




Felieton Redakcji

Głośnym echem odbił się list prezesa Na-
czelnej Rady Aptekarskiej do ministra zdrowia 
dotyczący sprzedaży leków poza aptekami. 
Niemalże natychmiast po upublicznieniu tre-
ści listu, w którym prezes NRA prosi ministra 
zdrowia „o  podjęcie  pilnych  działań  legislacyj-
nych  zmierzających  do  wyłączenia  lub  bardzo 
istotnego  ograniczenia  pozaaptecznego  obrotu 
produktami leczniczymi” odezwali się liczni ko-
mentatorzy. Część spośród nich ze zrozumie-
niem przyjęła punkt widzenia prezesa Grzego-
rza Kucharewicza. Wypowiadali się z uznaniem 
o wyłuszczonych w liście racjach. Były też, być 
może nawet częściej słyszane, głosy sprzeciwu 

wobec wystąpienia prezesa. List wywołał poruszenie, jakby ktoś wsadził kij 
w mrowisko. 

Ponieważ dyskusja toczyła się nie tylko w gronie specjalistów od farma-
koterapii, ale była i jest prowadzona na forum publicznym, także za pośred-
nictwem mediów, to oznacza, że nie każdy z  dyskutantów ma wiedzę o tym, 
że leki, które wymykają się spod kontroli farmaceutów, a tak jest w przypad-
ku leków sprzedawanych poza aptekami, stanowią nie tylko potencjalne 
zagrożenie dla zdrowia. Tego problemu nie można zbagatelizować. 

W bieżącym numerze publikujemy artykuł Grzegorza Kucharewicza 
„Niebezpieczny obrót”, który jest publicystycznym komentarzem rozwijają-
cym argumentację zawartą w liście do ministra Bartosza Arłukowicza.

Chciał, nie chciał wakacje się skończyły. Aptekarze, podobnie jak 
przedstawiciele innych zawodów powracają do swych codziennych zajęć. 
Pierwsze powakacyjne dni w aptece nie należą do najłatwiejszych. W ła-
godnym przejściu z wakacyjnego luzu do ustalonego rytmu dnia pomaga 
zawodowa rutyna. Wskazówek jak po okresie wakacyjnego luzu przejść do 
aktywności zawodowej szukajmy w dialogu „Jak zachować energię w sytu-
acjach rutynowych?”. A na osłodę pozostają wspomnienia i zdjęcia z waka-
cyjnych podróży. W numerze prezentujemy malowniczy region Badacso-
ny na Węgrzech, porównywany ze względu na swoje piękno do Toskanii. 
Podczas wakacji był tam doktor Maciej Bilek, który informuje, że „już tylko 
kilka tygodni dzieli nas od tradycyjnego winobrania! W czasie jego trwania 
ciche i spokojne dróżki pośród winnic zapełniają się kolorowymi orszaka-
mi tradycyjnie ubranych Węgrów, niosących kosze pełne dojrzałych wino-
gron. Ewentualną wizytę proszę połączyć ze wspinaczką na górę Badacsony, 
z której podziwiać można – jak głoszą miejscowi – jedną z najpiękniejszych 
panoram w Europie!”. Ech, marzenia! Jakże chciałoby się tam pojechać. Je-
żeli już w nie w tym roku, to przecież za dziesięć miesięcy rozpoczynają się 
następne wakacje. Nie jest źle.

W najbliższych dniach i tygodniach odbędą się dwie imprezy sporto-
we organizowane przez Okręgowe Izby Aptekarskie. 8 września odbędą się 
regaty na jeziorze Mamry organizowane przez Okręgową Izbę Aptekarską 
w Olsztynie mające rangę Żeglarskich Mistrzostw Polski Aptekarzy. Za-
łogi będą rywalizować w trzech wyścigach o Puchar Prezesa Naczelnej Rady 
Aptekarskiej i o Puchar Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Olsztynie 
oraz o Statuetkę „Nawigatora”, będącą trofeum ufundowanym przez redak-
cję Aptekarza Polskiego. 

7 października odbędzie się w Chorzowie „BIEG FARMACEUTÓW - Mi-
strzostwa Śląska Śląskiej Izby Aptekarskiej” organizowany przez Śląską 
Izbę Aptekarską. Dystans, który biegacze będą mieli do pokonania wynosi 
7 kilometrów, co nie jest, naszym zdaniem, wyzwaniem nie do pokonania. 
Amatorów biegania zachęcamy do uczestnictwa w tych zawodach. Bieg od-
będzie się pod hasłem - RUCH ZASTĘPUJE WIELE LEKÓW, ALE ŻADEN LEK 
NIE ZASTĄPI RUCHU. Nie da się zaprzeczyć. ■ 
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Naczelnej Rady Aptekarskiej

Od wielu lat w pismach 
kierowanych do mi-
nistra zdrowia wska-
zywałem na problem 

rozszerzania pozaaptecznego ob-
rotu lekami. W Polsce rozwinął 
się on na niespotykaną w innych 
krajach Unii Europejskiej skalę. 
Liberalne kryteria kwalifikowa-
nia leków do obrotu pozaaptecz-
nego i tendencja do jego zwięk-
szania kosztem bezpieczeństwa 
zdrowotnego Polaków wywołują 
zdecydowany sprzeciw samorzą-
du aptekarskiego, co podkreśli-
łem w piśmie do ministra zdrowia 
Bartosza Arłukowicza z 26 lipca 
2012 r. 

Nie wolno godzić się na roz-
szerzanie listy leków, które mogą 
być sprzedawane w obrocie po-
zaaptecznym i punktach aptecz-
nych. Co więcej – my, aptekarze, 
uważamy, że trzeba tę listę rady-
kalnie ograniczyć. Obecnie leki, 
w tym przeciwbólowe, dostępne 
są dosłownie wszędzie - w skle-
pach spożywczych, kioskach, na 

stacjach benzynowych. Tymcza-
sem obrót pozaapteczny lekami 
w najbardziej rozwiniętych kra-
jach Unii Europejskiej praktycznie 
nie istnieje (wyjątkiem jest Wiel-
ka Brytania). Polityków i urzęd-
ników odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo polskich pacjentów 
nie niepokoi, że do szpitali tra-
fia coraz więcej osób, których 
choroby mają związek z naduży-
waniem leków, zwłaszcza prze-
ciwbólowych. Nie interesują ich 
społeczne koszty tego zjawiska 
ani wzrost wydatków na leczenie 
tych pacjentów. Lekceważą prob-
lem faktycznego braku kontroli 
nad lekami w placówkach obro-
tu pozaaptecznego. Ignorują fakt, 
że ograniczone możliwości spra-
wowania nadzoru nad tym obro-
tem sprzyjają wprowadzaniu na 
rynek leków sfałszowanych. Nie 
dociera do nich argument pod-
noszony przez samorząd apte-
karski, że w sklepach i kioskach 
leki niejednokrotnie przechowy-
wane są w niewłaściwych warun-
kach, toteż często nie spełniają 

one wymagań dotyczących jako-
ści i bezpieczeństwa. Urzędnicy 
państwowi nie chcą też podzielić 
obaw farmaceutów, którzy wska-
zują, że w placówkach obrotu po-
zaaptecznego produkty lecznicze 
sprzedają osoby niemające kwali-
fikacji do informowania o lekach, 
w tym o działaniach niepożąda-
nych i możliwych interakcjach le-
kowych.

Nie ulega wątpliwości, że 
apteka ogólnodostępna jest tym 
miejscem, które gwarantuje za-
równo właściwe warunki prze-
chowywania leków, jak i profe-
sjonalną opiekę nad pacjentem. 
W tej sytuacji rozszerzanie listy 
leków dopuszczonych do obro-
tu pozaaptecznego i w punktach 
aptecznych stwarza realne zagro-
żenie dla zdrowia publicznego. 
Problem nabiera jeszcze więk-
szej doniosłości, jeśli uwzględni 
się, że obowiązujące rozporzą-
dzenia ministra zdrowia obniża-
ją wymagania dotyczące kwalifi-
kacji osób wydających leki w pla-
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cówkach obrotu pozaapteczne-
go, a ponadto zrównują niemal-
że – jeśli chodzi o zakres produk-
tów będących przedmiotem tego 
obrotu – apteki ogólnodostępne 
z punktami aptecznymi. Poza tym 
apteki muszą spełniać znacznie 
bardziej rygorystyczne wymaga-
nia odnoszące się do warunków 
lokalowych, co ma istotny wpływ 
na koszty działalności.

Trudno zrozumieć, dlacze-
go politycy dążą do osłabienia 
znaczenia aptek ogólnodostęp-
nych i kierują coraz więcej leków 
do punktów aptecznych i niekon-
trolowanego praktycznie obrotu 
pozaaptecznego. Pod tym wzglę-
dem Polska wyróżnia się nega-
tywnie na tle innych krajów Unii 
Europejskiej. Traci na tym pol-
ski pacjent. Zagrożone jest jego 
zdrowie, a niekiedy nawet życie. 
Zagrożone jest też polskie apte-
karstwo. Sytuacja finansowa wie-
lu aptek, zwłaszcza małych i śred-
nich, należących do indywidual-
nych farmaceutów, jest drama-

tyczna. To między innymi konse-
kwencje wieloletnich zaniedbań 
i niechęci polityków do uporząd-
kowania rynku farmaceutyczne-
go. Niestety, polscy farmaceuci 
utracili zasadę „apteka dla apte-
karza”. Nie udało się jej jeszcze, 
mimo starań samorządu apte-
karskiego, ponownie wprowadzić 
do polskiego prawa farmaceu-
tycznego. Do naszego porząd-
ku prawnego nie wprowadzono 
również kryteriów demograficz-
nych i geograficznych przy wy-
dawaniu zezwoleń na otwieranie 
nowych aptek, a więc rozwiązań 
od dawna funkcjonujących w kra-
jach członkowskich Unii Europej-
skiej. Ponadto stale naruszane są 
przepisy ustawy Prawo farmaceu-
tyczne dotyczące zakazu rekla-
my aptek, a uprawnieni urzędni-
cy państwowi nie egzekwują ich 
przestrzegania. To ewidentnie 
świadczy o słabości instytucji na-
szego państwa.

W najlepiej rozumianym 
interesie polskiego społeczeń-

stwa jest zdecydowane ograni-
czenie listy leków, które mogą 
być sprzedawane w obrocie po-
zaaptecznym i punktach aptecz-
nych. Wynika to z dotychczaso-
wych doświadczeń. Podkreśliłem 
to w piśmie do ministra zdrowia 
z 26 lipca 2012 r. Wniosłem w nim 
o pilne znowelizowanie rozpo-
rządzenia ministra zdrowia z 2 
lutego 2009 r. w sprawie kryte-
riów klasyfikacji produktów lecz-
niczych, które mogą być dopusz-
czone do obrotu w placówkach 
obrotu pozaaptecznego i punk-
tach aptecznych. Samorząd ap-
tekarski uważa, że kryteria klasy-
fikacji tych produktów do wspo-
mnianego wyżej obrotu powinny 
być zaostrzone. Wskazałem też 
na konieczność znowelizowania 
rozporządzenia ministra zdrowia 
z 2 lutego 2009 r. w sprawie kwa-
lifikacji osób wydających produk-
ty lecznicze w placówkach obrotu 
pozaaptecznego, a także wymo-
gów, jakim powinien odpowiadać 
lokal i wyposażenie tych placó-
wek oraz punktów aptecznych. ■
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kilku tysięcy Daltonów [1]. Oso-
cze w organizmie odpowiedzial-
ne jest za utrzymanie na stałym 
poziomie pH, temperatury, skła-
du chemicznego, ciśnienia osmo-
tycznego, stabilności koloidów 
i zawiesin komórek krwi, lepkości 
oraz napięcia powierzchniowego. 
Jest również podstawową drogą 
do wymiany składników tkanko-
wych takich jak hormony, wita-
miny, aminokwasy, końcowe pro-
dukty przemiany materii, elek-
trolity, woda i enzymy. W osoczu 
znajdują się czynniki odpowiada-
jące za jego płynność, jak rów-
nież immunoglobuliny chroniące 
ustrój przed drobnoustrojami [2].

Osocze pozbawione ele-
mentów morfotycznych może być 
stosowane jako samodzielny pro-
dukt leczniczy (osocze terapeu-
tyczne) lub stanowić surowiec do 
otrzymywania produktów krwio-
pochodnych. Głównymi białka-
mi wykorzystywanymi do pro-
dukcji leków są albuminy i immu-
noglobuliny, stanowiące ok. 80% 
wszystkich białek osocza. Innymi 

Frakcjonowanie 
osocza 

Osocze krwi

Osocze krwi to jej płynny 
składnik, w którym są zawieszone 
elementy morfotyczne. Osocze 
stanowi od 55% do 60% obję-
tości krwi krążącej. Ludzkie oso-
cze reprezentuje unikatowy kom-
pleks biologicznego materiału 
zawierający ponad 200 bioche-
micznych składników, z których 
nie wszystkie zostały do końca 
poznane. Wśród nich znajdują się 
ważne glikoproteiny i białka, takie 
jak albuminy, różne klasy immu-
noglobulin, czynniki krzepnięcia, 
antykoagulanty, inhibitory pro-
teaz i czynniki wzrostu. Skład ja-
kościowy i ilościowy poszczegól-
nych składników osocza pokazuje 
tabela 1. Różne składniki wystę-
pują w różnych zakresach stężeń, 
od ok. 40 g/l dla albumin do zale-
dwie 1 pg/l dla czynnika wzrostu. 
Podobnie jest w przypadku mas 
molekularnych białek osocza, ich 
waga waha się od kilku milionów 
Daltonów dla kompleksu czyn-
nika von Willebranda do jedynie 

ważnymi terapeutycznie skład-
nikami osocza wykorzystywany-
mi w produkcji farmaceutycznej 
są czynnik krzepnięcia VIII, anty-
trombina III oraz α1-antytrypsyna 
[3].

Preparaty krwiopochodne 
w Polsce

W 1935 r. powstał przy 
Szpitalu Polskiego Czerwone-
go Krzyża w Warszawie pierw-
szy ośrodek zajmujący się krwio-
lecznictwem w Polsce. W 1945 r. 
w Łodzi została założona pierw-
sza w kraju stacja przetacza-
nia krwi. Początek Honorowego 
Krwiodawstwa w Polsce datowa-
ny jest na rok 1958 [4]. Od tego 
czasu Polska posiada cenny suro-
wiec - krew od dawców. Osocze 
przeznaczone do frakcjonowa-
nia pochodzi od około 10 tysię-
cy zdrowych dawców krwi, u któ-
rych nie stwierdzono obecności 
antygenu HBs, przeciwciał anty-
-HIV-1/2 i anty-HCV [5]. Osocze 
pozyskiwane jest poprzez wiro-
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wanie krwi pełnej lub w procesie 
plazmaferezy [3]. Osocze i pule 
osocza z którego są otrzymywa-
ne produkty lecznicze, a także 
leki gotowe muszą bezwzględ-
nie odpowiadać wymaganiom 
WHO oraz europejskim i polskim 
przepisom z tego zakresu [6,7,8]. 
Przestrzeganie stosowania prze-
pisów jest regularnie weryfikowa-
ne przez inspektorów podlega-
jących Głównemu Inspektorowi 
Farmaceutycznemu w Warszawie.

W 1993 r. w myśl zaleceń 
Rady Europy Polska rozpoczęła 
realizację programu samowystar-
czalności w zakresie zaopatrze-
nia w produkty krwiopochodne. 
W 1994 r. po raz pierwszy w Mi-
nisterstwie Zdrowia powstał pro-
jekt wybudowania w Polsce fa-
bryki frakcjonującej osocze [9]. 
Niestety do dnia dzisiejszego nie 
doszło do jej uruchomienia. 

W grudniu 2010 r. Mi-
nisterstwo Zdrowia ponownie 
ogłosiło konkurs na budowę fa-
bryki osocza na terytorium Pol-
ski. Zgodnie z warunkami kon-
kursu, inwestorzy musieli posia-
dać zabezpieczone środki na ca-
łość inwestycji - budowę fabry-
ki i uruchomienie produkcji. Po-
nadto powinni określić wielkość 
przerobu osocza w litrach oraz 
harmonogram jego osiągnięcia 
w oparciu o osocze pochodzą-
ce od polskich dawców. Inwestor 
miał także zobowiązać się do za-
kupu min. 120 tys. litrów osocza 
rocznie od Regionalnych Centrów 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 
[10]. Resort zdrowia ogłosił, że 
do rozmów w sprawie budowy 
i uruchomienia fabryki frakcjono-
wania osocza przystąpiło konsor-
cjum Octapharma AG [11]. Fabry-
ka osocza ma powstać do końca 
2015 roku i umożliwić produkcję 
leków krwiopochodnych. Z pol-
skiego osocza mają być wytwa-

takich jak wolne kwasy tłuszczo-
we, wapń, niektóre hormony ste-
roidowe, bilirubina, a także część 
tryptofanu [2]. Albumina jest 
wytwarzana w postaci roztwo-
ru o stężeniu 5%, gdzie jako roz-
puszczalnik stosowane są różne 
substancje między innymi izoto-
niczny roztwór NaCl, 5% roztwór 
glukozy, płyn wieloelektrolitowy 
i płyn Singera oraz jako 20% roz-
twór rozpuszczony w wodzie do 
wstrzykiwań. 
 Istotną rolę terapeutyczną 
pełnią uzyskiwane z fizjologicz-
nego osocza czynniki krzepnięcia, 
które są białkami niezbędnymi 
do prawidłowego przebiegu ka-
skady wykrzepiania krwi, między 
innymi czynniki VIII czy IX. Prepa-
raty zawierające czynnik VIII sto-
sowane są u chorych na hemofi-
lię A lub z nabytym niedoborem 
czynnika VIII. Zastosowanie tego 
preparatu ma na celu podwyż-
szenie aktywności prokoagulacyj-
nej czynnika VIII w osoczu. Z ko-
lei podawanie koncentratu czyn-
nika IX powoduje podwyższenie 
aktywności czynnika IX w osoczu, 
co czasowo koryguje zaburzenia 
krzepnięcia u chorych. Preparaty 
zawierające ten czynnik podawa-
ne są chorym na hemofilię typu 
B (choroba Christmasa). Dostęp-
ne są także preparaty zawierają-
ce mieszaninę czynników krzep-
nięcia, mianowicie: protrombinę 
(czynnik II), prokonwertynę (czyn-
nik VII), czynnik przeciwhemofilo-
wy B (czynniki IX), czynnik Stuarta 
(czynnik X). Stosowane są w za-
pobieganiu i leczeniu krwawień, 
jak również podczas przygotowa-
nia do operacji chirurgicznej cho-
rych z niedoborami czynników 
krzepnięcia.

Kolejnym wykorzystywanym 
szeroko składnikiem osocza jest 
fibrynogen. Preparaty fibrynoge-
nu stosowane są w krwawieniach 

rzane produkty lecznicze: czynnik 
VIII, czynnik IX, czynnik VIII za-
wierający czynnik von Willebran-
da, albumina, immunoglobuli-
na i kompleks zespołu czynników 
protrombiny [10].

W Polsce uzyskuje się ok. 
250 tys. litrów osocza rocznie 
(ok. 97 proc pochodzi z krwi peł-
nej), z czego do celów klinicznych 
(osocze terapeutyczne) zużywa 
się ok. 30 proc. osocza pocho-
dzącego od honorowych daw-
ców. Pozostała nadwyżka – ok. 
70 proc. (ok. 180 tys. litrów rocz-
nie) powinna zostać przeznaczo-
na do przetwarzania w leki, m.in. 
na hemofilię. Obecnie nadwyżka 
osocza jest sprzedawana firmom, 
które wywożą ją do innych krajów 
[12, 13].

Preparaty krwiopochodne 
wykorzystywane w lecznictwie

Obecnie w lecznictwie 
wykorzystywanych jest ponad 
30 różnych rodzajów produktów 
krwiopochodnych [1]. W tabeli 2 
został zamieszczony spis produk-
tów krwiopochodnych aktualnie 
produkowanych na świecie i ich 
główne zastosowania. Progno-
zowany jest wzrost zastosowa-
nia tego typu leków szczególnie 
w krajach rozwiniętych, zawłasz-
cza zapotrzebowanie na poliwa-
lentną immunoglobulinę do po-
dania dożylnego (IVIG) [14]. Pre-
paraty IVIG posiadają w swym 
składzie biologicznie aktywne 
cząsteczki gammaglobulin, dzię-
ki czemu są stosowane w profi-
laktyce i terapii zakażeń bakteryj-
nych i wirusowych [15,16]. 

Głównym białkiem osocza 
ludzkiego jest albumina, która 
w 80% odpowiada za utrzyma-
nie prawidłowego ciśnienia on-
kotycznego. Bierze udział w wią-
zaniu różnego rodzaju ligandów ►
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i w zabiegach chirurgicznych 
u pacjentów z wrodzoną afibry-
nogenemią lub dysfibrynogene-
mią, rzadziej natomiast w naby-
tych zespołach odwłóknienia i fi-
brynolizy. Stosuje się stężone pre-
paraty fibrynogenu oraz kriopre-
cypitat za pomocą których stę-
żenie fibrynogenu zostaje zwięk-
szone do 2 – 4 g/l [17]. Fibryno-
gen jest także składnikiem pre-
paratu złożonego. Jest to zestaw 

4 fiolek zawierających różne sub-
stancje: 1-fibrynogen, 2-aproty-
ninę, 3-trombinę, 4-chlorek wap-
nia [17]. Po połączeniu składni-
ków zgodnie z instrukcją produ-
centa powstaje klej tkankowy. 
Jego zastosowanie obejmuje le-
czenie wspomagające w przy-
padku niedającego się opanować 
krwawienia z niewielkich naczyń 
tętniczych i żylnych. Jest szcze-
gólnie pomocny w krwawieniach 

powierzchniowych, do klejenia 
i opatrywania ran, wzmacniania 
szwów oraz uszczelniania jam 
ciała i przestrzeni podpajęczy-
nówkowej [16].

Szeroko stosowane w lecz-
nictwie są także produkty zawie-
rające wysokie miano immuno-
globulin specyficznych (patrz ta-
bela 2), dostępne na rynku pol-
skim zarówno w formie dożylnej 
jak i domięśniowej.

Ważniejsze białka osocza Daltony mg/l

Albumina 68 000 40 000 
IgG 150 000 12 000 
Inhibitory proteaz

Alfa 2 makroglobulina 815 000 2 600 
Alfa 1 antytrypsyna 52 000 1 500 
Inhibitor C1 104 000 170 
Antytrombina III 58 000 100
Kofaktor heparyny II 65 000 100
Antyplazmina 69 000 70
Proteazy neksyny 1 44 000 <1

Białka fibrynolityczne
Plasminogen 92 000 200
Glikoproteiny bogate 

w histydynę
75 000 100

Aktywator plasminogenu (typ 
urokinazy)

5 0,02

Czynniki krzepnięcia i białka 
antykoagulacyjne

Fibrynogen 340 000 3 000 
Fibronektyna 250 000 300
Protrombina 72 000 150
Czynnik XIII 320 000 30
Białko S 69 000 29
Czynnik von Willebranda 
(monomer)

220 000 10

Czynnik X 59 000 10
Czynnik V 286 000 7
Czynnik XI 80 000 5
Czynnik IX 57 000 5
Białko C 57 000 4
Czynnik VII 50 000 0,5
Czynnik VIII 330 000 0,3

Cytokiny
G-CSF 20 000 <30 pg/ml
Erytropoetyna 34 000 0,3 ng/ml

Tabela 1. Charakterystyka białek osocza, skład jakościowy, ilościowy i wielkość cząstek [1].

►
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Metody 
frakcjonowania osocza

W latach 40-tych XX wieku 
po raz pierwszy uzyskano oczysz-
czony preparat ludzkich immu-
noglobulin i albuminy meto-
dą frakcjonowania białek osocza 
w niskiej temperaturze, przy uży-
ciu etanolu wg Cohna [18]. Me-
toda ta została opracowana przez 
Cohna i jego współpracowni-
ków na uniwersytecie w Harwar-
dzie w celu otrzymywania głów-
nie albuminy. Jednakże meto-
da ta wraz z rozwojem technolo-
gii oraz usprawnieniem procesu 
pozwoliła na uzyskiwanie szere-
gu innych przydatnych w medy-
cynie produktów. Obecnie frak-
cjonowanie wg Cohna z później-
szymi modyfikacjami jest pod-
stawową metodą stosowaną do 
wytwarzania produktów krwio-
pochodnych. Ciągły rozwój tech-
nologii w dziedzinie oczyszczania 
białek osocza, a szczególnie zaś 
rozwój chromatografii w ostat-
nich latach umożliwił otrzymy-
wanie produktów o zwiększonej 
czystości i jakości. Do tego cza-
su z 1 litra osocza otrzymywano 
2,7g – 3,2g IgG, zaś wprowadze-
nie głębokiej filtracji i oczyszcza-
nia chromatograficznego popra-
wiły wydajność do 3,5g – 4,5g z 1 
litra osocza [19]. Część producen-
tów wprowadza metody przetwa-
rzania chromatograficznego do 
standardowej produkcji. Dodat-
kowo prowadzone są nieustanne 
badania nad możliwościami za-
stosowania preparatów krwiopo-
chodnych w schorzeniach leczo-
nych dotąd tradycyjnymi lekami.

Niestety nowe technolo-
gie są bardzo drogie, a co za tym 
idzie ceny leków również są wy-
sokie. Może to doprowadzić do 
sytuacji, że w krajach rozwijają-

cych się lub uboższych lekarstwa 
tego typu będą niedostępne dla 
pacjentów ze względów ekono-
micznych. Dlatego ważnym jest, 
aby udoskonalać dotychczasowe 
tradycyjne, tańsze metody pro-
dukcyjne, dzięki którym biedniej-
sze kraje będą mogły zapewnić 
sobie samowystarczalność [19-
21]. 

Metoda Cohna

Ta wieloetapowa metoda 
polega na strącaniu na zimno po-
szczególnych białkowych skład-
ników osocza poprzez zmianę 
stężenia etanolu, siły jonowej, pH 
i temperatury wykorzystując ich 
punkty izoelektryczne. Metoda 
wg Cohna składa się z następu-
jących etapów dokładnie opisa-
nych w literaturze [18, 21, 22]:

Etap I – Otrzymywanie osadu I

Osocze do frakcjonowa-
nia schładza się do temperatury 
0°C nie dopuszczając do zamar-
znięcia poprzez ciągłe mieszanie. 
Następnie wkrapla się 53% etanol 
schłodzonego do -5°C oraz mie-
szaninę etanolu i octanu sodu. 
Podczas wkraplania kontroluje 
się temperaturę mieszaniny, któ-
ra ma się utrzymywać na pozio-
me od -3 do -2,5°C. pH miesza-
niny powinno wynosić 7,2; siła 
jonowa 0,14; stężenie alkoho-
lu 8%. Strącony osad odwirowu-
je się w schłodzonej wirówce. Po-
zostały nadsącz I poddaje się dal-
szemu frakcjonowaniu. Głównym 
składnikiem osadu jest fibryno-
gen. Osad rozpuszcza się w bu-
forze cytrynianowym o pH=6,1 
i sile jonowej 0,3, a następnie ste-
rylizuje i poddaje procesowi lio-
filizacji. Liofilizat przechowuje się 
w temperaturze do 2 do 8°C.

Etap II 
– Otrzymywanie osadu II+III

Nadsącz I schładza się do 
temperatury -5°C ciągle miesza-
jąc, następnie wkrapla się (przez 
5 godzin) schłodzoną do tempe-
ratury -5°C mieszaninę zawierają-
cą 53% etanolu, 10M kwasu octo-
wego, 4M octanu sodu i 95% eta-
nolu. Siła jonowa powinna wyno-
sić 0,09, pH=6,9, a temperatura 
mieszaniny -5°C. Strącony osad 
odwirowuje się w schłodzonej wi-
rówce. Pozostały nadsącz II+III 
poddaje się kolejnemu etapo-
wi frakcjonowania. Osad oczysz-
cza się w celu oddzielenia gam-
maglobuliny, izoaglutyniny, pro-
trombiny, plazminogenu i lipo-
protein. 

Etap III 
– Otrzymywanie osadu IV-1

Do nadsączu II+III doda-
je się wody destylowanej utrzy-
mując temperaturę na pozio-
mie -5°C. Buforem octanowym 
z wodą doprowadza się miesza-
ninę do pH=5,2. Stężenie eta-
nolu wynosi 18%, a siła jonowa 
0,09. Mieszaninę miesza się przez 
1 godzinę i pozostawia na 6 go-
dzin w temperaturze -5°C do wy-
trącenia osadu. Strącony osad 
odwirowuje się w schłodzonej 
wirówce. Pozostały nadsącz IV-1 
poddaje się kolejnemu etapowi 
frakcjonowania. Osad zawierający 
głównie alfa globuliny i lipopro-
teiny rozpuszcza się w 4 objętoś-
ciach wody i liofilizuje.

Etap IV 
– Otrzymywanie osadu IV-4

Do nadsączu IV-1 dodaje 
się wodnego roztworu zawiera-
jącego wodorowęglan sodu, 4M ►
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octan sodu. Bufor ten wkrapla się 
przez około 30 minut utrzymując 
temperaturę na poziomie -5°C, 
następnie wkrapla się 95% eta-
nolu schłodzonego do -5°C. Stę-
żenie alkoholu w nadsączu wzra-
sta do 40%, siła jonowa utrzymu-
je się na poziomie 0,09. Strącony 
osad odwirowuje się w schłodzo-
nej wirówce, pozostały nadsącz 
IV-4 poddaje się kolejnemu eta-
powi frakcjonowania. Osad zwie-
ra alfa i beta globuliny, niewielką 
ilość albuminy oraz esterazę i hy-
pertensynogen.

Etap V 
– Otrzymywanie osadu V

Nadsącz IV-4 filtruje się 
w celu oddzielenia nierozpusz-
czalnych zanieczyszczeń. Następ-
nie do nadsączu przez 2 godzi-
ny dodaje się roztworu o skła-
dzie: 10M kwasu octowego, 4M 
octanu sodu, 95% etanolu i wody. 
Temperatura mieszaniny powin-
na być utrzymywana na pozio-
mie -5°C, pH nadsączu obniża się 
do wartości 4,8, stężenie etano-
lu wynosi 40% a siła jonowa nie 
przekracza 0,11. Mieszaninę od-
stawia się na 3 godziny w tempe-
raturze -6°C do wytrącenia osa-
du. Strącony osad odwirowuje się 
w temperaturze -5°C. Głównym 
składnikiem osadu jest albumina 
z dodatkiem niewielkiej ilości alfa 
i beta globulin. Osad V poddaje 
się następnie oczyszczaniu w celu 
otrzymania czystej albuminy.

Do oczyszczenia osadu 
II+III z pozostałych składników 
osocza w celu uzyskania czystej 
gammaglobuliny stosuje się me-
todę Oncley`a. [23]. Metoda ta 
składa się z następujących eta-
pów:
Etap I – Otrzymanie osadu II+III 
w. Osad II+III zawiesza się w zim-

nej wodzie zawierającej skruszony 
lód. Do powstałej zawiesiny do-
daje się wody z dodatkiem 0,5M 
roztworu wodorofosforanu sodu. 
Zawiesinę miesza się w tempe-
raturze 0°C aż do rozpuszcze-
nia osadu i powstania klarowne-
go roztworu. Powstały roztwór 
rozcieńcza się wodą o tempera-
turze bliskiej 0°C i miesza przez 
kolejne 30-60 minut, pH powin-
no wynosić 7,2 ± 0,2. W następ-
nym etapie dodaje się 53,3% eta-
nolu schłodzonego do -5°C w ten 
sposób uzyskuje się stężenie 20% 
etanolu. Całość miesza się jesz-
cze przez kilka godzin i odwi-
rowuje w schłodzonej wirówce. 
Otrzymany osad II+IIIw poddaje 
się kolejnemu etapowi frakcjono-
wania.

Etap II – Otrzymywanie nadsą-
czu III. Osad II+IIIw zawiesza się 
w zimnej wodzie zawierającej 
skruszony lód. Do powstałej za-
wiesiny dodaje się wody z dodat-
kiem 0,35M octanu sodu. Następ-
nie doprowadza się pH do war-
tości 5,2 ± 0,1 za pomocą bufo-
ru octanowego. Całość miesza się 
kilka godzin dodając schłodzo-
nej wody i 53,3% etanolu, uzy-
skując stężenie etanolu na pozio-
mie 17%. Temperaturę miesza-
niny obniża się do -6°C i wiruje. 
Uzyskany osad zawiera głównie 
izoglutyniny, plazminogen i pro-
trombinę. Nadsącz III poddaje się 
dalszemu frakcjonowaniu.

Etap III – Otrzymywanie osadu 
II. Siłę jonową nadsączu dopro-
wadza się do 0,05 poprzez doda-
nie 50mmol chlorku sodu na każ-
dy kilogram osadu. Stężenie alko-
holu pozostaje na poziomie 17%, 
pH=5,2 mieszaninę schładza się 
do -6°C i wiruje. Otrzymany osad 
zwiera gammaglobulinę. Metoda 
oczyszczania osadu II+III zgodnie 

ze schematem Oncley`a pozwo-
liła na otrzymanie gamma glo-
buliny o dużej czystości, jednak-
że wydajność tej metody okaza-
ła się być nie dość wysoka. Jed-
ną z przyczyn może być trudność 
z utrzymaniem temperatur poni-
żej zera w czasie przeprowadza-
nia całego procesu [19]. Podda-
jąc osady II+III wysokosprawne-
mu oczyszczaniu poprzez chro-
matografię powinowactwa moż-
liwe byłoby uzyskanie podobnej 
ilości gammaglobuliny.

Od kilku lat wprowadza-
ne są do oczyszczania białek 
w frakcjonowaniu osocza tech-
niki chromatograficzne. Chro-
matografia jonowymienna po-
zwala na oddzielenie cząsteczek 
białek dzięki wykorzystaniu wie-
dzy na temat ładunku zgroma-
dzonego na cząsteczce. Fazę 
stacjonarną w tej metodzie sta-
nowi wymiennik jonowy anio-
nit lub kationit, do często sto-
sowanych należą: DEAE Sepha-
dex A50, DEAE-Toyopearl, QAE, 
CM Sepharose. Technika ta sto-
sowana jest do otrzymywania: 
większości czynników krzepnię-
cia, inhibitorów proteaz, a tak-
że antykoagulantów. Cząstecz-
ki związane z fazą stacjonarną 
wymywa się poprzez zmianę pH 
eluentu lub zmianę stężenia soli 
[19,24,25]. Z kolei chromatografia 
powinowactwa to rodzaj chroma-
tografii adsorpcyjnej. W tej tech-
nice wykorzystuje się powinowa-
ctwo białka do ligandu, Wyko-
rzystywane w tym celu są: ujem-
nie naładowana heparyna, żela-
tyna, lizyna oraz immobilizowa-
ne jony miedzi w żelu Sepharo-
se Fast Flow. Cząsteczki wymywa 
się poprzez zmianę stężenia soli 
w eluencie. Ten typ chromatogra-
fii wykorzystywany jest do otrzy-
mywania: antytrombiny, czynnika 

►
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Tabela 2. Zastosowanie kliniczne produktów krwiopochodnych [1].

Produkt Główne wskazanie
Albumina 
Albuminy surowicy ludzkiej Białko i zwiększanie objętości osocza
Frakcja białek osoczaa Zwiększanie objętości osocza

Czynniki krzepnięciab Zaburzenia krwiotoczne
Czynnik VIII Hemofilia A
Kompleks czynnika IX (PCC/PPSB) Hemofilia B; hemofilia A z inhibitorami; złożona choroba wątroby
Czynnik IX Hemofilia B
Czynnik VII Niedobór czynnika VII
Czynnik von Willebranda Niedobór czynnika von Willebranda
Czynnik XI Hemofilia C
Fibrynogen Niedobór fibrynogenu
Czynnik XIII Niedobór czynnika XIII
Aktywator czynnik VII (FVIIa); aktywator PCC Hemofilia z inhibitorami

Inhibitory proteaz
Alfa 1 antytrypsyna Rozedma płuc; mukowiscydoza
Inhibitor C1 Obrzęk naczynioruchowy
Antytrombina III Niedobór antytrombiny III - zakrzepica

Antykoagulanty
Białko C Niedobór białka C - zakrzepica
(Aktywator białka C) (Stany zakrzepowe)
(Białko S) (Niedobór białka S)

Klej fibrynowy Miejscowy czynnik hemostatyczny/gojący/uszczelniający (dodatek 
chirurgiczny)

Domięśniowe immunoglobuliny G
Normalna (poliwalentna) Profilaktyka zapalenia wątroby typu A, różyczka i inne infekcje
Anty-HBV Profilaktyka zapalenia wątroby typu B
Anty-tężcowe Leczenie lub profilaktyka tężca
Anty-rho(D) Profilaktyka choroby hemolitycznej noworodków
Anty-HAV Profilaktyka zapalenia wątroby typu A
Anty-wścieklizny Profilaktyka wścieklizny
Anty-VZV Profilaktyka ospy wietrznej
Anty-krztuścowe Profilaktyka krztuścowa

Dożylne immunoglobuliny Gc

Normalna (poliwalentna Stany niedoboru immunologicznego – choroby immunologiczne
Anty-CMV (cytomegalowirusowi) Profilaktyka cytomegalii (np. transplantacja szpiku)
Anty-HBs Profilaktyka zapalenia wątroby typu B (np. transplantacja wątroby)
Anty-rho(D) Profilaktyka choroby hemolitycznej noworodków

Dożylne immunoglobuliny M Szok septyczny; wiązanie endotoksyn

Immunoglobulina A (doustne) Rotawirusowe zakażenie przewodu pokarmowego noworodków 
a produkt podobny do albumin, ale o niższym poziomie czystości.
b główne użycie w terapii substytucyjnej do przywrócenia normalnego stężenia czynników krzepnięcia i zatrzymania objawów 

u pacjentów.
c inne produkty hyperimmunologiczne są w trakcie badań. ►
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von Willebranda, plazminogenu 
i czynnika IX [19,26-28]. Kolejną 
wykorzystywaną techniką jest im-
munopowinnowactwo. Opiera się 
ona na wykorzystaniu przeciwciał 
monoklonalnych, skierowanych 
przeciwko konkretnemu białku, 
które ma zostać oddzielone. Wy-
płukiwanie cząsteczek przyłączo-
nych do przeciwciał zachodzi po-
przez zmianę stężenia soli w elu-
encie. Metoda ta znalazła zasto-
sowanie w pozyskiwaniu czynni-
ka VIII, czynnika IX oraz białka C 
[19]. 

