestrowanego wcześniej syropu. 
Zarejestrowanych jest 7 marek 
preparatów dekstrometorfanu. Do 
sprzedaży trafiło 6 marek leków: 
Acodin (Sanofi-Aventis), Dexatus-

sin i Dexatussin Junior (Espefa), Ro-
bitussin Antitussicum i Robitussin 
Junior (Pfizer), Tussal Antitussicum 
(Biofarm), Tussidex (Hasco-Lek) i 
Tussidrill (Pierre Fabre Sante). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
Tussidex mite (Hasco-Lek) i Vicks 
MedDex o smaku miodu na kaszel 
suchy (Wick). Skreślono z Rejestru: 
Dekstromet (Amilek), Mucotussin 
(Boehringer Ingelheim).

R06/R06A – Leki przeciwhi-
staminowe działające ogól-
nie; R06AE – Pochodne pi-
perazyny

Levocetirizinum: Contrahist (Ada-
med) to 8. zarejestrowany lek z 
lewocetyryzyną. Zastosowanie 
aktywnego izomeru cetyryzyny 
umożliwia zmniejszenie o połowę 
stosowanych dawek, a tym samym 
działań niepożądanych. Na rynek 
wprowadzono 5 leków: Xyzal (Ve-
dim; lek oryginalny), od stycznia 
2010 Cezera (Krka), od sierpnia 
2010 Zenaro (Zentiva) i od wrześ-
nia 2010 Lirra (Glenmark) oraz Zyx 
(Biofarm). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: L-Cetirinax (Synthon) 
i Levocetirizine-Biofarm.

S – NARZąDy ZMySłóW
S01 – Leki okulistyczne;
S01E – Leki przeciw jaskrze 
i zwężające źrenicę; S01ED 
– Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; S01ED51 
– Timolol, preparaty złożone

Dorzolamidum+timololum : 
Dorzolamide/Timolol NTC i Ven-
turax (S-Lab) to odpowiednio 9. 
i 10. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Na rynek 
wprowadzono 3 preparaty: Co-
sopt (Merck Sharp & Dohme), od 
kwietnia 2010 Rozacom (Adamed) 
i od stycznia 2011 Dotiteva (Teva) 
w postaci kropli wielodawkowych. 
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży: Cosopt PF (Merck Sharp & 
Dohme), Dolopt Plus (Sandoz), 
Dorzolamid/Timolol Stada, Doti-
teva Minims (Teva), Oculamid (Blau 
Farma Group), Oftidorix (Jelfa) i 
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Tymolamid (Blau Farma Group).
Latanoprostum+timololum : 
Xaloptic Combi (Polpharma) to 
5. zarejestrowany lek o podanym 
składzie. Na rynek zostały wpro-
wadzone 3 leki: Xalacom (Pfizer) 
i od września 2011 Latacom (Blau 
Farma Group) oraz Xaloptic Com-

bi (Polpharma). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży: Latanoprost 
+ Timolol Stada i Polprost Plus 
(Sandoz).

S01G – Leki zmniejszające 
przekrwienie i przeciwaler-
giczne; S01GX – Inne prepa-
raty przeciwalergiczne

Azelastinum: Azelastin POS (Ur-
sapharm) to 2. zarejestrowany w 
tej klasie preparat azelastyny. Do 
sprzedaży wprowadzono Aller-
godil (Meda).

2011-10-25

Nowe rejestracje – UE – wrzesień 2011

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01X – 
Inne leki przeciwbakteryjne; 
J01XA – Glikopeptydy prze-
ciwbakteryjne

Telavancinum: Vibativ (Astellas) 
jest wskazany w leczeniu szpital-
nego zapalenia płuc (w tym rów-
nież respiratorowego zapalenia 
płuc), gdy wiadomo lub podej-
rzewa się, że jest ono wywołane 
przez metycylinooporne szczepy 
Staphylococcus aureus (MRSA). 
Vibativ należy stosować jedynie 
wtedy, gdy wiadomo lub podej-
rzewa się, że inne leczenie nie jest 
odpowiednie. Należy uwzględnić 
oficjalne wytyczne dotyczące 
właściwego stosowania leków 
przeciwbakteryjnych.
Telawancyna wykazuje zależne od 
stężenia działanie bakteriobójcze 
na wrażliwe bakterie Gram-do-
datnie. Hamuje biosyntezę ściany 
komórki bakterii poprzez wiązanie 
z prekursorami peptydoglikanu 
w późnym stadium biosyntezy, w 
tym z lipidem II, który zapobie-
ga polimeryzacji prekursora do 
peptydoglikanu i późniejszemu 
sieciowaniu. Telawancyna ponad-

to wiąże się z błonami komórek 
bakteryjnych i powoduje depo-
laryzację potencjału błonowego 
i zwiększenie przepuszczalności 
błony, co prowadzi do zahamo-
wania syntezy białek, RNA oraz 
lipidów. Wartości graniczne mi-
nimalnego stężenia hamującego 
(MIC): ≤1 μg/ml dla S. aureus (w 
tym szczepów opornych na me-
tycylinę).
Szczepy S. aureus wykazujące 
dużą oporność na antybiotyki gli-
kopeptydowe (GRSA) nie są wraż-
liwe na telawancynę. Nieznane są 
przypadki oporności krzyżowej 
pomiędzy telawancyną i innymi 
antybiotykami niebędącymi gli-
kopeptydami.