Podczas frakcjonowania oso-
cza niezwykle ważne jest, aby cały 
proces był prowadzony pod ści-
słymi restrykcjami narzuconymi 
przez przepisy dobrej praktyki 
wytwarzania (GMP) oraz aby było 
zapewnione bezpieczeństwo wi-
rusologiczne zabezpieczone tech-
nicznie stosowaniem odpowied-
nich metod dezaktywacji wirusów. 
Od 2008 r., który zakończył okres 
przejściowy dla produktów krwio-
pochodnych pod względem do-
stosowania produkcji do przepi-
sów prawa unijnego nie ma moż-
liwości wprowadzenia na rynek 
Polski produktu tego typu bez za-
stosowania podczas wytwarzania 
zwalidowanej metody inaktywu-
jącej wirusy. Każdy etap produk-
cji podlega ścisłej kontroli jakości. 
Dodatkowym, ważnym elemen-
tem zapewnienia wysokiej jakości 
i bezpieczeństwa tych produktów 
dla pacjenta jest stosowanie kon-
troli wstępnej i seryjnej w nieza-
leżnym od producenta, akredyto-
wanym laboratorium. ■

dr Monika Elżbieta Jach
Katedra Biologii Molekularnej 

Instytutu Biotechnologii
Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawła II

Piśmiennictwo.
1. Plasma fractionation programmes for 

developing countries. Technical aspects 
and infrastructural requirements. WHO 
Regional Publications, 1999

2. Pawelski S. Diagnostyka laboratoryjna 
w hematologii. PZWL Warszawa 1983 

3. Łysakowski K. Leki z osocza – problemy 
wytwarzania. Przemysł farmaceutyczny 
nr 4/2011

4. www.pck.org.pl
5. Bucholc B. Immunoglobuliny i zasady 

profilaktyki czynno-biernej. Przegl Epi-
demiol 57: 391-397, 2003

6. Farmakopeia Europejska wyd. 7.0, 2010
7. Requirements for collection, process-

ing and quality control of blood, blood 
components and plasma derivatives 
(Requirement for Biological Substanc-
es No 27, revised 1992). In: WHO Expert 
Committee on Biological Standariza-
tion, Forty-three report. Geneva, WHO, 
1994, Annex 2 (WHO Technical Report 
Series, No 840)

8. Sabliński J, Łętowska M. Krwiodawstwo, 
zbiór przepisów dla placówek służ-
by krwi. PZWL i Instytut Hematologii 
i Transfuzjologii, Warszawa, 1996

9. Lisowska B. Bioton chce zostać frakcjo-
natorem osocza. Puls medycyny 1(144), 
Warszawa 2007

10. MZ: w Polsce powstanie fabryka oso-
cza. Jardan Pismo. Polish News No.270, 
14.02.2012

11. Komunikat MZ w sprawie fabryki prze-
twarzania osocza z dn. 13.02.2012, 
www.mz.gov.pl

12. Lisowska B. Frakcjonowanie osocza: 
przetarg nadal nierozstrzygnięty. Puls 
medycyny 12(135), Warszawa 2006

13. Komunikat MZ Podpisano umowę 
o sprzedaży nadwyżek osocza pomię-
dzy Regionalnymi Centrami Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa a CSL Plasma 
GmbH z dn. 8.12.2010

14. Farrugia A., Robert P. Plasma protein 
therapies: current and future perspec-
tives. Best Practice & Research Clinical 
Haematology, Vol.19, No. I, 243-258, 
2006

15. Błaszczyk M. Wlewy dożylne immuno-
globin G (IVIG) w leczeniu dermato-
logicznym. Przegląd dermatologiczny 
6/91, 455-464, 2004 

16. www.pharmindex.pl/baza
17. Kostowski W. Farmakologia. PZWL, War-

szawa 2001

18. Cohn E.J., Strong L.E., Hughes Jr W.L., 
Mulford D.J., Ashworth J.N., Melin M. & 
Taylor HL. Preparation and properties of 
serum and plasma proteins. IV. A system 
for the separation into fractions of the 
protein and lipoprotein components of 
biological tissues and fluids. Journal of 
the American Chemical Society 68: 459-
475, 1946

19. Burnouf T. Modern Plasma Fraction-
ation. Transfusion Medicine Reviews. 
Vol.21, No. 2: 101-117, 2007

20. Berger M. A History of Immune Glob-
ulin Therapy, from the Harvard Crash 
Program to Monoclonal Antibodies. 
Current Allergy and Asthma Reports 2: 
368–378, 2002

21. Creager A. N. H. What Blood Told 
Dr Cohn: World War II, Plasma Frac-
tionation, and the Growth of Human 
Blood Research. Stud. Hist. Phil. Biol. & 
Biomed. Sci., Vol. 30, No. 3, 377–405, 
1999

22. Cohn E.J., Gurd F.R.N., Surgenor D.M., 
Barnes B.A., Brown R.K., Deronaux G., 
Gillespie J.M., Kahnt F.W., Lever W.F., Liu 
C.H., Mittelman D., Mouton R.F., Schmid 
K., Uroma E. A system for the prepa-
ration of the components of human 
blood: quantitative procedures for the 
separation of the protein components 
of human plasma. Journal of the Ameri-
can Chemical Society 72: 465-474, 1950

23. Neurath H., Bailey K. The proteins: 
chemistry, biological activity and meth-
ods. Academic Press, New York 1953

24. Burnouf T., Burnouf-Radosevich M., 
Huart J.J., Goudemand M. A highly pu-
rified factor VIII concentrate prepared 
from cryoprecipitate by ion-exchange 
chromatography. Vox Sang 60(1): 8-15, 
1991

25. Curling J.M. Methods of plasma protein 
fractionation. Academic Press London: 
77-91, 1980

26. Burnouf-Radosevich M., Burnouf T. 
Chromatographic preparation of a ther-
apeutic highly purified von Willebrand 
factor concentrate from human cryo-
precipitate. Vox Sang 62(1):1-11, 1992

27. Engvall E., Ruoslahti E., Miller E.J. Affinity 
of fibronectin to collagens of different 
genetic types and to fibrinogen. J. Exp. 
Med. 147(6):1584-95, 1 Jun 1978

28. Feldman P.A., Harris L., Evans D.R., Evans 
H.E. Biotechnology of blood proteins. 
Colloque INSERM, 227: 63-68, 1993.

Warto wiedzieć
Na stronach internetowych MZ ukazał się do Konsultacji Społecz-
nej Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporzą-
dzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (http://
www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_zmdobra-
prakt_201208301240.pdf) zawierający Aneks 14. Wytwarzanie 
produktów leczniczych pochodzących z krwi lub osocza ludzkie-
go. Termin zgłaszania uwag 10.09.2012 r.

red. 
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Preparaty krwiozastępcze 
(grupa B05AA w klasy-
fikacji ATC), stosowane 
są w przypadku utraty 

znacznej objętości krwi. Idealne 
środki krwiozastępcze powinny 
wypełniać objętościowo układ na-
czyniowy, mieć lepkość podobną 
do krwi i wytwarzać ciśnienie on-
kotyczne w celu utrzymania przez 
dłuższy czas wody w naczyniach 
oraz - co jest znacznie trudniej-
sze do osiągnięcia - zastępować 
krwinki czerwone w przenosze-
niu tlenu. Poza tym powinny być 
nietoksyczne, nieantygenowe, nie 
powinny zaburzać homeostazy, 
uszkadzać krwinek i narządów. 
Powinny natomiast utrzymywać 
się we krwi przez 6-12 godzin, 
ulegać metabolizmowi i wydalać 
się w 100% z organizmu. Ponad-
to powinny być też trwałe. Ła-
two można się domyślić, że speł-
nienie wszystkich warunków z tej 
niezwykle długiej listy jest mało 
prawdopodobne. Poszukiwanie 
preparatu, który mógłby zastąpić 
w transfuzjach pełną krew rozpo-
częło się w drugiej połowie lat 60-
tych XX wieku i do dzisiaj nie za-

kończyło się sukcesem, pomimo 
ciekawych osiągnięć z dziedziny 
syntezy, biosyntezy, czy modyfi-
kacji naturalnych substancji.

Środki krwiozastępcze dzie-
li się na dwie grupy:

1. Środki zastępcze osocza, sto-
sowane w celu zwiększenia 
objętości krwi. Należą do nich 

roztwory koloidowe, np. dek-
strany, preparaty żelatynowe 
i skrobiowe (hydroksyetylo-
skrobia) oraz krystaloidy.

2. Preparaty posiadające zdol-
ność odwracalnego wiązania 
tlenu, do których należą ko-
loidalne połączenia hemoglo-
biny, np. krosfumaryl hemo-
globiny, rafimer hemoglobiny, 
glutamer hemoglobiny (pre-

Preparaty 
krwiozastępcze 
– jakie są, jakie być powinny?

© julien tromeur - Fotolia.com
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paraty określane jako „czer-
wona krew” - ang. red blood) 
oraz fluorokarbonowe substy-
tuty krwi (tzw „biała krew” – 
ang. white blood). Powszech-
nie stosowane są obecnie pre-
paraty należące do pierwszej 
z wymienionych grup, nato-
miast preparaty posiadające 
zdolność odwracalnego wią-
zania tlenu są albo w fazie eks-
perymentów, badań klinicz-
nych lub dopuszczone są do 
stosowania w nielicznych kra-
jach. 

Roztwory koloidowe bę-
dące środkami zastępczymi oso-
cza w większości otrzymuje się 
poprzez chemiczną modyfikację 
substancji naturalnych (żelatyny, 
skrobi). Dekstran jest natomiast 
polimerem glukozy uzyskiwanym 
metodami biotechnologicznymi. 
Poniżej zaprezentowana jest krót-
ka charakterystyka tych prepara-
tów wraz ze skrótową informacją 
na temat metod ich otrzymywa-
nia. 

Zaletą pochodnych że-
latyny jako preparatów zastęp-
czych osocza jest z pewnością ich 
dostępność i niska cena. Żelaty-
na stosowana jako substrat do 
dalszych modyfikacji chemicz-
nych jest otrzymywana przez de-
gradację naturalnego kolagenu 
( jego hydrolizę alkaliczną). Dal-
sza modyfikacja chemiczna żela-
tyny jest konieczna dla uzyskania 
odpowiedniej wielkości cząstecz-
ki, lepkości i punktu żelifikowa-
nia. Stosowane w celu modyfika-
cji żelatyny procesy to denatura-
cja i wprowadzenie tzw. wiązań 
krzyżowych pomiędzy uzyskany-
mi cząsteczkami polipeptydów. 

Preparaty żelatyny uzyska-
ne w efekcie modyfikacji che-
micznych mają cząsteczki o ma-

sie nie większej niż 30 000, są 
nietoksyczne, rozkładane przez 
peptydazy, zachowują stabilność 
w temperaturze 5-20o C. Stosu-
je się je w stężeniach 3-5,5%. Są 
jednak środkami o krótkotrwa-
łym działaniu hemodynamicz-
nym.  

Drugi z wymienionych po-
przednio preparatów zastępczych 
osocza, hydroksyetyloskrobia 
(HES) jest również modyfikowa-
nym biopolimerem, otrzymywa-
nym przez hydroksyetylowanie 
tzw. skrobi woskowej (czyli skro-
bi zawierającej około 15% amylo-
pektyn). Hydroksyetylowanie czą-
steczki skrobi powoduje korzyst-
ną zmianę jej własności, w tym 
obniżenie temperatury żelifika-
cji, wzrost odporności na a-amy-
lazy i wzrost stabilności roztwo-
ru. Chemiczna modyfikacja skro-
bi jest procesem złożonym i po-
lega na kolejno przeprowadzo-
nych trzech procesach: kwaśnej 
hydrolizie skrobi woskowej, do 
uzyskania wymaganej masy i lep-
kości, hydroksyetylowaniu przez 
działanie tlenkiem etylenu w śro-
dowisku alkalicznym, do uzyska-
nia stopnia podstawienia 0,7-
0,8 (7-8 grup na 10 cz. glukozy) 
i oczyszczeniu przez ekstrakcję 
glikolem etylenowym i 2-chloro-
etanolem. W trakcie opisywane-
go procesu podstawieniu ulegają 
grupy hydroksylowe w pozycjach 
2- i 6- łańcucha skrobi. Stopień 
podstawienia w tych pozycjach 
jest przedstawiany w karcie opi-
su jako iloraz C2/C6 np. 130/04. 
HES wykazuje dość korzystne ce-
chy: jest dobrze rozpuszczalna 
w wodzie, daje się sterylizować 
termicznie bez zmiany lepkości, 
jest nietoksyczna, nieteratogen-
na i degradowalna przez amy-
lazę (szybkość degradacji zależy 
od stopnia podstawienia grupa-

mi hydroksyetylowymi). Stosowa-
na jest w stężeniu 6% i 9% (10%), 
przy czym wymaga izotonizowa-
nia, np. 0,9% NaCl. Koloidalne 
roztwory HES mają najniższy od-
notowany klinicznie odsetek re-
akcji anafilaktcznych (0,058%!). 

Ostatni z koloidowych sub-
stytutów osocza, dekstran, jest 
polimerem glukozy o wysokim 
ciężarze cząsteczkowym (5x104 

do 3x108 Da), niemniej dobrze 
rozpuszczalnym w wodzie. Czą-
steczki dekstranu różnią się bu-
dową od innych dobrze znanych 
naturalnych polimerów gluko-
zy (skrobi, glikogenu), ponieważ 
zawierają w 90-95% wiązania 
(1-6)-a-D-glikozydowe, a w łań-
cuchach bocznych - wiązania (1-
4) i (1-3)-a-D-glikozydowe. Dek-
stran jest uzyskiwany metoda-
mi biotechnologicznymi, głów-
nie w wyniku fermentacji sacha-
rozy przez pewne rodzaje bakterii 
kwasu mlekowego. Organizmem 
używanym powszechnie w prze-
mysłowej produkcji dekstranu 
jest Leuconostoc  mesenteroides. 
Istnieją dwie głównie stosowane 
metody otrzymywania dekstra-
nu. Pierwsza z nich to klasyczny 
jednoetapowy proces fermenta-
cyjny. Bakterie hoduje się w bo-
gatym podłożu zawierającym do 
10% sacharozy, bez napowietrza-
nia podłoża, przy jedynym kon-
trolowanym parametrze – tempe-
raturze, która utrzymywana jest 
w granicach 20-25ºC. Wydajność 
tego procesu sięga 45% dla od-
powiednio aktywowanych szcze-
pów Leuconostoc  mesenteroides. 
Otrzymuje się w efekcie natyw-
ny dekstran o masie cząstecz-
kowej z zakresu 50 kDa do 500 
MDa. Wytrącony dekstran pod-
daje się hydrolizie do wymaganej 
masy cząsteczkowej, a następnie 
oczyszcza na wymiennikach jo-
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nowych i węglu aktywnym. Druga 
ze stosowanych metod – metoda 
enzymatyczna - przebiega dwu-
etapowo. Pierwszym etapem jest 
hodowla Leuconostoc mesentero-
ides  w warunkach sprzyjających 
syntezie enzymu dekstranosa-
charazy. Enzym ten jest następnie 
izolowany z podłoża pohodowla-
nego i wykorzystywany w drugim 
etapie procesu. Jest nim enzyma-
tyczna transformacja sacharozy 
do dekstranu. Dekstran stosowa-
ny do zastępowania osocza po-
winien mieć masę od 50 kDa do 
100 kDa, a stosowany jako regu-
lator przepływu krwi - od 20 kDa 
do 60 kDa. Najpowszechniej sto-
sowany jest dekstran 40 (masa 40 
kDa), dekstran 70, oraz dekstran 
1 – używany jako hapten przed 
podaniem dekstranu o wyższej 
masie, który znacznie zmniejsza 
częstość występowania działań 
niepożądanych. Zaletą dekstranu, 
jako środka krwiozastępczego 

jest fakt, że utrzymuje się on w or-
ganizmie dostatecznie długo, aby 
spełnić swoją rolę, a jednocześ-
nie nie odkłada się w tkankach 
w takim stopniu jak inne środki. 
Dzięki wysokiej zdolności wiąza-
nia wody roztwory dekstranu wy-
wierają znaczne ciśnienie osmo-
tyczne. Ma to wpływ na zwięk-
szenie objętości osocza, a w wy-
niku tego na zmniejszenie lepko-
ści krwi i polepszenie jej przepły-
wu w naczyniach włosowatych. 
Poza dekstranami stosowanymi 
jako preparaty zastępcze osocza 
istnieją inne klasy dekstranów 
(różniące się masami molowy-
mi i typami wiązań w cząsteczce) 
mające inne kliniczne zastosowa-
nia. Dekstrany są stosowane np. 
jako składnik roztworów stoso-
wanych w krioprezerwacji, skład-
nik roztworów do przechowywa-
nia organów wykorzystywanych 
w transplantacji, składnik implan-
tów – np. stomatologicznych, czy 

jako antykoagulant – np. w zapo-
bieganiu zatorom żylnym. 

Opisywane powyżej pre-
paraty dalekie są od ideału środ-
ka krwiozastępczego ze wzglę-
du na brak możliwości odwracal-
nego wiązania tlenu. Od ponad 
70-ciu lat trwają prace nad uzy-
skaniem bądź na drodze synte-
zy, bądź transformacji chemicz-
nej substancji naturalnych takie-
go środka, który mógłby zastę-
pować krwinki czerwone w prze-
noszeniu tlenu. Badania dotyczą 
dwóch grup związków: związków 
perfluorokarbonowych oraz po- 
chodnych hemoglobiny [1].

Związki perfluorokarbo-
nowe (PFC) to pochodne wę-
glowodorów, w których cząstecz-
kach wszystkie lub prawie wszyst-
kie atomy wodoru zostały zastą-
pione atomami fluoru. Ważną ce-
chą tych związków jest zdolność ►
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do rozpuszczania różnych gazów, 
w tym oddechowych (CO2 i O2). 
Mechanizm wiązania tlenu przez 
PFC jest zupełnie inny niż dla he-
moglobiny i polega na wypełnia-
niu gazem przestrzeni pomiędzy 
atomami fluoru, powstałych na 
skutek przestrzennego ułożenia 
molekuł. 100 ml PFC może roz-
puścić około 45 ml tlenu. Roz-
puszczalność gazów w PFC pod-
lega prawu Henriego, a więc za-
leży od ciśnienia gazu będącego 
w kontakcie z roztworem. Daje 
to możliwość transportu tlenu 
z płuc do tkanek. Perfluorokar-
bony mają ciekawe własności fi-
zykochemiczne, utrudniające jed-
nak ich stosowane jako prepara-
ty krwiozastępcze - są hydrofo-
bowe, a poza tym lipofobowe (!). 
Powoduje to konieczność poda-
wania ich w postaci emulsji, jako 
że nie mieszają się z krwią. Są też 
problemy z ich degradacją. Nie 
wyizolowano dotąd żadnego mi-
kroorganizmu wykorzystującego 
PFC jako źródło węgla, nie stwier-
dzono również by jakikolwiek 
rozkład PFC zachodził na drodze 
enzymatycznej. Wyjątkowo sła-
be oddziaływania Wan der Wa-
alsa pomiędzy cząsteczkami PFC 
są odpowiedzialne za ich bardzo 
niskie napięcie powierzchniowe, 
małą lepkość i wysoką ściśliwość. 

W roku 1966 Leland C. Clark 
z Uniwersytetu w Cincinnati prze-
prowadził kontrowersyjny eks-
peryment – całkowicie zanurzył 
żywą mysz na kilka godzin w na-
syconym tlenem fluorobutylote-
trawodorofuranie. Mysz ekspery-
ment przeżyła, przez kilka godzin 
swobodnie „oddychała” tlenem 
rozpuszczonym w ciekłym PFC. 
Niejako kontynuacją tych badań 
jest testowanie zastosowania PFC 
do sztucznej wentylacji i wspo-
magania oddychania noworod-

ków (III faza badań klinicznych 
w Europie i USA). Pierwsza gene-
racja perfluorokarbonowych pre-
paratów krwiozastępczych obar-
czona była poważnymi wadami, 
do których należała niska roz-
puszczalność tlenu i idąca za tym 
niska skuteczność, niestabilność 
w temperaturze pokojowej (prze-
chowywanie w 20oC) i wywoły-
wanie reakcji anafilaktycznych 
[2]. Przykładem takiego prepara-
tu był Fluosol-DA produkowany 
przez Green Cross Corporation 
(Japonia) i Alpha Therapeutics 
(USA). Początkowo dopuszczo-
ny przez FDA, jednak wkrótce zo-
stał wycofany z rynku ze wzglę-
du na liczne działania niepożąda-
ne. Preparatem PFC dopuszczo-
nym do stosowania w Rosji jest 
Perftoran, w Meksyku rejestro-
wany pod nazwą Perftec. Opra-
cowane w ostatnich latach emul-
sje PFC drugiej generacji, bardziej 
skuteczne i trwałe, są aktualnie 
w II fazie badań klinicznych w Eu-
ropie i USA [3].

Drugą grupą preparatów 
wiążących odwracalnie tlen są 
roztwory modyfikowanej he-
moglobiny. Pierwotnie plano-
wano wykorzystywać wolną he-
moglobinę, jako substytut krwi, 
jednak okazało się, że nie speł-
nia takich funkcji, jakich oczeki-
wano. Hemoglobina pozbawiona 
osłony krwinek czerwonych tra-
ci stabilność i nie uwalnia tlenu 
w tkankach, rozpada się, uszka-
dza nerki i już po paru godzinach 
jest wydalana z organizmu. 

Od kilkudziesięciu lat pro-
wadzone są próby jej modyfikacji 
poprzez sieciowanie, polimeryza-
cję, pułapkowanie czy komplek-
sowanie. Tworzone są np. wiąza-
nia kowalencyjne pomiędzy dwo-
ma łańcuchami globiny w hemo-

globinie, a następnie przeprowa-
dzana jest polimeryzacja za po-
mocą np. aldehydu glutarowego 
czy o-rafinozy. Preparaty te, okre-
ślane jako preparaty hemoglobi-
ny drugiej generacji, pozostają 
ciągle w fazie badań klinicznych 
[4]. Wiele z bardzo obiecujących 
preparatów modyfikowanej he-
moglobiny odpadło już w ostat-
nich fazach badań klinicznych, ze 
względu na istotne działania nie-
pożądane. Żaden z tych prepara-
tów w chwili obecnej nie ma też 
aprobaty FDA [5]. Niedawno na-
tomiast dopuszczony do użytku 
w Republice Południowej Afryki 
został eksperymentalny preparat 
Hemopure firmy Biopure Corp. 
Z punktu widzenia chemii są to 
wyizolowane z czerwonych krwi-
nek krów cząsteczki hemoglobi-
ny, których fragmenty trwale po-
łączono ze sobą dzięki modyfika-
cjom chemicznym. Reasumując, 
pomimo trwających kilkadziesiąt 
lat intensywnych badań idealny 
preparat krwiozastępczy nadal 
pozostaje w sferze poszukiwań 
syntetyków i biotechnologów. ■
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Podejmując temat ane-
mii na myśl przychodzi 
znany wszystkim wiersz 
dla dzieci Jana Brzechwy 

pt. „Na straganie”. Myślę, że wie-
lu czytelników pamięta fragment: 
”(…) a pietruszka, z tą jest gorzej, 
blada, chuda, spać nie może (…)”, 
który przez rodziców i dziadków 
przywoływany był gdy w dzieciń-
stwie pojawiały się objawy choro-
bowe związane z niedoborem że-
laza, czyli niedokrwistością (ane-
mią) właśnie mniej więcej w ta-
kiej formie jak u onej pietruszki 
z wiersza. Niestety zespół cho-
robowy jakim jest anemia może 
mieć różne przyczyny, również 
objawy są poważniejsze i bardziej 
zaawansowane, czasem wynisz-
czające organizm, doprowadza-
jące przy współistnieniu innych 
chorób nawet do zgonu [1]. Ane-
mia często jest utożsamiana lub 
sprowadzana przez pacjentów do 
okresowej niedokrwistości zwią-
zanej z porą roku, złym odży-
wianiem, dojrzewaniem płcio-
wym, cyklem miesięcznym u ko-
biet lub szybkim wzrostem or-

ganizmu. Jednakże przyczyny jej 
powstawania są bardziej liczne 
i różnorodne - od genetycznych 
wad wrodzonych począwszy, po-
przez niedobór substancji biolo-
gicznie czynnych zewnątrz- i we-
wnątrzpochodnych aż do powi-
kłań np. po elastycznej broncho-
skopii włącznie [2]. Bezpośredni-
mi przyczynami niedokrwistoś-
ci mogą być także choroby. Jung 
i Groth wykazali, że ostra obja-
wowa zatorowość płucna (PE) 
połączona z anemią daje zwięk-
szoną śmiertelność wśród pa-
cjentów [3]. Anemia podwyższa 
również ryzyko zgonu u pacjen-
tów z cukrzycą [4]. Bezpośrednią 
przyczyną niedokrwistości może 
być przyjmowanie różnych leków. 
I tak wykazano, że kwas walpro-
inowy, powszechnie stosowany 
lek przeciwpadaczkowy wywołu-
je u dzieci anemię przemijającą 
po odstawieniu, ale sięgającą na-
wet 12 miesięcy [5]. Mayer i jego 
współpracownicy udowodnili, że 
etorykoksyb, selektywny inhibi-
tor cyklooksygenazy 2 zainduko-
wał hemolityczną niedokrwistość 

immunologiczną w ciągu pierw-
szego tygodnia od zakończenia 
terapii, przy braku dowodów na 
hemoglobinemię i hemoglobi-
nurię [6]. Również przyczyną nie-
dokrwistości mogą być zakaże-
nia wirusowe i bakteryjne wystę-
pujące po przeszczepach, np. ne-
rek [7]. Nawet typowe procedury 
medyczne jak np. transfuzja krwi 
mogą indukować niedokrwistość. 
Zjawisko to jest szczególnie nie-
bezpieczne u dzieci przy niedo-
kładnym rozpoznaniu współist-
nienia innych chorób. U takich 
małych pacjentów zaobserwo-
wano anemię transfuzjozależną 
związaną ze zbyt długim w czasie 
przetaczaniem krwi. [8]. Czasa-
mi najzwyklejsze zmęczenie, któ-
re może być objawem niedokrwi-
stość z powodu niedoboru żela-
za staje się markerem mówiącym 
o występowaniu ciężkich scho-
rzeń. Podczas hospitalizacji u pa-
cjentki właśnie z takim objawa-
mi wykryto dwa boczniaki naczy-
niowe (arteriosystemiczne) we-
wnątrzwątrobowe lewego płatu, 
a endoskopia wykazała angiody-

ANEMIA
© RomanenkoAlexey - Fotolia.com
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splazję żołądka i dwunastnicy [9]. 
Jak widać żadnych objawów cho-
robowych towarzyszących anemii 
nie można lekceważyć. Również 
próby samoleczenia mogą przy-
nieść więcej szkody niż pożytku. 
Prowadzenie rozważań na te-
mat anemii, czyli niedokrwistoś-
ci musimy rozpocząć od przypo-
mnienia podstawowych zagad-
nień i pojęć związanych z dzia-
łem medycyny zwanym hemato-
logią [10]. 

Krew ulega bilansowa-
niu przez jej tworzenie i rozpad, 
a jej prawidłowa zawartość wy-
nosi przeliczeniowo około 70ml/
kg masy ciała. Zmniejszenie licz-
by komórek krwi bywa determi-
nowane poprzez zmniejszenie 
wytwarzania, zwiększenie rozpa-
du (utrata krwinek) lub jedno-
czesną kombinację obu powyż-
szych zmian. Objętość krwi krą-
żącej (osocze plus krwinki) może 
być prawidłowa, zwiększona lub 
zmniejszona. Zawartość erytrocy-
tów we krwi może być prawidło-
wa, zwiększona lub zmniejszona. 
Powyższe generuje 9 możliwo-
ści chorobowych, występujących 
z różną częstotliwością i sposo-
bem przebiegu w praktyce [1, 11]. 

Tlen potrzebny do prawid-
łowego metabolizmu tkanek jest 
dostarczany dzięki krążeniu ery-
trocytów. Erytrocyt jest komórką 

idealnie przystosowaną do zada-
nia dostarczania tlenu. Jest w za-
sadzie zbiornikiem hemoglobi-
ny – białka odpowiedzialnego za 
transport tlenu. Nie zawiera jądra, 
komórka jest swoiście plastyczna, 
co jest niezbędne do wędrówki 
w mikrokrążeniu i przechodze-
niu przez naczynia, sploty i prze-
wężenia o różnej średnicy. Także 
metabolizm erytrocytów pozwa-
la utrzymać integralność komór-
ki tylko niewiele dłużej niż 100 
dni [1,11]. Wymaga to uzupeł-
niania w sposób ciągły krążących 
krwinek czerwonych przez do-
kładnie regulowany proces pro-
dukcji nowych komórek zwany 
erytropoezą. Hormonem odpo-
wiedzialnym za erytropoezę jest 
erytropoetyna wydzielana w ner-
kach w odpowiedzi na zmiany za-
wartości tlenu we krwi [1]. Fizjo-
logiczna funkcjonalność układu 
erytroidalnego wymaga prawid-
łowej funkcji nerek, wydolnego 
szpiku kostnego i odpowiednie-
go dowozu kluczowych składni-
ków odżywczych, zwłaszcza żela-
za. Uszkodzenie jednego lub kil-
ku głównych składników erytro-
poezy prowadzi do niedokrwi-
stości [1].

Niedokrwistość, to zmniej-
szenie stężenia hemoglobiny, he-
matokrytu lub liczby erytrocytów 
poniżej wartości prawidłowych 

[11, 12]. Z laboratoryjnego punk-
tu widzenia obecność i nasile-
nie niedokrwistości można łatwo 
opisać w oparciu o zmniejszenie 
wartości hemoglobiny i hemato-
krytu w porównaniu do wartości 
prawidłowych. Niestety od stro-
ny klinicznej diagnoza niedokrwi-
stości jest bardziej skomplikowa-
na. Wybiegając daleko w przy-
szłość można stwierdzić, że gdy-
by to było możliwe najczulszym 
wskaźnikiem niedokrwistości był-
by bezpośredni pomiar stężenia 
tlenu dostarczanego tkankom 
obwodowym [1].

Podział niedokrwistości jest 
różnie przedstawiany przez auto-
rów w zależności od punktu od-
niesienia. Jeśli za Heroldem przyj-
miemy jako punkt odniesienia 
zmiany w ilościach erytrocytów 
to wyróżniamy [11]:
1. Niedokrwistości spowodowa-

ne zmniejszeniem wytwarza-
nia erytrocytów lub hemoglo-
biny (niedokrwistości arege-
neracyjne):
a) niedokrwistości plastyczne 

(zespół mielodysplastyczny)
b) niedokrwistości z braku ma-

teriałów składowych: 
- żelaza (zaburzenia w syn-

tezie hemoglobiny),
- witaminy B12, kwasu fo-

liowego (zaburzenia 
w syntezie DNA)

Tabela 1. Podział niedokrwistości według MCH [11].

Niedokrwistość niedobarwliwa 
(MCH ↓)

Niedokrwistość normochromiczna 
(MCH prawidłowa)

Niedokrwistość nadbarwliwa 
(MCH↑)

Żelazo↑: 
- talasemia
- zespół mielodysplastyczny

Retykulocyty↑:
- niedokrwistość hemolityczna
- niedokrwistość krwotoczna

Retykulocyty w normie:
- niedokrwistość megaloblastyczna 
(niedobór witaminy B12 lub kwasu 
foliowegoŻelazo↓: 

- niedokrwistość z niedoboru żelaza
- niedokrwistości w przebiegu 
zapalenia, zakażeń i nowotworu

Retykulocyty↓:
- niedokrwistość aplastyczna
- niedokrwistość nerkowa

 ↑ - wzrost,  ↓- spadek, retykulocyty – najmłodsze erytrocyty

►
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c) niedokrwistość nerkową 
(niedobór erytropoetyny)

2. Niedokrwistości spowodowa-
ne zwiększeniem rozpadu ery-
trocytów:
a) niedokrwistości hemolitycz-

ne (skrócenie czasu przeży-
cia erytrocytów z powodu 
różnych defektów: błony 
komórkowej, hemoglobiny, 
śledziony; problemy enzy-
matyczne i autoimmunolo-
giczne).

3. Niedokrwistość krwotoczną 
spowodowaną utratą krwi 
i w konsekwencji utratą erytro-
cytów.

Dość interesującym różnico-
waniem niedokrwistości jest po-
dział według poziomu MCH, czy-
li średniej masy hemoglobiny 
w erytrocytach – tabela 1, [11].

Niedokrwistość 
z powodu braku żelaza

Jedną z najczęściej wystę-
pujących niedokrwistości jest 
niedokrwistość spowodowa-
na zaburzeniami gospodarki że-
laza w organizmie. Jest to jedna 
z najczęściej występujących ane-
mii na świecie [13]. Dzienne za-
potrzebowanie na żelazo wy-
nosi u mężczyzn 1mg, u kobiet 
w okresie miesiączkowania 2mg, 
kobiet ciężarnych 3mg [11,12]. 
Organizm zdrowego mężczyzny 
ważącego 70kg zawiera około 
3,5g żelaza (50mg/kg masy ciała). 
Analogicznie u kobiety ważącej 
60kg – około 2,1g żelaza (35mg/
kg masy ciała). Żelazo występuje 
głównie w formie związanej z he-
moglobiną – 70%, mioglobiną 
(10%), ferrytyną i hemosydery-
ną (razem około 20%). Minimal-
ną zawartość żelaza odnotowa-
ną metodami analitycznymi okre-

ślono w transferynie na poziomie 
0,1%. Jak widać najwięcej żelaza 
jest w hemoglobinie, której 1g 
zawiera 3,4mg żelaza [11].

Niestety żelazo jest pier-
wiastkiem wymagającym w aspek-
cie przyswajania przez organizm. 
Regulacja zasobów żelaza w orga-
nizmie jest możliwa w ograniczo-
nym zakresie i jest uwarunkowana 
wchłanialnością tego pierwiast-
ka w górnej części jelita cienkie-
go. Dostępność biologiczna że-
laza z pokarmów wynosi nawet 
poniżej 10% z zastrzeżeniem wy-
równanego bilansu w zdrowym 
organizmie. W przypadku niedo-
borów biodostępność może wros-
nąć co najwyżej do poziomu 25%. 
Widać wyraźnie, że mogą wystą-
pić sytuacje patologiczne, w któ-
rych z powodu ograniczonej wy-
dolności dostępności biologicz-
nej organizm nie jest wstanie wy-
równać braków zawartości żelaza 
lub to wyrównywanie będzie roz-
ciągnięte w czasie i będzie wyma-
gać w pierwszej kolejności dobrej 
diagnostyki i wykrycia przyczyn 
ubytku żelaza w chorym organi-
zmie. We krwi żelazo jest trans-
portowane jako związane z biał-
kowym nośnikiem – transferyną. 
Z kolei naturalnym rezerwuarem 
żelaza jest białko ferrytyna, któ-
re magazynuje żelazo w posta-
ci biologicznej, chroniąc komór-
ki przed toksycznym działaniem 
żelaza zjonizowanego [1, 11, 12, 
14].

Ze względu na trudne pa-
rametry dostępności biologicz-
nej żelaza, w lecznictwie stosu-
je się ten pierwiastek w postaci 
dość zróżnicowanych form che-
micznych, niejednokrotnie do-
stosowanych do konkretnych po-
staci farmaceutycznych i dróg 
podania. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na wartościowość 
pierwiastka, która determinuje 

wchłanianie jak i późniejszą jego 
aktywność biologiczną. Według 
literatury w lecznictwie stosuje 
się następujące związki żelaza [1, 
10-12, 14]:
1. Askorbinian żelazawy – sól że-

lazawa [Fe II] kwasu askorbi-
nowego (Ferrous ascorbate);

2. Asparaginian żelazawy – sól 
żelazawa [Fe II] kwasu aspa-
raginowego (Ferrous asparta-
te, Ferrosi aspartas);

3. Bursztynian żelazawy – sól że-
lazawa [Fe II] kwasu burszty-
nowego (Ferrous succinate);

4. Chlorek żelazowy (FeCl3 – 
Ferrum chloride), w postaci 
sześciowodnej;

5. Cukrzan tlenku żelaza (Ferrum 
oxydatum saccharatum);

6. Cytrynian amonowo-żelazo-
wy - sól amonowo-żelazowa 
[Fe III] kwasu cytrynowego 
(Ferric ammonium citrate);

7. Dekstryferron (Kompleks wo- 
dorotlenku żelazowego 
z częściowo hydrolizowaną 
dekstryną);

8. Fosforan żelaza – mieszanina 
uwodnionego fosforanu że-
lazowego i żelazawego oraz 
uwodnionych tlenków żelaza;

9. Fumaran żelazawy – sól żela-
zawa [Fe II] kwasu butanodio-
wego (1:1), Ferrous fumarate;

10. Glicynosiarczan żelazawy – 
kompleks siarczanu żelaza-
wego z glicyną (Ferroglycine 
sulfate);

11. Glukonian żelazawy – sól żela-
zawa [Fe II] kwasu di(D-gluko-
nowego), Ferrous gluconate;

12.  Jodek żelazawy – FeI, Ferrous 
iodide;

13. Kompleks dekstran-żelazo – 
kompleks wodorotlenku że-
lazowego i dekstranu o m.cz. 
5000-7500;

14. Kompleks sorbitol-żelazo – 
kompleks żelaza, sorbitolu 
i kwasu cytrynowego stabili- ►
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zowany dekstryną i sorbito-
lem;

15. Mleczan żelazawy – sól żela-
zawa [Fe II] kwasu mlekowe-
go, Ferrous lactate;

16. Siarczan żelazawy – sól żela-
zawa [Fe II] kwasu siarkowe-
go, Ferrosi sulfas, występuje 
w postaci wysuszonej, bez-
wodnej lub siedmiowodnej;

17. Szczawian żelazawy – sól że-
lazawa [Fe II] kwasu szczawio-
wego, Ferrous oxalate, wystę-
puje w postaci dwuwodnej;

18. Wersenian sodowo-żelazowy 
– związek chelatowy soli so-
dowej kwasu wersenowego 
i żelaza;

19. Węglan żelazawy – mieszani-
na zawierająca głównie wę-
glan żelazawy (FeCO3) oraz 
wodorotlenek żelazowy i tle-
nek żelazowo-żelazawy w róż-

nych proporcjach, Ferii carbo-
nas;

20.  Winian żelazawy – sól żela-
zawa [Fe II] kwasu winowego, 
Ferrous tartrate.

W najnowszym, obowiązu-
jącym wydaniu Farmakopei Pol-
skiej IX zawarto następujące mo-
nografie szczegółowe różnych 
soli żelaza [15]: 
• Ferri Chloridum Hexahydri-

cum (Żelaza III chlorek sześ-
ciowodny – FeCl3 x 6H2O);

• Ferrosi Fumaras (Żelaza II fu-
maran – C4H2FeO4);

• Ferrosi Gluconas (Żelaza II glu-
konian – C12H22FeO14 x H2O);

• Ferrosi Sulfas Desiccatus (Że-
laza II siarczan wysuszony – 
FeSO4);

• Ferrosi Sulfas Heptahydricus 
(Żelaza II siarczan siedmio-
wodny – FeSO4 x 7H2O. 

Leczenie niedokrwistości 
z powodu niedoboru żelaza ma 
charakter przyczynowy oraz ob-
jawowy. Z punktu widzenia efek-
tywności terapii ważna jest droga 
podania, wartościowość, przyj-
mowanie posiłków oraz przyj-
mowanie innych leków. Leczenie 
niedoborów żelaza można spro-
wadzić do kilku bardzo ważnych 
reguł, których przestrzeganie jest 
niezbędne dla aktywności biolo-
gicznej żelaza [1, 11, 16].

1. Jeśli jest tylko możliwe, 
żelazo powinno być po-
dawane doustnie w daw-
ce 100-200mg/dobę) tyl-
ko po jedzeniu. Co praw-
da żelazo podane na 
czczo wchłania się lepiej 
i niektórzy autorzy pole-
cają przyjmowanie godzi-
nę przed posiłkiem, ale 

►
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jest wtedy bardzo źle to-
lerowane przez żołądek. 
W tym przypadku nega-
tywne objawy gastryczne 
są na tyle dokuczliwe, że 
mimo gorszego wchłania-
nia korzystniej jest przyj-
mować żelazo po posiłku. 
Można powiedzieć, że jest 
to problem wyboru - albo 
po jedzeniu z gorszym 
wchłanianiem, albo przed 
„na pusty żołądek” z do-
brym wchłanianiem, ale 
gorszą tolerancją i kom-
fortem leczenia.

2. Żelazo II (dwuwartościo-
we) wchłania się dziesię-
ciokrotnie lepiej niż że-
lazo III (trójwartościo-
we), biodostępność sięga 
wówczas 20%, stąd po-
tencjalny wybór produktu 
leczniczego dostępnego 
OTC lub suplementu diety 
przez farmaceutę powi-
nien uwzględniać wartoś-
ciowość tego pierwiastka.

3. Łącznie z preparatami 
żelaza nie powinny być 
przyjmowane równocześ-
nie leki, które zaburza-
ją wchłanianie. Należą do 
nich tetracykliny, środki 
alkalizujące i żywice jono-
wymienne.

4. Doustne leczenie prepa-
ratami żelaza powinno 
być długotrwałe i syste-
matyczne i trwać co naj-
mniej 3 miesiące. Jeżeli 
terapia jest efektywna, to 
po upływie od 7 do 10 dni 
powinny wzrosnąć warto-
ści stężeń retykulocytów 
i hemoglobiny. W przy-
padku odwrotnym należy 
przypuszczać, że pacjent 
nie trzyma reżimu przyj-
mowania leku lub nastą-
piło błędne rozpoznanie.

Dla osób, które lepiej przy-
swajają informacje w formie skró-
towej leczenie niedokrwistoś-
ci z powodu braku żelaza moż-
na zamknąć symbolem „4xD”, co 
oznacza: „dużo – długo – doust-
nie - dwuwartościowe”. Na efek-
tywność farmakoterapii wpływa 
także typ postaci leku. Tabletki 
z żelazem mogą dawać zakłóce-
nia w diagnostyce radiologicz-
nej, barwią stolec na ciemno oraz 
prowadzą do zaburzeń przewodu 
pokarmowego [11].

Jeśli niemożliwe lub nie-
wskazane jest przyjmowanie że-
laza w tabletkach, to pozostaje 
podanie pozajelitowe. Praktycz-
nie podanie to znajduje zastoso-
wanie w przypadku, gdy stwier-
dzono schorzenie zapalne żołąd-
ka, jelit, zdiagnozowano zespół 
złego wchłaniania lub stwier-
dzono ciężkie objawy po poda-
niu doustnym (np. owrzodzenia 
przewodu pokarmowego). Po-
zajelitowo podaje się wyłącznie 
żelazo trójwartościowe, nie na-
leży mieszać preparatów żelaza 
z innymi lekami w strzykawkach. 
Wskazanie to dotyczy szczegól-
nie substancji o właściwościach 
redukujących, np. witaminy C. Na 
litr osocza przypada około 3-4mg 
żelaza, co odpowiada dla osoby 
dorosłej dawce 20mg. Ponieważ 
całe żelazo podane pozajelitowo 
jest biologicznie aktywne należy 
bardzo skrupulatnie przestrzegać 
dawkowania, ponieważ po prze-
kroczeniu wartości granicznych 
żelazo działa toksycznie. W celu 
uniknięcia działań niepożądanych 
po podaniu dożylnym (silne bóle 
głowy, objawy ze strony przewo-
du pokarmowego, spadek ciś-
nienia krwi, niemiarowość serca, 
zaburzenia oddechu,), należy na 
początku leczenia po uprzednim 
wykonaniu próby uczuleniowej 
stosować niepełne dawki, stop-

niowo je zwiększając. Wstrzyknię-
cia powinny być powolne, ponie-
waż zbyt szybkie grożą powsta-
waniem zakrzepów żylnych [1, 11, 
12, 16]. Dożylne podawanie żela-
za jest bardzo korzystne w lecze-
niu niedokrwistości wywołanej 
chemioterapią. Wzmaga krwio-
twórczą odpowiedź i zmniejsza 
konieczność transfuzji RBC (ery-
trocyty), bez wpływu na śmiertel-
ność i działania niepożądane [16, 
17].

Piśmiennictwo wskazuje na 
jeszcze jedną drogę podania, sto-
sowaną jednakże w wyjątkowych 
przypadkach, gdy obie powyżej 
omówione drogi nie dają efek-
tu leczniczego. Tą alternatywną 
drogą jest podanie domięśnio-
we stosowane w przypadku złe-
go dostępu do żył i w zespole 
złego wchłaniania. Wstrzyknięcie 
domięśniowe jest niekomforto-
we i bolesne. Podczas podawania 
preparatów żelaza domięśniowo 
należy uważać, aby nie wstrzyk-
nąć leku do podskórnej warstwy 
tłuszczowej, może to bowiem wy-
wołać silny ból, brązowe przebar-
wienie skóry w miejscu podania 
i jej stwardnienie [12].

Z punktu widzenia tech-
nologii farmaceutycznej i biofar-
macji związki żelaza stosowane 
w lecznictwie różnią się rozpusz-
czalnością w wodzie i wartościo-
wością, która wpływa na efektyw-
ność wchłaniania czystego że-
laza. Powyższe skłania wytwór-
ców do podejmowania wysiłków 
zmierzających do tworzenia zróż-
nicowanych postaci farmaceu-
tycznych zawierających żelazo 
o różnej wartościowości jak rów-
nież o różnym typie postaci leku: 
tabletki, tabletki o przedłużonym 
działaniu, syropy, tabletki do żu-
cia, iniekcje, krople doustne, tab-
letki musujące, drażetki. Np. tab-
letki do żucia zawierają 100mg ►
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żelaza w postaci kompleksu wo-
dorotlenku żelaza III z polimalto-
zą. Ze względu na to, iż żelazo jest 
związane w kompleksie, interak-
cje ze składnikami pokarmowy-
mi, jak również z innymi lekami 
są mało prawdopodobne [18, 19]. 
Jedną z najnowszych form kom-
pleksowania żelaza jest stosowa-
nie połączeń z aminokwasami. 
Opatentowanym rozwiązaniem 
jest połączenie aminokwasu gli-
cyny z żelazem stosowane w su-
plementach diety. Zgodnie z re-
komendacją, diglicynian żelaza 
ma bardzo pozytywne parametry 
biofarmaceutyczne, wysoką bio-
dostępność, redukcję działań nie-
pożądanych i rekomendacje EFTA 
(Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywno-
ści) [20]. Jednakże su-
plement diety nie jest 
lekiem i dawka żelaza 
przy zawartości chela-
tu na poziomie 140mg 
wynosi 28mg jonów że-
laza, przy zalecanych 
podczas leczenia niedo-
krwistości 180mg jonów 
żelaza na dobę [16]. 
Spotykamy również na 
rynku żelazo w postaci 
glukonianu zawartego 
w tabletkach drażowa-
nych o sumarycznej za-
wartości czystego żelaza na po-
ziomie 23,2mg [18]. Obecne są na 
rynku również produkty o prze-
dłużonym uwalnianiu, zawierają-
ce relatywnie dużą zawartość że-
laza w przeliczeniu na jedną tab-
letkę, np. 105 mg jonów żelaza 
dwuwartościowego pochodzące-
go z wysuszonego siarczanu że-
laza (II). Żelazo zawarte w pro-
dukcie jest stopniowo uwalnia-
ne, co ułatwia jego wchłanianie 
[18]. Podobnie jest z dawką 80mg 
jonów żelaza (II) pochodzących 
z siarczanu półtorawodnego. 

Stosuje się także w jednej postaci 
leku połączenia żelaza z kwasem 
foliowym np. 80mg jonów żela-
za (II) + 0,35mg kwasu foliowego 
w postaci tabletek o przedłużo-
nym uwalnianiu, jak również po-
łączenia 100mg siarczanu żela-
za i 60mg kwasu askorbinowego 
[18]. Należy również wspomnieć 
o formach doustnych płynnych 
typu kropli: 44mgFe2+/ml i syro-
pu: 50mgFe3+/5ml.

W postaci iniekcji żelazo 
aplikowane jest jako komplek-
sy z karboksymaltozą, polimalto-
zą, poliizomaltozą oraz w postaci 
związków: cukrzanu tlenku żelaza 
lub siarczanu żelaza. Zawartości 
w jednym mililitrze są zróżnico-

wane i mieszczą się przedziale od 
20 do 50mg jonów żelaza. Żelazo 
występuje także w leku homeo-
patycznym [18, 19].

Żelazo zawierają również 
produkty lecznicze i suplementy 
diety o wieloskładnikowym, mi-
neralno-witaminowym charakte-
rze, które w efektywnej klinicznej 
terapii niedokrwistości nie mają 
jednak dużego znaczenia.

Podsumowując, należy stwier-
dzić, iż nie możemy traktować 
żelaza w produkcie leczniczym, 
a tym bardziej w suplemencie 

diety jako jednego z wielu ogól-
nie dostępnych minerałów. Przyj-
mowanie niekontrolowane, bez 
świadomości ze strony pacjen-
ta, pouczenia ze strony lekarza 
i farmaceuty może prowadzić do 
przedawkowania, toksyczności, 
a nawet do wstrząsu anafilaktycz-
nego włącznie [11]. 

Niedokrwistość 
megaloblastyczne

Ten typ niedokrwistości po-
wstaje z powodu niedoboru wi-
taminy B12 i/lub kwasu foliowego 
z zaburzeniami syntezy DNA. Do 
tego dochodzi zaburzenie pro-
cesu mielopoezy związane z doj-

rzewaniem jąder i wystę-
powaniem megaloblastów. 
Często w przypadku niedo-
krwistości megaloblastycz-
nych mówi się o triadzie 
klinicznej, czyli zaburze-
niach: hematologicznych, 
neurologicznych i żoładko-
wo-jelitowych. W zależno-
ści od etiopatogenezy nie-
dokrwistości megalobla-
stycznej stosuje się lecze-
nie przyczynowe: podawa-
nie doksycykliny, leczenie 
inwazji bruzdogłowcem 
szerokim lub leczenie ope-
racyjne. Leczenie substy-

tucyjne obejmuje podawanie wi-
taminy B12 w iniekcji lub doust-
nie w dużych dawkach. Nie wol-
no leczyć niedoboru witaminy B12 
kwasem foliowym, ponieważ jak-
kolwiek niedokrwistość ulegnie 
poprawie, to nie poprawią się ob-
jawy neurologiczne. W przypad-
ku niedoboru kwasu foliowego 
stosuje się leczenie przyczyno-
we takie jak zastosowanie absty-
nencji alkoholowej, odpowiednia 
dieta oraz leczenie substytucyjne 
kwasem foliowym 5mg/d per os 
[1, 11, 16]. 

Jedną z najnowszych 
form kompleksowania 
żelaza jest stosowanie 

połączeń z aminokwasami. 
Opatentowanym rozwiązaniem 
jest połączenie aminokwasu 
glicyny z żelazem stosowane 

w suplementach diety

►
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Niedokrwistość 
aplastyczna

Powstaje na skutek zmniej-
szenia liczby prekursorów komó-
rek krwi w szpiku kostnym. Cha-
rakteryzuje się podstępnym prze-
biegiem, ponieważ wybiórcza 
aplazja szpiku kostnego towarzy-
szy często grasiczakom. Niedo-
krwistość aplastyczna może mieć 
także charakter wrodzony (niedo-
krwistość Fanconiego) i jest po-
wiązana z wieloma wadami roz-
wojowymi. Leczenie jest trudne, 
hospitalizacyjne i obejmuje po-
stępowanie chirurgiczne (prze-
szczep szpiku), stosowanie glo-
bulin antytymocytarnych – suro-
wic końskich zawierających prze-
ciwciała przeciwko ludzkim limfo-
cytom T, kortykosterydów, cyclo-
sporyny, androgenów, prednizo-
nu, czy cyklofosfamidu [1, 11, 16].

Niedokrwistość 
autoimmunohemolityczna

Jest to swoisty rodzaj nie-
dokrwistości o charakterze na-
bytym. Przyczyną jej powstawa-
nia jest wiązanie autoprzeciwciał 
na krwinkach czerwonych. Lecze-
nie odbywa się tylko w szpitalu, 
a stosowanymi lekami są sterydy, 
głównie prednizon. Farmakote-
rapia alternatywna obejmuje leki 
immunosupresyjne [1, 11, 16]. 

Niedokrwistość 
sierpowatokrwinkowa

Ma charakter niestety prze-
wlekły i jest genetycznie uwa-
runkowana defektem hemoglo-
biny. Charakteryzuje się średnio 
ciężką niedokrwistością hemoli-
tyczną z okresowo występujący-
mi przełomami bólowymi oraz 
wzrostem wrażliwości na zakaże-
nia, zwłaszcza wywołane Strepto-

coccus  pneumoniae. Dotyka naj-
częściej małych dzieci i powodu-
je ¼ zgonów w młodym wieku 
[21]. W Szpitalu Uniwersyteckim 
„Reine Fabiola” w Brukseli wykry-
to, że płeć męska, występowanie 
w historii choroby chociaż jedne-
go zespołu piersiowego sprzy-
ja występowanie niedokrwistoś-
ci sierpowatokrwinkowej [21]. Le-
czenie jest dwojakie: ambulato-
ryjne dotyczące kontroli wzrostu 
i rozwoju pacjenta, a w przypad-
ku przełomów i powikłań - ho-
spitalizacja. Stosuje się leczenie 
przeciwbólowe paracetamolem 
lub ibuprofenem podczas prze-
łomów średnio nasilonych oraz 
morfinę często w układzie indy-
widualnej pompy przy przeło-
mach bólowych ciężkich. Infekcje 
leczy się odpowiednimi antybio-
tykami. Istotna jest edukacja cho-
rego dotycząca powikłań i stylu 
życia, ze szczególnym naciskiem 
na prawidłowe nawodnienie or-
ganizmu [1, 11, 16]. ■

dr n. farm. 
Michał Krzysztof Kołodziejczyk 

Specjalista Farmacji Aptecznej

Adiunkt 
w Zakładzie Technologii Postaci Leku

Katedra Farmacji Stosowanej
Uniwersytet medyczny w Łodzi

Piśmiennictwo:
1. Harrison T.R.: Interna Harrisona, tom I, 

Wydawnictwo Czelej sp. z o.o., Lublin, 
2000.

2. van der Weerd N.C., Grooteman M.P., 
Blankestijn P.J., Mazairac A.H., van den 
Dorpel M.A., den Hoedt C.H., Nubé M.J., 
Penne E.L., van der Tweel I., Ter Wee P.M., 
Bots M.L.: Poor Compliance with Guide-
lines on Anemia Treatment in a Cohort 
of Chronic Hemodialysis Patients, Blood 
Purif. 2012, 8, 34(1):19-27. 

3. Jung C., Groth M., Bley T.A., Henes F.O., 
Treszl A., Adam G., Bannas P.: Assessment 
of anemia during CT pulmonary angio-
graphy. Eur. J. Radiol. 2012, 8, 10. 

4. Kengne A.P., Czernichow S., Hamer M., 
Batty G.D., Stamatakis E.: Anaemia, Hae-
moglobin Level and Cause-Specific Mor-
tality in People with and without Diabe-
tes, PLoS One. 2012, 7, (8). 

5. Kaczorowska-Hac B., Matheisel A., Ma-
ciejka-Kapuścińska L., Wiśniewski J, Al-
ska A, Adamkiewicz-Drożyńska E, Balcer-
ska A, Reszczyńska I.: Anemia seconda-
ry to valproic acid therapy in a 13- year-
-old boy: a case report., J. Med. Case Rep. 
2012, 10, 6(1), 239. 

6. Mayer B., Genth R., Dehner R., Salama A.: 
The first example of a patient with eto-
ricoxib-induced immune hemolytic ane-
mia., Transfusion. 2012, 6. 

7. Capenko S., Kozireva S., Folkmane I., Ber-
narde K., Rozentāls R., Murovska M.: Ane-
mia as a complication of parvovirus b19 
infection in renal transplant recipients, 
Medicina (Kaunas). 2012, 48(6), 299-304.

8. Lee A.C.: Transfusion-dependent ana-
emia of undetermined origin: a distin-
ctive syndrome in paediatric medical 
tourism. Ann Acad Med Singapore. 2012, 
41(7), 305-308.

9. Neye H., Rauh P., Ensberg D., Rickes S.: 
Iron Deficiency Anaemia over the Last 
Decades - Osler’s Disease Diagnosed by 
Doppler and Contrast-Enhanced Ultraso-
und, Z Gastroenterol. 2012, 8, 13. 

10. Podlewski J.K., Chwalibogowska-Podlew-
ska A.: Leki Współczesnej Terapii, Medi-
cal Tribune Polska, Warszawa, wyd. 20, 
2010.

11. Herold G.: Medycyna Wewnętrzna Repe-
tytorium, PZWL, Warszawa, 1994.

12. Janiec W.:Kompendium Farmakologii, 
PZWL, Warszawa, 2006.

13. Martínez-Quintana E., Rodríguez-Gon-
zález F.: Iron Deficiency Anemia Detec-
tion from Hematology Parameters in 
Adult Congenital Heart Disease Patients. 
Congenit Heart Dis., 2012, 14, 8,1747-
1803.

14. Herman Z.S., Kmieciak-Kołada K.: Farma-
kologia, Wydawnictwo ŚAM, 2001.

15. Farmakopea Polska IX, URPL,WMiPB, PTF, 
Warszawa, 2011

16. Dambro M.R., Griffith J.A.: 5 Minute Cli-
nical Consult, Wrocław, Urban & Partner, 
1998.

17. Gafter-Gvili A., Rozen-Zvi B., Vidal L., 
Leibovici L., Vansteenkiste J., Gafter U., 
Shpilberg O.: Intravenous iron supple-
mentation for the treatment of che-
motherapy-induced anaemia - systema-
tic review and meta-analysis of randomi-
sed controlled trials., Acta Oncol. 2012, 
8, 9.

18. http://leki.urpl.gov.pl
19. Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych 

Dopuszczonych Do Obrotu Na Teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, stan na 
31 stycznia 2012, PTF, Warszawa, 2012.

20. Piekarska I.,: Żelazo mkroelement nie-
zbędny dla zdrowia człowieka, Dębica, 
luty, 2011.

21. Bertholdt S., Lê P.Q., Heijmans C., 
Huybrechts S., Dedeken L., Devalck C., 
Schifflers S., Ferster A.: Respiratory com-
plications of sickle cell anemia in chil-
dren: the acute chest syndrome, Rev. 
Med. Brux. 2012, 33,(3),138-44. 



Wszechnica aptekarska

24 Aptekarz Polski, 72(50e) sierpień 2012

Woda wapienna jest nasyconym roz-
tworem wodorotlenku wapnia o stę-
żeniu 0,15-0,17% [1]. Mimo, że jest 
starym środkiem leczniczym wchodzi 

nadal w skład preparatów recepturowych do użyt-
ku zewnętrznego, chociaż była również stosowana 
jako środek zobojętniający podawany per os. Zali-
czana jest do surowców o działaniu ściągającym [2]. 
Dodatkowo zmienia strukturę keratyny, powodując 
lepszą penetrację substancji leczniczych przez war-
stwę rogową skóry [3]. Działania te wynikają z jej sil-
nie alkalicznego odczynu (pH ~13) [4, 5]. 

Silnie zasadowy odczyn wody wapiennej jest 
przyczyną rozkładu wielu substancji leczniczych. Po-
woduje to obniżenie aktywności farmakologicznej 
lub inaktywację leków. Niektóre interakcje farmaceu-
tyczne z wodą wapienną zachodzą bez widocznych 
zmian w wykonywanym leku recepturowym. 

Grupę substancji, które często zapisywane są 
z wodą wapienną stanowią kortykosteroidy, takie 
jak hydrokortyzon i prednizolon.

W pH powyżej 8 następuje utlenienie łańcu-
cha ketolowego C-17, zwłaszcza przy nie zabloko-
wanej grupie hydroksylowej przy C-21 [5, 6]. Jest to 
interakcja niedostrzegalna organoleptycznie i za-
chodzi bardzo szybko (nawet 10% substancji przez 
4 godz. w 26°C) przy pH powyżej 9 [7, 8]. 

Oto przykłady recept, które spotyka się w ap-
tekach:

1.  Rp.
Hydrocortisoni 0,5
Aquae Calcis
Eucerini  aa  30,0
M. f. ung.

2.  Rp.
Prednisoloni  0,5
Aquae Calcis   
Eucerini  aa ad  100,0
M. f. ung.

3.  Rp. 
Hydrocortisoni  1,0 
Talci veneti 
Zinci oxydati  aa 25,0 
Glyceroli 
Aq. Calcis  aa ad  150,0 
M. f. suspensio

Kolejną grupą substancji dających interakcję 
z wodą wapienną są antybiotyki, takie jak detreo-
mycyna, oksytetracyklina i neomycyna.

Detreomycyna zazwyczaj jest zapisywana 
w pudrach płynnych lub mazidłach:

4.  Rp. 
Detreomycini  1,0
Zinci oxidi
Talci veneti  aa  20,0
Glicerini  10,0
Aq. Calcis  ad  100,0
M. f. Puder płynny

5.  Rp.
Neomycini   2,0
Hydrocortisoni 0,25
Zinci oxidi
Talci venetii  aa  20,0
Glycerini  10,0
Aq. Calcis  ad  100,0
M. f. Puder płynny 

6.  Rp. 
Detreomycini  1,0 
Zinci oxidi 
Ol. Rapae 
Aq. Calcis  aa ad  100,0
M. f. linimentum 

Detreomycyna w środowisku silnie alkalicz-
nym ulega hydrolizie (rozpad wiązania amidowego) 
i inaktywacji [4, 5, 7].

Przykłady 
interakcji recepturowych 

z wodą wapienną
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Neomycyna jest antybiotykiem, który w pH 
około 8,0 wykazuje największą aktywność mikro-
biologiczną. Stwierdzono, że woda wapienna zwięk-
sza aktywność mikrobiologiczną neomycyny w ma-
ści (woda wapienna i podłoże w równych częściach) 
w ciągu pierwszych 7 dni przechowywania, nato-
miast w 10 dniu zaobserwowano około 35% spadek 
aktywności mikrobiologicznej preparatu [3]. 

Oksytetracyklina największą trwałość wykazu-
je przy pH około 2,0, natomiast w środowisku alka-
licznym następuje szybki rozkład chemiczny, obja-
wiający się zmianą zabarwienia. Antybiotyk ten jest 
składnikiem maści Oxycort®, która niekiedy jest 
składnikiem maści z wodą wapienną. Maść po kilku 
dniach zmienia barwę z żółtej na beżową, a następ-
nie na jasnobrązową [8]. 

W pudrach płynnych z wodą wapienną jest 
stosowana również anestezyna, która także jest nie-
trwała w środowisku alkalicznym. Największą trwa-
łość w środowisku wodnym wykazuje w pH 7, na-
tomiast najszybszy rozkład następuje w pH ok. 11.

7.  Rp. 
Mentholi
Benzocaini  aa  0,8
Zinci oxidi
Talci veneti  aa  10,0
Spir. vini   10,0
Aq. Calcis    80,0 
M. f. suspensio 

Solubilizowany roztwór witaminy A jest stoso-
wany z wodą wapienną w postaci maści rzadziej ma-
zideł. Witamina A łatwo ulega degradacji nie tylko 
pod wpływem tlenu, światła, ale także w środowi-
sku alkalicznym. Stwierdzono 20% ubytek substan-
cji w maści z wodą wapienną po 10 dniach przecho-
wywania [9].

8.  Rp.
Vit. A    600000 jm
Ol. Lini
Aquae Calcis  aa ad  200,0
M. f. linimentum

9.  Rp. 
Vitamini A sol. aq.  100000 jm
Eucerini 
Aq. Calcis  aa ad  50,0 
M. f. ung. 

Żadnego z wyżej wymienionych preparatów 
nie należy wykonywać z wodą wapienną. Rozwiąza-
niem interakcji w przytoczonych receptach będzie 
zamiana wody wapiennej na wodę destylowaną oraz 
wydanie wody wapiennej w postaci rozcieńczonego 
roztworu lub drugiej maści z wodą wapienną. Spo-
sób dokonania korekty powinien być skonsultowa-
ny z autorem recepty. ■

dr n farm. Danuta Partyka, 
mgr farm. Andrzej Marek Winnicki

Katedra Technologii Postaci Leku, 
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska IV t.1. PZWL. Warszawa 1965. 
2. Ansel H. C., Popovich N. G., Allen Jr. L.V.: Pharmaceutical Dosage 

Forms and Drug Delivery Systems, William  and Wilkins, USA 1995
3. Dobrucki R., Kaźmierczak M., Lasecka K.: Interakcje farmaceutyczne 

niektórych antybiotyków z wodą wapienną w maściach. Farmacja 
Polska 1998, 54 (20), 942-943.

4. Modrzejewski F.: Niezgodności recepturowe, PZWL  Warszawa 1964. 
5.. Krówczyński L., Rybacki E.: Interakcje w fazie farmaceutycznej. PZWL 

Warszawa 1986. 
6. Chemia leków (red.) Zejc A., Gorczyca M. PZW Warszawa 2004. 
7. http://compoundingtoday.com 
8. Dobrucki R.: Podstawy interakcji w fazie farmaceutycznej. Akademia 

Medyczna w Poznaniu. Poznań 1985
9. Partyka D., Dobrucki R., Samolik M., Małycha S.: Trwałość witaminy 

A w postaciach recepturowych. Farmacja Polska 2005, 61(7) 338-341. 



Panorama samorządu

26 Aptekarz Polski, 72(50e) sierpień 2012

Kierownik 
apteki na 
urlopie

Z  WOKANDY  
NACZELNEGO SĄDU APTEKARSKIEGO

Trwa jeszcze okres urlo-
powy. Pośpiesznie paku-
jąc walizki myślami wy-
biegamy już do rozgrza-

nych słońcem plaż, szumu gór-
skich potoków czy ekscytujących 
krajobrazów egzotycznych kra-
jów. Poza sobą zostawiamy sza-
rość dnia codziennego i nieprze-
rwane zmagania się z prawem 
zmieniającym się jak w kalejdo-
skopie. Opuszczamy na ten często 
krótki okres wypoczynku nasze 
apteki w których pełnimy funk-
cje kierownicze. Na podstawie 
zamieszczonego poniżej opisu 
zdarzenia, którego konsekwen-
cje sprawiły, że kierownik apteki 
- i nie tylko - został pociągnięty 
do odpowiedzialności zawodo-
wej, chciałem zwrócić uwagę na 
elementarne zasady przekazania 
obowiązków kierownika na czas 
nieobecności spowodowanej np. 
urlopem, a w szczególności od-
powiedzialności osób podejmu-
jących się zastępstwa.

Kierownik apteki udaje się 
na urlop wypoczynkowy. W tym 
okresie jego obowiązki pełni 
mgr farmacji „przesunięty” przez 
właściciela z innej jego apteki. 
Technik farmaceutyczny (staży-
sta) realizuje receptę i popełnia 
groźną w swoich skutkach po-
myłkę. W miejsce zaordynowa-
nego leku „Asmenol” wydaje pre-
parat „Acenocumarol 4 mg”. Pa-
cjentka nieświadoma źle zrealizo-
wanej recepty, zażywa otrzyma-
ny preparat w wyniku czego, po 
pewnym czasie z objawami krwa-
wych podbiegnięć oraz wylewami 
do tkanki podskórnej podudzia, 
trafia na hospitalizację szpital-
ną. Pełniący obowiązki kierow-
nika mgr farmacji, w następnym 
dniu po tej fatalnej pomyłce, re-
taksuje recepty i nie zauważa błę-
du. Nadmienić należy, że w czasie 
kiedy dokonywano tej niefortun-
nej realizacji recepty, wspomnia-
ny stażysta pozostawał w aptece 
sam i pracował bez nadzoru ja-
kiegokolwiek magistra farmacji.

Rzecznik odpowiedzialno-
ści zawodowej, do którego trafiła 
informacja o wyżej opisanym zda-
rzeniu w wyniku podjętego postę-
powania wyjaśniającego doszedł 
do przekonania w oparciu o ze-
znania osoby zastępującej kie-
rownika, że pozostający na urlo-
pie kierownik apteki dopuścił się 
przewinienia zawodowego pole-
gającego na nie przekazaniu swo-
jemu zastępcy opieki nad techni-
kiem – stażystą, co zdaniem os-
karżenia było naruszeniem art. 88 
ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo farma-
ceutyczne. Aptekarski sąd okrę-
gowy podzielił zdanie oskarży-
ciela co do winy kierownika i uka-
rał go karą upomnienia. Obwinio-
ny od orzeczenia sądu I instancji 
wniósł apelację do Naczelnego 
Sądu Aptekarskiego. W uzasad-
nieniu podniósł, że sąd okręgo-
wy dopuścił się błędu w ustale-
niach faktycznych przyjętych za 
podstawę swojego orzeczenia 
polegających na przyjęciu, że ob-
winiony nie przekazał opieki nad 

© Tomas Sereda - Fotolia.com
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stażystą zastępcy. W konkluzji 
odwołania obwiniony kierownik 
apteki wniósł o uniewinnienie.

Naczelny Sąd Aptekarski 
działając w II instancji, rozpozna-
je sprawę w granicach odwołania, 
a niezależnie od tego z urzędu 
bierze również pod uwagę rażące 
naruszenie prawa przez instancję 
kontrolowaną oraz istotną od-
mienność oceny co do narusze-
nia prawa oraz zasad etyki i de-
ontologii zawodowej.

Biorąc powyższe pod uwa-
gę sąd apelacyjny w procedu-
rze odwoławczej poddał ocenie, 
czy przypisane obwinionej prze-
winienie stanowiło przekrocze-
nie wskazanych przez sąd okrę-
gowy przepisów, jaki był jej sto-
pień zawinienia oraz czy istniały 
naganne motywy działania obwi-
nionej. Ustawa Prawo farmaceu-
tyczne w art. 99 ust. 4a mówi, że 
podmiot prowadzący aptekę jest 
obowiązany zatrudnić kierowni-
ka, dającego rękojmie należytego 
jej prowadzenia. Należyte wyko-
nywanie funkcji kierownika apte-
ki wchodzi w zakres pojęcia nale-
żytego wykonywania zawodu far-
maceuty, co doprecyzowane jest 
w Ustawie o Izbach Aptekarskich. 
Ustawa Prawo farmaceutycz-
ne w art. 88 ust. 4 jednoznacznie 
określa, że kierownik apteki wy-
znacza na czas swojej nieobec-
ności spowodowanej urlopem 
lub chorobą osobę, która spra-
wuje jej zastępstwo. Szczegóło-
we zasady powierzania tego za-
stępstwa zawarł Minister Zdrowia 
w rozporządzeniu wykonawczym 
w sprawie podstawowych warun-
ków prowadzenia apteki (Dz. U. 
nr 187 poz. 1565 z dn. 12 listo-
pada 2002 r.). W sytuacji, gdy kie-
rownik nie jest właścicielem apte-
ki, podmiot prowadzący aptekę 
powinien wskazać kierownikowi 
kandydata na zastępstwo.

Przytoczone powyższe wy-
mogi w opisywanej sprawie zosta-
ły spełnione, nadmienić również 
warto, że wspomniany „zastępca” 
podjął się swojej roli w tej aptece 
już po raz kolejny. Zważyć należy, 
że Ustawa Prawo farmaceutycz-
ne i rozporządzenie wykonawcze 
do ustawy nie wymagają odręb-
nego traktowania obowiązku wy-
mienionego w art. 88 ust. 5 pkt 
2 ustawy tj. opieki nad stażysta-
mi. Oczywistym jest, że wyzna-
czenie zastępcy, czyni zastęp-
cę obowiązanym do realizacji 
wszystkich powinności ciążą-
cych do tej pory na kierowni-
ku, w ten sam sposób czyni go 
również odpowiedzialnym. Za-
stępca nie może skutecznie bro-
nić się argumentem, że powie-
rzono mu tylko część obowiąz-
ków, albo też, że granice zakresu 
jego odpowiedzialności są defi-
niowane warunkami zatrudnie-
nia. Chcąc przychylić się do takiej 
argumentacji, należałoby również 
w ten sam sposób potraktować 
zastępowanego kierownika, któ-
ry mógłby się bronić przed za-
rzutami popełnienia przewinienia 
zawodowego twierdzeniem, że 
podmiot prowadzący aptekę nie 
wyznaczył zakresu jego obowiąz-
ków i odpowiedzialności albo że 
określił mu ograniczony zakres 
obowiązków i odpowiedzialno-
ści. Takie potraktowanie spra-
wy wydaje się oczywiście niedo-
puszczalne. Z tych też powodów 
nie może służyć do uwolnienia 
się od odpowiedzialności przez 
osobę zastępującą kierowni-
ka apteki. Mając powyższe na 
względzie sąd apelacyjny nie po-
dzielił oceny sądu I instancji wy-
chodząc z założenia, że przekaza-
nie opieki nad stażystą w sposób 
szczególny i odrębny stanowi na-
dinterpretację przytoczonych za-
pisów prawa.

Ponadto sąd II instancji 
podkreślił, że błąd polegający na 
źle zrealizowanej recepcie nie wy-
nikał z faktu, że urlopowany kie-
rownik nie przekazał opieki nad 
stażystą w innej, bliżej niespre-
cyzowanej formie, niż pozosta-
łe obowiązki swojemu zastępcy. 
Błąd w wydaniu leku był skutkiem 
nieprawidłowej obsady personal-
nej w aptece oraz tzw. czynni-
ka ludzkiego tj. złego odczytania 
i zrealizowania recepty, a następ-
nie złego otaksowania. Nawet 
dodatkowe działania kierowni-
ka w kierunku przekazania opie-
ki nad stażystą technikiem, jak 
chciałby sąd I instancji (nie wia-
domo w jakiej formie, bo prawo 
tego nie przewiduje) nie zmie-
niałoby faktu, że apteka pozosta-
wałaby w takiej obsadzie perso-
nalnej jak w dniu, gdy doszło do 
wadliwego zrealizowania recepty.

Udając się na urlop kierow-
nik miał świadomość, że na czas 
swojej nieobecności ma wyzna-
czone zastępstwo uprawnione-
go magistra farmacji i że będzie 
ono pełnione zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. Z akt spra-
wy wynikało też, że właściciel ap-
teki nie poinformował udające-
go się na urlop kierownika, że 
będzie mieć problem z oddele-
gowaniem do pracy w tej apte-
ce odpowiedniej ilości personelu 
fachowego. Urlopowany kierow-
nik nie był w stanie przewidzieć, 
że zastępujący go magister i pra-
codawca dopuszczą możliwość 
pozostawienia w aptece techni-
ka – stażysty bez nadzoru ma-
gistra farmacji. Właściciel apte-
ki, nota  bene będący farmaceu-
tą, jeżeli nie był w stanie zapew-
nić odpowiedniej obsady perso-
nalnej, winien skrócić czas czyn-
ności apteki. Tymczasem właści-
ciel w swoich zeznaniach stwier-
dził, że w jego mniemaniu takie 
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zabezpieczenie personalne było 
wystarczające.