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki 
przeciwwirusowe; J05AE – 
Inhibitory proteazy

Telaprevirum: Incivo (Janssen-
-Cilag), w skojarzeniu z pegin-
terferonem alfa i rybawiryną, jest 
wskazany w leczeniu genotypu 1. 
przewlekłego wirusowego zapa-
lenia wątroby typu C u dorosłych 
pacjentów z wyrównaną czynnoś-
cią wątroby (w tym z marskością 
wątroby): którzy nie byli wcześ-

niej leczeni; którzy byli wcześniej 
leczeni interferonem alfa (pegy-
lowanym lub niepegylowanym) 
w monoterapii lub w skojarzeniu 
z rybawiryną, włącznie z pacjen-
tami z nawrotami, częściową od-
powiedzią na leczenie i z brakiem 
odpowiedzi na leczenie.
Telaprewir jest inhibitorem pro-
teazy serynowej HCV NS3•4A, 
która jest enzymem kluczowym 
dla replikacji wirusa.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAjąCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWy

L01 – Leki przeciwnowo-
tworowe; L01X – Inne leki 
przeciwnowotworowe; L01XE 
– Inhibitory kinazy białkowej

Everolimusum: Votubia (Novar-
tis Europharm) w dawkach 2,5 
mg, 5 mg i 10 mg jest wskazany 
w leczeniu pacjentów w wieku 3 
lat i starszych z gwiaździakiem 
podwyściółkowym olbrzymioko-
mórkowym (SEGA) w przebiegu 
stwardnienia guzowatego (TSC), 
którzy wymagają leczenia, ale nie 
kwalifikują się do leczenia opera-
cyjnego. Zostało to udowodnione 
na podstawie analizy zmiany obję-
tości SEGA. Dalsza korzyść klinicz-

We wrześniu 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o dopusz-
czeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą 
one 3 nowych substancji czynnych (abirateron, telaprewir i telawancyna), 2 substancji czynnych 
używanych już w medycynie, lecz obecnie zarejestrowanych z innym niż dotychczas zastosowa-
niem (ewerolimus i midazolam) oraz 2 substancji czynnych używanych już w medycynie. Produkty 
omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem 

wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można 
znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.europa.eu).

►
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►

na, taka jak poprawa w zakresie 
objawów związanych z chorobą, 
nie została wykazana. Preparat 
został oznaczony jako lek sierocy 
od 4 sierpnia 2010.
Ewerolimus jest hydroksyetylową 
pochodną rapamycyny, izolowa-
ną z hodowli bakterii Streptomy-
ces hygroscopicus. Ewerolimus jest 
selektywnym inhibitorem mTOR 
(mammalian target of rapamy-
cin). Enzym mTOR jest kluczową 
kinazą serynowo-treoninową, 
której aktywność jest nasilona 
w wielu ludzkich nowotworach 
złośliwych. Ewerolimus wiąże się 
z międzykomórkowym białkiem 
FKBP-12 tworząc kompleks, który 
hamuje działanie kompleksu 1 ki-
nazy mTOR (mTORC1). Zahamo-
wanie szlaku przekazywania syg-
nałów mTORC1 zaburza trans-
lację i syntezę białek, hamując 
działanie rybosomalnej kinazy S6 
(S6K1) oraz 4EBP1 (białka wiążą-
cego eukariotyczny czynnik elon-
gacyjny 4E), które regulują aktyw-
ność białek uczestniczących w cy-
klu komórkowym, angiogenezie i 
glikolizie. Ewerolimus zmniejsza 
stężenie czynnika wzrostu śród-
błonka naczyniowego (VEGF), na-
silającego procesy angiogenezy 
guza. Ewerolimus jest silnym in-
hibitorem wzrostu i namnażania 
komórek guza, komórek śród-
błonka, fibroblastów i komórek 
mięśni gładkich naczyń krwio-
nośnych. Wykazano również, że 
ewerolimus hamuje glikolizę gu-
zów litych in vitro i in vivo.
Dwa główne regulatory szlaku 
sygnałowego mTORC1 to geny 
supresorowe TSC1 i TSC2 (kom-
pleks stwardnienia guzowatego 1 i 
2). Utrata TSC1 lub TSC2 prowadzi 
do zwiększonej ilości białka rheb-
-GTP, GTPazy należącej do rodziny 
białek ras, która bierze udział w 
reakcjach z kompleksem mTORC1 
powodując jego aktywację. Akty-
wacja mTORC1 prowadzi do uru-
chomienia szlaku przekazywania 
sygnałów znajdującego się poniżej 

kinazy, m.in. aktywacji kinaz S6. W 
stwardnieniu guzowatym, mutacja 
dezaktywnująca w genie TSC1 lub 
TSC2 prowadzi do rozwoju guzów 
typu hamartoma w całym orga-
nizmie. Mutacje TSC1 stanowią 
20-25% wszystkich zidentyfiko-
wanych mutacji, a mutacje TSC2 
to pozostałe mutacje. 
Na rynek wprowadzono lek Afi-
nitor, dopuszczony w roku 2007 
jako lek sierocy, a zarejestrowa-
ny w procedurze centralnej w 
sierpniu 2009. Afinitor (Novartis 
Europharm) w dawkach 5 mg i 
10 mg jest wskazany w leczeniu 
pacjentów z zaawansowanym 
rakiem nerkowokomórkowym, u 
których postęp choroby nastąpił 
w trakcie lub po przebytej terapii 
anty-VEGF (czynnik wzrostu śród-
błonka naczyniowego).
Uwaga: w roku 2005 został za-
rejestrowany w Polsce preparat 
Certican (Novartis), zawierający 
ewerolimus w dawkach 0,25 mg, 
0,5 mg, 0,75 mg i 1 mg, wskaza-
ny do zapobiegania odrzucenia 
przeszczepionego organu o do-
rosłych pacjentów z niskim lub 
średnim ryzykiem immunologicz-
nym, w przypadku allogeniczne-
go przeszczepu nerki lub serca 
(klasa L04AA – selektywne leki 
hamujące układ odpornościowy).