W całej tej opisywanej 
sprawie naganna jest postawa 
magistra zastępującego kierow-
nika apteki. Uznał on, że pozosta-
je „tylko” na zastępstwie, nie czu-
jąc na czym jego rola polega lub 
nie poczuwając się do wypełnia-
nia wszystkich ciążących w tej sy-
tuacji na nim obowiązków. Prze-
de wszystkim dopuścił do funk-
cjonowania apteki bez obecno-
ści w niej magistra farmacji, uwa-
żając, że jest to problem wyłącz-
nie właściciela apteki. Ponadto 
najprawdopodobniej wyjątkowo 
nieuważnie retaksował recepty, 
lub w ogóle tego nie robił. Sąd 
apelacyjny doszedł do takiego 
przekonania na podstawie do-
wodu w sprawie, którym była źle 
zrealizowana recepta. W ocenie 
sądu zupełnie czytelna, a wadliwą 
jej realizację należy raczej przypi-

sać zupełnej nieznajomości przez 
technika preparatu „Asmenol”, co 
mogło być powodem skojarze-
nia zapisu z być może znanym 
mu „Acenocumarolem”. Dodat-
kowym potwierdzeniem tej tezy 
mogła być również w tym przy-
padku zbieżność dawki wypisa-
nego leku.

Mając na względzie przyto-
czoną powyżej argumentację Na-
czelny Sąd Aptekarski uniewinnił 
kierownika apteki, uznając za ab-
surdalne w tej sytuacji przypisy-
wanie obwinionemu przewinie-
nia zawodowego. W odrębnym 
postępowaniu Okręgowy Sąd 
Aptekarski uznał zastępującego 
kierownika magistra za winne-
go niestarannie przeprowadzo-
nej retaksacji recept, co uniemoż-
liwiło szybkie naprawienie błę-
du, a w konsekwencji groźne dla 
pacjentki następstwa zdrowotne. 
Nadto, zarzucono mu dopuszcze-

nie do funkcjonowania apteki bez 
obecności w niej uprawnionego 
magistra farmacji. W tym wypad-
ku również obwiniony złożył od-
wołanie od orzeczenia. Sąd Ape-
lacyjny nie miał jednak żadnych 
wątpliwości co do winy obwinio-
nego i podtrzymał wymierzoną 
mu przez sąd I instancji karę.

Koleżanki i Koledzy miej-
cie świadomość, że wchodząc na 
krótki czas w „skórę” kierownika 
apteki z uwagi na uwarunkowa-
nia koleżeńskie, grzecznościowe 
czy też z pobudek finansowych, 
przejmujecie na siebie wszystkie 
obowiązki i całą odpowiedzial-
ność ustanowionego „stałego” 
jej kierownika. ■

mgr farm. Kazimierz Jura     
Przewodniczący

Naczelnego  Sądu  Aptekarskiego
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W uchwalonym na VI 
Krajowym Zjeździe 
Aptekarzy Kodek-
sie Etyki Apteka-

rza RP, artykuł 16 brzmi: Aptekarz 
otacza  szacunkiem historię  i  tra-
dycje zawodu oraz dba o wszelkie 
zabytki  kultury  materialnej  far-
macji. W myśl tej zasady Podkar-
packa Okręgowa Rada Aptekar-
ska podjęła inicjatywę dr n. farm. 
Aleksandra Czarniawego, preze-
sa kilku kadencji PORA, podpi-
sania porozumienia z Muzeum 
Budownictwa Ludowego w spra-
wie objęcia patronatu nad gro-
madzeniem i ekspozycją zbiorów 
zabytków aptekarstwa Podkarpa-
cia w Aptece Rynku Galicyjskiego 
Miasta. 

Sanok to miasto na Wę-
gierskim Szlaku, na skrzyżowaniu 
dróg w kierunku Przemyśla, Hali-
cza i Lwowa, na szlaku prowadzą-
cym doliną Sanu z dawnego kró-
lestwa węgierskiego. Pierwsza 
wzmianka o tym mieście pocho-
dzi z Latopisu Hipackiego, kroni-
ki ruskiej z roku 1150, gdzie zapi-
sano wyprawił  się  król węgierski 
Bejza na Rus Halicką, wziął Sanok 
i posadnika jego oraz wiele wsi… 
Od tamtej pory minęło wiele lat, 
ale tradycje „strażnicy” przetrwa-
ły. Dzisiaj Sanok, poprzez swo-
je muzea – Muzeum Historycz-
ne z największą w Europie kolek-
cją ikon i zbiorami prac Zdzisła-
wa Beksińskiego oraz Muzeum 
Budownictwa Ludowego – stoi 
na straży pamięci o tych, któ-
rych dzisiaj trudno szukać w ży-
ciu codziennym. A szukać warto. 

Obowiązkiem 
Aptekarza jest …

►
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W skansenie sanockim (który po-
łożony jest na 38 hektarach i pra-
cuje od roku 1958, gromadząc 
zbiory etnograficzne) od daw-
na myślano o odtworzeniu cze-
goś, co byłoby wizją minionego 
czasu na terenach południowo-
-wschodniej części województwa 
podkarpackiego. W chwili obec-
nej jest to Rynek Miasta Galicyj-
skiego. Historia spowodowała, 
że na tę część Rzeczpospolitej 
już w czerwcu roku 1772 weszły 
wojska austriackie, zajęty przez 
nie teren stał się częścią cesar-
stwa Habsburgów aż po jego 
kres w roku 1918. Niewiele mi-
nęło czasu, jak ponownie wrogie 
wojska wprowadziły dwukrotnie 
obcą władzę. I rok 1945 nie za-
kończył wojny na tych ziemiach. 
Granica państwowa też była tu 
wyjątkowo „ruchliwa”. Ludz-
ka pamięć jest wybiórcza, zapo-
mina o czasach pokoju, chociaż 
pod obcym panowaniem, pamię-
ta o nieprawościach wojny. Dłu-
go spierano się o określenie „ga-
licyjski”, wiążąc ten przymiotnik 
przede wszystkim z okrucień-
stwem walk lat 1939-1947. Zwy-
ciężył sentyment do rządów „mi-
łościwego Franciszka Józefa”, ce-
sarza Austro-Wegier. 

Przeniesione z obszarów 
niegdyś zamieszkałych licznie 
przez przedstawicieli wielu na-
rodowości, budynki mieszkalne 
i warsztaty pracy różnych rze-
mieślników, zostały z pietyzmem 
odtworzone w czworokącie Ryn-
ku. Wśród dwudziestu sześciu 
domów jest też APTEKA. 

Dla wzbogacenia zbiorów 
tejże – a są one już niemałe – 
Podkarpacka Rada Aptekarska 
postanowiła o skierowaniu ape-
lu do wszystkich Kolegów z proś-
bą o przekazywanie pozostałych 
jeszcze, nawet najbardziej zdawa-
łoby się nieefektownych, zabyt-
ków. Zabytkiem może być naczy-
nie apteczne z udokumentowa-
nym miejscem pochodzenia, ale 

zabytkiem o wiele cenniejszym, 
choć nie pod względem mate-
rialnym, może być też okólnik czy 
pismo gremium aptekarzy lub 
izby aptekarskiej z lat czterdzie-
stych. Wszystko to tworzy historię 
zawodu Aptekarza. 

Porozumienie powstało nie 
po to, aby formalizować kontak-
ty, ale odwrotnie – aby wzajem-
nie udzielać konsultacji w zakresie 
z jednej strony gromadzenia za-
bytków, z drugiej właściwego usy-
tuowania przedmiotu w zawodzie. 

Ten uroczysty akt podpisa-
li Prezes PORA Lucyna Sambor-
ska i Dyrektor MBL Jerzy Ginal-
ski w obecności Podkarpackiego 
Wojewódzkiego Inspektora Far-
maceutycznego Moniki Urbaniak 
i Zastępcy Burmistrza Wolnego 
Królewskiego Miasta Sanoka Zie-
mowita Borowczaka.

Odbyło się to podczas nad-
zwyczajnego posiedzenia człon-
ków Podkarpackiej Okręgowej 
Rady Aptekarskiej, zorganizo-
wanego na terenie Muzeum Bu-

►
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downictwa Ludowego. Uczestni-
cy mieli możność obejrzenia bar-
dzo ciekawego filmu, utrwala-
jącego budowę Rynku, począw-
szy od wykopów w wielce nie-
wdzięcznej ziemi bieszczadzkiej, 
aż do uroczystego otwarcia we 
wrześniu ubiegłego roku. Ze stro-
ny izby przygotowano krótkie re-
feraty, bogato ilustrowane, wpro-
wadzające zgromadzonych apte-
karzy, farmaceutów i gości w hi-
storię farmacji w Polsce i na Pod-
karpaciu oraz historię farmako-
pei polskiej, od kościuszkowskiej, 
przez obowiązujące na terenie 
Galicji jako prowincji cesarskiej, 
farmakopee austriackie, manuał 
Podbielskiego z roku 1922, Far-
makopeę Polską II z 1937 roku, 

Receptarium Polonicum RP W.W. 
Głowackiego z 1947 roku aż po 
obecnie obowiązującą Farmako-
peę Europejską.

Po wszystkich zakamarkach 
Apteki, która usytuowana jest 
w domu przeniesionym ze Starej 
Wsi koło Brzozowa, oprowadza-
ła aptekarzy mgr Danuta Blin-Ol-
bert, kurator muzeum, zaangażo-
wana niczym aptekarz w prawid-
łowe umeblowanie i wyposaże-
nie tego niezbędnego dla zdro-
wia mieszkańców miasta i oko-
lic miejsca, gdzie wrogi  chorób 
mieszkają. Meble apteczne przy-
wiezione zostały z nieistniejącej 
dziś apteki realnej rodziny Bara-
nieckich w Dynowie, też nad Sa-
nem. Oko Opatrzności, symbol 

nazwy apteki, zdobi wejście do 
ekspedycji, na półkach błyszczą 
apteczne sztandy i puszki. W la-
boratorium jest kolekcja mikro-
skopów, przyrządów służących 
do wyrobu preparatów będących 
nie tylko lekami – dzisiaj kosme-
tyki znów są częścią asortymentu 
aptek i najciekawsze z urządzeń 
– specjalny przyrząd do wyrobu 
świec, z których apteka słynęła.

Oby więcej takich miejsc, 
gdzie współczesny aptekarz móg-
łby zapoznać się, niejako „w na-
turze”, z pracą swojego przodka 
w zawodzie. ■

mgr farm. Lidia Maria Czyż
Sekretarz Podkarpackiej 

Okręgowej Rady Aptekarskiej       

sport to zdrowie

7 października 2012 roku odbędzie się „BIEG 
FARMACEUTÓW - Mistrzostwa Śląska Śląskiej 
Izby Aptekarskiej” organizowany przez Śląską Izbę 
Aptekarską pod hasłem - Ruch zastępuje wiele le-
ków, ale żaden lek nie zastąpi ruchu. 

Uczestnicy Biegu Farmaceutów będą mieli do 
pokonania dystans 7 kilometrów. Trasa biegu po-
prowadzona została alejami parkowymi Wojewódz-
kiego Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie. 

W klasyfikacji „BIEG FARMACEUTÓW - Mi-
strzostwa Śląska Śląskiej Izby Aptekarskiej” wezmą 
udział członkowie Śląskiej Izby Aptekarskiej i ich ro-
dziny oraz chętni farmaceuci z całego kraju. Zgło-
szenia udziału w biegu przyjmowane są na stronie 
internetowej: http://silesiapolmaraton.pl/zglosze-
nia/ (w  formularzu  zgłoszeniowym  do  Biegu  Far-
maceutów należy zaznaczyć w bloku - Klasyfikacja 
- pola wyboru: Bieg Farmaceutów).

Zwycięzcy BIEGU FARMACEUTÓW otrzyma-
ją pamiątkowe statuetki Śląskiej Izby Aptekarskiej,  
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy. 

Bieg Farmaceutów będzie rywalizacją w ra-
mach dużej imprezy sportowej „Silesia Półmara-
ton”. 

Szczegółowe informacje dotyczące BIEGU 
FARMACEUTÓW: 
http://katowice.oia.pl/wpisy-act-more-id-5077.html 

Ruch zastępuje wiele leków, 
ale żaden lek nie zastąpi ruchu
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Zgodnie z art. 96 ust. 2 
ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceu-
tyczne (t.j.: Dz. U. z 2008 

r. Nr 45 poz. 271, z późn. zm.), 
w przypadku nagłego zagroże-
nia zdrowia lub życia farmaceuta, 
o którym mowa w art. 88 ust. 1, 
może wydać bez recepty lekar-
skiej produkt leczniczy zastrze-
żony do wydawania na receptę 
w najmniejszym terapeutycz-
nym opakowaniu, z wyłączeniem 
środków odurzających, substancji 
psychotropowych i prekursorów 
grupy I-R. Fakt wydania leku we 
wskazanym trybie odnotowywa-
ny jest w recepcie farmaceutycz-
nej, sporządzanej przez farma-
ceutę, o którym mowa w art. 88 
ust. 1 Prawa farmaceutycznego 
(vide: art. 96 ust. 3).

Z przepisów tych wynika, że 
lek bez recepty lekarskiej może 
być wydany:

1) p r zez  fa rmaceutę , 
o którym mowa w art. 
88 ust. 1 Prawo farma-
ceutyczne;

2) w przypadku nagłego 
zagrożenia zdrowia lub 
życia pacjenta;

3) w najmniejszym tera-
peutycznym opakowa-
niu;

4) jeżeli nie należy do ka-
tegorii środków odu-
rzających, substancji 
psychotropowych i pre-
kursorów grupy I-R.

Największe wątpliwości in-
terpretacyjne wywołuje zwrot 
„farmaceuta,  o  którym  mowa 
w art. 88 ust. 1”. Chodzi oczywi-
ście o przepis Prawa farmaceu-
tycznego. W obecnym brzmieniu 
przepis ten obowiązuje od dnia 
1 października 2002 r., tj. od dnia 
wejścia w życie ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o zmianie usta-

wy - Prawo farmaceutyczne (Dz. 
U. Nr 152, poz. 1265). Tą samą 
ustawą znowelizowany został 
przepis art. 88 ust. 1 Prawa far-
maceutycznego, który otrzymał 
brzmienie: „1. W  aptece  ogólno-
dostępnej  musi  być  ustanowio-
ny  farmaceuta,  o  którym  mowa 
w  art.  2b  ust.  1  pkt  1,  2  i  5-7 
ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. 
o  izbach  aptekarskich  (…),  odpo-
wiedzialny za prowadzenie apteki, 
zwany  dalej  „kierownikiem  apte-
ki”; można być kierownikiem tylko 
w jednej aptece”.

Przywołana nowelizacja Pra-
wa farmaceutycznego uwzględ-
niała zmiany w ustawie z dnia 19 
kwietnia 1991 r. o izbach apte-
karskich wprowadzone w dniu 2 
października 2002 r. Na margine-
sie wskazać można, że w dniu 1 
października 2002 r. art. 96 ust. 
2 Prawo farmaceutyczne, odsyłał 
do art. 2b w ustawie o izbach ap-

Uprawnienie 
do wydawania 
leków na podstawie 
recepty farmaceutycznej
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tekarskich, który jeszcze nie obo-
wiązywał.

W dniu 2 października 
2002 r. przepis art. 88 ust. 1 Pra-
wo farmaceutyczne rozstrzygnął, 
że kierownikiem nie może być 
farmaceuta, który nie posiada 
prawa do samodzielnego wyko-
nywania czynności zawodowych. 
Farmaceutą o którym mowa 
w art. 2b ust. 1 pkt 1,2 i 5-7 była 
osoba, która:

1) ukończyła co najmniej pię-
cioletnie studia na kierun-
ku farmacja szkoły wyższej 
obejmujące co najmniej 
sześciomiesięczny staż 
w aptece i uzyskała tytuł 
zawodowy magistra;

2) ukończyła pięcioletnie stu-
dia na kierunku farmacja 
szkoły wyższej i uzyskała 
tytuł zawodowy magistra 
oraz odbyła roczną prak-
tykę w aptece;

3) (…);
4) (…);
5) ukończyła czteroletnie stu-

dia na kierunku farmacja 
szkoły wyższej, uzyskała 
tytuł zawodowy magistra 
i odbyła roczną praktykę 
w aptece;

6) posiada dyplom wydany 
przez inne państwo niż 
państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, uznany 
w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, zgodnie z odrębnymi 
przepisami, za równoważ-
ny z dyplomem uzyski-
wanym w kraju, potwier-
dzającym tytuł zawodowy 
magistra na kierunku far-
macja, oraz roczną prak-
tykę w aptece odbytą po 
uzyskaniu tego dyplomu, 
uznaną za równorzędną 
z praktyką odbytą w kraju;

7) posiada kwalifikacje po-
twierdzone dokumentem 

wymienionym w wykazie, 
o którym mowa w ust. 4.

Odwoływanie się w art. 96 
ust. 1 do „farmaceuty,  o  którym 
mowa  w  art.  88  ust.  1” a nie 
do „farmaceuty” uzasadnione 
było faktem wprowadzenia do 
porządku prawnego prawa wy-
konywania zawodu farmaceuty 
z wyłączeniem samodzielnego 
wykonywania czynności zawodo-
wych w aptece, a w konsekwencji 
farmaceutów nieposiadających 
prawa samodzielnego wykony-
wania czynności zawodowych 
w aptece. Analogiczny zabieg 
legislacyjny zastosowano w art. 
88 ust. 4, art. 92 i art. 95 ust. 3 Pr. 
farmaceutycznego.

Przepis art. 88 ust. 1 stanowi 
jednoznacznie, że „farmaceuta, 
o którym mowa w art. 88 ust. 1”, 
odpowiedzialny za prowadzenie 
apteki, zwany jest dalej w ustawie 
„kierownikiem apteki”. Zarówno 
omawiany art. 96 ust. 2, jak i prze-
pisy art. 88 ust. 4, art. 92 i art. 
95 ust. 3 Prawo farmaceutyczne, 
usytuowane są w dalszej części 

ustawy i gdyby racjonalny usta-
wodawca chciał ograniczyć prawo 
sporządzania recepty farmaceu-
tycznej wyłącznie do kierownika 
apteki, to posłużyłby się zdefinio-
wanym zwrotem „kierownik apte-
ki” a nie określeniem „farmaceuta, 
o którym mowa w art. 88 ust. 1” .

Wyrażenie „farmaceuta, 
o  którym mowa  w  art.  88  ust. 
1” ma sens historyczny i tylko 
z uwzględnieniem wykładni hi-
storycznej może być prawidłowo 
interpretowany.

Po wprowadzeniu jednolitej 
kategorii farmaceuty, obecne zna-
czenie tego przepisu jest takie, że 
odnosi się on do osób posiadają-
cych tytuł zawodowy farmaceuty. 

Reasumując, osoba posiada-
jąca tytuł zawodowy farmaceuty, 
może zgodnie z art. 96 ust. 2 i 3 
Prawo farmaceutyczne, wydawać 
w określonych przypadkach leki 
bez recepty lekarskiej oraz doku-
mentować te sytuacje w receptach 
farmaceutycznych. ■

Krzysztof Baka
Radca Prawny

© M. Schuppich - Fotolia.com
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Ewa Podczas powakacyjnych po-
wrotów do pracy pojawia się 
pytanie o sposób zatrzymania 
w sobie energii, którą skrzętnie 
gromadzimy w trakcie urlopo-
wych wyjazdów. Pytanie to 
wybrzmiało mi bardzo mocno, 
kiedy w zaprzyjaźnionym gro-
nie brałam udział w spotkaniu 
podsumowującym letnie wy-
poczywanie. Rozmowy krąży-
ły wokół dwóch słów, powie-
działabym słów-kluczy: en-
tuzjazm i rutyna. Zastanowi-
ło mnie, że słowa te stawiano 
na przeciwległych biegunach. 
Przy czym pierwsze zawsze 
miało pozytywne zabarwie-
nie, a drugiego należało się 
wstydzić. Chciałabym zapro-
sić w związku z tym Panią do 
rozmowy na temat tych słów, 
a raczej na temat rzeczywisto-
ści, która pod nimi się kryje. 
Pytam, czy rutyna zawsze po-
winna nas niepokoić?

Magdalena Słowa kształtują rze-
czywistość. Już od lat prowa-
dzi się eksperymenty na te-
mat tego, w jaki sposób ję-
zyk kształtuje funkcjonowanie, 
w tym na przykład spostrzega-
nie. Kiedy myślę rutyna, w mo-
jej głowie jako pierwsze po-
jawiają się skojarzenia: nuda, 
monotonia,  działanie  automa-
tyczne,  działanie  bezrefleksyj-
ne. Ale za chwilę przypominam 
sobie, że słowa rutyna używa-
my także na określenie czyjejś 
szczególnej sprawności i do-
świadczenia. Na przykład  – 
siedząc na fotelu dentystycz-
nym (każdy z nas przyzna, że 
to miejsce ma swoją specyfi-
kę) z ulgą definiuję tak czyn-
ności, które zaraz względem 
mnie będą wykonywane, po-
nieważ dzięki temu mam po-
czucie przewidywalności, a po 
drugie utwierdzam się w prze-
konaniu, że specjalista, któ-

ry mnie leczy, opanował te 
czynności do perfekcji. Ruty-
na określa w tym przypadku 
działanie wyjątkowo sprawne 
dzięki wielu powtórkom i ćwi-
czeniom, a także częstemu 
ocenianiu osiąganych rezulta-
tów (warto dostrzec, że w tym 
momencie bezrefleksyjność i 
automatyzm przeciwstawia-
my wcześniejszym ewaluacjom 
i analizom).

(E) Słownikowe definicje 
rutyny pokrywają się z Pani skoja-
rzeniami. Z jednej strony bowiem 
rutyna to „biegłość w czymś naby-
ta przez długą praktykę”, a z dru-
giej – „postępowanie lub wykony-
wanie  jakichś  czynności  według 
utartych schematów”. O ile pierw-
sza część opisu nacechowana jest 
pozytywnie (co szczególnie wy-
raża się w słowie biegłość), o tyle 
działanie według schematu wpi-
suje się w sztywność myślenia 
i budzi niepokój. Ponawiam i roz-

Jak zachować 
energię w sytuacjach 
rutynowych?
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szerzam pytanie, Pani Magdo, 
czy rutyna powinna nas niepoko-
ić i czy my sami mamy wpływ na 
jej przeżywanie (z entuzjazmem) 
jako biegłości w zawodzie?

(M) Tak, mamy wpływ. To 
my decydujemy o tym, jakie zna-
czenie nadamy słowu rutyna. Klu-
czowe wydaje mi się tutaj poczu-
cie komfortu psychicznego pod-
czas wykonywania jakichś czyn-
ności. Przewrotnie więc można 
stwierdzić, że rutyna jest nace-
chowana emocjami. Kiedy są to 
emocje negatywne (znudzenie, 
poczucie jednostajności, czasami 
poczucie braku energii i wypa-
lenia) chętnie pozostajemy przy 
słowie rutyna rozumianym jako 
automatyzm w działaniu, pra-
ca według utartych schematów, 
praca mało twórcza. Kiedy zaś 
są to emocje pozytywne (poczu-
cie mistrzostwa, poczucie dobrze 
wykorzystanego czasu oraz przy-
datności i skuteczności) szukamy 
innych znaczeń – mistrzostwo, 
doświadczenie, wiedza. 

(E) Ale gdzie przebiega 
cienka granica, która decyduje 
o zadowoleniu z własnego do-
świadczenia i sprawności, grani-
ca, która rozdziela bezmyślny au-
tomatyzm od mistrzostwa?

(M) W mojej opinii istot-
ne znaczenie ma tutaj właśnie 
poczucie przydatności, wykony-
wania pracy, która, w tym bar-
dzo osobistym odbiorze, jest po-
trzebna i służy wyższym celom 
oraz równocześnie odpowiada 
naszemu osobistemu powoła-
niu. W swojej piramidzie potrzeb 
Abraham Maslow zaznaczył, że 
w sytuacji komfortowego zaspo-
kojenia potrzeb bytowych i pod-
stawowych potrzeb emocjonal-
nych (bezpieczeństwa, miłości), 

to właśnie wykonywanie działań 
na rzecz innych (dla wielu wpisu-
je się to w obszar samorealizacji) 
przynosi zadowolenie i satysfak-
cję. 

(E) Jeżeli więc aptekarz 
zdefiniuje swoją pracę jako dzia-
łanie na rzecz pacjenta i udział 
w procesie leczenia łatwiej bę-
dzie mu w swoich działaniach do-
strzegać celowość i mistrzostwo. 
Czas wakacyjnego wypoczyn-
ku pozwala z całą pewnością na 
szersze spojrzenie na wykonywa-
ną pracę i sprzyja odczytaniu ru-
tyny na nowo, ucieszenia się nią, 
dostrzeżenia jej walorów. W tym 
kontekście nie bez znaczenia jest 
podglądanie rutyny innych. Wa-
kacyjne podróże stwarzają oka-
zję do zaznajomienia się z zasa-
dami funkcjonowania aptek w in-
nych krajach europejskich. Apte-
karze – tym razem często w roli 
pacjentów – mogą bezpośred-
nio przekonać się, jak funkcjo-
nują inne rozwiązania. To „pod-
glądanie” może wnieść ożywczy 
powiew po powrocie do pracy. 
Przyglądanie się innym, adapto-
wanie cudzych rozwiązań pod-
wyższa naszą biegłość zawo-
dową i daje poczucie satysfak-
cji. Myślę, że z takiego uważne-
go patrzenia na innych zrodziły 
się pomysły zmian (powszechnie  
w Polsce dostrzegane), zarów-
no w urządzeniu aptek, jak i we 
wprowadzanym, oprócz leków, 
asortymencie.

(M) Zastanawiam się, co 
mógł podpatrzeć polski farma-
ceuta na przykład w aptekach 
we Francji, Hiszpanii czy Portu-
galii? Na ile wakacyjne obserwa-
cje mogą być dla niego inspira-
cją do zmian we własnej aptece, 
a na poziomie samorządów apte-
karskich- w całym systemie opie-

ki farmaceutycznej? Na ile wraca-
jąc po urlopie do wypracowanych 
przez lata dobrych rozwiązań, tej 
swoistej dobrej rutyny, mogą ją 
rozwijać i ubogacać? 

(E) Podejrzewam, że na 
przykład brak szyb oddzielają-
cych aptekarza od pacjenta jest 
wynikiem takiego przeniesie-
nia. Pojawienie się w aptekach 
dermokosmetyków może być 
wynikiem podpatrywania Francu-
zów. Dane statystyczne wskazują, 
że we Francji dział ten jest obda-
rzany przez farmaceutów dużą 
uwagą. Podkreślają oni, że sprze-
daż dermokosmetyków wyraźnie 
zwiększa dochód apteki. Myślę 
również, że wkrótce coraz częś-
ciej w polskich aptekach pojawiać 
się będą (wiele europejskich ap-
tek je posiada) dodatkowe od-
rębne pomieszczenia, w których 
udziela się indywidualnych po-
rad. 

(M) Podpatrywać można 
również wygląd witryn aptecz-
nych, inspirować się sposobem 
prezentowania leków, funkcjo-
nowania aptek w środowisku lo-
kalnym i wieloma jeszcze inny-
mi przejawami działań, ale… Jak 
zwykle pojawia się jakiś niepokój. 
Słyszę go w pytaniu: czy każdy 
człowiek, każdy farmaceuta ku-
muluje w czasie wakacji energię, 
która później pozwoli mu z pasją 
pracować? Jeżeli tak lub jeżeli nie, 
to od czego to zależy?

(E) Carl Rogers [1] opisuje 
czynnik osobowości, który może 
mieć w tym wypadku istotne zna-
czenie. Nazywa go otwartością 
na doświadczenie. Twierdzi on, iż 
osoba posiadającą tę cechę jest 
świadoma własnych uczuć i po-
staw, ale również wyraźnie do-
strzega rzeczywistość istnieją-►
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cą poza nią. Konsekwencją jest 
brak sztywności i prawdopodo-
bieństwo harmonijnych, spójnych 
i uspołecznionych działań. Nowe 
rozwiązania dla starych proble-
mów dostarczają takiej osobie 
zadowolenia. To ostatnie zaś po-
zwala wchodzić w codzienność 
z dobrą energią. 

(M) Jak ważna jest ta dobra 
energia usłyszałam ostatnio pod-
czas rozmowy ze znajomą farma-
ceutką - kierownikiem apteki, od-
chodzącą na zasłużoną emerytu-
rę. Mała apteka w sercu niewiel-
kiego miasta, którą zarządza-
ła, pełniła nie tylko swoją oczy-
wistą rolę. Była także miejscem,  
w którym pacjent, jeszcze przed 
konsultacją lekarską, uzyskiwał 
cenną podpowiedź i poradę, po-
czucie, że zostanie otoczony fa-
chową opieką. Apteka była swo-
istym centrum zdrowotnym ma-
łego miasta. W rozmowie pani 
kierownik użyła słowa kariera, 
oceniając w taki właśnie sposób 
swoją pracę na rzecz niewiel-
kiej społeczności i znaczenie, ja-
kie apteka odgrywała w budowa-
niu wspólnoty. Dobre, prawdzi-
we wypełnienie własnych obo-
wiązków zostało określone sło-
wem, które zwyczajowo przy-
pisuje się innym, głośniejszym  
i bardziej medialnym działa-
niom. Pani kierownik miała świa-
domość, że swoim doświadcze-
niem, a także tym, co się z nim 
łączy - spokojem, opanowaniem, 
rozsądną oceną sytuacji, życzli-
wością, swoistą biegłością w wy-
konywaniu wydawałoby się ru-
tynowych działań służyła innym 
i w ocenie tego odważnie i słusz-
nie użyła słowa kariera.

(E) To ważne spostrzeże-
nie, bo daje nadzieję, że i wśród 
pacjentów i samych aptekarzy wy-

sokie kompetencje merytorycz-
ne farmaceutów będą coraz wy-
żej cenione. To, co czasami (we-
dług pacjentów), jest tylko wyda-
niem leku (bardzo automatyczna 
czynność) to tak naprawdę waż-
ny element farmakoterapii. Należy 
także podkreślić, że stanowi tylko 
jedno z kilkunastu działań składa-
jących się na funkcjonowanie ap-
teki. Farmaceuta biegły w swej 
sztuce jest w stanie ocenić pra-
widłowość recepty, w miarę moż-
liwości skorygować nieprawidło-
wości, odmówić wydania recepty 
w sytuacji błędu lub nieczytelne-
go zapisu, a w szczególnych sytu-
acjach samodzielnie zadecydować  
o przekazaniu pacjentowi określo-
nego leku. 

(M) Mam nadzieję, że 
dzięki naszym dzisiejszym roz-
ważaniom trochę zrehabilitowa-
łyśmy rutynę. Jednakże na koniec 
chciałabym, abyśmy przyjrzały 
się obszarowi, któremu rutyna 
z całą pewnością nie służy. To ob-
szar spotkania z drugim człowie-
kiem, w szczególności ze współ-
pracownikiem. O relacji z pacjen-
tem rozmawiałyśmy już kilka-
krotnie, ponadto mam poczucie, 
że podczas rozmów z nim każ-
dy łatwiej się dyscyplinuje. Kon-
takt ze współpracownikami ła-
twiej nam zlekceważyć, potrak-
tować jako zwyczajność, codzien-
ność. A przecież, aby było to do-
bre spotkanie, warto poszukiwać  
w sobie zaciekawienia drugą oso-
bą. „Zmierz człowieka na nowo. 
Spójrz (…) świeżym spojrzeniem. 
Nie klasyfikuj go, nie przyle-
piaj etykietki (…). Daj mu szan-
sę. A przede wszystkim daj sobie 
szansę spojrzenia na sprawy i lu-
dzi w nowy sposób” [2]. Otwar-
tość na doświadczenie dotyczy 
bowiem również relacji. Wakacje 
to dobry moment, aby docenić te 

dobre, a od trudnych odpocząć 
i spojrzeć na nie od innej stro-
ny. Przedefiniowanie trudności 
często pozwala na zmianę i roz-
wiązanie problemu. Postawa za-
ciekawienia i otwartości bardzo 
temu służy. ■

Ewa Sitko 
wykładowca w programie Pharmassist 

Magdalena Bucior 
psycholog

Piśmiennictwo:
1. Amerykański psycholog i psychoterapeu-

ta, jeden z głównych przedstawicieli psy-
chologii humanistycznej.

2. Carlos G. Valles „Odwaga bycia sobą”, Zysk 
i S-ka Wydawnictwo, Poznań, strona 156

© alphaspirit - Fotolia.com

►
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BiBlioteka farmaceuty

Książka pt. „Farmaceu-
tycznym szlakiem. Prze-
wodnik  po  Polsce” jest 
nowością wydawniczą 

– ukazała się w marcu bieżącego 
roku. Na ponad 450 stronach ze-
brano zdywersyfikowany materiał 
informacyjny i graficzny obejmu-
jący niemal tysiąc ilustracji! Na 
stronie początkowej znajduje się 
miły oku exlibris wykonany przez 
Krzysztofa Kmiecia, który aż za-
chęca, aby przewodnik imiennie 
podpisać. Książka zawiera indeks 
geograficzny ułożony alfabetycz-
nie według miejscowości, jednak 
sam układ publikacji wiedzie wo-
jewództwami. Na czele każdego 
rozdziału znajduje się minimapka 
z zaznaczonymi lokacjami, które 
znalazły swoje omówienie na ko-
lejnych stronicach. Duży plus na-
leży przyznać za intrygujące na-
główki anonsujące poszczególne 
„punkty” na farmaceutycznym 
szlaku. Któż bowiem nie zainte-
resowałby się anonsem pod ty-
tułem „Żaba i radonowe kąpiele”, 
czy „Mumia i Murzyn z przepu-
kliną”, lub nie chciałby przekonać 
się czym są strzałki piorunowe, 
gdzie mieści się kraina tymianku, 
czym zajmują się Panny Aptecz-
kowe lub gdzie można wziąć ką-
piel w „balii czekoladowej”?

Jak już zasygnalizowano 
uznanie wzbudza olbrzymia ilość 
zgromadzonego materiału fo-
tograficznego - zarówno współ-
czesnego, jak i historycznego. 
Kolorowe ilustracje, pozostające 
w prawidłowej proporcji do teks-
tu dają przedsmak tego, co czeka 
czytelnika na prawdziwej trasie. 
Uznanie należy się również za do-

ciekliwość i wytrwałość, jakiej nie-
wątpliwie wymagało zgromadze-
nie informacji na temat wszelkich 
obiektów godnych uwagi farma-
ceuty-podróżnika. Przewodnik nie 
ogranicza się bowiem do muze-
ów, ale uwzględnia również wnę-
trza aptek, alejki parków i ogro-

dów, lokacje uzdrowisk, pomni-
ków, deptaków, herbów, tablic, 
dzieła sztuki, utensylia apteczne, 
elementy architektoniczne, pa-
miątkowe fotografie, wizytówki, 
sygnatury, a nawet karykatury. Nie 
stroni także od fragmentów dzieł 
pisanych, zarówno mało znanych 
jak np. pocieszny wierszyk o ka-
tarzynkach publikowany w „Gaze-
cie Warszawskiej” z 1928 roku, jak 
również popularnych tak jak Her-
barz Polski Marcina z Urzędowa. 

Wyróżnikiem przewodnika 
jest to, iż zwraca on uwagę nie 
tylko na obiekty, będące trady-

cyjnie przedmiotem większości 
informatorów, ale także na oso-
by (np. artystów znanych również 
z publikacji w Aptekarzu Polskim), 
jak również na zjawiska kultural-
ne (np. festyn „Zerwij ziele z dzie-
więciu  miedz” organizowany na 
terenie skansenu w Kłóbce, zwią-
zany z ziołami wykorzystywanymi 
w magii, obrzędach i medycynie 
ludowej). Pochyla się także nad 
fenomenami zielarskimi - natu-
ralnymi siedliskami interesują-
cych gatunków roślin, czy szla-
kami turystycznymi związanymi 
z fitoterapią, np. trasą „Małopol-
ska Wieś Pachnąca Ziołami”.

Książka będzie cennym 
nabytkiem dla wszystkich far-
maceutów i osób zainteresowa-
nych szeroko rozumianą historią 
medycyny. Sądzę, że pozycją tą 
mogą być zainteresowani także 
ci czytelnicy, którzy nie wybierają 
się w najbliższym czasie w dale-
kie podróże. Czytać można ją ze 
szczerym zainteresowaniem tak-
że w domowym zaciszu, czerpiąc 
przyjemność z podróży „palcem 
po mapie”, która dzięki wciągają-
cym ciekawostkom i anegdotom 
może trwać naprawdę długo. 
Lektura przewodnika zmusza do 
refleksji, jak wiele miejsc w Pol-
sce jest związanych z aptekar-
stwem. Są to miejsca nieznane, 
a niejednokrotnie - ku zdumieniu 
i zawstydzeniu - bardzo bliskie! 
Publikacja zebrała bardzo dobre 
recenzje, między innymi w pro-
gramie „Trójkowy znak jakości” 
poświęcono jej audycję zatytu-
łowaną „Gusła  i wino żelazne na 
wakacyjnym szlaku”. ■

mgr farm. Olga Sierpniowska

NIE TYLKO DLA 
OBIEŻYŚWIATA

Maria Pietrusiewicz, 
Ilona Pietrusiewicz

„Farmaceutycznym szlakiem. 
Przewodnik po Polsce.”

Wydawca: Farmedia sp. z o.o.
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Lipiec 2012 

– spadek sprzedaży 
leków refundowanych 
ponownie ciągnie w dół cały rynek

Rynek farmaceutyczny w lipcu br. zanotował sprzedaż na poziomie 
1 998 mln PLN. Sprzedaż po czerwcowym wzroście ponownie zanotowała 
słabszy wynik niż w analogicznym okresie ub. r. Rynek farmaceutyczny 
spadł o 3,88%, tj. o blisko 88 mln PLN. W porównaniu do poprzedniego 
miesiąca br. sprzedaż również była mniejsza – w tym wypadku o 10,53%, 
tj. o 235 mln PLN.  

►

Lepsze wyniki drugiego 
kwartału, w szczegól-
ności czerwca chwilowo 
dały poczucie zmiany 

niekorzystnego trendu. Nieste-
ty w lipcu br. wartość sprzedaży 
leków refundowanych była aż 
o 23,07% słabsza niż w analo-
gicznym okresie ub. r. Sprzedaż 
była mniejsza o 218 mln PLN. 
Wzrost sprzedaży odręcznej o 73 
mln PLN (+9,88%), jak również 
i leków pełnopłatnych na receptę 
o 64 mln PLN (+16,31%) nie wy-
starczyły na zrównoważenie po-
gorszenia się wyników sprzedaży 
leków refundowanych. 

Natomiast względem czer- 
wca br. nastąpił jeszcze bardziej 
widoczny spadek (-235 mln 
PLN). W tym wypadku zaważyły 

słabsze wyniki nie tylko segmen-
tu leków refundowanych (-194 
mln PLN), ale i segmentu leków 
pełnopłatnych (-43,7 mln PLN). 
Jedynie nieznaczny wzrost (+2,7 
mln PLN) zanotował segment 
sprzedaży odręcznej. 

Statystyczna apteka

W lipcu 2012 r. wartość 
sprzedaży dla statystycznej ap-
teki wyniosła 145,7 tys. PLN.  

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

Tabela 1: lipiec 2012 vs lipiec 2011

 
lipiec 2011 lipiec 2012 zm. (%)

Leki Refundowane 945 727 -23,07%

Leki Pełnopłatne 394 458 16,31%

Sprzedaż Odręczna 739 812 9,88%

Całkowity obrót 2 078 1 998 -3,88%

Tabela 2: lipiec 2012 vs czerwiec 2012

 

czerwiec 
2012 lipiec 2012 zm. (%)

Leki Refundowane 921 727 -21,07%

Leki Pełnopłatne 502 458 -8,70%

Sprzedaż Odręczna 809 812 0,33%

Całkowity obrót 2 233 1 998 -10,53%

Statystyczna apteka
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ten spadł względem czerwca br. 
o 0,96 pp. Udział pacjenta w do-
płacie do leków refundowanych 
zmniejszył się o 2,92 pp w po-
równaniu do analogicznego mie-
siąca ubiegłego roku (30,36%). 
W lipcu pacjenci wydali na leki re-
fundowane 200 mln PLN, tj. o 62 
mln PLN mniej niż w poprzednim 
miesiącu br. Natomiast wobec 
lipca ub. r. wartość dopłaty pa-
cjenta była niższa o 87 mln PLN. 

W porównaniu do całko-
witej wartości sprzedaży w ap-
tekach w lipcu, pacjenci zapła-
cili 73,59% z 1 998 mln PLN 
(pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa).  
W porównaniu do czerwca br. 
udział ten wzrósł o 3,13 pp, ale 
wartościowo wydatki pacjentów 
były niższe niż w czerwcu o 103 
mln PLN. W lipcu 2012r. pacjen-
ci wydali na produkty lecznicze 
zakupione w aptekach 1 470 mln 
PLN, tj. o 50 mln PLN więcej niż 
w analogicznym okresie ub. r. 
(wzrost udziału w całkowitej 
sprzedaży o 5,26 pp). 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012 

Według prognozy ana-
lityków PharmaExpert wartość 
sprzedaży całego rynku farma-
ceutycznego na koniec 2012 roku 
wyniesie 26,9 mld PLN. W porów-
naniu do ubiegłego roku wartość 
rynku w 2012 będzie niższa od 
4% do 6%. Natomiast refunda-
cja na koniec 2012 roku osiągnie 
wartość 7,3 mld PLN, tj. będzie od 
15% do 17% mniejsza niż w ubie-
głym roku. Spadek wartości ryn-
ku i refundacji w lipcu wpłynęły 
ponownie na obniżenie prognozy 
na koniec roku (spadek prognoz 
o 1 pp). ■

względem poprzedniego mie-
siąca: leki refundowane -21,07%, 
a leki pełnopłatne -8,70%. 

Średnia cena produktów 
sprzedawanych w aptekach w lip-
cu 2012 r. była niższa o 0,70 PLN  
(-4,19%) niż w czerwcu br. Nato-
miast względem analogicznego 
okresu ub. r. ceny spadły o 0,27 
PLN (-1,64%). Średnia marża ap-
teczna w lipcu 2012 r. wzrosła 
względem poprzedniego miesią-
ca o 0,40 pp i wyniosła 26,23%. 
Marża w lipcu br. była również 
wyższa (+0,76 pp) od marży z lip-
ca ub. r. 

Refundacja a współpłacenie

W lipcu poziom współpła-
cenia pacjentów za leki refundo-
wane wyniósł 27,40%. Wskaźnik 

Prognoza wartości sprzedaży 
leków na rok 2012

Refundacja a współpłacenie

W porównaniu do lipca ub. r. sta-
tystyczna apteka osiągnęła o 8,12 
tys. PLN (-5,28%) mniejszą warto-
ści sprzedaży. Natomiast wzglę-
dem czerwca br. wartość sprze-
daży zmalała o 17,16 tys. PLN 
(-10,53%). 

W porównaniu do analo-
gicznego okresu ub. r. wartość 
sprzedaży statystycznej apteki 
wzrosła w segmencie sprzedaży 
odręcznej (+8,28%) oraz w seg-
mencie leków pełnopłatnych 
na receptę (+14,62%). Jedynie 
segment leków refundowanych 
zanotował słabszy wynik niż 
w ub. r., ale za to bardzo wyraź-
ny (-24,18%). W porównaniu do 
czerwca br. wzrost zanotował tyl-
ko segment sprzedaży odręcznej, 
który wykazał o 0,33% większą 
wartość sprzedaży. Natomiast leki 
na receptę zanotowały spadek 
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Kolekcja Grabowskiego 
w krakowskim Muze-
um Farmacji to zbiór 
83 naczyń aptecznych, 

w większości majolikowych, po-
chodzących z okresu od XVI do 
XIX wieku. Przekazał je w darze, 
w 1976 roku, Mateusz Grabow-
ski (1904–1976), właściciel apte-
ki i galerii sztuki przy Sloane Ave-
nue w Londynie. 

Majolika to dawne wyroby 
z wypalonej gliny – talerze, sło-
je, miski, dzbanki itp. – pokry-

te nieprzezroczystą polewą, któ-
ra w przeciwieństwie do poro-
watej warstwy wypalonej gliny 
nie przepuszczała ani powietrza, 
ani wody – dzięki czemu pokry-
te nią naczynia nadawały się m.in. 
do przechowywania płynnych 
i półpłynnych postaci leków. Ta 
ochronna warstwa, zwykle w ko-
lorze białym, od początku była 
też wykorzystywana jako tło do 
sporządzania barwnych dekora-
cji, stając się tym samym nośni-
kiem artystycznej ekspresji.

Ilustracja 2
Mateusz Bronisław Grabowski 

(1904–1976)

Szkliwienie glinianych na-
czyń, jak wskazują archeologicz-
ne wykopaliska, było znane w Azji 
Zachodniej już na początku dru-
giego tysiąclecia p.n.e. Stosowa-
ne do tego celu mieszanki skła-
dały się z drobno startego piasku 
zmieszanego z sodą (szkliwo al-
kaliczne) lub tlenkiem albo siarcz-
kiem ołowiu (szkliwo ołowio-
we). Takie szkliwa miały jednak 
tę wadę, że po wypaleniu w pie-
cu nie przylegały dobrze do kor-
pusu naczynia lub tworzyły zacie-
ki i zacierały naniesione wcześniej 
dekoracje. Wady te wyeliminowa-
no, pokrywając naczynia wod-

Skarby 
z kolekcji Grabowskiego

Ilustracja 1
Fragment kolekcji Mateusza Grabowskiego w krakowskim Muzeum Farmacji 

(gabloty na pierwszym planie). 

Tytuł tego artykułu nawiązuje do zamieszczonej w niniejszym numerze „Aptekarza Polskiego” informacji o ukazaniu 
się ściennego kalendarza na 2013 rok, poświęconego eksponowanej w krakowskim Muzeum Farmacji kolekcji majoli-
ki aptecznej z donacji Mateusza Grabowskiego. Z tematem tym wiąże się też krótki artykuł współautorstwa mgr farm. 
Pauliny Oszajcy (doktorantki niżej podpisanego), poświęcony majolice aptecznej z bolońskich manufaktur Colle Ame-
no i Rolandi & Finck.  
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ną zawiesiną trzech drobno star-
tych i zmieszanych ze sobą skład-
ników: tlenku cyny, tlenku oło-
wiu i stopionych ze sobą starte-
go piasku i potażu. Taka technika, 
co do której uważa się, że zosta-
ła wynaleziona na terenach Me-
zopotamii w okresie 600–400 lat 
p.n.e., w Europie upowszechniła 
się w XV i XVI wieku, a naczynia 
i inne wyroby gliniane wykona-
ne za jej pomocą były znane jako 
majolika, fajans, delfty itd. – w za-
leżności od tego, skąd je przywo-
żono lub gdzie je wytwarzano. 
Nazwa majolika została utwo-
rzona od średniowiecznej wło-
skiej nazwy Majorki – Majorica – 
wyspy leżącej na trasie okrętów 
przewożących ceramikę maure-
tańsko-hiszpańską z Walencji (Hi-
szpania) do Włoch. Nazwa fajans 
– od włoskiego miasta Faenza, 
które w XV wieku było we Wło-
szech jednym z najważniejszych 
ośrodków wytwarzania majoliki. 
Nazwa delfty – od fajansów wyra-
bianych w holenderskim mieście 
Delft (XVII–XVIII wiek), charakte-
ryzujących się niebieską dekora-
cją na białym tle, przedstawiającą 
motywy zaczerpnięte z holender-
skich krajobrazów, scenki rodza-
jowe itp. 

Artysta dekorujący cera-
mikę od początku dysponował 
ograniczoną paletą barw: pig-
menty, jakich używał, mogły być 
wyłącznie pochodzenia mineral-
nego, bo tylko takie były w stanie 
wytrzymać temperaturę osiąganą 
w piecu. Te barwy to: błękit uzy-
skiwany z tlenku kobaltu, purpu-
ra uzyskiwana z piroluzytu lub in-
nej rudy manganowej, żółć otrzy-
mywana z antymonu oraz brąz 
i zieleń uzyskiwane, odpowied-
nio, ze związków żelaza i miedzi. 
Udoskonaleniem techniki deko-
racyjnej było wykorzystanie mie-

szanek tlenku srebra lub miedzi 
z siarką i ochrą (żelazista glin-
ka). Takie mieszanki nakładano 
na pokryte szkliwem, wypalone 
naczynia. Drugie wypalanie (wł. 
biscotto), w czarnym węglowym 
dymie, przebiegające w stosun-
kowo niskiej temperaturze, pro-
wadziło do redukcji tlenku meta-
lu i utworzenia cienkiej, metalicz-
nej powłoki, która nadawała po-
wierzchni naczynia opalizujący 
połysk. Takiej techniki ornamen-
tacyjnej, zwanej lustrowaniem, 
używano powszechnie w XII i XIII 
wieku w mieście ar-Rakka w pół-
nocnej Mezopotamii i w miastach 
Kashan i Rayy w Persji – a później, 
z pewnymi zmianami, również 
w Egipcie, w Hiszpanii i we Wło-
szech. 

Kolejny ważny wynalazek, 
jaki przypisuje się islamskim ce-
ramikom, to słój znany jako al-
barello – cylindryczne naczynie, 
zwykle przewężone w połowie 
wysokości (choć nierzadkie są też 
albarella bez przewężenia), z wy-
winiętym na zewnątrz kołnierzem 
wokół otworu, na którym można 
było zawiązać pergamin. Wspo-
mniane przewężenie, ułatwiają-
ce uchwyt naczynia, miało dwoja-
ką formę: eliptycznie wklęsłą lub 
podwójnej wypukłości (u góry 
i u dołu). Tego typu naczyń uży-
wano w gospodarstwach domo-
wych do przechowywania przy-
praw, kandyzowanych owoców, 
miodu, a w aptekach – zwykle le-
ków mających postać półpłyn-
ną (np. electuaria). W XIII i XIV 
wieku albarella były importowa-
ne w dużych ilościach do Europy 
z Persji i Syrii, głównie na użytek 
europejskich aptek. Kształt alba-
rella został później powszechnie 
przyjęty przez wytwórców cera-
miki aptecznej w Europie. Nazwa 
albarello  pochodzi od arabskiej 

nazwy al-barani – na co wskazu-
ją nazwy bornia, burnia  lub bru-
nia, używane w Ligurii na określe-
nie naczyń typu albarello (nazwa 
burnia  jest też do dziś stosowa-
na na Sycylii), a także nazwa ba-
rattolo, która w Neapolu i jego 
okolicach też odnosiła się do na-
czynia typu albarello. Ze względu 
na fakt, że włoski wyraz albarel-
lo oznacza też ‘drzewko’ (wł. albe-
ro – drzewo), niektórzy historycy 
twierdzą, że taka nazwa została 
nadana omawianemu tutaj ma-
jolikowemu naczyniu dlatego, że 
jego kształt (eliptycznie wklęsły) 
jest podobny do jednego seg-
mentu bambusa. Biorąc jednak 
pod uwagę fakt, że albarella są 
też podwójnie wypukłe, a także 
proste, raczej należy przyjąć, że 
nazwa albarello była specyficzną 
formą adaptacji arabskiego al-
-barani do języka włoskiego, za-
stąpienia obcego wyrazu swoj-
skim – co z kolei umożliwiło póź-
niejszą spekulację wiążącą kształt 
jednego z typów albarella (elip-
tycznie wklęsłego) z segmentem 
bambusa. 

Ceramicy islamscy wy-
twarzali swoje produkty nie tyl-
ko na Wschodzie. Po podbiciu 
w VIII wieku południowej Hiszpa-
nii zakładali warsztaty ceramicz-
ne początkowo w Sewilli i Kordo-
bie, potem w Maladze i Grana-
dzie. Głównymi produktami tych 
wczesnych hiszpańsko-mauretań-
skich wytwórni ceramicznych były 
naczynia dekorowane w trady-
cyjnym wschodnim stylu, a także 
kafle, którymi pokrywano ściany 
meczetów i pałaców. W XIV wie-
ku powstały manufaktury w Te-
ruel w Aragonii oraz w Paternie 
i Manises w Walencji. Wśród pro-
dukowanych przez nie wyrobów 
były albarella o wysokim poły-
sku, pokryte arabeskami, herba-►
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mi i sygnaturami, których znacz-
ne ilości eksportowano do Włoch 
(via Majorka) i innych krajów eu-
ropejskich, takich jak Francja, 
Anglia czy Niderlandy, co sprawi-
ło, że stały się one poważną kon-
kurencją dla ceramiki importowa-
nej z krajów Lewantu.

We Włoszech produkcję 
majoliki rozpoczęto nieco póź-
niej niż w Hiszpanii, prawdopo-
dobnie na początku XIII wieku. 
Najwcześniejsze produkty, wy-
twarzane w Umbrii, Toskanii i La-
cjum, zwłaszcza w takich miastach 
jak Orvieto i Viterbo, to niewiel-
kie miski i dzbanki malowane na 
zielono i brązowo, zdobione pro-
stymi geometrycznymi wzora-
mi lub wizerunkami zwierząt. Na 
początku XV wieku zaczęły poja-
wiać się duże, zdobione naczynia 
– dzbany, wazy, albarella – pokry-
wane zielonym i fioletowym (fio-
let manganowy) szkliwem, deko-
rowanym niekiedy reliefowymi 
portretami. Po tej grupie wyro-
bów ceramicznych, które niewie-
le zawdzięczały obcym wpływom, 
pojawiły się wyroby ceramiczne 
malowane głównie błękitem ko-
baltowym, których wzory czę-
sto były kopiami importowanych 
wyrobów hiszpańsko-mauretań-
skich.

Początki produkcji naczyń 
na leki, na których umieszczano 
nazwę zawartości, sięgają w Eu-
ropie (Hiszpania i Włochy) poło-
wy XV wieku. Naczynia takie wy-
twarzano początkowo na niewiel-
ką skalę, ponieważ w aptekach 
używanie niepodpisanych po-
jemników, pozwalających apteka-
rzowi na dowolną zmianę zawar-
tości, było bardziej ekonomiczne. 
Na przykład naczynia apteczne 
z Sycylii rzadko są opatrzone na-
zwą leku. Na niepodpisanych po-

jemnikach o zawartości naczyń 
informowały przywiązywane do 
nich etykiety. W XVII i XVIII wieku 
produkowano też słoje z pustymi 
kartuszami, na których aptekarz 
mógł potem zlecić wymalowanie 
nazwy dowolnym, nie wypalanym 
już pigmentem.

W Europie duże ilości ma-
jolikowych naczyń aptecznych 
były zamawiane przede wszyst-
kim przez co zamożniejszych ap-
tekarzy (zob. na przykład sław-
ny fresk w zamku Issogne), przez 
apteki klasztorne i apteki pałaco-
we. Początkowo były to naczy-
nia sprowadzane z Syrii, Egiptu 
i Hiszpanii, potem do rywalizacji 
włączyli się ceramicy włoscy i ce-
ramicy z pozostałych krajów za-
chodnioeuropejskich. Na przy-
kład w 1570 roku dwaj holender-
scy ceramicy, Jasper Andries i Ja-
cob Jansen, zwrócili się do królo-
wej Anglii Elżbiety I o przywilej na 
otwarcie manufaktury produku-
jące majolikę „nad brzegami Ta-
mizy”, gdzie przedstawili się jako 
wytwórcy „płytek podłogowych 
do kuchni, naczyń dla aptekarzy 
i nie tylko, a także innych rzeczy 
umiejętnie wykonanych” („of gal-
ley pavinge tyles and vessels for 
potycaries and other very artifi-
cially”). Duże renesansowe apte-
ki nierzadko posiadały dwieście, 
a nawet trzysta takich naczyń. 
W 1430 roku apteka szpitalna flo-
renckiego klasztoru Santa Maria 
di Novella zamówiła u florenckie-
go producenta majoliki Giunta di 
Tugio około tysiąca majolikowych 
naczyń aptecznych. W 1520 roku 
książę Ferrary, Alfonso, przy oka-
zji zamówienia kilkuset majoliko-
wych naczyń do swojej pałaco-
wej apteki, poinstruował swoje-
go ambasadora w Wenecji, który 
miał realizować zamówienie, aby 
jakości naczyń, zwłaszcza jakości 

artystycznej, dopilnował nie kto 
inny jak Tycjan. 

Podstawowe typy (kształ-
ty) majolikowych naczyń aptecz-
nych, określane nazwami włoski-
mi, to omawiane przed chwilą al-
barello  (wklęsłe, podwójnie wy-
pukłe i proste – zob. pierwsze trzy 
zdjęcia od lewej), następnie boc-
cale (dzbanek – czwarte zdjęcie 
od lewej), orciuolo (wł. konewka), 
czyli dzbanek z osobnym dziob-
kiem i uchwytem po drugiej stro-
nie naczynia (piąte zdjęcie od le-
wej). Duży, pękaty dzban, z szero-
ką, krótką szyją i dwoma uchwy-
tami, z dziobkiem lub bez, nazy-
wano orcio biansato („orcio con 
doppia ansa” – „dzban z dwoma 
uchwytami”; szóste zdjęcie od le-
wej). Naczynie średniego rozmia-
ru (17–25 cm), mające kształt kol-
by (okrągły lub gruszkowaty kor-
pus i długą cienką szyję), było na-
zywane bottiglia  lub fiasca  (bu-
telka; dolny rząd, pierwsze zdję-
cie od lewej), natomiast podobne 
naczynie średniej wielkości, ma-
jące szerszą szyję, było nazywane 
caraffa (karafa; dolny rząd, drugie 
zdjęcie od lewej). Średniej wielko-
ści naczynie, na wysokiej podsta-
wie, z krótką szyją i szerokim ot-
worem, określano jak vaso (waza; 
dolny rząd, trzecie zdjęcie od le-
wej). Duże (ok. 40–60 cm) naczy-
nie z dwoma uchwytami stylizo-
wanymi na głowy i szyje fanta-
stycznych zwierząt, z reliefowym 
maszkaronem umiejscowionym 
blisko podstawy, w którego gę-
bie znajdował się zatykany kor-
kiem otwór lub kranik, nazywano 
stagnone  (ze względu na cyno-
wy prototyp takiego naczynia; wł. 
stagnio – cyna) lub idria  (hydra) 
– ze względu na charakter styli-
zowanych uchwytów (dolny rząd, 
czwarte zdjęcie od lewej). Niskie, 
pękate naczynie na wyodręb-

►
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nionej podstawie, z krótką szyją 
i szerokim otworem, nazywano 
pilloliere (naczynie na pigułki) lub 
unguentario  (naczynie na maść). 
Natomiast naczynia z ciemnonie-
bieską dekoracją na jaśniejszym, 
szaroniebieskim tle nazywano be-
rettino. 

Wybrane do wspomnianego na 
początku tego artykułu kalenda-
rza naczynia z kolekcji Mateusza 
Grabowskiego to m.in. 

Naczynie apteczne typu albarel-
lo. Majolika. Wysokość: 21,3 cm. 

Prawdopodobnie Antwerpia, po-
łowa XVI wieku (w XVI wieku wło-
scy rzemieślnicy, specjalizujący 
się w wytwarzaniu majoliki, za-
kładali swoje warsztaty również 
w innych krajach – we Francji, Hi-
szpanii i Niderlandach; stąd wło-
skie napisy na naczyniach, stąd 
podobieństwa dekoracji do na-
czyń pochodzących na przykład 
z włoskiej Faenzy ). Kolory niebie-
ski, zielony, żółty i ochra. Głów-
ny element dekoracyjny: stylizo-
wana biało-niebiesko-brązowa 
rozeta. Pośrodku wysokości na-
pis: LEGNO ALOE („drzewo alo-
esowe”). „Drzewo aloesowe” 
(Aquilaria  agalocha) to wiecznie 
zielone drzewo rosnące głów-
nie w południowo-zachodniej 
Azji (Laos, Wietnam, Kambod-
ża), a także w indyjskiej prowin-
cji Assam. „To drzewo wonnością 
swą jest u wielkich panów wielkiej 
wagi, a zwłaszcza ku kadzeniu, 
gdyż dym jego swą wdzięczną 
wonią nie tylko nozdrze łakomi, 
ale i serce i wszystkie wnętrzno-
ści nad inne wszystkie kadzenia 

uwesela.” (Marcin Siennik, Her-
barz, Kraków 1568, s. 192) 

Naczynie apteczne typu albarello. 
Majolika. Wysokość: 32,5 cm. Ne-
apol, pierwsza połowa XVIII wie-
ku. Polichromia. Na froncie sce-
na biblijna, przedstawiająca Lota 
i jego dwie córki („Upoiły więc 
i tej nocy ojca swego winem i po-
szła młodsza i położyła się przy 
nim; a on nawet nie wiedział, kie-

Ilustracja 3
Podstawowe typy (kształty) majolikowych naczyń aptecznych
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dy się kładła i kiedy wstała. I tak 
obie córki Lota stały się brze-
mienne za sprawą swego ojca.” 
Księga Rodzaju XIX, 30–36). Na-
pis przy podstawie: A(QUA) D(I) 
HIPERICON („woda z dziurawca”). 
„Woda z dziurawca” to wodny de-
stylat z tej rośliny. Według późno-
średniowiecznych autorów woda 
z dziurawca „wzmacnia mózg”, 
„leczy apopleksję”, „trzymana cie-
pło w ustach zwalcza ból zębów”, 
„wrzody francowate w ustach le-
czy”, „jest też ważna na anginę 
i zapalenie gardła”, „posila serce”, 
„zepsute płuca naprawia”, „wą-
trobę i lędźwie czyści i boleści ich 
odgania”, „biegunkę zastanawia” 
i „robaki wypędza”, „spryszcze-
nie od ognia goi i wrzody gniją-
ce”, „suszy rany i jad z nich wyga-
nia znamienicie”. Współcześnie, 
oprócz działania antybakteryjne-
go, przeciwbólowego i kilku in-
nych, podkreśla się przeciwdepre-
syjne działanie dziurawca (popra-
wia pracę takich neuroprzekaźni-
ków jak serotonina i dopamina).

Dzban apteczny. Majolika. Wy-
sokość: 21 cm. Urbino (Włochy), 
ok. 1605–1610. Dziobek dzba-
na podtrzymywany majolikowym 
sznurem. Wielokolorowa dekora-
cja roślinno-pejzażowa (spichlerz 

z czerwonym dachem i liść sele-
ra), na jej tle putto dmący w trąbę. 
W połowie wysokości, na poma-
rańczowej wstędze, pełen abre-
wiacji (skrótów) napis: SYRUPUS 
DE BIZANTIIS (syrop bizantyjski). 
Przepis na ten syrop na przykład 
w Farmakopei  florenckiej (1498) 
jest następujący: „Weź soków: en-
dywiowego (Cichorium  endivia 
L.) i selerowego (zob. dekoracja) 

po dwa funty, chmielowego, ogó-
recznika lekarskiego i farbowni-
ka lekarskiego po jednym funcie. 
Gotuj, zbieraj szum, odstaw, żeby 
się wyklarowało, wyklarowanego 
weź cztery funty, dodaj do tego 
cztery funty najlepszego cukru, 
gotuj na małym ogniu, zrób sy-
rop.” Syrop bizantyjski był zaleca-
ny głównie do leczenia żółtaczki.

 

Dzban apteczny. Majolika. Wy-
sokość: 31,3 cm. Lizbona lub Co-
imbra. 1706. Dekoracja roślin-
na w kolorach pomarańczowym, 
niebieskim i zielonym. Nietypowy 
uchwyt, równoległy (a nie prosto-
padły) do korpusu dzbana, uła-
twiający podnoszenie i niesienie 
tego dużego, ciężkiego dzbana 
w opuszczonej ręce. Pod uchwy-
tem głowa maszkarona przy-
pominająca głowę lwa. Z przo-
du, nad nazwą leku, półksiężyc 

i gwiazda, wskazujące na konek-
sje mauretańskie. Pod nazwą leku 
tarcza herbowa: kolumna w kolo-
rze pomarańczowym, opleciona 
dwiema gałązkami, nad nią koro-
na. W połowie wysokości dzbana 
szeroka wstęga z napisem w ko-
lorze czarnym: A(QUA) D(I) CAR-
DO („woda z ostu błogosławione-
go”). „Woda z ostu błogosławio-
nego” to wodny destylat z drapa-
cza lekarskiego (Cnicus  benedic-
tus L.), zwanego też w przeszłości 
Carduus  sanctus  („święty oset”), 
ze względu na przypisywane tej 
roślinie, zwłaszcza w okresie od 
XVI do XVIII wieku, liczne właś-
ciwości lecznicze („wszelaki ból 
głowny oddala, pamięć wzmac-
nia, mózg i wzrok posila, […] żo-
łądek czyści, chuć ku jedzeniu 
wzbudza, piersi przestrzeni, brzu-
chowy ból odejmuje, […] kamień 
nerkowy drobi, pryszcze w zad-
ku wiatrom zawadzające niszczy, 
[…] jest też ważne przeciw zadu-
szeniu macicy, serce też uwesela.” 
Marcin Siennik, Herbarz, Kraków 
1568, s. 543). 

Dzbanek apteczny. Majolika. Wy-
sokość: 18,3 cm. Nove (Wło-
chy), Pasquale Antonibon, poł. 
XVIII wieku. Główna część na-
czynia podzielona na trzy rów-

►
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nolegle strefy, z których górna 
i dolna są wypełnione wielobar-
wną dekoracją w postaci naturali-
stycznie namalowanych kwiatów, 
od największego do najmniej-
szego. Roślinna dekoracja rów-
nież na uchwycie i podstawie. 
Na szyi dzbanka geometrycz-
ny ornament utworzony z deli-
katnych, przeplecionych łodyżek 
i drobnych zielonych listków. Na-
pis: SYR(UPUS) QUINQ(UE) RA-
DICUM APER(IENTIUM) („syrop 
z pięciu korzeni oczyszczający” 
[ludzki organizm]). „Pięć korzeni” 
to korzenie kopru włoskiego, se-
lera, pietruszki, ruszczyka kolcza-
stego (Ruscus acuelatus) i szpara-
ga lekarskiego (Asparagus  offici-
nalis). „Każdego z nich weź trzy 
uncje, wody studziennej pięć fun-
tów, octu winnego białego osiem 
uncji, gotuj, aż trzecia część się 
wygotuje, dodaj cukru lub miodu 
oczyszczonego trzy funty, wykla-
ruj, zrób syrop. Pomaga na zatka-
ną wątrobę, nadmiar żółci, katar 
kiszek etc.” (Valerius Cordus, Far-
makopea  norymberska, Wenecja, 
1563).  

Waza apteczna typu idria (hydra). 
Wysokość: 41,8 cm. Majolika, Sa-
vona (Włochy), druga połowa 
XVII wieku. Uchwyty w kształcie 

zwierzęcych (fantastycznych) głów 
na masywnych, wygiętych szyjach. 
U dołu wypukły relief w formie 
maszkarona, w paszczy otwór do 
wylewania zawartości, zatykany 
zwykłym korkiem. Mniejsze masz-
karony, bez otworów, również po 
bokach naczynia, pod uchwyta-
mi. Dekoracja z przodu przed-
stawia dwie postaci ludzkie, obok 
których stoi jeleń. Dekoracja z tyłu 
to kwiaty, motyle, ptaki i jeleń. 
Kolory: różne odcienie błękitu. 
W połowie wysokości napis: Aquæ 
Capil.s Ven:s (Aquæ Capillis Vener-
is). Capillus Veneris  to niekropień 
właściwy (Adianthum  Capillus 
Veneris L.), natomiast Aqua Capil-
lis Veneris to wodny destylat z liści 
tej rośliny. Według Marcina Sien-
nika (Herbarz, 1568) taka „wódka” 
(tzn. wodny destylat) jest „bardzo 
dobra tym ludziom, którym włosy 
z głowy padną, (…) piersi i płuca 
czyści ze wszystkich nieczystości 
flegmistych, a tak i kaszel us-
pokaja, kamień nerkowy łamie 
i w żółtej niemocy jest dobra ku 
piciu, śledziony zapalenie leczy, 
rzezanie w puszczaniu uryny odd-
ala, zołzy rozpędza, żołądek i jel-
ita z cholerycznych nieczystości 
czyści”. ■

prof. dr hab. Zbigniew Bela
Dyrektor Muzeum Farmacji UJ
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Wymieniona w tytu-
le wystawy manu-
faktura ceramicz-
na Colle Ameno 

została założona około 1750 roku. 
Od początku istnienia swoje wy-
roby sprzedawała w sklepie, któ-
ry mieścił się w bolońskim pałacu 
Ghisilierich.1 Nazwa manufaktu-
ry pochodzi od nazwy miejsco-
wości o tej samej nazwie, leżącej 
około 40 kilometrów od Bolonii. 
W jej okolicach znajdują się bo-
gate złoża szaroniebieskiej glinki 
(argilla turchina), które zapewnia-
ły materiał do produkcji wysokiej 
jakości ceramiki.2 W XVIII wieku 
tereny te należały do markiza Fili-
pa Karola Ghisilieri. Z tego staro-
żytnego rodu (Ghisilieri) wywiod-
ło się wielu uczonych i kościel-
nych dostojników, m.in. papież 
Pius V i błogosławiony Bonaparte 
Ghisilieri.3 Wśród dóbr będących 
w posiadaniu rodziny wymienia 
się pałac miejski przy ulicy Pie-
trafitta (dziś Montegrappa) w Bo-
lonii i osadę le Predose, którą 
w 1692 roku kupił Franciszek Ghi-
silieri i którą od 1736 roku zapisy-
wano pod nazwą Colle Ameno.4 
Według materiałów archiwal-
nych w miejscowości tej znajdo-
wała się willa mieszkalna, kościół 

pod wezwaniem św. Antoniego 
z Padwy, niewielki szpital z przy-
ległą doń apteką, cmentarz, targ, 
warsztaty rzemieślnicze, drukar-
nia i pracownia ceramiczna. Pra-
cownia w Colle Ameno posiadała 
dwa piece do wypalania cerami-
ki, kamienny i wapienny, obydwa 
z 1751 roku. Był tam też ekspe-
rymentalny piec do wyrobu por-
celany, skonstruowany prawdo-
podobnie przez francuskiego 
rzemieślnika Jean-Pierre Variona. 
Największy rozkwit manufaktura 

ta przeżywała w latach sześćdzie-
siątych XVIII wieku. Z tego też 
okresu pochodzą m.in. majoliko-
we naczynia z bolońskich aptek: 
św. Pawła, św. Franciszka i z apte-
ki miejskiego Szpitala Śmierci. 

 

Kolekcja z apteki Św. Pawła li-
czy 72 naczynia, wykona-

ne w latach 1766–1767.5 Na wy-
stawie zaprezentowano dwa al-
barella i jedno orciuolo.6 Razem 
tworzą serię o jednakowej deko-
racji w układzie pasmowym, wy-

Osiemnastowieczna 
majolika apteczna na wystawie 
w bolońskim Muzeum Miejskim

Na początku bieżącego roku w Muzeum Miejskie w Bolonii została otwarta wystawa czasowa zatytułowana 
Najpiękniejsze majoliki. Arcydzieła Colle Ameno i Rolandi & Finck w osiemnastowiecznej Bolonii (Le più belle maioliche. 
Capolavori di Colle Ameno, Rolandi e Finck nella Bologna del Settecento). Wśród eksponowanych tam naczyń znala-
zły się też majolikowe naczynia apteczne wypożyczone z kolekcji prywatnych, w tym z działających do dziś apteki św. 
Pawła (Farmacia San Paolo) i apteki Toschi (Farmacia Toschi). Pozostałe kolekcje pochodzą z apteki miejskiego Szpitala 
Śmierci (Ospedale della Morte) i apteki Św. Franciszka (Farmacia San Francesco). 

Ilustracja 1
Dzbanek (orciuolo) z apteki św. Pawła w Bolonii. Obok naczynie typu fiasca 

z tej samej manufaktury, obecnie w kolekcji Comune di Sasso Marconi.
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konanej błękitem kobaltowym, 
składającej się ze splecionych ze 
sobą kwiatów śliwy i liści akantu, 
rozdzielonych szeroką banderolą, 
na której umieszczano łacińskie 
nazwy leków. Nazwy te były do-
pisywane pędzelkiem już po wy-

paleniu naczyń w piecu, w związ-
ku z czym w większości są one 
obecnie kompletnie starte albo 
nieczytelne. Naczynia z zachowa-
nymi napisami to m.in. Coclearia,7 
China gialla.8 

Kolekcję z apteki Św. Francisz-
ka (Spezieria  San  Francesco), 

pochodzącej z lat 1768–1789, re-
prezentują na omawianej wysta-
wie dwa albarella i dwie fiaschi 
(flaszki, butelki).9 Dekoracje w ko-
lorze zielonym i bladoczerwo-
nym (tzw. a sfumato rosso) przed-
stawiają bukiety złożone z kwia-
tów i liści róży oraz innych roślin 
uznawanych za lecznicze m.in. 
róży i nagietka. Po jednej stronie 
naczyń umieszczone zostały kar-
tusze bez podpisów (prawdopo-
dobnie uległy całkowitemu star-
ciu), z drugiej trzy ozdobne lite-
ry EBM, związane z nazwiskami 
spadkobierców omawianej apte-
ki: Beretti (lub Brunelli) oraz Ma-
rzi (w dokumentach archiwalnych 
apteka Św. Franciszka jest też od-
notowywana jako Spezieria  Bru-
nelli Marzi10 albo Spezieria Beret-
ti).11 Jedna z nazw wiąże się z lo-
kalizacją apteki pod portykiem 
świętego Franciszka (Borghetto di 
San Francesco) w parafii św. Izaja-
sza w Bolonii.12 Apteka ta działała 
w latach 1765–1792. 

W skład eksponowanej w bo-
lońskim Muzeum Miejskim 

kolekcji z apteki Szpitala Śmierci 
(Ospedale della  Morte), pocho-
dzącej mniej więcej z tego same-
go okresu, co naczynia z apteki 
Św. Pawła, wchodzą 3 naczynia 
apteczne: albarello, fiasco (na-
czynie w kształcie butelki) i pillo-
liere (naczynie z szerokim brzuś-
cem do przechowywania pigułek) 
– wszystkie dekorowane żółtymi 
i niebieskimi, przeplatającymi się 
wstęgami. Wszystkie posiadają 
emblemat Szpitala Śmierci. Na-
pisy z nazwami leków nie zacho-
wały się. Apteka ta zaopatrywała 
dwa miejskie szpitale: Szpital Ży-
cia i Szpital Śmierci. Szpital Życia 
(Ospedale della  Vita) istniał od 

Ilustracja 2
Naczynia z apteki św. Franciszka w Bolonii.

Ilustracja 3
Naczynia z apteki Szpitala Śmierci (Ospedale della Morte) w Bolonii. ►
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połowy XIII wieku. Szpital Śmier-
ci został utworzony w 1336 roku; 
obie placówki zostały połączo-
ne w 1801 roku.13 Kolekcję młod-
szych naczyń aptecznych, z em-
blematami połączonych szpitali 
(della Vita i della Morte), przecho-
wuje bolońskie Muzeum Zdro-
wia.14 

Druga z wymienionych 
w tytule wystawy ma-
nufaktura, Rolandi i 
Finck, podobnie jak 

wytwórnia Colle Ameno, powsta-
ła na początku drugiej połowy 
XVIII wieku. Pochodzący z Wied-
nia Józef Finck wcześniej praco-
wał w Królewskiej Fabryce Majoli-
ki w Parmie, gdzie poznał urodzo-
nego w Weronie Antonia Rolan-
diego. Mimo dużej różnicy wieku 
obaj rzemieślnicy zaprzyjaźnili się 
i w 1764 roku przenieśli do Bolo-
nii. Schronienie przy ulicy San Vi-
tale zapewnił im interesujący się 
produkcją ceramiki senator Filip 
Ercolani.15 W liście z 1765 roku 
wspomniany wyżej Jean-Pierre 
Varion odnotował, że Finck pro-
wadzi fabrykę majoliki, w której 
zatrudnia 10 osób.16 Pod koniec 
1767 roku Józef Finck przeniósł 
się do lokalu na Strada Maggiore 
i, dzięki pomocy żony, otrzymał 
od niejakiego Fabrizio Fontana, 
w latach 1771 i 1775, dwie po-
życzki po 1000 lirów każda, prze-
znaczonych na otwarcie sklepów 
z ceramiką przy ulicy San Mamolo 
(dziś via d’Azeglio) i San Felice 12, 
nieopodal kościoła Santa Maria 
della Carità.17 W 1775 roku zbu-
dował w lokalu przy San Felice 12 
piec do wypalania ceramiki i za-
prosił do współpracy swego bra-
ta Leopolda, z którym zamieszkał 
w większym lokalu przy San Fe-
lice 38. Fabrykę i sklep zniszczył 
pożar, który wybuchł w nocy 24 
sierpnia 1782 roku.18 Bracia odbu-

dowali zakład dzięki kolejnej po-
życzce i już rok później wznowili 
działalność.19 W 1788 roku, w wy-
niku kłótni, Leopold opuścił Bo-
lonię i przeniósł się do Sassuolo, 
gdzie też zajmował się produkcją 
ceramiki. Do Bolonii wrócił tuż po 
śmierci Józefa, we wrześniu 1789 
roku. Osiem lat później ponownie 
wyjechał z Bolonii, pozostawiając 
interes Gaetano Gozziemu, mę-
żowi bratanicy. 