L02 – Leki hormonalne; L02B 
– Antagoniści hormonów i 
leki o zbliżonym działaniu; 
L02BX – Inni antagoniści 
hormonów i leki o zbliżonym 
działaniu

Abirateronum: Zytiga (Janssen-
-Cilag) jest wskazany w skojarze-
niu z prednizonem lub prednizo-
lonem do leczenia, opornego na 
kastrację, raka gruczołu krokowe-
go z przerzutami u dorosłych męż-
czyzn, których choroba postępuje 
w trakcie lub po chemioterapii 
zawierającej docetaksel.
Octan abirateronu jest zamieniany 
in vivo do abirateronu, inhibitora 
biosyntezy androgenów. Abirate-
ron wybiórczo hamuje aktywność 

enzymu CYP17 (o aktywności 
17α-hydroksylazy i C17,20-liazy). 
Enzym ten wykazuje swoje działa-
nie i jest niezbędny do biosyntezy 
androgenów w jądrach, nadner-
czach i tkankach nowotworowych 
gruczołu krokowego. CYP17 jest 
katalizatorem przemiany pregne-
nolonu i progesteronu do prekur-
sorów testosteronu, DHEA i andro-
stendionu, odpowiednio, w reakcji 
17α-hydroksylacji i rozerwania 
wiązania C17,20. Hamowanie 
CYP17 skutkuje także zwiększo-
nym wytwarzaniem mineralokor-
tykosteroidów w nadnerczach. 
Rak gruczołu krokowego, który 
jest wrażliwy na androgeny, re-
aguje na leczenie zmniejszające 
stężenia androgenów. Terapie 
supresji androgenowej, takie jak 
leczenie agonistami LHRH lub 
orchidektomia, zmniejszają wy-
twarzanie androgenów w jądrach, 
lecz nie wpływają na wytwarzanie 
androgenów w nadnerczach lub 
przez nowotwór. Leczenie produk-
tem leczniczym Zytiga zmniejsza 
stężenie testosteronu w osoczu do 
wartości nieoznaczalnych (przy za-
stosowaniu testów komercyjnych), 
gdy jest stosowany z agonistami 
LHRH (lub orchidektomią).

N – UKłAD NERWOWy
N03/N03A – Leki przeciwpa-
daczkowe; N03AE – Pochod-
ne benzodiazepiny

Midazolamum: Buccolam (Vi-
roPharma) w postaci roztworu do 
stosowania w jamie ustnej jest 
wskazany w leczeniu przedłużo-
nych, ostrych napadów drgawko-
wych u niemowląt, małych dzieci, 
dzieci i młodzieży (od 3 miesięcy 
do 18 lat). Lek mogą podawać 
rodzice/opiekunowie pacjentom, 
u których rozpoznano padaczkę. 
U niemowląt w wieku 3-6 miesięcy 
leczenie powinno być prowadzo-
ne w szpitalu, gdzie możliwe jest 
monitorowanie stanu pacjenta 
oraz dostępny jest sprzęt do re-
suscytacji. 
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Midazolam jest pochodną leków 
z grupy imidazobenzodiazepiny. 
Substancja podstawowa w stanie 
wolnym jest lipofilna, słabo roz-
puszczalna w wodzie. Zasadowy 
azot znajdujący się w pozycji 2 
układu pierścienia imidazobenzo-
diazepinowego umożliwia reakcję 
midazolamu z kwasami i tworzenie 
soli w postaci chlorowodorku. 
Dzięki temu otrzymywany jest 
stabilny roztwór odpowiedni do 
podania na śluzówkę jamy ustnej. 
Działanie farmakologiczne mida-
zolamu jest krótkotrwałe z uwagi 
na szybką przemianę metabolicz-
ną. Midazolam ma działanie prze-
ciwdrgawkowe. Wykazuje również 
działanie uspokajające i nasenne o 
znacznym natężeniu, przeciwlęko-
we i zwiotczające mięśnie. 
W 4 badaniach kontrolowanych 
diazepamem podawanym dood-
bytniczo oraz jednym badaniu 
kontrolowanym diazepamem 
podawanym dożylnie, u całkowi-
tej liczby 688 dzieci, ustąpienie 
widocznych objawów napadów 
w ciągu 10 minut obserwowano 
u 65% do 78% dzieci, którym po-
dawano midazolam na śluzówkę 
jamy ustnej. Ponadto, w dwóch z 
tych badań ustąpienie widocznych 
objawów napadów w ciągu 10 mi-
nut bez nawrotu w ciągu 1 godziny 
po podanium, było obserwowane 
u 56% do 70% dzieci. Częstość 
oraz stopień ciężkości działań 
niepożądanych zgłaszanych dla 
midazolamu podawanego na 
śluzówkę jamy ustnej w opubliko-
wanych badaniach klinicznych były 
podobne jak w przypadku działań 
niepożądanych zgłaszanych dla 
grupy kontrolnej stosującej dia-
zepam doodbytniczo. 