Kolekcja pochodząca z dzia- 
łającej do dziś apteki Toschi liczy 
143 naczynia, datowane na okres 
1775–1789. Wszystkie pochodzą 
z manufaktury Rolandi i Finck. 
Zostały zakupione we wspomnia-
nej wyżej wytwórni przy ulicy San 
Felice 12, która mieściła się w od-
ległości 200 metrów od apte-
ki Toschi, prawdopodobnie jesz-
cze przed wybuchem pożaru.20 
Zostały wykonane na zamówie-
nie aptekarza Piotra Galli, co po-
twierdzają umieszczone w górnej 
części naczyń ozdobne inicjały P 
i G. Z kolekcji tej na omawianej 
wystawie zaprezentowano sześć 
naczyń: trzy albarella w trzech 
różnych wielkościach, jedno pil-
loliere (pojemnik na pigułki) jed-

na fiasca  (flaszka) i jedno orciu-
olo  (dzban na syropy). Dekora-
cja w kolorach zielonym i pur-
purowym (a sfumato rosso) skła-
da się z realistycznie namalowa-
nych kwiatów i liści róży oraz kar-
tuszy z nazwami leków. Naczynia 
te zdobiono na powierzchni już 
zeszkliwionej po wcześniejszych 
wypaleniach (tzw. terzo fuoco lub 
piccolo  fuoco – ‘trzeci ogień’ lub 
‘mały ogień’).21

Omawiana w tym artyku-
le wystawa, zorganizowana przez 
bolońskie Muzeum Miejskie, nie 
była jedyną, na której ekspono-
wano zabytkową majolikę ap-
teczną. Na przykład w 2004 roku, 
w Palazzo Saraceni przy via Farini 
15 w Bolonii, miała miejsce wy-
stawa pt. Bologna e le sue cerami-
che (Bolonia i jej ceramika), obej-
mująca lata 1758–1967, na której 
oprócz ceramiki z kolekcji wspo-
mnianych już tutaj wytwórni Colle 
Ameno i Rolandi & Finck zapren-
towano też majolikę (w tym ap-
teczną) z kolekcji Aldrovandiego22 
i Minghettiego.23 ■

mgr farm. Paulina Oszajca, 
prof. dr hab. Zbigniew Bela

Ilustracja 4
Naczynia z apteki Toschi w Bolonii.

►
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Przypisy:
1. Dawna osada leży obecnie w poło-

żonej na południe od Bolonii gminie 
Sasso Marconi. Dawniej należała do 
gminy Pontecchio. Por. A. M. Pradel-
li, Colle Ameno, nel territorio di Sas-
so Marconi:  l’arte  ceramica  del  Set-
tecento bolognese. Comune di Sasso 
Marconi, 2004.

2. Por. N. Barberini, Bologna e le sue ce-
ramiche: Colle Ameno, Finck, Aldro-
vandi,  Minghetti,  1758–1967. Bolo-
nia 2004, s. 28–29.

3. Informacje o rodzie Ghisilierich moż-
na znaleźć m.in. w: P. Paci, La nobile 
famiglia dei Ghisilieri nel XVIII secolo 
(w: Strenna Storica Bolognese, Bolo-
nia 1988, s. 325–349), a także w pra-
cy pt. Montagna e collina del territo-
rio bolognese (w IV tomie Dizionario 
Corografico,  georgico,  orittologico, 
storico,  ecc.,  della  Italia,m Bolonia 
1782, s. 294).

4. Informacje na temat tej transakcji 
i związanych z nią inwentarzy z Colle 
Ameno można znaleźć w Archiwum 
Miejskim w Bolonii, w dziale Fondo 
Ghisilieri, a także w bolońskiej bi-
bliotece dell’Archiginnasio, w dziale 
Archivo Ghisilieri. 

5. O długiej historii tej apteki informu-
je tablica pamiątkowa, umieszczona 
po prawej stronie od głównego wej-
ścia. Według zamieszczonych tam 
informacji apteka Św. Pawła została 
założona w XIV wieku, a jej wcześ-
niejsza nazwa brzmiała Spezieria 
all’insegna della Pigna (Apteka pod 
znakiem Szyszki). 

6. Naczynie typu albarello to naczy-
nie w kształcie cylindrycznym, prze-
wężone w środku wysokości, o sze-
rokim wlewie i słabo zaznaczonej 
stopce. W okresie średniowiecza 
i renesansu zakrywano je papie-
rem lub pergaminem, związywanym 
sznurkiem wokół wywiniętego na 
zewnątrz wlewu. Osiemnastowiecz-
ne wazy były zaopatrzone w cera-
miczne przykrywki. W albarellach 
przechowywano zarówno leki proste 
(simplicia), jak i niektóre leki złożo-
ne (konfekty, elektuaria itp.). Naczy-
nia typu orciuolo (dzban) służyły do 
przechowywania syropów, elektua-
riów, substancji oleistych oraz mio-
dów. Więcej na temat form majoliki 
zob. zamieszczony w tym numerze 
artykuł pt. Skarby  z  kolei  Grabow-
skiego. 

7. Warzucha lekarska (Cochlearia  of-
ficinalis). Świeże lub suszone zie-
le służyło m.in. do przygotowywa-
nia wody przeciwszkorbutowej (np. 
Aqua antiscorbutica Sydenhami).

8. China żółta (Cinchona Calisaya  to 
obok chiny brunatnej i czerwonej 
jeden z trzech gatunków kory chi-
nowej wymienianych w osiemnasto- 

i dziewiętnastowiecznych farmako-
peach. Od XVII wieku kora chinowa 
była stosowana w Europie jako lek 
przeciwgorączkowy.

9. Naczynia typu fiasco (flaszka) to na-
czynia o wydatnym, owalnym brzuś-
cu, zakończonym długą szyją o lek-
ko wywiniętym brzegu. Osiemnasto-
wieczne fiaschi posiadały przykrywki 
i służyły głównie do przechowywa-
nia wód leczniczych.

10. W dokumencie przechowywanym 
w Archiwum Bolońskim (katalog  pt. 
Studio  Bolognese, dział Collegio  di 
Medicina  ed  Arti, teczka 349 (lata 
1744–1772) aptekarz Cesare Bru-
nelli prosi protomedyków o możli-
wość przeniesienia części inwenta-
rzy (capitale de medicinali e droghe) 
z apteki Św. Franciszka, zwanej Ma-
rzi Brunelli (Spetiaria  di  S.Francesco 
sotto il nome di Marzi e Brunelli) do 
apteki Św. Salwatora. 

11. W dokumencie z cytowanego 
w przypisie 8 działu Collegio di Me-
dicina ed Art, teczka nr 250, znajdu-
je się wykaz aptekarzy bolońskich 
z 1772 roku, w którym przy aptece 
pod portykiem św. Franciszka, zwa-
nej Spezieria Beretti, zapisano na-
zwisko aptekarza Francesco Alber-
toli (egzamin na maestro  speziale 
zdał 27 września 1757 roku). Nato-
miast nazwisko Cesare Brunellego 
(egzamin na maestro  speziale zdał 
12 czerwca 1731) jest przypisane do 
apteki św. Salwatora.

12. Por. G. Bertocchi, F. Liverani, Cerami-
che  bolognesi  del  settecento (Bolo-
nia, 1981), s. 89 i następne.

13. O najstarszych bolońskich szpitalach 
zob. Sette secoli di vita ospitaliera in 
Bologna  (Bolonia, 1960), wydane 
przez Comitato per le celebrazioni 
del VII centenario degli ospedali di 
Bologna.

14. Opis 222 naczyń aptecznych z tej 
kolekcji można znaleźć w artyku-
le R. Gurrieriego w “Bullettino del-
le scienze mediche” zatytułowanym 
Antichi farmaci rilevati da vasi della 
farmacia  dell’Ospedale maggiore  di 
Bologna  : noterella  storica (Bolonia, 
1920). 

15. Spółka Rolandi-Finck interesowa-
ła się także prowadzeniem zakładu 
w Colle Ameno po śmierci markiza 
Ghisilieri w listopadzie 1765 roku, 
ale ostatecznie skupiła się na roz-
woju firmy działającej w Bolonii. Por. 
Archiwum miejskie w Bolonii, dział 
Ufficio del Registro, Copie degli anni 
not. księga 795, karta 113 i następ-
ne.  

16. List Variona jest przechowywany 
w Archiwum Weneckim w dziale 
Cinque Savii alla Mercanzia, Fabbri-
che privilegiate varie (filza 463).

17. O początkowym okresie działalno-
ści Fincka pisze m.in. C. Malagola, 
Memorie  storiche  sulle maioliche  di 
Faenza. Bolonia 1880, sr. 322–325.

18. Informację o pożarze podaje m.in. C. 
Malagola, op. cit. s. 341.

19. Na szybkie wznowienie produkcji 
wskazuje notatka z tygodnika „Bo-
logna” z 25 czerwca 1783. Por. G. 
Bertocchi, F. Liverani, Ceramiche bo-
lognesi del settecento (Bolonia 1981, 
s. 44). Informacja o pożyczce znaj-
duje się w Archiwum miejskim Bo-
lonii, w katalogu „Archiwa prywat-
ne”, dział Archivio Dolfi Ratta, księga 
1075, karta 483 i następne. 

20. Taką teorię wysnuwa między inny-
mi P. Catellani w artykule Farma-
cie  a  Bologna:  viaggio  nel  tempo  e 
nell’arte, opublikowanym w doku-
mentach 34. Kongresu Historii Far-
macji we Florencji, 20-23 październi-
ka 1999; publikacja książkowa Acta 
34˚ congressus internationalis histo-
riae  pharmaciae  =  34ème  Congrès 
international  d’histoire  de  la  phar-
macie = 34 Internationaler Kongress 
für Geschichte der Pharmazie = 34th 
International Congress for the Histo-
ry  of  Pharmacy  :  Firenze,  20-23 ot-
tobre  1999. Belluno, Bayer, Division 
Consumer Care, 2001. 

21. Ceramikę wypala się w wysokiej 
temperaturze dwukrotnie. Drugie 
wypalanie prowadzi do zeszkliwienia 
powierzchni naczynia, na które na-
stępnie nakłada się dekorację. Trze-
cie wypalanie odbywa się w tempe-
raturze relatywnie niższej, nie prze-
kraczającej 900 stopni, co chroni 
barwnik, ale jednocześnie umożliwia 
zespolenie minerałów w nim zawar-
tych ze zeszkliwioną wcześniej po-
wierzchnią. 

22. Książę Carlo Filippo Aldrovandi Ma-
rescotti (1763–1823) w 1794 roku 
postawił na dziedzińcu swojego pa-
łacu w Bolonii piec do wypalania ce-
ramiki i uruchomił produkcję majoli-
ki w stylu rokoko.

23. Angelo Minghetti otworzył swój 
warsztat ceramiczny w 1858 roku 
w Bolonii. Jego wyroby, w stylu neo-
-renesansowym, niemal natych-
miast stały się niezwykle popularne: 
były eksponowane m.in. na boloń-
skiej Wystawie Przemysłu i Rolni-
ctwa, Światowej Wystawie w Lon-
dynie, Międzynarodowej Wystawie 
w Wiedniu i w Powszechnej Wysta-
wie w Paryżu. Po śmierci Minghet-
tiego w 1885 roku jego wytwórnia 
przeszła w ręce jego synów, Genna-
ro i Arturo, a potem w ręce wnuków. 
Największą popularnością wyroby 
firmy Minghetti cieszyły się w okre-
sie 1858–1939. Firma działa do 1967 
roku.
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 Stereotypowy obraz „węgierskiego morza” 
to ciągnące się nieprzerwanym pasmem turystycz-
ne, hałaśliwe kurorty o wątpliwych walorach este-
tycznych i położone na nizinnych brzegach zatło-
czone plaże. I istotnie, tak właśnie przedstawia się 
rzeczywistość! Jest jednak nad Balatonem miejsce 
niezwykłe, które różni się diametralnie od pozosta-
łych… U stóp i na stokach potężnej wulkanicznej 
góry Badacsony rozsiadło się kilka miejscowości: 
Badacsony, Badacsonytomaj, Badacsonytördemic 

oraz Badacsonyörs. Pozbawione wyraźnego cen-
trum, składają się z dziesiątków przysiółków i po-
jedynczych domostw, rozrzuconych pośród impo-
nujących i zadbanych winnic, zajmujących ostro 
nachylone zbocza. Małych plaży jest zaledwie kil-
ka, gdyż na kąpiel nie pozwalają brzegi porośnięte 
gęsto trzcinami. Krajobraz wzbogacają egzotyczne 
drzewa, m.in. figowce, platany, cyprysy, żywotniki 
i cedry, które na nasłonecznionych stokach góry 
Badacsony czują się „jak w domu”. Winnice pood-
gradzane są murkami z ułożonych na sobie potęż-
nych bloków czarnego bazaltu, poutykanych gdzie-
niegdzie wulkanicznym tufem. Wszystko to sprawia 
wrażenie, że turysta nie może oprzeć się złudzeniu, 
że oto znalazł się w którymś z krajów basenu morza 
Śródziemnego!

 Atrakcją regionu są napotykane co kilkaset 
metrów wiekowe piwniczki do przechowywania 
wina, zbudowane – podobnie jak wspomniane mur-
ki graniczne – z czarnego bazaltu, wydobywane-
go niegdyś ze zboczy góry Badacsony. Przy wielu 
z nich właściciele winnic urządzili winiarnie (Borház), 
w których możemy skosztować słynnych, unikal-
nych białych win, zawdzięczających swój smak wul-
kanicznej glebie, intensywnemu nasłonecznieniu 
południowych stoków i wilgotności, którą zapewnia 
parująca tafla Balatonu. Wśród najbardziej znanych 
win wymieńmy te pochodzące ze szczepów Kékny-
elű i Szürkebarát.

„Mała Toskania”
   W ubiegłym roku, na gościnnych łamach „Aptekarza Polskiego”, miałem okazję zaprezentować Czytelnikom „Nieznaną 
Toskanię”. Tym razem zapraszam do… „Małej Toskanii”, takim bowiem mianem miejscowi i przybysze określają 
winiarski region Badacsony – Badacsony Borvidék, położony nad północnym brzegiem Balatonu i chroniony przez Park 
Narodowy Górnego Balatonu. 
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Region Badacsony przyciąga turystów od wielu lat, czego świadectwem mogą być rozrzucone po-
śród winnic przepiękne, klasycystyczne i secesyjne wille i pałacyki, niemal identyczne ze znanymi z Toska-
nii palazzi. Także i dziś, do położnych na stokach góry Badacsony starych domostw, ściągają i osiedlają 
się przybysze z całej Europy, wśród których najwięcej jest Austriaków, Niemców, Słowaków, Czechów i… 
Francuzów! 

Czytelnikom „Aptekarza Polskiego”, którzy poczuli się zainteresowani wizytą w regionie Badacsony, 
dodam jako dodatkową zachętę, że już tylko kilka tygodni dzieli nas od tradycyjnego winobrania! W cza-
sie jego trwania ciche i spokojne dróżki pośród winnic zapełniają się kolorowymi orszakami tradycyjnie 
ubranych Węgrów, niosących kosze pełne dojrzałych winogron. Ewentualną wizytę proszę połączyć ze 
wspinaczką na górę Badacsony, z której podziwiać można – jak głoszą miejscowi – jedną z najpiękniej-
szych panoram w Europie! ■

Maciej Bilek
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W dniach 20-22 kwiet-
nia 2012 w Manchesterze odbył 
się kolejny (VIII) Kongres Farma-
ceutek Europejskich. Konferencja 
ta jest bardzo ważnym wydarze-
niem na skalę międzynarodową, 
organizowanym co roku w innym 
państwie europejskim. Między-
narodowe spotkania farmaceu-
tek mają na celu przede wszyst-
kim integrację europejskiego śro-
dowiska farmaceutycznego, wy-
mianę doświadczeń i wiedzy za-
wodowej. Organizatorkami te-
gorocznego kongresu były far-
maceutki ze Związku Farmaceu-
tek Brytyjskich – National Asso-
ciation of Women Pharmacist 
(NAWP), który został założony 
w Wielkiej Brytanii w już 1905 (!) 
roku. W spotkaniu wzięły udział 
reprezentantki czterech krajów 
najliczniej wśród gości reprezen-
towany był Związek Farmaceu-
tek Niemieckich (DPV). Polską 
Izbę Aptekarską (zarówno Na-
czelną, jak i Okręgową w Warsza-
wie), a także Wydział Farmaceu-
tyczny Warszawskiego Uniwersy-
tetu Medycznego miała zaszczyt 
reprezentować dr n. farm. Monika 
Zielińska-Pisklak. Gościem hono-
rowym VIII Konferencji był Mar-
tin Astbury, Prezes Królewskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
(Royal Pharmaceutical Socie-
ty). Tematem wiodącym kongre-
su były choroby neurologiczne 

(Neurological Disorders), a jed-
nym z głównych sponsorów była 
firma Pfizer – producent wie-
lu leków stosowanych w choro-
bach neurodegradacyjnych. Kon-
ferencję otworzyła Virginia Wat-
son (Prezes NAWP), która powi-
tała gości i podkreśliła, że jest 
to zarazem 107 spotkanie Far-
maceutek Brytyjskich. Pierwszy 
z niezmiernie interesujących wy-
kładów pt.: „Overview of more 
commonly encountered neuro-
logical deseases, and their diag-
nosis” wygłosił dr Mark Roberts 
(konsultant neurologii z BMI Ale-
xandra Hospital). Szacuje się, że 

w UK ponad 30% konsultacji le-
karskich dotyczy schorzeń neu-
rologicznych. Jednocześnie kraj 
ten ma bardzo mało specjali-
stów w tej dziedzinie w porów-
naniu do innych państw euro-
pejskich – 1/300 000 mieszkań-
ców (!) (np. Dania: 1/80000, Wło-
chy 1/30 000). W związku z tym 
nie do przecenienia staje się tu 
rola farmaceuty, który często jako 
pierwszy dostrzega symptomy 
poważnej choroby neurologicz-
nej, zwykle bagatelizowane przez 
pacjentów. Lekarze neurolodzy 
liczą również na pomoc farma-
ceutów w zakresie zbierania da-

VIII Kongres 
Farmaceutek Europejskich, 
Manchester 2012, Wielka Brytania

Virginia Watson – Prezes Związku Farmaceutek Brytyjskich 
oraz Martin Astbury – Prezes Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
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nych od pacjentów na temat hi-
storii ich choroby, gdyż w scho-
rzeniach neurologicznych zwykle 
szczegółowy wywiad z chorym 
jest niezbędny dla postawienia 
prawidłowej diagnozy. Najczęst-
szą przyczyną konsultacji neu-
rologicznych (ok. 40% przypad-
ków), zarówno w Wielkiej Bryta-
nii, jak i w pozostałych państwach 
europejskich, jest migrena. Jest to 
schorzenie trudne do zdiagnozo-
wania ze względu na brak testów 
lub markerów biologicznych, nie-
możliwe jest również potwierdze-
nie poprzez badanie MR. W UK 
istnieje specjalne stowarzyszenie 
o nazwie „BASH” (British Associa-
tion for the Study of Headache) 
zajmujące się badaniem przyczyn 
i  opracowywaniem nowych stra-
tegii leczenia ostrego bólu gło-
wy (Acute Headache Syndrom), 
który często jest pierwszym ob-
jawem bardzo groźnych chorób 
(np. SAH - Subarachnoid hemorr-
hage, krwotok podpajęczynów-
kowy). 

Kolejny wykład, pt: „Ma-
nagment of Stroke and other 
Neurological Diseases from 
a Physiotherapist’s Perspective” 
wygłosiła Claire Rose, fizjotera-
peutka pracująca z chorymi na 
stwardnienie rozsiane (Multiple 
Sclerosis, MS), chorobę Parkinso-
na (Parkinson Disease) oraz pa-
cjentami po udarze, w Bronglais 
Hospital (Aberystwyth, Walia). 
Udar, będący 3-cią najczęstszą 
przyczyną śmierci w UK, jest na-
głym stanem zaburzenia funkcji 
mózgu związanym z jego niedo-
krwieniem. W 80% przypadków 
spowodowany jest odcięciem do-
pływu krwi do mózgu (udar nie-
dokrwienny, spowodowany za- 
torem w krążeniu mózgowym), 
w 20% przypadków przyczy-
ną tego poważnego schorzenia 
jest wylew krwi do mózgu (udar 

krwotoczny). Często symptomy 
udaru są bagatelizowane, co jest 
bardzo dużym problemem, gdyż 
zwykle wdrożenie leczenia (np. 
zwykłą aspiryną) w ciągu pierw-
szych 3 godzin od ich wystąpie-
nia decyduje o uratowaniu życia 
lub uchronieniu przed niepełno-
sprawnością. Farmaceuci mający 
kontakt z pacjentami mogą szyb-
ko zauważyć i właściwie zinterpre-
tować z pozoru niewinne objawy 
takie jak: odrętwienie, ból głowy, 
zaburzenia wzroku, zaburzenia 
mowy, osłabienie, zaburzenia 
pamięci itp. Rocznie w Wielkiej 
Brytanii odnotowuje się ponad 
110 000 nowych przypadków 
udaru, co kosztuje NHS (National 
Heath Service) ponad 2.8 miliar-
da funtów. W związku z tym w UK 
powstały liczne programy mają-
ce na celu: zapobieganie wystę-
powaniu, wczesne wykrywanie 
i wdrożenie leczenia, a także ob-
jęcie odpowiednią rehabilitacją 
pacjentów dotkniętych tą choro-
bą. 

Kolejnym prelegentem była 
Profesor Karen Nieber z Lipska, 
która w wykładzie pt.: „Novel 
Therapies in Parkinson’s Disease – 
the adenosine receptor” omówiła 

nowe strategie leczenia choroby 
Parkinsona, związane z recepto-
rami adenozynowymi. Przedsta-
wione zostały m. in. właściwości 
istradefyliny (KW-6002), która 
będąc selektywnym antagonistą 
receptora adenozynowego A2A 
ma szanse stać się w przyszłości 
nowym lekiem stosowanym w tej 
chorobie. Kolejny wykład pt: “De-
velopment of a Pharmaceutical 
Service for Psychiatric Patients in 
Germany” wygłosiła dr Martina 
Hahn, farmaceutka pracująca na 
oddziale (a nie w aptece!) szpitala 
psychiatrycznego (Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie Eich-
berg) w Eltville pod Wiesbaden. 
Omówiona została rola farma-
ceuty szpitalnego w opiece nad 
pacjentami leczonymi neurolep-
tykami i lekami przeciwdepresyj-
nymi, a także w planowaniu oraz 
monitorowaniu terapii chorób 
psychicznych z uwzględnieniem 
licznych interakcji pomiędzy sto-
sowanymi lekami. 

Niezwykle interesujący był 
kolejny wykład, który wygłosiła 
Pani Sheila North - osoba zmaga-
jąca się od 16 lat z chorobą Par-
kinsona. W UK istnieją specjal-
ne programy finansowane przez 

Uczestniczki VIII Kongresu Farmaceutek Europejskich

►
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państwo dla osób dotkniętych 
nieuleczalną chorobą. W ramach 
różnego rodzaju kursów i war-
sztatów chorzy uczą się: wczes-
nego rozpoznawania niepokoją-
cych objawów, właściwego dba-
nia o siebie, odpowiedniego od-
żywiania się itp. Dodatkowo pa-
cjenci otrzymują informacje na 
temat: działania/mechanizmu le-
ków, które zażywają, ewentual-
nych interakcji pomiędzy stoso-
wanymi lekami i pożywieniem 
odpowiedniej rehabilitacji, po-
mocy psychologicznej. Po ukoń-
czeniu takich kursów chory otrzy-
muje tytuł „Expert Patient” i może 
organizować prelekcje dla innych 
pacjentów dzieląc się z nimi swo-
im doświadczeniem.

Bardzo ciekawą instytucją 
działającą na terenie UK już od 
ponad 160 lat jest stowarzyszenie 
Pharmacist Support (www.phar-
macistsupport.org). Głównym ce-
lem wspomnianej organizacji (za-
łożonej w 1843 roku jako inte-
gralna część Królewskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego) jest 
pomoc farmaceutom lub człon-
kom ich rodzin, którzy znaleźli się 
w trudnych warunkach finanso-
wych, zdrowotnych lub społecz-
nych. W ramach swoich usług 
stowarzyszenie oferuje (poza 
wsparciem finansowym) pomoc 
m.in. w znalezieniu pracy, opiece 
nad osobami niepełnosprawny-
mi, w walce z nałogami itp. 

Na zakończenie Kongresu 
odbył się uroczysty bankiet po-
łączony z tradycyjną loterią cha-
rytatywną. Kolejne spotkanie Far-
maceutek Europejskich odbędzie 
się marcu 2013 w Niemczech. 
Serdecznie zapraszamy! ■

dr n. farm. 
Monika Zielińska-Pisklak

Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego

Statuetka 
NAWIGATORA 

ufundowana przez 
Redakcję 
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Czytelnicy „Aptekarza Pol-
skiego” pamiętają opi- 
sane w poprzednim 
numerze czasopisma, 

zwieńczone sukcesem starania 
szczecińskiej Okręgowej Izby Ap-
tekarskiej o odbudowę sieci ap-
tek na Pomorzu Zachodnim. Wła-
dze Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie, zlokalizowanej także 
na tzw. Ziemiach Odzyskanych, 
nie mogły nawet podjąć takich 
działań, gdyż problemem najpo-
ważniejszym było… samo zorga-
nizowanie struktur samorządu 
aptekarskiego! Można nawet za-
ryzykować stwierdzenie, że Izba 
olsztyńska, położona w znakomi-
tej większości na opustoszałych 
terenach dawnych Prus Wschod-
nich, walczyła z bodaj najpoważ-
niejszymi problemami w Polsce. 
W momencie jej zakładania, dnia 
25 sierpnia 1945 roku, liczyła za-
ledwie… ośmiu członków, pracu-
jących w ośmiu aptekach! Nie-
wiele lepiej było w rok później – 
40 zrzeszonych w niej farmaceu-
tów zatrudnionych było w nie-
spełna 30 aptekach… W roku 
1949, kiedy struktury samorządu 
aptekarskiego w Olsztynie były 
już w pełni zorganizowane, na te-
renie województwa działały 32 
apteki, w których pracowało 58 
członków Izby. Wzrost liczby ap-
tek za ten okres był zatem zale-
dwie czterokrotny, przy czterna-

stokrotnym wzroście na terenie 
województwa szczecińskiego! 28 
aptek województwa olsztyńskie-
go było jednoosobowych, więk-
szą obsadę miały apteki prywat-
ne w stolicy województwa oraz 
placówki państwowe w Olsztynie: 
apteka Ubezpieczalni Społecznej, 
apteka szpitala wojewódzkiego, 
apteka kolejowa oraz apteka po-
likliniki Urzędu Bezpieczeństwa.
   Mimo tak małej liczby człon-
ków w Olsztynie sukcesywnie zor-
ganizowane zostały kolejne or-
gany samorządu aptekarskiego, 
a w miarę upływu czasu Zarząd 
Izby mógł zmierzyć się z proble-
mami nie tylko organizacyjnymi, 
ale także wyjść naprzeciw ocze-
kiwaniom aptekarzy. Nie ułatwiał 

tego brak własnego lokalu, a tak-
że – wobec oczywistych wzglę-
dów finansowych – niemożność 
zatrudnienia pracownika ad-
ministracyjnego. Spójrzmy, jak 
w okresie kilku powojennych lat, 
dzięki wielkiemu uporowi i po-
czuciu służby wyższym celom, 
garstka olsztyńskich farmaceu-
tów potrafiła stworzyć sprawnie 
działającą jednostkę samorządu 
aptekarskiego. Pomocne będą 
nam w tym sprawozdania z dzia-
łalności Izby Aptekarskiej w Ol-
sztynie, zamieszczane na łamach 
„Farmacji Polskiej”, czasopisma 
wydawanego w latach 1945-1951 
przez Naczelną Izbę Aptekarską.

Jako pierwsze, świadomie 
z pominięciem porządku chro-

Ilustracja 1
Tadeusz Grzymski, prezes Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie. 
Jak podawał nekrolog tego zasłużo-
nego działacza samorządowego po 
wyzwoleniu  zgłosił  się  do  Minister-
stwa Ziem Odzyskanych i dostał skie-
rowanie  do  Olsztyna,  gdzie  przyje-
chał z grupą operacyjną jako pionier 
w dniu 30 marca 1945  r.  i  otrzymał 
kierownictwo  Apteki  Miejskiej,  któ-
rą  uruchomił  już  8  maja  1945.  Jak 
zastrzegano w nekrologu była  to 
pierwsza apteka na Warmii  i Mazu-
rach, która w owym czasie wydawała 
lekarstwa dla ludności nie tylko mia-
sta Olsztyna,  lecz  całego wojewódz-
twa  i  pełniła  nieprzerwanie  dyżur 
nocny tym bardziej, że w tym okresie 
panowała epidemia duru brzusznego 
(„Farmacja Polska” 1969, s. 690). ►
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nologicznego, zacytujemy spra-
wozdanie za rok 1947, w którym 
Zarząd olsztyńskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej charakteryzo-
wał swój region: specyficznym dla 
warunków bytowania aptek na te-
renie  województwa  mazurskiego 
jest stosunkowo słabe zaludnienie 
tych ziem, a co za tym idzie, roz-
rzucenie  niewielkiej  stosunkowo 
ilości aptek na dużym terytorium. 
Bardzo trudne warunki egzysten-
cji aptek, panujące w regionie, 
Zarząd Izby referował w nastę-
pujących słowach: praca  na  te-
renie naszego Okręgu w poszcze-
gólnych  aptekach,  rozrzuconych 
na  rozległym  terenie  wojewódz-
twa,  często  posiadających  b.  złą 
komunikację,  jest  ciężką  mrów-
czą  pracą  na  zdewastowanym 
przez wojnę terenie, gdzie miasta 
i miasteczka  jeszcze  słabo zalud-
nione i mało ożywione handlowo, 
nie  posiadają normalnego  zaple-
cza wsi, jak to ma miejsce w cen-
tralnej  Polsce. W oczywisty spo-
sób przekładało się to na kondy-
cję finansową aptek: apteki  bo-
rykają  się  ze  znacznymi  trudnoś-
ciami  finansowymi,  co  odbija  się 
również niekorzystnie na budżecie 
Izby. Nic więc dziwnego, że więk-
szość aptek zalegała ze składaka-
mi lub nie płaciła ich wcale! Jak 
podkreślano w kolejnych sprawo-
zdaniach nie pozwalało to Izbie 
pokrywać obowiązkowych świad-
czeń dla Naczelnej Izby Aptekar-
skiej. Brak współpracy większości 
aptek skutkował także i tym, że 
do Izby nie trafiały z terenu spra-
wozdania, ankiety podatkowe, 
karty rejestracyjne… Na nic zda-
wały się także przyznawane przez 
Zarząd Izby dyscyplinujące kary 
pieniężne!

Ciężkie położenie mazur-
skich farmaceutów władze Izby 
podkreślały przy każdej okazji: 
zniszczenie na skutek wojny, słabe 
zaludnienie  terenu  i  to  w  szcze-
gólności  ludnością  biedną,  znisz-
czoną  pod  względem  material-

nym nie  sprzyja  osadnictwu. Da-
remne zdawały się więc oczeki-
wania władz Izby na przybycie do 
regionu farmaceutów z innych 
stron Polski: apteka jest przedsię-
biorstwem kosztownym. Wymaga 
dużego  wkładu  pracy  i  gotówki. 
Otóż otwieranie apteki tam, gdzie 
nie widać warunków dla jej utrzy-
mania  jest  niecelowe  pod wzglę-
dem gospodarczym z punktu wi-
dzenia  aptekarza  osadnika. Wła-
dze Izby nie wahały się przyznać: 
w  tej  sprawie  byliśmy  i  jesteśmy 
bezsilni. Nie  potrafiliśmy  uzyskać 
dla  aptekarza  osadnika  pomo-
cy. Autorzy cytowanego sprawo-
zdania zdawali sobie jednocześ-
nie sprawę, że w ten właśnie spo-
sób tworzy się zarzewie tak na-
głaśnianego przez ówczesną pra-
sę konfliktu: chorego mieszkańca 
Bisztynka,  Wielbarka,  Dąbrówna 
czy  Korczyna  nie  interesuje,  czy 
aptekarz zarobi więcej, czy mniej, 
czy  może  się  utrzymać,  czy  nie, 
jego interesuje możliwość nabycia 
szybko leku… 

Dwadzieścia trzy spośród 
z dwudziestu ośmiu działających 
w roku 1947 placówek urządzo-
nych było prowizorycznie, naj-
częściej w lokalach nie odpo-
wiadających wymogom formal-
nym. Tylko pięć aptek urządzono 
w dawnych aptekach poniemie-
ckich. Większość aptek regionu 
zatrudniała tylko jednego, dyżu-
rującego w niej bez ustanku far-
maceutę. Było to powodem dla 
którego w życiu zawodowym OIA 
uczestniczyli wyłącznie farmaceu-
ci pracujący w stolicy wojewódz-
twa – w Olsztynie.

Pomimo przedstawionych 
powyżej problemów Okręgowa 
Izba Aptekarska w Olsztynie w he-
roiczny wręcz sposób starała się 
wypełniać swe wszystkie statuto-
we zdania. W skład pierwszego 
Zarządu Izby wchodziły zaledwie 
trzy osoby z prezes Dorotą Rości-
szewską na czele, właścicielką ap-
teki w Olsztynie przy ulicy Stalina 

34. Oczywiście garstka ta nie była 
w stanie zorganizować działają-
cych przy każdej okręgowej izbie 
aptekarskiej organów i komisji, 
jak chociażby komisja porządko-
wa, skarbowo-buchalteryjna, czy 
zielarska. Na barkach trzech osób 
spoczywały rozliczne obowiązki, 
o których pisano w cytowanym 
już powyżej sprawozdaniu: szara 
codzienna praca  (…)  polegała na 
rozsyłaniu  poszczególnym  apte-
kom okólników  i  informacji, nad-
syłanych do Okręgowej Izby przez 
Naczelną  Izbę  Aptekarską,  two-
rzeniu  rozdzielnika  na  sprzedaż 
i przydziały, współpracy z instytu-
cjami  samorządowymi,  państwo-
wymi,  Ubezpieczalnią  i  kolejami 
państwowymi. 

Ze sprawozdania z działal-
ności Izby za okres od 25 sierpnia 
1945 do 27 października 1946, 
zamieszczonego na łamach „Far-
macji Polskiej”, dowiadujemy się, 
że w początkowym okresie ist-
nienia Izby głównym zadaniem 
Zarządu było ustalenie wysoko-
ści składek, prowadzenie księgo-
wości, a także informowanie Na-
czelnej Izby Aptekarskiej o sytu-
acji aptek regionu. Bardzo istot-
nym osiągnięciem było powo-
łanie przy Okręgowej Izbie „Ko-
misji Porządkowej dla spraw Ap-
tek”. Jej członkowie mieli czuwać 
nad przestrzeganiem przez ap-
teki jednolitych cen zbytu leków 
i kontrolować, czy w którejkol-
wiek z przynależnych do Izby pla-
cówek nie dochodzi do spekula-
cji cenami leków. Niezwykle waż-
nym polem działalności było tak-
że gospodarowanie przydziałami 
leków. To właśnie Izba Aptekarka 
decydowała o sprawiedliwym po-
dziale państwowego kontyngen-
tu cukru i spirytusu, a także da-
rów humanitarnych z zachodniej 
Europy i niewielkiej puli leków, 
pochodzących z importu. Szcze-
gólnie trudnym zadaniem, ja-
kie przyjęła na siebie olsztyńska 
Okręgowa Izba Aptekarska, było 

►
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negocjowanie cen leków z naj-
większymi ich odbiorcami, tzn. 
Ubezpieczalnią Społeczną i PKP. 
W toku trudnych rozmów ustalo-
ne zostały dla instytucji tych ra-
baty, do których przestrzegania 
zobowiązano wszystkie apteki re-
gionu. 

Farmaceuci, należący do 
Okręgowej Izby Aptekarskiej 
w Olsztynie, znajdowali czas tak-
że i na pracę we władzach teryto-
rialnych. Jeden z kolegów – pisano 
w sprawozdaniu Izby w roku 1947 
– został  powołany  do Mazurskiej 
Wojewódzkiej  Rady  Naczelnej, 
gdzie  reprezentuje  nasz  zawód, 
będąc  wiceprzewodniczącym  Ko-
misji Zdrowia w tejże Radzie. Inni 
dwaj  koledzy  weszli  do  Powiato-
wych  Rad  Nadzorczych.  Zarząd 
Izby, mimo fatalnej sytuacji finan-
sowej, przeznaczał pokaźne środ-
ki finansowe na cele charytatyw-
ne. 75 000 złotych przekazano na 
organizujący się wydział farma-
ceutyczny w Gdańsku, a 10 000 
złotych – na pomoc dla powo-
dzian. Izba ufundowała także trzy 
stypendia dla studentów farmacji, 
pochodzących z terenu jej działa-
nia w kwocie 2 500 złotych mie-
sięcznie. W tym wypadku intencją 
Zarządu Izby było pozyskanie dla 
regionu przyszłych młodych far-
maceutów, tak bardzo potrzeb-
nych w tych stronach.

Trudna sytuacja Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Olsztynie 
często była tematem posiedzeń 
i interwencji Naczelnej Izby Ap-
tekarskiej. 12 października 1947 
odbyło się rozszerzone  zebranie 
Zarządu  Izby, dzięki czemu po-
większył się on o kilku kolejnych 
farmaceutów pracujących w Ol-
sztynie. Także z tym dniem za-
trudniona została sekretarka. Po-
nadto w struktury Izby włączono 
szereg farmaceutów, pracujących 
w aptekach zakładowych. Izba 
uzyskała również własny lokal. 
Jeden z członków Izby – Tadeusz 
Grzymski, właściciel apteki w Ol-

sztynie (adres: Stare Miasto 2), 
przekazał na potrzeby OIA część 
własnego mieszkania, zlokalizo-
wanego przy prowadzonej przez 
siebie aptece! Dzięki temu mógł 
objąć nad funkcjonowaniem Izby 
stały nadzór, a od dnia 2 sierpnia 
1948 został jej bardzo aktywnym 
prezesem.

Ze sprawozdania Zarzą-
du Izby za rok 1947 dowiaduje-
my się, że po pamiętnym dniu 12 
października, sporządzona zosta-
ła dokładna lista należności skła-
dek  od  aptek,  doprowadzono  do 
porządku  sprawozdawczość  ap-
tek,  wysłano  szereg  okólników, 
w których udzielono aptekom in-
formacji  ze  wszystkich  dziedzin 
życia zawodu. Kolejnymi sukcesa-
mi było sporządzenie listy człon-
ków Izby oraz zarządzenie kontro-
li  uprawnień  zawodowych  człon-
ków w ten sposób, że legitymacje 
członkowskie wydaje się tylko ko-
legom,  którzy  przedstawili  odpi-
sy swych dyplomów zawodowych. 
Przygotowano preliminarz bu-
dżetowy, zaprowadzono  prawid-
łową  buchalterię  (…),  nawiązano 
kontakt z  innymi Izbami Okręgo-
wymi  i wreszcie zorganizowano 
biuro  Izby, zakupiono m.in. nową 
maszynę do pisania. Dzięki pod-
niesieniu składek członkowskich 
oraz zdyscyplinowaniu aptekarzy 
regionu, Izba w marcu 1949 roku 
nie miała już żadnych zaległości 
wobec Naczelnej Izby Aptekar-
skiej, a zadeklarowane wcześniej 
i zalegające datki na Wydział Far-
maceutyczny Uniwersytetu Gdań-
skiego zostały uregulowane „do 
dnia bieżącego”. 

Dzięki sprawnej działalno-
ści Zarządu możliwym stało się 
także podniesienie wspomnia-
nych powyżej stypendiów dla 
studiującej młodzież z 2 500 do 
4 000 złotych. Wydziałowi Farma-
ceutycznemu w Gdańsku obieca-
no dalszą pomoc, wspierano tak-
że finansowo Polskie Towarzy-
stwo Farmaceutyczne. Dla człon-

ków Izby prenumerowano liczne 
czasopisma farmaceutyczne i na-
ukowe, które udostępniano w sie-
dzibie Izby przy Starym Mieście 
nr 2. Izba angażowała się w liczne 
akcje charytatywne, uczestnicząc 
m.in. w Pomocy Zimowej i prze-
kazując pokaźną kwotę na Fun-
dusz Odbudowy Pomnika Adama 
Mickiewicza. Zarząd nie zapomi-
nał jednocześnie o swych człon-
kach. Izba rozsyłała aptekom każ-
dorazowe  zmiany  cen, informu-
jąc także o zarządzeniach  władz 
i  Izby Naczelnej. Udało się także 
uzyskać dla aptek całego woje-
wództwa pokaźne przydziały to-
warów reglamentowanych, jak 
perhydrol, olej rycynowy, ligni-
na… Zarząd Izby deklarował tak-
że, że w roku 1949 Izba urucho-
mi (…) referat buchalteryjno-skar-
bowy,  zorganizuje  odczyty  i  uak-
tywni życie zawodowe na  terenie 
miejscowym…

Zapoznając się z opisany-
mi powyżej wytrwałymi pracami 
działaczy, zmierzającymi do zor-
ganizowania struktur samorzą-
du aptekarskiego, warto pamię-
tać, że ludzie ci z całym sercem 
angażowali w tę działalności swój 
czas i zdrowie, doskonale wie-
dząc, że to, co z takim mozołem 
budują zostanie wkrótce znisz-
czone… Likwidacja izb aptekar-
skich i nacjonalizacja polskich ap-
tek była już od roku 1945 kwestią 
czasu! Mimo klęski z roku 1951, 
liczni ówcześni farmaceuci nadal 
poświęcali się działalności zawo-
dowej. Wielu z nich rozpoczę-
ło aktywnie pracować w szere-
gach Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego. Dla przykładu 
nadmieńmy, że wspomniany po-
wyżej Tadeusz Grzymski, wszedł 
w skład powołanego w roku 1955 
olsztyńskiego Oddziału PTF i był 
jego pierwszym sekretarzem. ■

dr n. farm. Maciej Bilek 

Piśmiennictwo u autora



Nowe rejestracje i nowości na rynku

58 Aptekarz Polski, 72(50e) sierpień 2012

Nowe rejestracje – PL – MAJ  2012

A – PRZEWÓD POKARMOWy 
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane 
w zaburzeniach związanych 
z  nadkwaśnością;  A02B  – 
Leki  stosowane  w  choro-
bie  wrzodowej  i  refluksie 
żołądkowo-przełykowym; 
A02BC  –  Inhibitory  pompy 
protonowej

Omeprazolum: Omar i Omar Max 
(Sandoz) to 32. zarejestrowana 
marka omeprazolu. W postaci 
doustnej na rynek wprowadzo-
no 18 marek leków: Bioprazol 
i od maja 2009 Bioprazol Bio 
(Biofarm), Exter (Rubio), Gasec 
i Gasec Gastrocaps (Mepha), 
Helicid i od marca 2012 Helicid 
Forte (Zentiva), Losec (AstraZene-
ca; lek oryginalny), Ortanol Max 
i Ortanol Plus (Sandoz), Polprazol 
(Polpharma) i od stycznia 2010 
Polprazol Acidcontrol (Polpharma; 
zmiana nazwy z Polprazol dla 
dawki 10 mg), Prazol i od czerwca 
2011 Prazol Neo (Polfa Pabianice), 
od lipca 2007 Loseprazol (Pro.
Med), od sierpnia 2008 Progastim 
(Labormed), od grudnia 2008 
Agastin (Temapharm; po zmianie 
nazwy z Omolin), od maja 2009 
Polprazol PPH (Polpharma) i Tulzol 
(Teva; w roku 2012 nastąpiła 
zmiana nazwy leku na Omepra-
zolum 123ratio, ale preparat pod 
nową nazwą jeszcze nie pojawił 
się na rynku), od grudnia 2010 

Piastprazol (Aflofarm), od lutego 
2011 Ultop (Krka), od maja 2011 
Omeprazole Phargem (Phargem; 
lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Groprazol przez Polfę 
Grodzisk , któremu następnie 
zmieniono nazwę na Omeprazol 
APPH, a na koniec na Omeprazole 
Phargem), od marca 2012 Heligen 
(Mylan) i od czerwca 2012 Go-
prazol (S-Lab; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Polpharma 
pod nazwą Polprazol PPH).
Nie pojawiły się jeszcze na ryn-
ku: Bostomac (Chemo Iberica), 
Ipegen (Jenson Pharmaceutical 
Services), Losec Pro (AstraZe-
neca), Omeprazamyl (Jenson 
Pharmaceutical Services; lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą 
Omejenson), 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), Omeprazol Aurobindo, 
Omeprazole-1A Pharma, Omepra-
zole Jenson (Generics), Omeprazol 
Quisisana, Omeprazol-Stada, 
Ortanol MUT (Sandoz), Polprazol 
Optima (Medana Pharma; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Omeprazol Medana) i Si-
nomenorm (+Pharma).
Do sprzedaży wprowadzono także 
6 marek preparatów iniekcyjnych: 
Helicid (Zentiva), Losec (Astra-

Zeneca), Ortanol (Sandoz), od 
czerwca 2009 Prazigast (Jelfa), 
od października 2009 Omepragal 
(SMB) i od listopada 2009 Polpra-
zol (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze w obrocie 
preparat iniekcyjny Omeprazol 
Mylan.
Skreślono z Rejestru: Losec 10 
(AstraZeneca), Omeprazol-Egis, 
Omeprazol-Ratiopharm inj., Ome-
prazol Teva (postać iniekcyjna 
była obecna na rynku od czerwca 
2009).

A06/A06A  –  Środki  prze-
czyszczające; A06AB – Środki 
przeczyszczające drażniące

Sennosidum (Sennae folium): 
Senalax Extra (Hasco-Lek) tabl. 
powlekane to aktualnie 14. za-
rejestrowany produkt leczniczy 
o podanym składzie (nie licząc 
preparatów złożonych). Na rynek 
wprowadzono leki zawierające liść 
senesu do zaparzania: Liść senesu 
(Flos, Herbapol Kraków, Kawon, 
Phytopharm), Senes fix (Herbapol 
Lublin), Xenna (US Pharmacia), 
a także Senes (Elanda) z liściem 
i owocem senesu do zaparzania. 
Do sprzedaży wprowadzono także 
suplement diety Zioła w tablet-
kach senes (Colfarm) zawierający 
wyciąg z liścia senesu oraz leki Re-
gulax pastylki (Krewel Meuselbach) 
i Senefol (Labofarm) zawierające 
sproszkowane liść i owoc senesu. 
Do obrotu wprowadzono także 

W maju 2012 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych wydał 140 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu w Polsce produktów 
leczniczych. 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 pozwoleń, 
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 ) – Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w maju 
2012, został udostępniony przez Urząd 20 czerwca 2012.
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leki zawierające wyciągi z owocu 
senesu: Bekunis draż. (Roha) i tab-
letki Xenna oraz Xenna Extra (US 
Pharmacia). Natomiast nie zostały 
jeszcze wprowadzone produkty 
lecznicze: Bio Senes (Aflofarm; 
preparat wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Liść senesu, a później 
pod nazwą Linea Senes), Figuretka 
fix z senesem (Herbapol Kraków) 
w torebkach do zaparzania oraz 
Verolax (Krka; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Herbion 
Senna) w postaci tabl. powleka-
nych. Skreślono z Rejestru: Biofix 
Sylwetka I (Biofluid), Laksen tabl. 
(Colfarm), Senalax syrop (Hasco-
-Lek), Senefol tabl. (Labofarm), 
Sennfolax tabl. (Herbapol Łódź) 
i X-Prep płyn (Norpharma).

A07  –  Leki  przeciwbiegun-
kowe  o  działaniu  przeciw-
zapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; 
A07E - Leki przeciwzapalne 
stosowane w chorobach jelit; 
A07EC  –  Kwas  aminosali-
cylowy  i  leki  o  podobnym 
działaniu

Mesalazinum: Pentasa (Ferring) 
w 2 dawkach, w tym w nowej 
dojelitowej dawce 2 g o przedłu-
żonym uwalnianiu to rozszerze-
nie względem wprowadzonych 
wcześniej innych postaci i dawek 
tej marki. Zarejestrowano 7 marek 
mesalazyny. W postaci doustnej 
jednodawkowej do sprzedaży 
wprowadzono 4 leki: Asamax 
(Astellas), Colitan (GlaxoSmithKli-
ne, Poznań), Pentasa (Ferring) 
i Salofalk (Falk). Ponadto w postaci 
zawiesiny doustnej dostępne są 
Pentasa i Salofalk. Ofertę uzu-
pełniają czopki doodbytnicze: 
Asamax, Colitan, Pentasa i Salofalk 
oraz od sierpnia 2010 Crohnax 
(Farmina; preparat zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Mesalazy-
na). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Asacol (Tillotts) i Mezavant 
(Shire Pharmaceutical Contracts) 
w dojelitowej dawce 1,2 g o prze-
dłużonym uwalnianiu. Skreślono 

z Rejestru: Jucolon (Anpharm), 
Mesalazyna czopki (Farmjug), 
Samezil (Krka Polska).

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy;  A10B  –  Leki  obni-
żające  poziom  glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BG – Pochodne  tiazoli-
dynodionu

Pioglitazonum: Cetoglitazone 
(Alchemia) to 15. zarejestrowana 
marka pioglitazonu, zaś Piogli-
tazone Accord (Accord Health-
care) 3 dawkach to rozszerzenie 
względem tych samych dawek 
zarejestrowanych centralnie w Unii 
Europejskiej. Na rynku w Polsce 
pojawił się 1 lek: Actos (Takeda). 
Nie zostało jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży w Polsce 9 leków 
z centralnej rejestracji unijnej: 
Glidipion (lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Piogli-
tazone Actavis Group), Glustin 
(Takeda), Paglitaz (Krka), Pioglita-
zone Accord (Accord Healthcare), 
Pioglitazone Actavis, Pioglitazone 
Krka, Pioglitazone Teva, Piogli-
tazone Teva Pharma i Sepioglin 
(Vaia) oraz 4 leki zarejestrowane 
w Polsce: Sympion (SymPhar) oraz 
Lispecip, Piodiglin i Meglispes 
(wszystkie trzy: Specifar).

B – KREW I UKłAD 
KRWIOTWÓRCZy
B01/B01A – Preparaty prze-
ciwzakrzepowe; B01AC – In-
hibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem  heparyny); 
B01AC56 – Kwas acetylosa-
licylowy i ezomeprazol

Acidum acetylsalicylicum+esom
eprazolum: Axanum (AstraZene-
ca) to 1. zarejestrowany lek o tym 
składzie.

C – UKłAD SERCOWO-
NACZyNIOWy

C03  –  Leki  moczopędne; 
C03D  –  Leki  oszczędzające 
potas; C03DA – Antagoniści 
aldosteronu

Eplerenonum: Espiro (Polphar-
ma) to 6. zarejestrowana marka 
eplerenonu. Na rynek wpro-
wadzono lek oryginalny Inspra 
(Pfizer). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Eplerenotif (Alfred E. 
Tiefenbacher), Eplerium (Liconsa), 
Eridanus (Gedeon Richter Polska) 
i Plerecard (+Pharma).

C09  –  Leki  działające  na 
układ renina-angiotensyna;
C09A/C09AA  –  Inhibitory 
ACE, leki proste

Ramiprilum: Ramipril-Lupin to 
19. zarejestrowana marka rami-
prylu. Do obrotu wprowadzono 
14 preparatów: Mitrip (123ratio), 
Piramil (Sandoz), Ramicor (Ran-
baxy), Tritace (Aventis Pharma; lek 
oryginalny), od grudnia 2006 Axtil 
(Adamed), od lutego 2007 Vivace 
(Actavis), od kwietnia 2007 Polpril 
(Polpharma), od października 
2007 Ramve (Farma-Projekt), od 
grudnia 2007 Ramistad (Stada), 
od listopada 2008 Apo-Rami 
(Apotex), od marca 2009 Ampril 
(Krka), od października 2010 
Ramipril Actavis, od lutego 2012 
Ramipril Pfizer i od czerwca 2012 
Rami-A (Arrow Poland).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Ramigamma 
(Woerwag), Ramipril +Pharma, 
Ramipril Aurobindo (Aurobindo 
Pharma), Ramipril Teva. Skreślono 
z Rejestru: Ramipril Ozone (La-
bormed) i Ramipril-Ratiopharm 
(zarejestrowany pierwotnie przez 
Galex d.d. jako Ramilex; lek był 
obecny na rynku od czerwca 
2008).

C09B  -  Inhibitory ACE,  leki 
złożone;
C09BA – Inhibitory ACE i leki 
moczopędne;
C09BA04 – Peryndopryl i leki 
moczopędne

Perindoprilum+indapamidum: 
Co-Presomyl i Co-Presomyl Forte 
(Generics) zawierający peryndo-
pryl w połączeniu z argininą 2 
dawkach (2,5 mg+0,625 mg i 5 
mg+1,25 mg) to 21. zarejestrowa-
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ny preparat o podanym składzie.
Na rynek wprowadzono 4 prepara-
ty zawierające peryndopryl w po-
łączeniu z argininą i indapamid 
(zastąpiły wcześniejsze preparaty 
zawierające peryndopryl w połą-
czeniu z erbuminą i indapamid): 
Noliprel forte (Anpharm) i Ter-
tensif Kombi (Servier), zawierające 
5 mg peryndoprylu i 1,25 mg 
indapamidu oraz Noliprel Bi-Forte 
(Servier; lek zarejestrowany po-
czątkowo pod nazwą Peryndopryl 
arginine + Indapamid Servier) 
i Tertensif Bi-Kombi (Anpharm; 
lek zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Peryndopryl arginine + 
Indapamid Anpharm), zawiera-
jące 10 mg peryndoprylu i 2,5 
mg indapamidu. Od czerwca 
2008 wprowadzono także 1 lek 
zawierający peryndopryl w połą-
czeniu z erbuminą i indapamid: 
Co-Prenessa (Krka Polska) w 3 
dawkach: 2 mg + 0,625 mg, 4 mg 
+ 1,25 mg oraz 8 mg +2,5 mg.
Zarejestrowanych jest także 15 
preparatów dotychczas nie wpro-
wadzonych do obrotu: Arifon 
Kombi (Anpharm; 4 mg+1,25 
mg), Davapamid (Gedeon Richter 
Polska; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg 
i 4 mg+1,25 mg), Indix Combi 
(Ratiopharm; 2 dawki: 2 mg+0,625 
mg i 4 mg+1,25 mg; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Ratiotensin), Lextril Combo (Glen-
mark; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 
mg+1,25 mg), Noliprel (Servier; 
2,5 mg+0,625 mg), Noliterax 
(Servier; 8 mg+2,5 mg), Panoprist 
(Sandoz; 2 dawki: 2 mg+0,625 mg 
i 4 mg+1,25 mg), Perilexin (Galex 
d.d.; 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 
mg), Perindopril Indapamide 
Arrow (Arrow Poland; 2 dawki: 2 
mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg), 
Peryl Combi (ICN Polfa Rzeszów; 2 
dawki: 2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 
mg), Peryndopryl+Indapamid 
Servier (2 mg+0,625 mg), Prenix 
(Anpharm; 2 mg+0,625 mg), 
Prenix N (Anpharm; 2,5 mg+0,625 
mg), Romapal (Galex d.d.; 2 dawki: 

2 mg+0,625 mg i 4 mg+1,25 mg), 
Teraxans (Anpharm; 8 mg+2,5 
mg).
Skreślono z Rejestru: Prestarium 
Plus (Servier; 4 mg+1,25 mg).

C09BA09 – Fosinopryl i leki 
moczopędne

Fosinoprilum+hydrochlorothia
zidum: Fosinopril + Hydrochloro-
thiazide Aurobindo to aktualnie 3. 
zarejestrowany lek o tym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono w lip-
cu 2009 preparat Fosicard Plus 
(+Pharma). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku Monozide (Bristol-Myers 
Squibb). Skreślono z Rejestru: 
FosiTeva HCTZ (Teva), Monotens 
HCT (PharmaSwiss).

C09BB - Inhibitory ACE i blo-
kery  kanału  wapniowego; 
C09BB03 – Lisinopryl i am-
lodypina

Lisinoprilum+amlodipinum: Di-
ronorm (Gedeon Richter) w daw-
kach 20 mg + 5 mg to rozszerzenie 
w stosunku do wprowadzonego 
do sprzedaży w sierpniu 2009 
preparatu Dironorm w dawkach 
10 mg + 5 mg, a następnie w daw-
kach 20 mg + 10 mg. To jedyna 
zarejestrowana dotychczas marka 
leku o podanym składzie.

C09C/C09CA – Antagoniści 
angiotensyny II, leki proste

Candesartanum: Candesartan 
cilexetil Teva to 13. zarejestrowana 
marka kandesartanu. Na rynek 
wprowadzono 4 leki: Atacand 
(AstraZeneca; lek oryginalny), 
od czerwca 2010 Karbis (Krka), 
od listopada 2011 Candepres 
(Sandoz) i od lipca 2012 Rana-
cand (Ranbaxy). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Akanid (+Pharma), Candesartan-
-1A Pharma, Candesartan Actavis, 
Candesartan-Ratiopharm, Cande-
zek (Adamed), Carzap (Zentiva), 
Hyposart (Polpharma) i Kandesar 
(Orion). Skreślono z Rejestru: Can-
dertan (Gedeon Richter Polska), 
Candesartan Teva.
Telmisartanum: Telmix (Biofarm) 
to 19. zarejestrowana marka telmi-

sartanu. Na rynek w Polsce zostało 
wprowadzonych 6 leków: Micardis 
(Boehringer Ingelheim), Pritor 
(Bayer Schering), od października 
2010 Tolura (Krka), od lutego 2012 
Tezeo (Zentiva), od kwietnia 2012 
Telmizek (Adamed; lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Zmertan) i od maja 2012 Actelsar 
(Actavis). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Dinortes (Liconsa), 
Kinzalmono (Bayer Schering), 
Mirpresoc (Liconsa), Telmark 
(Glenmark), Telmisartan +Pharma, 
Telmisartan Actavis, Telmisartan-
-Ratiopharm, Telmisartan Sandoz, 
Telmisartan Sigillata, Telmisartan 
Teva, Telmisartan Teva Pharma 
i Zanacodar (PharmaSwiss). Skre-
ślono z Rejestru: Tanydon (Gedeon 
Richter).

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

Atorvastatinum: Atorvastatin 
Billev to 43. zarejestrowana mar-
ka preparatów atorwastatyny. 
W obrocie pojawiło się 20 leków: 
Atoris (Krka), Sortis (Pfizer; lek 
oryginalny), Tulip (Sandoz), od 
czerwca 2006 Torvacard (Zentiva), 
od października 2006 Atorvox 
(Teva), od lutego 2007 Atrox (Bio-
farm), od stycznia 2008 Torvalipin 
(Actavis), od marca 2008 Ator-
vasterol (Polpharma; zarejestro-
wany wcześniej przez Medis jako 
Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin 
(ICN Polfa Rzeszów; zarejestro-
wany wcześniej przez Medis jako 
Copastatin), od listopada 2008 
Corator (Lekam), od grudnia 2008 
Larus (Gedeon Richter Polska; 
zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Atorpharm), od maja 
2009 Atorvastatinum Farmacom, 
od czerwca 2009 Torvazin (Egis), 
od grudnia 2009 Xavitor (Tabuk 
Poland; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis pod nazwą Copator), 
od lipca 2010 Storvas (Ranbaxy), 

►
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od września 2010 Apo-Atorva 
(Apotex), od czerwca 2011 Vore-
danin (Labormed), od października 
2011 Atorgamma (Wörwag), od 
lutego 2012 Lambrinex (S-Lab), 
od czerwca 2012 Atorvastatinum 
123ratio (lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Atorvastatin 
Teva Pharma) i od lipca 2012 
Atorvastatin Arrow (Arrow Poland).
Nie zostały jeszcze wprowadzo-
ne preparaty: Atolinka (Olinka), 
Atorlip (Sun-Farm), Atorock (Ro-
ckspring Healthcare), Atorvagen 
(Generics), Atorvanorm (+Phar-
ma), Atorvastatin-1A Pharma, 
Atorvastatin Bluefish, Atorvastatin 
Egis, Atorvastatin Miklich, Atorva-
statin Olinka, Atorvastatin Pfizer, 
Atorvastatin Stada, Atosener (San-
doz), Haepcard (Sandoz), Liporion 
(Orion), Mephator (Mepha), Olin-
kator (Olinka), Orztiza (Actavis), 
Pharmastatin (Stada), Statorva 
(Miklich) i Xistatin (Biokanol).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Ator-
vastatin-Ratiopharm, Euroclast 
(Sandoz), Gletor (Glenmark).
Rosuvastatinum: Surval i Uwatin 
(oba: +Pharma) oraz Actarosin 
(Actavis) to odpowiednio 15., 
16. i 17. zarejestrowana marka 
rosuwastatyny. Na rynek wprowa-
dzono 8 marek: Crestor (AstraZe-
neca; lek oryginalny), od czerwca 
2010 Zaranta (Gedeon Richter 
Polska), od sierpnia 2010 Rosucard 
(Zentiva) i Suvardio (Sandoz), od 
grudnia 2010 Zahron (Adamed), 
od maja 2011 Rosuvastatin Teva, 
od października 2011 Roswera 
(Krka) i od grudnia 2011 Romazic 
(Polpharma). Nie pojawiły się 
jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Rosugen (Generics), Rosuvasta-
tin Krka, Rosuvastatin Medana 
(Medana Pharma), Rosuvastatin 
Pharma (Pharma-EU), Rosuvasta-
tin-Ratiopharm i Tintaros (Actavis).

G – UKłAD MOCZOWO-PłCIO-
Wy I HORMONy PłCIOWE

G03  –  Hormony  płciowe 
i  środki  wpływające  na 
czynność układu płciowego; 
G03A  - Hormonalne  środki 
antykoncepcyjne  działające 
ogólnie;
G03AA  –  Progestageny 
i  estrogeny,  preparaty  jed-
nofazowe;

Dienogestum+ ethinylestradio-
lum: Dionelle (Regiomedica) to 4. 
zarejestrowany środek o podanym 
składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono Jeanine (Bayer) i od grudnia 
2010 Atywia (Temapharm). Nie 
pojawił się jeszcze na rynku pre-
parat Bonadea (Zentiva).

G03AA10 – Gestoden i estro-
gen

Gestodenum+ ethinylestradio-
lum: Kostya (Gedeon Richter Pol-
ska) zawierający 75 mcg gestode-
nu i 20 mcg etinylestradiolu oraz 
Zulfija (Gedeon Richter Polska) 
zawierający 75 mcg gestodenu i 30 
mcg etinylestradiolu to odpowied-
nio 13. i 14. zarejestrowana marka 
środków o podanym składzie. Na 
rynek wprowadzono 5 środków 
zawierających 75 mcg gestodenu 
i 20 mcg etinylestradiolu - Har-
monet (Pfizer), Logest (Schering), 
od maja 2008 Kontracept (Polfa 
Pabianice), od kwietnia 2009 Sylvie 
20 (SymPhar) i od października 
2010 Artizia (Zentiva). Do sprze-
daży wprowadzono także 4 środki 
zawierające 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu - Fe-
moden (Bayer Schering), Minulet 
(Pfizer), od maja 2008 Femipol 
(Polfa Pabianice) i od kwietnia 
2009 Sylvie 30 (SymPhar). Nie 
pojawiły się jeszcze preparaty 
Lindynette (Gedeon Richter) oraz 
Gestodene/Ethinylestradiol Acta-
vis w 2 zestawieniach dawek (75 
mcg gestodenu i 20 mcg etinyle-
stradiolu oraz 75 mcg gestodenu 
i 30 mcg etinylestradiolu). Ponadto 
wprowadzono preparat Mirelle 
(Schering) zawierający w zestawie 

(28 tabl. powl.) 60 mcg gestodenu 
i 15 mcg etinylestradiolu (24 tabl. 
powl.) oraz placebo (4 tabl.). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży 
preparat Vendiol (Gedeon Richter) 
o składzie identycznym, jak prepa-
rat Mirelle.

G03AD  –  Środki  antykon-
cepcyjne  do  stosowania 
w nagłych przypadkach

Levonorgestrelum: Ramonna 
(Gedeon Richter Polska) to od-
powiednik preparatu Escapelle 
(Gedeon Richter) dostępnego 
w postaci 1 tabl. 1500 mcg. Na 
rynku jest obecny także środek 
Postinor-Duo (Gedeon Richter) 
jako 2 tabl. 750 mcg. Skreślono 
z Rejestru: Norlevo (HRA Pharma).
Uwaga: preparaty z lewonorge-
strelem są klasyfikowane w klasie 
G03A  jako Hormonalne  środki 
antykoncepcyjne  działające  ogól-
nie, ale należy mieć na uwadze, 
iż preparaty w dawkach 750 mcg 
i 1500 mcg wykazują także dzia-
łanie przedporonne: zastoso-
wane w okresie poowulacyjnym 
uniemożliwiają zagnieżdżenie 
zapłodnionej komórki jajowej 
w jamie macicy, przerywając życie 
człowieka na etapie zarodkowym !

G04 – Leki urologiczne;
G04B – Inne leki urologiczne, 
w  tym  przeciwskurczowe; 
G04BE  –  Leki  stosowane 
w zaburzeniach erekcji

Sildenafilum: Sildenafil Ran-
baxy to 26. zarejestrowana marka 
syldenafilu. Na rynek zostało 
wprowadzonych 14 preparatów 
z opisanym wyżej zastosowaniem: 
Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfi-
zer), od października 2009 Vizarsin 
(Krka), od lipca 2010 Sildenafil Ac-
tavis, od września 2010 Sildenafil 
Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil 
Medana (Medana Pharma), od 
stycznia 2011 Sildenafil Teva, od 
marca 2011 Falsigra (Polfarmex), 
od czerwca 2011 Sildenafil Ra-
tiopharm i Vigrande (Zentiva), 
od sierpnia 2011 Ecriten (Jelfa), 
od października 2011 Silfeldrem 
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(+Pharma), od grudnia 2011 
Sildenafil Apotex i od czerwca 
2012 Sildenafil SymPhar (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Sildenafil Tecnimede).
Nie pojawiły się jeszcze w sprze-
daży preparaty: Amfidor (Egis), 
Fildlata (Sigillata), Sildenafil-1A 
Pharma, Sildenafil Accord (Accord 
Healthcare), Sildenafil Mylan, 
Sildenafil Pfizer, Sildenafil Stada, 
Sildenafilum Farmacom, Syldenafil 
Jubilant i Vilgendra (Sigillata). 
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Sildenafil 
BMM Pharma.
Do sprzedaży wprowadzono także 
preparat Revatio (Pfizer). Lek 
zawiera sildenafil umieszczony 
przez WHO w klasie G04BE – Leki 
stosowane w zaburzeniach erekcji, 
choć według wskazań dla tego 
preparatu (leczenie pacjentów 
z nadciśnieniem płucnym skla-
syfikowanym według WHO jako 
klasa II i III - lek stosuje się w celu 
poprawy zdolności wysiłkowej; 
wykazano skuteczność działania 
leku w pierwotnych postaciach 
nadciśnienia płucnego oraz wtór-
nych związanych z chorobami 
tkanki łącznej) bardziej paso-
wałaby klasa C01EB  –  Inne  leki 
nasercowe.

G04C  –  Leki  stosowane 
w łagodnym przeroście gru-
czołu  krokowego;  G04CA 
–  Antagoniści  receptorów 
α-adrenergicznych

Tamsulosinum: Tamispras (Apo-
tex) to 23. zarejestrowana marka 
tamsulozyny. Na rynek wpro-
wadzono 15 leków: Omnic i od 
lipca 2006 Omnic Ocas (Astellas; 
lek oryginalny), Tanyz i Tanyz 
Eras (Krka), od marca 2006 Uprox 
(Farma-Projekt), od maja 2006 
Fokusin (Zentiva) i Urostad (Sta-
da), od czerwca 2006 Tamsudil 
(Actavis), od sierpnia 2006 Pro-
stamnic (+Pharma), od listopada 
2006 Omsal (Gedeon Richter), od 
stycznia 2007 Tamsugen (Gene-
rics), od czerwca 2007 Proximic 

(Polpharma), od sierpnia 2007 
Symlosin SR (SymPhar), od lutego 
2008 Tamik (Biofarm), od kwietnia 
2008 Ranlosin (Lekam), od maja 
2008 Apo-Tamis (Apotex) i od 
października 2011 Tamsunorm 
(ICN Polfa Rzeszów).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Bazetham 
Retard (Teva), Miktosan (Sandoz), 
Omipro (Jelfa), Omnitamgen (My-
lan), Solesmin (Cipla), Tamsulosin 
1A Pharma i Tamsulosin-Stichting 
(Stichting Registratiebeheer).
Wygasły pozwolenia (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012) dla pre-
paratów: Bazetham kaps. (Teva; 
lek wprowadzony na rynek od 
kwietnia 2006), Flosin (Menarini; 
lek zarejestrowany wcześniej przez 
firmę Kiron pod nazwą Tamsulijn), 
TamsuLek (Sandoz; lek wpro-
wadzony na rynek od czerwca 
2006), Tamsulosin-Ratiopharm (lek 
wprowadzony na rynek od marca 
2006) i Tamzul (Teva).

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne 
działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki 
przeciwbakteryjne – penicyli-
ny; J01CA – Penicyliny o sze-
rokim spektrum działania

Amoxicillinum: Amoxicillin CNP 
Pharma i Amoxicillin MIP Pharma 
to odpowiednio 6. i 7. zareje-
strowana marka amoksycyliny. 
Na rynek wprowadzono 4 marki 
w postaciach doustnych jed-
no- i wielodawkowych: Amotaks 
i Amotaks Dis (Polfa Tarchomin), 
Duomox (Astellas), Hiconcil (Krka) 
i Ospamox (Sandoz). Nie został 
jeszcze wprowadzony do sprze-
daży preparat Amoxicillin-1A 
Pharma. Skreślono z Rejestru (brak 
w Urzędowym Wykazie 2012): No-
vamox i Novamox Distab (Sandoz).

J01D – Inne beta-laktamowe 
leki przeciwbakteryjne;
J01DC – Cefalosporyny dru-
giej generacji 

Cefuroximum :  Cefuroksym 
Hospira to 8. zarejestrowany 
lek iniekcyjny, a Tarsime (Polfa 
Tarchomin) w 3 dawkach doust-
nych to rozszerzenie względem 
wprowadzonej wcześniej postaci 
iniekcyjnej. Zarejestrowanych jest 
13 doustnych marek cefuroksymu. 
Do sprzedaży wprowadzono 8 le-
ków doustnych: Bioracef (Polphar-
ma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef 
(ICN Polfa Rzeszów), Xorimax 
(Sandoz), Zinnat (GlaxoSmithKline; 
lek oryginalny), od sierpnia 2006 
Zamur (Mepha), od listopada 
2008 Cefuroxime-1A Pharma 
(zarejestrowany wcześniej jako 
CefuHexal) i od września 2009 Zi-
noxx (Tabuk Poland). Nie pojawiły 
się jeszcze w sprzedaży preparaty 
doustne: Cefuroxime Ceft Limited, 
Cefuroxime Glob, Cefuroxime-Ra-
tiopharm, Cefuroxim Teva i Xelacef 
(Actavis). Na rynek wprowadzono 
6 leków iniekcyjnych: Biofuroksym 
(Polpharma), Tarsime (Polfa Tar-
chomin), Xorim (Sandoz), Zinacef 
(GlaxoSmithKline; lek oryginalny), 
od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP 
(MIP Pharma) i od lutego 2012 
Cefuroxim Kabi (Fresenius Kabi). 
Nie pojawił się jeszcze w sprzeda-
ży iniekcyjny Cefuroxime Actavis.

J01DH – Karbapenemy
Meropenemum :  Meropental 
(Farma-Projekt) to 10. zareje-
strowana marka meropenemu. 
Do sprzedaży wprowadzono 4 
leki: Meronem (AstraZeneca), od 
marca 2011 Meropenem Sandoz, 
od stycznia 2012 Meropenem Kabi 
(Fresenius Kabi) i od czerwca 2012 
Meropenem Hospira. Nie pojawiły 
się jeszcze w obrocie: Mepere-
ost (Sandoz), Meropenem GSK 
(GlaxoSmithKline), Meropenem 
Polfa Łódź, Nableran (Ranbaxy) 
i Reopemest (Sandoz).

J01M – Chinolony  przeciw-
bakteryjne, J01MA – Fluoro-
chinolony

Levofloxacinum: Levofloxacin 
Macleods to 8. zarejestrowana 
marka lewofloksacyny. Na rynek 

►
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wprowadzono 4 leki: oryginal-
ny Tavanic (Sanofi-Aventis), od 
czerwca 2011 Levoxa (Actavis), od 
marca 2012 Xyvelam (+Pharma) 
i od czerwca 2012 Oroflocina 
(Jelfa). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży preparaty: Aflobax 
(Temapharm), Levofloxacin FP 
(Farmaprojects) i Levofloxacin Sa-
novel (Sanovel Holding). Skreślo-
no z Rejestru (brak w Urzędowym 
Wykazie 2012): Levofloxacin Teva.

J01X – Inne leki przeciwbak-
teryjne; J01XA – Glikopepty-
dy przeciwbakteryjne

Vancomycinum : Vancomycin 
Mylan to 10. zarejestrowana mar-
ka wankomycyny. Do obrotu 
wprowadzono 5 leków: Edicin 
(Sandoz), Vancomycin-MIP (MIP 
Pharma Polska), Vancotex (Phar-
matex Italia), od grudnia 2011 
Acviscin (Actavis) i od lutego 
2012 Vancomycin Kabi (Fresenius 
Kabi). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku preparaty: Vancomycin 
CNP Pharma, Vancomycin Phar-
maSwiss, Vancomycin Sandoz (lek 
zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Vancomycin Billev) i Vanco-
mycinum NRIM. Zarejestrowane są 
obecnie tylko postaci iniekcyjne.