N04 – Leki przeciw chorobie 
Parkinsona; N04B – Leki 
dopaminergiczne; N04BC – 
Agoniści dopaminy

Pramipexolum : Pramipexole 
Accord (Accord Healthcare) to 16. 
zarejestrowana (łącznie: w Polsce 
i UE) marka pramipeksolu. Do 

sprzedaży wprowadzono 2 leki: 
Mirapexin (Boehringer Ingelheim) 
i od listopada 2010 Pramipexole 
Orion. Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Emwepel (Stada), Meroxi-
mer (Actavis), Miparkan (Specifar), 
Neliprax (Blau Farma Group II), 
Oprymea (Krka), Pexopar (Bio-
gened), Praminorm (+Pharma), 
Pramipexole Teva, Pramipeksol 
Synthon, Pramixil (CSC Phar-
maceuticals Handels), Ramixole 
(Temapharm), Ritmorest (Gedeon 
Richter Polska) i Sifrol (Boehringer 
Ingelheim).
Pramipexole Accord jest wska-
zany u dorosłych w leczeniu ob-
jawów idiopatycznej choroby 
Parkinsona, w monoterapii (bez 
lewodopy) lub w skojarzeniu z 
lewodopą, tzn. w czasie trwania 
choroby, do jej późnych okresów, 
kiedy działanie lewodopy słabnie 
lub staje się nierówne i występu-
ją wahania skuteczności lecze-
nia (wyczerpanie dawki lub efekt 
przełączania - zjawisko „on-off”). 
Pramipexole Accord jest wska-
zany u dorosłych w objawowym 
leczeniu umiarkowanego do cięż-
kiego zespołu niespokojnych nóg 
w dawkach do 0,54 mg zasady 
(0,75 mg soli).
Pramipeksol jest agonistą dopa-
miny, wiążącym się wysoce se-
lektywnie i swoiście z receptora-
mi dopaminy z podrodziny D2, 
spośród których ma największe 
powinowactwo do receptorów 
D3 wykazując pełną istotną ak-
tywność. Pramipeksol łagodzi 
objawy zaburzeń ruchowych 
związanych z chorobą Parkinso-
na przez pobudzanie receptorów 
dopaminy w ciele prążkowanym. 
Badania na zwierzętach wykazały, 
że pramipeksol hamuje syntezę, 
uwalnianie i przemianę dopami-
ny. W badaniach u ludzi (prze-
prowadzonych z udziałem ochot-
ników) obserwowano zależne od 
dawki zmniejszenie wydzielania 
prolaktyny. Mechanizm działania 
pramipeksolu w leczeniu zespołu 

niespokojnych nóg jest nieznany. 
Dowody neurofarmakologiczne 
wskazują na istotną rolę układu 
dopaminergicznego.

N05 – Leki psychotropowe; 
N05C – Leki nasenne i uspo-
kajające; N05CM – Inne leki 
nasenne i uspokajające

Dexmedetomidinum: Dexdor 
(Orion) jest przeznaczony do se-
dacji dorosłych pacjentów szpital-
nego oddziału intensywnej terapii 
wymagających poziomu sedacji 
nie głębszego niż pobudzenie 
w reakcji na głos, co odpowiada 
poziomowi od 0 do 3 w skali Rich-
mond Agitation-Sedation Scale 
(RASS).
Deksmedetomidyna jest selek-
tywnym agonistą receptorów alfa 
2 o szerokim zakresie właściwo-
ści farmakologicznych. Wywiera 
działanie sympatolityczne, ha-
mując uwalnianie noradrenaliny 
w zakończeniach nerwów współ-
czulnych. Działania sedacyjne 
są osiągane dzięki zmniejszeniu 
aktywacji miejsca sinawego, ją-
dra podstawnego znajdującego 
się w pniu mózgu. Deksmedeto-
midyna działa przeciwbólowo i 
znieczulająco. Działanie na układ 
krążenia zależy od podanej daw-
ki. Przy mniejszej szybkości poda-
wania infuzji przeważają działania 
ogólnoustrojowe, prowadząc do 
zmniejszenia częstości skurczów 
serca i ciśnienia krwi. Po więk-
szych dawkach przeważa działa-
nie kurczące obwodowe naczy-
nia krwionośne, prowadząc do 
zwiększenia oporu naczyniowego 
w krążeniu ustrojowym i ciśnienia 
krwi, przy nadal nasilonym efek-
cie spowolnienia czynności serca. 
Deksmedetomidyna względnie 
nie powoduje hamowania oddy-
chania.
Dexdor to 2. zarejestrowany w Pol-
sce lek z deksmedetomidyną. Do 
sprzedaży wprowadzono Precedex 
(Hospira).

2011-10-07

►
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Nowe rejestracje – UE – październik 2011

C – UKłAD SERCOWO-NACZy-
NIOWY

C09 – Leki działające na 
układ renina-angiotensyna; 
C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Telmisartanum: Telmisartan Teva 
Pharma to 12. zarejestrowana 
marka telmisartanu. Na rynek 
w Polsce zostały wprowadzone 
3 leki: Micardis (Boehringer In-
gelheim), Pritor (Bayer Schering) 
i od października 2010 Tolura 
(Krka). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Actelsar (Sigillata), 
Kinzalmono (Bayer Schering), 
Telmark (Glenmark), Telmisartan 
Actavis, Telmisartan-Ratiopharm, 
Telmisartan Sandoz, Telmisartan 
Teva i Tezeo (Zentiva).
Telmisartan Teva Pharma jest 
wskazany do stosowania w le-
czeniu samoistnego nadciśnienia 
tętniczego u dorosłych. Telmisar-
tan jest aktywnym, po podaniu 
doustnym, wybiórczym antago-
nistą receptora angiotensyny II 
(typ AT1). Dzięki wysokiemu po-
winowactwu telmisartan wypiera 
angiotensynę II z miejsc wiązania 
z podtypem AT1 receptora, który 
jest odpowiedzialny za poznany 
mechanizm działania angioten-
syny II. Telmisartan nie wykazu-
je nawet częściowego działania 
agonistycznego w stosunku do 
receptora AT1. Selektywnie wią-
że się z receptorem AT1 i połą-
czenie to jest długotrwałe. Nie 
wykazuje powinowactwa do in-
nych receptorów, w tym do re-
ceptora AT2 oraz innych, mniej 
poznanych podtypów receptora 

AT. Funkcja tych receptorów nie 
jest znana; nie znane są też skut-
ki ich nadmiernego pobudzenia 
przez angiotensynę II, której stę-
żenie zwiększa się pod wpływem 
działania tego leku. Telmisartan 
zmniejsza stężenie aldosteronu. 
Nie hamuje aktywności reninowej 
osocza oraz nie blokuje kanałów 
jonowych. Nie hamuje aktywności 
konwertazy angiotensyny (kini-
nazy II), enzymu odpowiedzialne-
go także za rozkład bradykininy. 
Tak więc po zastosowaniu telmi-
sartanu nie należy się spodziewać 
nasilenia działań niepożądanych 
związanych z działaniem bradyki-
niny. U ludzi dawka 80 mg telmi-
sartanu prawie całkowicie hamuje 
zwiększenie ciśnienia tętniczego 
wywołane przez angiotensynę II. 
To hamujące działanie utrzymuje 
się przez 24 godziny i można je 
stwierdzić w dalszym ciągu po 48 
godzinach.

N – UKłAD NERWOWy
N03/N03A – Leki przeciwpa-
daczkowe; N03AX – Inne leki 
przeciwpadaczkowe

Levetiracetamum: Matever (Phar-
mathen), Levetiracetam Accord 
(Accord Healthcare) i Levetirace-
tam Actavis to odpowiednio 4., 5. i 
6. zarejestrowana marka lewetyra-
cetamu. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Keppra (UCB). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty Levetiracetam Teva i 
Levetiracetam Ratiopharm.
Lewetyracetam jest wskazany 
jako monoterapia w leczeniu na-
padów częściowych lub częścio-

wych wtórnie uogólnionych u pa-
cjentów w wieku od 16 lat z nowo 
rozpoznaną padaczką. Natomiast 
jest wskazany jako terapia wspo-
magająca: w leczeniu napadów 
częściowych lub częściowych 
wtórnie uogólnionych u doro-
słych, dzieci i niemowląt w wieku 
od 1 miesiąca z padaczką; w le-
czeniu napadów mioklonicznych 
u dorosłych i młodzieży w wieku 
od 12 lat z młodzieńczą padaczką 
miokloniczną; w leczeniu napa-
dów toniczno-klonicznych pier-
wotnie uogólnionych u dorosłych 
i młodzieży w wieku od 12 lat z 
idiopatyczną padaczką uogólnio-
ną.
Lewetyracetam, jest pochod-
ną pirolidonu (S-enancjomer 
amidu kwasu α-etylo-2-oksy-1-
pirolidynooctowego) chemicznie 
nie powiązaną z istniejącymi sub-
stancjami czynnymi o działaniu 
przeciwpadaczkowym. Mecha-
nizm działania lewetyracetamu 
nadal nie jest w pełni poznany, 
wydaje się różny od sposobu 
działania innych leków przeciw-
padaczkowych. Wyniki badań in 
vitro i in vivo wskazują, że lewe-
tyracetam nie zmienia podsta-
wowych właściwości komórki ani 
prawidłowych procesów neuro-
transmisji. Badania in vitro wyka-
zały, że lewetyracetam wpływa na 
stężenie Ca2+ w neuronach, częś-
ciowo hamując prądy Ca2+ typu 
N oraz ograniczając uwalnianie 
jonów Ca2+ zmagazynowanych 
wewnątrz neuronów. Dodatko-
wo częściowo znosi indukowane 
przez cynk i beta-karboliny ha-

W październiku 2011 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 5 decyzji o 
dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. 
Dotyczą one 1 zestawienia nowych substancji czynnych (artenimol+piperachina) oraz substancji 
czynnych używanych już w medycynie. Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO 
oraz substancji czynnej preparatu z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według 
Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie 

internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.emea.europa.eu).
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mowanie prądów bramkowanych 
przez GABA i glicynę. Ponadto w 
badaniach in vitro wykazano, że 
lewetyracetam wiąże się z okre-
ślonym miejscem w tkance móz-
gowej gryzoni. Tym miejscem jest 
białko pęcherzyków synaptycz-
nych 2A, które, jak się uważa, bie-
rze udział w procesie fuzji pęche-
rzyków i egzocytozy neurotrans-
miterów. Stopień powinowactwa 
lewetyracetamu i spokrewnio-
nych analogów do białka 2A ko-
reluje z mocą działania przeciw-
padaczkowego tych substancji w 
modelu audiogennych napadów 
padaczkowych u myszy. To od-
krycie wskazuje, że interakcja le-
wetyracetamu z białkiem pęche-
rzyków synaptycznych 2A wydaje 
się wpływać na przeciwpadaczko-
we działanie tego produktu lecz-
niczego.

P – LEKI PRZECIWPASOżyTNI-
CZE, ŚRODKI OWADOBójCZE I 

REPELENTY
P01 – Leki przeciw pier-
wotniakom; P01B – Leki 
przeciwmalaryczne; P01BF 
– Artemizynina i pochodne 

w połączeniach; P01BF05 – 
Artenimol i piperachina

Artenimolum+piperaquinum: 
Eurartesim (Sigma-Tau) to 1. za-
rejestrowany lek o tym składzie, 
wskazany w leczeniu niepowi-
kłanej malarii, wywołanej przez 
Plasmodium falciparum, u doro-
słych, dzieci i niemowląt w wieku 
6 miesięcy i starszych oraz masie 
ciała 5 kg i więcej. Należy wziąć 
pod uwagę oficjalne wytyczne 
dotyczące właściwego stosowania 
leków przeciwmalarycznych.
Artenimol (dihydroartemizynina, 
DHA) może osiągać duże stę-
żenia w zarażonych pasożytem 
erytrocytach. Uważa się, że we-
wnętrzny mostek nadtlenowy 
odgrywa kluczową rolę w aktyw-
ności przeciwmalarycznej DHA, 
powodując wolnorodnikowe 
uszkodzenie błon komórkowych 
pasożytów, poprzez: hamowanie 
Ca-ATP-azy retikulum sarko-en-
doplazmatycznego pasożyta (P. 
falciparum), zakłócenie transpor-
tu elektronów w mitochondriach, 
zakłócenie transportu białek pa-
sożyta, zaburzenie czynności mi-
tochondriów.

Dokładny mechanizm działania 
piperachiny jest nieznany, ale 
prawdopodobnie przypomina 
on mechanizm działania chloro-
chiny, bliskiego analoga struktu-
ralnego piperachiny. Chlorochina 
wiąże się z toksycznym hemem 
(pochodzącym z hemoglobiny 
pacjenta) wewnątrz pasożyta ma-
larycznego, zapobiegając jego 
detoksykacji na drodze polimery-
zacji. Piperachina należy do grupy 
bichinolin, które wykazują dobrą 
aktywność przeciwmalaryczną in 
vitro przeciwko szczepom Plas-
modium opornym na chlorochi-
nę. Masywna struktura bichinolin 
może odgrywać istotną rolę w ich 
aktywności przeciwko szczepom 
opornym na chlorochinę, a moż-
liwy mechanizm działania może 
obejmować: hamowanie trans-
porterów, które powodują wyda-
lanie chlorochiny z wakuoli po-
karmowej pasożyta, hamowanie 
szlaku trawienia hemu w wakuoli 
pokarmowej pasożyta. Zgłaszano 
przypadki oporności na pipera-
chinę stosowaną w monoterapii.

2011-11-09

 

►
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NOWOŚCI NA RyNKU – WRZESIEŃ 2011
We wrześniu 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki produk-

tów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa P o d m i o t 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

B02BC Aprotininum + 
calcium chloratum 
+ fibrinogenum + 
thrombinum

Tisseel Lyo Baxter PL 12.2009

C03BA Indapamidum Indapamide SR Mylan PL 04.2008

C07AB Nebivololum Nebicon Specifar PL 12.2009

C09AA Lisinoprilum Lisoniril +Pharma PL 06.2010

C09DA06 Candesartanum + 
hydrochlorothiazidum

Karbicombi Krka PL 05.2011

J01XE Furazidinum uroFuraginum Adamed PL 08.2011

J06BA Immunoglobulinum 
humanum

Flebogamma DIF Grifols UE 08.2007

J07AM Tetanus vaccinum Tetana Biomed Kraków PL 08.1998 
T-szczepionka tężcowa 
adsorbowana*, zm. 
03.2003 TT-szczepionka 
tężcowa adsorbowana*, 
zm. 11.2010 Tetana

L01CD Paclitaxelum Paclitaxel Kabi Fresenius Kabi PL 06.2011

L04AD Tacrolimusum Cidimus Sandoz PL 05.2010

N02AB Fentanylum Instanyl Nycomed UE 07.2009

N02BA51 Acidum 
acetylsalicylicum 
+ caffeinum + 
ethenzamidum

FluControl 
Symptom

Aflofarm PL 07.2002 Erka*, zm. 
06.2011 FluControl 
Symptom

N05AH Asenapinum Sycrest Organon UE 09.2010

N05BA Alprazolamum Alpragen Generics PL 01.2002 
Alprazomerck*, zm. 
08.2009 Alpragen

N06AX Mirtazapinum Mirtazapine 
Bluefish

Bluefish PL 05.2009
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Ponadto we wrześniu 2011 r. 
wprowadzono do sprzedaży 6 no-
wych wersji marek już obecnych 
na rynku: Aspirin Ultra Fast (Bay-
er), Flegamina o smaku miętowym 
bez cukru (Teva), Flegamina o 
smaku malinowym (Teva), Lipo-
mal 6 Plus (Aflofarm), Neo-Angin 
Szałwia (Divapharma), Neo-Angin 
Wiśnia (Divapharma).

B – KREW I UKłAD 
KRWIOTWÓRCZY

B02 – Leki przeciwkrwotoczne; 
B02B – Witamina K i inne 
hemostatyki; B02BC – He-
mostatyki do stosowania 
miejscowego

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C03 – Leki moczopędne; C03B – 
Leki moczopędne niskiego 
pułapu, z wyłączeniem tiazy-
dów; C03BA – Sulfonamidy, 
leki proste

C07 – Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07A – 
Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

C09 – Leki działające na układ 
renina-angiotensyna;
C09A/C09AA – Inhibitory 
ACE, leki proste
C09D – Antagoniści an-
giotensyny II, leki złożone; 
C09DA - Antagoniści angio-
tensyny II i leki moczopędne; 
C09DA06 – Kandesartan i 
leki moczopędne

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne dzia-
łające ogólnie; J01X – Inne 
leki przeciwbakteryjne; J01XE 
- Pochodne nitrofuranu

J06 – Surowice odpornościowe i 
immunoglobuliny; J06B – 
Immunoglobuliny; J06BA 

– Immunoglobuliny ludzkie 
(nieswoiste)

J07 – Szczepionki; J07A – Szcze-
pionki bakteryjne; J07AM – 
Szczepionki przeciw tężcowi

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAjąCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; 
L01C – Alkaloidy roślinne i 
inne środki naturalne; L01CD 
– Taksany

L04/L04A – Leki hamujące układ 
odpornościowy; L04AD – In-
hibitory kalcyneuryny

N – UKłAD NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe;

N02A – Opioidy; N02AB – 
Pochodne fenylopiperydyny
N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe; 
N02BA – Kwas salicylowy 
i jego pochodne; N02BA51 
– Kwas acetylosalicylowy, 
preparaty złożone z wyłą-

N06DA Donepezilum Pamigen Generics PL 08.2009 Donepezil 
Generics*, zm. 09.2010 
Pamigen

N06DA Rivastigminum Rivastigmine Mylan Mylan PL 11.2010

N07CA Betahistinum Vertisan Henning PL 08.2009

R01AB06 Dexpanthenolum + 
xylometazolinum

Nasic
Nasic Kids

JPZ Firma 
Doradcza

PL 12.2010
PL 11.2010

R02AA Cetylpyridinii chloridum 
+ lidocainum + zincum

Envix Aflofarm PL 09.2011

R05CA Eucalypti aetheroleum Inhalyptus forte Europlant 
PhytoPharm

PL 12.2009

S01EC Dorzolamidum Oftidor Jelfa PL 03.2011

S01ED51 Latanoprostum + 
timololum

Latacom Blau Farma 
Group

PL 06.2011

S01ED51 Latanoprostum + 
timololum

Xaloptic Combi Polpharma PL 08.2011

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►
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czeniem leków psychotro-
powych

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AH – Diazepiny, oksaze-
piny, tiazepiny i oksepiny
N05B – Leki przeciwlękowe; 
N05BA – Pochodne benzo-
diazepiny

N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepre-
syjne; N06AX – Inne leki 
przeciwdepresyjne
N06D – Leki przeciw demen-
cji; N06DA – Antycholino-
esterazy

N07 – Inne leki działające na układ 
nerwowy; N07C/N07CA – 
Leki przeciw zawrotom głowy

R – UKłAD ODDECHOWy
R01 – Preparaty stosowane w cho-

robach nosa; R01A – Środki 
udrażniające nos i inne pre-
paraty stosowane miejscowo 
do nosa; R01AB – Sympaty-
komimetyki, leki złożone z 
wyłączeniem kortykostery-
dów; R01AB06 – Preparaty 
z ksylometazoliną

R02/R02A – Preparaty stosowane 
w chorobach gardła; R02AA – An-
tyseptyki
R05 – Leki stosowane w kaszlu i 

przeziębieniach; R05C – Leki 
wykrztuśne, z wyłączeniem 

preparatów złożonych za-
wierających leki przeciw-
kaszlowe; R05CA – Leki wy-
krztuśne

S – NARZąDy ZMySłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki 

przeciw jaskrze i zwężające 
źrenicę;
S01EC – Inhibitory anhy-
drazy węglanowej
S01ED – Leki blokujące re-
ceptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol, prepa-
raty złożone

2011-10-20

W październiku 2011 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 24 nowe marki 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa P o d m i o t 
odpowiedzialny

Obszar i data 
rejestracji

A02BC Pantoprazolum Prazopant Actavis PL 08.2010

A07FA Lactobacillus spp. Lacteol fort Axcan PL 04.2004

A10BB Glimepiridum Glitoprel Polfarmex PL 12.2007

C07AB Metoprololum Metogen SC Yes 
Pharmaceutical 
Development 
Services

PL 10.2010

C10AA Atorvastatinum Atorgamma Wörwag PL 06.2010

C10AA Rosuvastatinum Roswera Krka PL 08.2011

G03AA07 Ethinylestradiolum + 
levonorgestrelum

Levomine Sun-Farm PL 06.2011

G04BE Sildenafilum Silfeldrem +Pharma PL 01.2011

G04CA Tamsulosinum Tamsunorm ICN Polfa 
Rzeszów

PL 03.2011

H02AB Methylprednisolonum Meprelon Sun-Farm PL 12.2010

NOWOŚCI NA RyNKU – PAźDZIERNIKU 2011
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Ponadto w październiku 
2011 r. wprowadzono do sprzedaży 
1 nową wersję marki już obecnej 
na rynku: Olimel N9E (Baxter).

A – PRZEWÓD POKARMOWY I 
METABOLIZM

A 0 2  –  Le k i  s t o so w a n e  w 
zaburzeniach związanych 
z nadkwaśnością; A02B – 
Leki stosowane w chorobie 
wr zodowe j  i  r e f luks i e 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC – Inhibitory pompy 
protonowej

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, 
p r z e c i w z a p a l n e  i 
przeciwzakaźne stosowane 
w chorobach jelit; A07F/
A07FA – Drobnoustroje 
przeciwbiegunkowe

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; 
A10B – Leki obniżające 
poziom glukozy we krwi, z 
wyłączeniem insulin; A10BB 
– Sulfonamidy, pochodne 
mocznika

C – UKłAD SERCOWO-
NACZYNIOWY

C07 – Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07A – 
Leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne; C07AB 
– Selektywne leki blokujące 
receptory b-adrenergiczne

C10 –  Lek i  wpływające  na 
stężenie lipidów; C10A - 
Leki wpływające na stężenie 
lipidów, leki proste; C10AA 
– Inhibitory reduktazy HMG 
CoA

G – UKłAD MOCZOWO-
PłCIOWy I HORMONy 

PłCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki 

wpływające na czynność 
układu płciowego; G03A 
-  H o r m o n a l n e  ś r o d k i 
antykoncepcyjne działające 
o g ó l n i e ;  G 0 3 A A  – 
Progestageny i estrogeny, 
preparaty jednofazowe; 
G03AA07 – Lewonorgestrel 
i estrogen

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki urologiczne, 
w tym przeciwskurczowe; 
G04BE – Leki stosowane w 
zaburzeniach erekcji
G04C – Leki stosowane 
w łagodnym przeroście 
gruczołu krokowego; G04CA 

J01DD Ceftazidimum Ceftazidime Kabi Fresenius Kabi PL 04.2011

J02AC Itraconazolum Itrax Genexo PL 03.2011

L04AA Mycophenolas mofetil Mofimutral ICN Polfa 
Rzeszów

PL 07.2010

M01AE Ibuprofenum Milifen Pinewood PL 10.2010

N02BE Paracetamolum Paracetamol 
Actavis

Actavis PL 08.2010

N03AX Lamotriginum Lamozor Orion PL 07.2007

N03AX Levetiracetamum Levetiracetam Teva Teva UE 08.2011

N05AH Quetiapinum Kwetinor Lekam PL 06.2010

N05CF Zaleplonum Morfeo Adamed PL 04.2004 Selofen*, 
zm. 11.2009 Morfeo

N06AB Citalopramum Citalopram Bluefish Bluefish PL 05.2010

R03DC Montelukastum Montelukast Stada Stada PL 04.2009

R05CB Ambroxolum Ambrotaxer Sopharma PL 04.2011

S01EE Latanoprostum Apo-Lataprox Apotex PL 05.2011

V01AA Phleum pratense Grazax Alk-Abello PL 09.2007

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

►
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– Antagoniści receptorów 
α-adrenergicznych

H – LEKI HORMONALNE 
DZIAłAjąCE OgóLNIE, Z 

WyłąCZENIEM HORMONóW 
PłCIOWyCH I INSULIN

H 0 2  –  K o r t y k o s t e r o i d y 
działające ogólnie; H02A - 
Kortykosteroidy działające 
ogólnie, leki proste; H02AB 
– Glukokortykoidy

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAjąCE OgóLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie; J01D – 
Inne beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne; J01DD 
– Cefalosporyny trzeciej 
generacji

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze 
działające ogólnie; J02AC – 
Pochodne triazolu

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłyWAjąCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWy
L04/L04A – Leki hamujące układ 

odpornościowy; L04AA – 
Selektywne leki hamujące 
układ odpornościowy

M – UKłAD MIĘŚNIOWO-
SZKIELETOWY

M01 – Leki przeciwzapalne i 
p r z e c i w r e u m a t y c z n e ; 
M01A –  Nies te r ydowe 
l ek i  p r zec iwzapa lne  i 
p r z e c i w r e u m a t y c z n e ; 
M01AE – Pochodne kwasu 
propionowego

N – UKłAD NERWOWy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B 

– Inne leki przeciwbólowe i 
przeciwgorączkowe; N02BE 
– Anilidy

N 0 3 / N 0 3 A  –  L e k i 
przeciwpadaczkowe; N03AX – 
Inne leki przeciwpadaczkowe

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N 0 5 A H  –  D i a z e p i n y , 
oksazepiny, t iazepiny i 
oksepiny
N05C – Leki nasenne i 
uspokajające; N05CF – Leki 
działające podobnie jak 
benzodiazepiny

N06 – Psychoanaleptyki; N06A 
– Leki przeciwdepresyjne; 
N 0 6 A B  –  S e l e k t y w n e 
i n h i b i t o r y  z w r o t n e g o 
wychwytu serotoniny

R – UKłAD ODDECHOWy
R 0 3  –  Le k i  s t o so w a n e  w 

obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D 
-  Inne lek i  dz ia ła jące 
o g ó l n i e  s t o sow a n e  w 
obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03DC 
– Antagoniści receptorów 
leukotrienowych

R05 – Leki stosowane w kaszlu 
i przeziębieniach; R05C 
–  Le k i  w y k r z t u ś n e ,  z 
wyłączeniem preparatów 
złożonych zawierających leki 
przeciwkaszlowe; R05CB – 
Leki mukolityczne

S – NARZąDy ZMySłóW
S01 – Leki okulistyczne; S01E – Leki 

przeciw jaskrze i zwężające 
źrenicę; S01EE – Analogi 
prostaglandyn

V – PREPARATy RóżNE
V01/V01A – Alergeny; V01AA – 

Wyciągi alergenów

2011-11-23

Opracowanie: 
dr n. farm.  Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych 
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Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej 
ku czci Leopolda Skulskiego w Zamościu 

dnia 11 listopada 2011 roku

mgr farm. Ewa Dąbska  
i mgr farm. Marian Mikulski 
przedstwiciele aptekarzy

Tablica ku czci Leopolda Skulskiego 
na chwilę przed jej uroczystym od-
słonięciem.

Dr Łukasz Kot, Marzena Skulska-Lundgre, Marcin Zamoyski

Rynek w Zamościu