J02/J02A  –  Leki  przeciw-
grzybicze działające ogólnie; 
J02AC – Pochodne triazolu

Fluconazolum: Fluconazole In-
tas kaps. to 16. zarejestrowana 
marka flukonazolu. Do obrotu 
wprowadzono 8 leków doustnych: 
Diflucan (Pfizer), Fluconazole Pol-
farmex, Flumycon (Teva), Mycosyst 
(Gedeon Richter Polska i Gedeon 
Richter), od sierpnia 2006 Flucofast 
(Medana Pharma), od lipca 2007 
Fluconazin (Hasco-Lek), od listo-
pada 2010 Mycomax (Zentiva) i od 
grudnia 2011 Flukonazol Actavis. 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek leki doustne: Fluconazole 
Aurobindo, Fluconazole-Egis i Flu-
corta (Polfarmex). Skreślono z Re-
jestru: Diflazon (Krka), Flucofungin 
(Sandoz), FlucoLek (Sandoz), Flu-
conazol-1A Pharma, Fluconazole 

(Teva Kutno), Fluconazole BMM 
Pharma (Lefarm; lek wprowadzony 
na rynek w lutym 2010), Flucoric 
(Ranbaxy), Flumycon syrop (Teva) 
i Zucon (Norton). Ponadto na 
rynek wprowadzono 7 roztworów 
do wlewów dożylnych: Diflucan 
(Pfizer; lek oryginalny), Flumycon 
(Teva), Mycomax (Zentiva), od 
września 2008 Flukonazol (Claris 
Lifesciences), od czerwca 2009 
Fluconazole Redibag (Baxter), 
od sierpnia 2010 Fluconazole B. 
Braun (Braun) i od grudnia 2011 
Fluconazole Kabi (Fresenius Kabi). 
Skreślono z Rejestru: Mycosyst 
roztwór do wlewów dożylnych 
(Gedeon Richter).

J05 – Leki przeciwwirusowe 
działające  ogólnie;  J05A 
–  Bezpośrednio  działające 
leki przeciwwirusowe; J05AF 
– Nukleozydowe i nukleoty-
dowe  inhibitory  odwrotnej 
transkryptazy

Lamivudinum: Lamivudine Mylan 
to 5. zarejestrowany lek z lamiw-
udyną, w dawkach 150 mg i 300 
mg.
Przeciwko wirusowi upośledzenia 
odporności lamiwudynę stosuje 
się w dawkach: 150 mg i 300 mg 
dla postaci jednodawkowych 
oraz 10 mg/1 ml dla postaci 
wielodawkowej. Na rynku z tymi 
wskazaniami dostępny jest pre-
parat Epivir (ViiV Healthcare) oraz 
od marca 2012 Lamivudine Teva 
Pharma B.V. (Teva Pharma).
Przeciwko wirusowi powodujące-
mu przewlekłe wirusowe zapalenie 
wątroby typu B lamiwudynę sto-
suje się w dawkach: 100 mg dla 
postaci jednodawkowej oraz 5 
mg/1 ml dla postaci wielodawko-
wej. Na rynku z tymi wskazaniami 
dostępny jest lek oryginalny Zeffix 
(GlaxoSmithKline). Nie pojawił się 
jeszcze preparat Lamivudine Teva 
(Teva Pharma).

L – LEKI 
PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPłyWAJĄCE NA UKłAD 

ODPORNOŚCIOWy
L01 – Leki przeciwnowotwo-
rowe;
L01B  –  Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny

Gemcitabinum: Gemcitabinum 
Accord (Accord Healthcare) to 
28. zarejestrowana marka leków 
z gemcytabiną. Na rynku poja-
wiło się 14 leków: Gemzar (Eli 
Lilly; lek oryginalny), od lipca 
2009 Dercin (Egis), od września 
2009 Gemcitabin-Ebewe, od paź-
dziernika 2009 Gitrabin (Actavis), 
od kwietnia 2010 Gemcitabine 
Polpharma, od lipca 2010 Gem-
citabine Medac, od października 
2010 Gemcit (Fresenius Kabi) 
i Gemliquid (Ebewe), od lutego 
2011 Gemcitabine Accord (Accord 
Healthcare), od listopada 2011 
Symtabin (SymPhar), od marca 
2012 Gemsol (Ebewe), od czerwca 
2012 Gemcitabine Hospira i od 
lipca 2012 Gemcitabine Polfa Łódź 
oraz Gemcitabine Teva (preparat 
zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Sigillata pod nazwą Getmisi).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gema-
lata (Sigillata), Gembin (Actavis), 
Gemcel (Celon), Gemcitabin Can-
cernova, Gemcitabine Caduce-
us Pharma, Gemcitabine Egis, 
Gemcitabine Mylan, Gemcitabi-
ne Pharma-Data, Gemcitabine 
Sandoz, Gemcitabine Vipharm, 
Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN 
Polfa Rzeszów) i Gemstad (Stada).
Skreślono z Rejestru: Gemcitabin-
-Ratiopharm.

L01C  –  Alkaloidy  roślinne 
i inne środki naturalne;
L01CA – Alkaloidy barwinka 
(Vinca minor) i ich analogi

Vinorelbinum: Vinorelbine Stri-
des (Strides Arcolab) w postaci 
iniekcyjnej to 6. zarejestrowana 
marka preparatów winorelbiny. 
Na rynek wprowadzono 3 leki: 
Navelbine (Pierre Fabre) w postaci 
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iniekcyjnej i doustnej oraz iniekcje 
Navirel (Medac) i od marca 2010 
Vinorelbine Polpharma. Nie zosta-
ły jeszcze wprowadzone preparaty 
iniekcyjne: Neocitec (Sandoz) 
i Vinorelbine Teva. Skreślono 
z Rejestru: Vinorayne (Hospira), 
Vinorelbin-Ebewe (lek był do-
stępny na rynku od lipca 2006), 
Vinorelbine Vipharm, Vinorelbin 
Lefarm i Vinorelsin (Caduceus 
Pharma).

L01CD – Taksany
Docetaxelum: Docetaksel Strides 
(Strides Arcolab) to 21. zareje-
strowany preparat docetakselu. 
Na rynek wprowadzono 5 leków: 
Taxotere (Aventis Pharma), od lip-
ca 2010 Docetaxel-Ebewe (Ebewe 
Pharma), od listopada 2010 Doce-
taxel Teva, od sierpnia 2011 Cami-
totic (Actavis; lek wprowadzony do 
obrotu w grudniu 2010 pod pier-
wotną nazwą Daxtere) i od marca 
2012 Docetaxel Hospira. Nie po-
jawiły się dotychczas w sprzedaży: 
Celotax (Celon), Docefim (Alfred E. 
Tiefenbacher), Docetaxel Accord 
(Accord Healthcare), Docetaxel 
Kabi (Fresenius Kabi), Docetaxel 
Lek (Sandoz), Docetaxel Medana 
(Medana Pharma), Docetaxel 
Mylan, Docetaxel Pharmaki Ge-
nerics, Docetaxel Polpharma, 
Docetaxel Stada (zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Cetado-
cure), Docetaxel Teva Generics, 
Docetaxel Teva Pharma, Docetaxel 
Winthrop (Aventis Pharma), Sym-
taxel (SymPhar) i Taxegis (Egis). 
Skreślono z unijnego Rejestru: 
Docefrez (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe).

L01D – Antybiotyki cytotok-
syczne  i  substancje  o  zbli-
żonym  działaniu;  L01DB 
– Antracykliny  i  substancje 
o podobnej budowie

Epirubicinum: Epirubicin Strides 
(Strides Arcolab) to 8. zareje-
strowana marka epirubicyny. Na 
rynek wprowadzono 6 marek: Bio-
epicyna (Instytut Biotechnologii 
i Antybiotyków), Epirubicin-Ebewe 

(Ebewe), Farmorubicin PFS (Pfizer; 
lek oryginalny) i Farmorubicin R.D. 
(Pfizer), od lutego 2009 Epimedac 
(Medac), od marca 2010 Episindan 
(Actavis) i od lipca 2012 Epirubicin 
Accord (Accord Healthcare). Nie 
pojawił się jeszcze w sprzedaży 
preparat Epirubicin Kabi (Fresenius 
Kabi Oncology). Skreślono z Reje-
stru: Epirubicin Teva.

L01X – Inne leki przeciwno-
wotworowe; L01XA – Związki 
platyny

Oxaliplatinum: Oxaliplatin Stri-
des (Strides Arcolab) to 13. zare-
jestrowana marka oksaliplatyny. 
Na rynku pojawiło się 6 leków: 
Eloxatin (Sanofi-Synthelabo), 
Oxaliplatin-Ebewe, od czerwca 
2007 Platox (Hospira), od maja 
2008 Oxaliplatin Teva, od sierpnia 
2009 Oxaliplatin Mylan (Mylan; 
poprzednia nazwa preparatu: 
Oxaliplatin Merck) i od listopada 
2011 Oxaliplatin Kabi (Fresenius 
Kabi; preparat w postaci roztworu 
został pierwotnie zarejestrowany 
pod nazwą Oxaliplatin Jubilant). 
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży preparaty: Gessedil 
(Egis), Goxyral (Bioton), Oxaliplatin 
Hospira (Hospira; preparat zareje-
strowany początkowo pod nazwą 
Platox), Oxaliplatinum Accord 
(Accord Healthcare), Oxaliplatin 
Stada, Oksaliplatyna Medac. Skre-
ślono z Rejestru: Oxaliplatin BMM 
Pharma, Oxaliplatinum Winthrop 
(Sanofi-Aventis; lek obecny na 
rynku od czerwca 2010), Sinoxal 
(Actavis).

L02 – Leki hormonalne; L02B 
–  Antagoniści  hormonów 
i leki o zbliżonym działaniu; 
L02BG  –  Inhibitory  aroma-
tazy

Letrozolum :  Letrozole FGX 
(FirstGenerixInternational) to 35. 
zarejestrowana marka letrozo-
lu. Na rynek wprowadzono 13 
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 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Letrozolum Polpharma), od 
maja 2010 Letralan (ICN Polfa Rze-
szów), od czerwca 2010 Letrozole 
Accord (Accord Healthcare), od 
grudnia 2010 Apo-Letro (Apotex) 
i Arogen (Biogened), od lipca 2011 
Clarzole (Actavis), od marca 2012 
Letromedac (Medac) i od lipca 
2012 Letrozole Bluefish.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzeda-
ży preparaty: Fukara (Sanofi-Aven-
tis), Letrodotril (Teva), Letrofem 
(Hikma), Letronorm (+Pharma), 
Letroregiozol (Regiomedica), Le-
trozac (Alfred E. Tiefenbacher), 
Letrozole Arrow (Arrow Poland), 
Letrozole Reg Europe, Letrozole 
Tecnimede, Letrozole Welding, 
Letrozol Nucleus, Letrozol Orion, 
Letrozol Regiomedica, Letrozo-
lum Genthon, Loosyn (Synthon), 
Loxelza (Tabuk Poland), Picozone 
(Stada), Sukontix (Sandoz; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Letrozol Sandoz), Symletrol 
(SymPhar), Trozebax (Ranbaxy) 
i Trozel (Medicamenta).
Skreślono z Rejestru (brak w Urzę-
dowym Wykazie 2012): Femtozone 
(Helm) i Mionic (Gedeon Richter; 
preparat wprowadzony na rynek 
od maja 2010, a zarejestrowany 
wcześniej przez Helm Pharmaceu-
ticals pod nazwą Attozone).

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWy

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

Ibuprofenum: Ibum forte (Hasco-
-Lek) w postaci zawiesiny to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych 
wcześniej kapsułek oraz niższych 
dawek tej marki. Zarejestrowano 
25. marek preparatów ibuprofenu.
Z postaci 1-dawkowych na rynek 
zostały wprowadzone: Ibum i Ibum 

►
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Forte (Hasco-Lek), Ibupar i Ibupar 
Forte (Polfa Pabianice), Ibuprofen-
-Pabi (Polfa Pabianice), Ibuprofen 
AFL (Aflofarm), Ibuprofen Polfar-
mex, Ibufen Total (Polpharma), 
Ibuprom, Ibuprom Duo i Ibuprom 
Max (US Pharmacia), Nurofen, 
Nurofen Express, Nurofen Forte, 
Nurofen Topss, Nurofen Ultra 
(zarejestrowany początkowo jako 
Nurofen Express KAP), Nurofen 
Ultra Forte, Nurofen Ultrafast 
i Nurofen dla dzieci czopki (Reckitt 
Benckiser) oraz wprowadzone 
w maju 2006 Ibuprom Sprint 
Caps (US Pharmacia, Wrocław), 
w lipcu 2006 Nurofen Ultra Forte 
(Reckitt Benckiser), w lutym 2008 
Ibuprofen Aflofarm (następnie 
zmiana nazwy preparatu na Opo-
kan Express), 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), od sierpnia 
2011 Brufen (Abbott), od lutego 
2012 Ibufen Baby czopki (Polphar-
ma) i od lipca 2012 Ibuprofen LGO 
(Laboratorium Galenowe Olsztyn).
Z postaci wielodawkowych do 
sprzedaży wprowadzono 8 marek: 

Ibufen i Ibufen D (Medana Phar-
ma), Ibum o smaku malinowym 
(Hasco-Lek), Nurofen dla dzieci 
zawiesina 2% (o smaku pomarań-
czowym i truskawkowym; Reckitt 
Benckiser), od marca 2009 Kido-
fen (Aflofarm), od sierpnia 2009 
Bufenik 2% i 4% (Ratiopharm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 
jako Ibusir), od maja 2010 Ibalgin 
Baby (Zentiva), od lipca 2010 
Nurofen dla dzieci Forte zawiesina 
4% (Reckitt Benckiser), od czerw-
ca 2011 Ibufen dla dzieci forte 
zawiesina 4% (Polpharma), od 
sierpnia 2011 Nurofen dla dzieci 
Junior pomarańczowy (Reckitt 
Benckiser; wcześniejsza nazwa: 
Nurofen dla dzieci 4% pomarań-
czowy) i Nurofen dla dzieci Junior 
truskawkowy (Reckitt Benckiser; 
wcześniejsza nazwa: Nurofen dla 
dzieci 4% truskawkowy), od paź-
dziernika 2011 Milifen (Pinewood), 
od lutego 2012 Ibum zawiesina 
o smaku bananowym (Hasco-Lek) 
i od marca 2012 MIG dla dzieci 
zawiesina (Berlin-Chemie).
Nie zostały jeszcze wprowadzone 
na rynek: Brufen retard (Abbott), 
Brufen zawiesina 2% (Abbott), 
Ifenin (Actavis; lek zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Ibunin), 
Ibuprofen Actavis (Actavis; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą 
Ibuprofen Alchemia), Ibuprofen 
Banner i Ibuprofen Banner Phar-
macaps (Banner Pharmacaps), 
Kidofen czopki (Aflofarm), Nurofen 
Ultra Forte do rozpuszczania i Nu-
rofen Ultra Forte rozpuszczalny 
(oba: Reckitt Benckiser).
Skreślono z Rejestru: Pabi-Ibupro-
fen tabl. powl. 400 mg (Polfa 
Pabianice) i Solpaflex (GlaxoSmi-
thKline).

M05 – Leki stosowane w cho-
robach  kości; M05B  –  Leki 
wpływające  na  strukturę 
i mineralizację kości; M05BA 
– Bifosfoniany

Acidum ibandronicum: Ibandro-
nic Acid Polpharma w postaci 
iniekcji to 26. zarejestrowana 

marka leków zawierających kwas 
ibandronowy. Do sprzedaży wpro-
wadzono 3 leki iniekcyjne: Bondro-
nat (Roche) Bonviva (Roche) i od 
kwietnia 2012 Osagrand (Zentiva), 
a także 5 leków doustnych: Bon-
dronat (Roche), Bonviva (Roche), 
od listopada 2011 Ossica (Gedeon 
Richter Polska), od stycznia 2012 
Ibandronic Acid Mylan i od maja 
2012 Ibandronat Apotex. Nie po-
jawiły się jeszcze na rynku: Iasibon 
(Pharmathen) w postaci doustnej 
i iniekcyjnej, leki doustne Bonden-
za (Roche), Bonefurbit (Liconsa), 
Bonicid (Vaia), Ibandronate Arrow 
(Arrow Poland), Ibandronate Blu-
efish (Bluefish Pharmaceuticals), 
Ibandronic acid Polpharma (lek 
w postaci doustnej został pier-
wotnie zarejestrowany pod nazwą 
Ibandronic Acid Genthon – zmiana 
nazwy nastąpiła w lipcu 2012), 
Indrofar (Vaia), Kefort (Licon-
sa), Kwas ibandronowy Liconsa, 
Nucodran (Liconsa), Osagrand 
(Zentiva), Osbonelle (Actavis; lek 
zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Ibandronic acid Gentian 
Generics), Ostone (Vaia), Quodixor 
(Pharmathen), Ibandronic Acid 
Sandoz, Ibandronic Acid Teva, 
Ikametin (+Pharma), a także leki 
iniekcyjne Bondenza (Roche), 
Ibandronian Actavis, Ibandronic 
Acid Alvogen, Ibandronic Acid 
Sandoz, Ibandronic Acid Teva 
Pharma i Ossica (Gedeon Richter).

N – UKłAD NERWOWy
N01 – Środki znieczulające; 
N01A – Środki znieczulające 
działające  ogólnie; N01AX 
–  Inne  środki  znieczulające 
działające ogólnie

Dinitrogenii oxidum: Podtlenek 
azotu Air Products to 5. zareje-
strowany preparat o tym składzie. 
Wcześniej zarejestrowano w PL 
Podtlenek azotu (Messer Polska), 
Podtlenek azotu N2O (Linde Gaz) 
i Podtlenek azotu ZACH (Azoty-
-Adipol) oraz centralnie w UE 
Inomax (Ino Therapeutics). ►
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N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A  –  Opioidy;  N02AX 
–  Inne opioidy; N02AX52  – 
Tramadol, preparaty złożone

Tramadolum+paracetamolum: 
Calone (Substipharm) i Exbol (ICN 
Polfa Rzeszów) to odpowiednio 
15. i 16. zarejestrowana marka 
preparatów o podanym składzie. 
Do sprzedaży wprowadzono 7 
leków: Zaldiar i Zaldiar Efferve-
scent (Grünenthal), od stycznia 
2010 Doreta (Krka), od maja 2010 
Acutral (Grünenthal; lek zareje-
strowany wcześniej pod nazwą 
Primiza), od marca 2011 Poltram 
Combo (Polpharma), od kwietnia 
2011 Padolten (Teva), od lutego 
2012 Delparan (Sandoz; lek zare-
jestrowany wcześniej pod nazwą 
Tramadol/Paracetamol Sandoz) 
i od czerwca 2012 Tramapar (Pol-
farmex). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Azemdol (Labopharm), 
Bacizol (Substipharm), Sedoloris 
(Actavis), Tracemol (Substipharm), 
Tramaparastad (Stada), Traparac 
(Disphar) i Zaldiar Retard (Labo-
pharm).

N02B – Inne leki przeciwbó-
lowe i przeciwgorączkowe;
N02BA  –  Kwas  salicylowy 
i jego pochodne

Acidum acetylsalicylicum: Eto-
piryna Max (Polpharma) w nowej 
dawce 1 g to 10. zarejestrowana 
w tej klasie marka leków z kwasem 
acetylosalicylowym. Do sprzedaży 
wprowadzono 9 marek: Alka-Prim 
(Polpharma), Alka-Seltzer (Bayer), 
Asaltec (Polfa Warszawa), Aspi-
rin, Aspirin Effect i Aspirin Ultra 
Fast (Bayer), Encopirin (Omega 
Rex), Polopiryna i Polopiryna S 
(Polpharma), Salpirin (Sun-Farm), 
Upsarin (Bristol-Myers Squibb) 
i od października 2010 Hascopiryn 
(Hasco-Lek). Skreślono z Rejestru: 
Bestpirin 325 mg (Teva).

N02BE  – Anilidy; N02BE51 
–  Paracetamol,  preparaty 
złożone z wyłączeniem leków 
psychotropowych

Paracetamolum+chlorphenam

inum+dextromethorphanum+
pseudoephedrinum: Gripotaxin 
(Sopharma) w postaci syropu to 
aktualnie 2. zarejestrowany lek 
o tym składzie. Do sprzedaży 
wprowadzono tabl. powl. Gripex 
noc (US Pharmacia). Skreślono 
z Rejestru: Matrax Plus (Kosme-
dica).

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

Levetiracetamum: Levetiracetam 
Aurobindo, Levetiracetam FGX 
(FirstGenerixInternational), Sy-
metra (SymPhar), Zelta (Axxon), 
Epiletam (Egis) i Lewetyracetam 
Ewopharma to odpowiednio 29., 
30., 31., 32., 33. i 34. zarejestrowana 
marka lewetyracetamu. Na rynek 
wprowadzono 6 marek: Keppra 
(UCB; lek oryginalny), od paździer-
nika 2011 Levetiracetam Teva, od 
marca 2012 Levetiracetam Actavis, 
od kwietnia 2012 Vetira (Adamed), 
od maja 2012 Trund (Glenmark) 
i od czerwca 2012 Levetiracetam 
GSK (GlaxoSmithKline). Nie po-
jawiły się jeszcze w sprzedaży 
preparaty: Altein (Tabuk Poland), 
Cezarius (Hasco-Lek), Dretacen 
(Sandoz), Eliptus (Biofarm), Eti-
bral (Polfa Warszawa), Kapidokor 
(Vipharm), Levelept (Sun-Farm), 
Levetiracetam Accord (Accord 
Healthcare), Levetiracetam Actavis 
Group (Actavis), Levetiracetam 
Apotex, Levetiracetam Bluefish, 
Levetiracetam Lupin, Levetira-
cetam Orion, Levetiracetam Pfi-
zer, Levetiracetam PharmaSwiss, 
Levetiracetam Ratiopharm, Le-
vetiracetam Stada, Levetiracetam 
Sun inj. (Sun Pharmaceuticals 
Industries Europe), Levetiracetam 
Zdrovit (Natur Produkt Zdrovit), 
Lewetyracetam-Neuraxpharm, 
Matever (Pharmathen) i Noepix 
(Sigillata).

N05  –  Leki  psychotropowe; 
N05A – Leki neuroleptyczne; 
N05AL – Benzamidy

Tiapridum: Tiaprid Pharmagen to 
aktualnie 2. zarejestrowana marka 

tiaprydu. Na rynek wprowadzono 
Tiapridal (Sanofi-Aventis).

N06  –  Psychoanaleptyki; 
N06D  –  Leki  przeciw  de-
mencji; N06DA - Antycholi-
noesterazy

Rivastigminum : Rivastigmin 
Cipla to 31. zarejestrowana mar-
ka rywastygminy. Do sprzedaży 
wprowadzono 15 leków: Exelon 
(Novartis Europharm), od sierpnia 
2009 Nimvastid (Krka), od grudnia 
2009 Rivastigmine Teva, od maja 
2010 Prometax (Novartis Europ-
harm), 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), od wrześ-
nia 2011 Rivastigmine Mylan, od 
stycznia 2012 Signelon (Synteza) 
i od lutego 2012 Rivastigmine 
Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Ivagalmin (Galex d.d.), Loristiven 
(Blau Farma Group), Rivalong 
(Farma-Projekt), Rivastigmine 1A 
Pharma, Rivastigmine Genthon, 
Rivastigmine Hexal, Rivastigmine 
Pol-Nil, Rivastigmine-Ratiopharm, 
Rivastigmine Sandoz, Rivastigmi-
ne Synthon, Rivastigmine Synthon 
Hispania, Rivastigmine Tiefen-
bacher (Alfred E. Tiefenbacher), 
Rivastigmine Torrent, Rivastin 
(Polpharma) i Rivastinorm (+Phar-
ma).
Skreślono z Rejestru: Evertas 
(Zentiva).

R – UKłAD ODDECHOWy
R05  –   Lek i   s tosowane 
w  kaszlu  i  przeziębieniach; 
R05X – Różne preparaty na 
przeziębienie

►
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Acidum ascorbicum+paracetam
olum+phenylephrinum: Coldrex 
MaxGrip o smaku owoców leśnych 
i mentolu (GlaxoSmithKline) to 
rozszerzenie względem wpro-
wadzonego wcześniej preparatu 
o smaku cytrynowym. Zarejestro-
wano 5 marek preparatów o poda-
nym składzie. Na rynku pojawiło 
się 5 marek w różnych wersjach: 
Coldrex o smaku cytrynowym 
i Coldrex o smaku czarnej po-
rzeczki (GlaxoSmithKline; prepa-
raty wprowadzone pierwotnie pod 
nazwą Coldrex HotRem), Coldrex 
MaxGrip o smaku cytrynowym 
(GlaxoSmithKline), Febrisan (Ny-
comed), Gripex HotActiv (US 
Pharmacia) i Gripex HotActiv 
Forte (US Pharmacia; preparat 
zarejestrowany pod nazwą Apap 
przeziębienie Hot Rem, następnie 
wprowadzony w kwietniu 2010 
pod nazwą Gripex Max HotActiv), 
od kwietnia 2010 Actiflu Extra C 
(US Pharmacia) oraz od listopada 
2011 Choligrip Hot (GlaxoSmi-
thKline; lek wprowadzony na rynek 
w sierpniu 2010 pod nazwą Coldrex 
o smaku miodowo-cytrynowym). 
Nie wprowadzono dotychczas 
do sprzedaży preparatu Coldrex 
Junior C (GlaxoSmithKline).

R06/R06A – Leki przeciwhi-
staminowe działające ogól-
nie;
R06AE  –  Pochodne  pipera-
zyny

Cetirizinum: Cetip (Ipca) bez 
recepty to aktualnie 19. zare-
jestrowana marka preparatów 
cetyryzyny. Bez recepty wpro-
wadzono 10 preparatów: Alerzi-
na (Lekam), Allertec WZF (Polfa 
Warszawa), Amertil Bio (Biofarm; 
wprowadzony wcześniej pod 
nazwą Zyx), Cetyryzyna Egis tabl. 
powl., od listopada 2009 Amertil 
Biotabs (Biofarm), CetAlergin 
Ten (ICN Polfa Rzeszów) i Zyrtec 
UCB (Vedim; lek oryginalny), od 
maja 2007 Alero (Sandoz), od 
maja 2010 Alerton (Sun-Farm; 
preparat zarejestrowany wcześniej 

pod nazwą Cetiozone Lab.) i od 
lipca 2011 Acatarick Allergy (US 
Pharmacia; lek zarejestrowany 
początkowo pod nazwą Cetelerik). 
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Amefar (Biofarm) i Ubercet (Alfa 
Wassermann). Na receptę wpro-
wadzono 8 preparatów: Alermed 
(Lekam), Allertec (Polfa Warszawa), 
Amertil (Biofarm), CetAlergin (ICN 
Polfa Rzeszów), Cetyryzyna-Egis 
krople, Letizen (Krka), Zyrtec (Ved-
im; lek oryginalny) i od lipca 2010 
Cetigran (Axxon; preparat zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą 
Cetyryozone, a wprowadzony 
wcześniej na rynek przez firmę 
Ozone pod nazwą Cetiozone). 
Do sprzedaży nie trafiły jeszcze: 
Artizin (Tabuk Poland), Cetirizine 
Aurobindo, Cetirizine Ipca i Cetrix 
(Vitabalans). Skreślono z Rejestru: 
Zodac (Zentiva).

R06AX  –  Inne  leki  prze-
ciwhistaminowe  działające 
ogólnie

Desloratadinum: Lordestin (Ge-
deon Richter Polska), Deslora-
tadine Glenmark, Desloratadine 
+Pharma, Sigtalaz (Sigillata), 
Dynid (Glenmark) i Suprodeslon 
(S-Lab) to odpowiednio 13., 14., 
15., 16., 17. i 18. zarejestrowana 
marka desloratadyny. Wcześniej 
zarejestrowano centralnie w UE 
preparaty Aerius, Azomyr, Neo-
clarityn (wszystkie: Merck Sharp 
& Dohme), Desloratadine Teva, 
Dasselta (Krka), Desloratadine Ac-
tavis i Desloratadine Ratiopharm 
oraz w Polsce preparaty Dehistar 
(Galena), Delortan (Polfa War-
szawa), Deslodyna (Hasco-Lek), 
Desloratadine Labormed i Symdes 
(SymPhar). Na rynku w Polsce 
pojawiły się Aerius i Azomyr.

S – NARZĄDy ZMySłÓW
S01  –  Leki  okulistyczne; 
S01E – Leki przeciw  jaskrze 
i zwężające źrenicę;
S01EA – Sympatykomimetyki 
stosowane w leczeniu jaskry

Brimonidinum :  Briglau PPH 
(Polpharma) to 9. zarejestrowana 
marka brymonidyny. Na rynku 
pojawiło się 5 leków: Alphagan 
(Allergan), od czerwca 2009 Luxfen 
(Jelfa), od listopada 2010 Brimo-
gen (Generics), od stycznia 2011 
Brimoteva (Teva) i od marca 2012 
Biprolast (Blau Farma Group). Nie 
zostały jeszcze wprowadzone 
do sprzedaży: Brimodiol (Sun-
-Pharm), Brymont (Blumont) i Cla-
rix (Sandoz). Skreślono z Rejestru: 
Brimonidine-1A Pharma.

S01ED –  Leki  blokujące  re-
ceptory  b-adrenergiczne; 
S01ED51  –  Timolol,  prepa-
raty złożone

Timololum+latanoprostum : 
Latanoprost Timolol Teva Pharma 
to 10. zarejestrowana marka leków 
o podanym składzie. Na rynek 
zostały wprowadzone 3 leki: Xa-
lacom (Pfizer) i od września 2011 
Latacom (Blau Farma Group) oraz 
Xaloptic Combi (Polpharma). Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: 
ApoLatimol (Apotex), Latanoprost 
+ Timolol Stada, Polprost Plus 
(Sandoz), Tevioplus (Teva), Timla-
tan (Jelfa) i Xalaprost Combi (ICN 
Polfa Rzeszów).

S02 – Leki otologiczne;
S02A/S02AA  –  Leki  prze-
ciwinfekcyjne

Ciprofloxacinum :  Cetraxal 
(Tactica Pharmaceuticals) to 1. 
zarejestrowany w tej klasie lek 
z cyprofloksacyną i zarazem nowa 
droga podania tej substancji 
czynnej.

S02C/S02CA  –  Połączenia 
kortykosteroidów  z  leka-
mi  przeciwinfekcyjnymi; 
S02CA05  –  Fluocynolon 
w  połączeniach  z  lekami 
przeciwinfekcyjnymi

Fluocinoloni 
acetonidum+ciprofloxacinum: 
Cetraxal Plus (Tactica Pharma-
ceuticals) to 1. zarejestrowany 
lek o tym składzie.

►
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V – PREPARATy RÓŻNE
V03/V03A – Inne środki sto-
sowane w lecznictwie; V03AX 
– Inne produkty lecznicze

Homeopathicum: Lymphdiaral 
Basic (Pascoe) w postaci kropli 
i Pascolets (Pascoe) w postaci 
tabletek to złożone leki homeo-
patyczne.

V09  –  Radiofarmaceutyki 
diagnostyczne; V09G – Układ 
sercowo-naczyniowy; V09GA 
– Związki technetu [99mTc]

Technetium [99mTc] sestamibi: 
Mibitec (Gipharma) to 3. zareje-
strowany preparat o podanym 
składzie. Wcześniej zarejestro-

wano: TechneScan Sestamibi 
(Mallinckrodt Medical) i Zestaw do 
sporządzania radiofarmaceutyku 
99mTc-MIBI (Narodowe Centrum 
Badań Jądrowych).

2012-08-23

Nowe rejestracje – UE – LIPIEC 2012

A – PRZEWÓD POKARMOWy 
I METABOLIZM

A10 – Leki stosowane w cuk-
rzycy;  A10B  –  Leki  obni-
żające  poziom  glukozy we 
krwi, z wyłączeniem insulin; 
A10BD – Preparaty złożone 
doustnych  leków  obniża-
jących  poziom  glukozy we 
krwi; A10BD11 – Metformina 
z linagliptyną

Metforminum+linagliptinum: 
Jentadueto (Boehringer Ingel-
heim) jest wskazany w leczeniu 
dorosłych pacjentów z cukrzycą 
typu 2 jako terapia dodana do 
diety i wysiłku fizycznego w celu 
poprawy kontroli glikemii u pa-
cjentów, u których stosowanie 
maksymalnej tolerowanej dawki 
metforminy w monoterapii jest 
niewystarczające do uzyskania 
właściwej kontroli glikemii, lub 
u pacjentów przyjmujących li-
nagliptynę w skojarzeniu z met-
forminą, a także w skojarzeniu 
z pochodnymi sulfonylomocznika 
jako terapia dodana do diety 
i wysiłku fizycznego (tj. potrójna 
terapia skojarzona) u pacjentów, 
u których maksymalna tolerowana 

dawka metforminy i pochodnej 
sulfonylomocznika jest niewystar-
czająca do uzyskania właściwej 
kontroli glikemii.
Linagliptyna jest inhibitorem en-
zymu DPP-4 (dipeptydylopepty-
daza 4) biorącego udział w inak-
tywacji hormonów inkretynowych 
GLP-1 (glikagonopodobny pep-
tyd 1, ang. glucagon-like pepti-
de-1) oraz GIP (glukozozależny 
polipeptyd insulinotropowy, ang. 
glucose-dependent insulinotro-
pic polypeptide). Hormony te są 
szybko rozkładane przez enzym 
DPP-4. Oba hormony inkretyno-
we biorą udział w fizjologicznej 
regulacji homeostazy glukozy. 
Inkretyny są wydzielane przez 
cały dzień w niewielkim stężeniu 
podstawowym, ich stężenia rosną 
natychmiast po przyjęciu posiłku. 
GLP-1 oraz GIP zwiększają biosyn-
tezę insuliny i jej wydzielanie z ko-
mórek beta trzustki w przypadku 
prawidłowych i zwiększonych 
stężeń glukozy we krwi. Ponadto 
GLP-1 zmniejsza wydzielanie glu-
kagonu z komórek alfa trzustki, 
co powoduje zmniejszenie ilości 
glukozy uwalnianej z wątroby. Li-

nagliptyna z dużą skutecznością 
odwracalnie wiąże się z DPP-4, 
przez co prowadzi do trwałego 
zwiększenia stężenia inkretyn 
oraz do przedłużenia utrzymywa-
nia się aktywnych wartości stężeń 
tych związków. W sposób zależny 
od glukozy zwiększa wydzielanie 
insuliny i zmniejsza wydzielanie 
glukagonu, przez co pozwala 
na ogólną poprawę homeosta-
zy glukozy. Wiąże się wybiórczo 
z DPP-4 oraz działa ponad 10000 
razy bardziej wybiórczo w porów-
naniu z aktywnością DPP-8 lub 
DPP-9 w warunkach in vitro.
Chlorowodorek metforminy jest 
lekiem przeciwcukrzycowym 
z grupy pochodnych biguanidów, 
który zmniejsza stężenie glukozy 
na czczo, jak i po posiłkach. Nie 
pobudza wydzielania insuliny 
i dzięki temu nie powoduje hipo-
glikemii. Wykazuje trzy mechani-
zmy działania: zmniejsza wytwa-
rzanie glukozy w wątrobie po-
przez hamowanie glukoneoge-
nezy i glikogenolizy; w mięśniach 
zwiększa wrażliwość na insulinę 
wzmagając obwodowy wychwyt 
glukozy i jej zużycie; opóźnia ab-

W lipcu 2012 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 5 decyzji o dopusz-
czeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą 
one 1 nowej substancji czynnej (perampanel), 1 substancji czynnej oznaczonej wcześniej jako lek 
sierocy (iwakaftor), 1 substancji czynnej o nowych wskazaniach, drodze podania i nazwie (R03BB: 
bromek aklidyny = A03AB: bromek glikopyronium) i 2 substancji czynnych już stosowanych 
w lecznictwie, ale w nowym połączeniu (linagliptyna + metformina). Produkty omówiono w ra-

mach 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.ema.europa.eu).

►
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►

sorpcję glukozy w jelicie. Pobu-
dza wewnątrzkomórkową synte-
zę glikogenu działając na syntezę 
glikogenu. Zwiększa zdolności 
transportowe wszystkich dotych-
czas poznanych rodzajów nośni-
ków glukozy przez błony komór-
kowe (GLUT). U ludzi, niezależnie 
od wpływu na glikemię, wywiera 
korzystny wpływ na metabo-
lizm lipidów. W kontrolowanych 
średnio- i długoterminowych 
badaniach klinicznych wykazano, 
że w dawkach terapeutycznych 
zmniejsza stężenie cholesterolu 
całkowitego, cholesterolu frakcji 
LDL i trójglicerydów.

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

Perampanelum: Fycompa (Eisai) 
jest wskazany w leczeniu wspo-
magającym napadów częściowych 
z uogólnionymi napadami wtór-
nymi lub bez napadów wtórnych 
uogólnionych u pacjentów z pa-
daczką w wieku 12 lat i starszych.
Perampanel jest pierwszą sub-
stancją z grupy selektywnych, 
niekompetycyjnych antagonistów 
glutaminergicznych receptorów 
jonotropowych AMPA (kwas 
alfa-amino-3-hydroksy-5-mety-
lo-4-izoksazoleproprionowy) na 
neuronach postsynaptycznych. 
Glutaminian jest głównym neu-
roprzekaźnikiem pobudzającym 
w ośrodkowym układzie nerwo-
wym i ma udział w rozwoju zabu-
rzeń neurologicznych spowodo-
wanych nadmiernym pobudze-
niem neuronów. Przypuszcza się, 
że aktywacja receptorów AMPA 
przez glutaminian odpowiada za 
najszybsze przewodzenie stanu 
czynnego między neuronami 
w mózgu. W badaniach in  vitro 
perampanel nie współzawod-
niczył z AMPA o wiązanie do 
receptora AMPA, jednak był wy-
pierany przez niekompetycyjnych 
antagonistów receptorów AMPA. 

Wskazuje to na fakt, że peram-
panel jest niekompetycyjnym 
antagonistą receptora AMPA. 
W warunkach in vitro perampanel 
hamował wzrost stężenia wapnia 
wewnątrzkomórkowego induko-
wany przez AMPA (ale nie przez 
NMDA). W warunkach in  vivo 
perampanel znacząco wydłużał 
okres bez napadów w modelu 
napadów padaczkowych induko-
wanych przez AMPA. Dokładny 
mechanizm działania przeciw-
padaczkowego perampanelu 
u ludzi w dalszym ciągu wymaga 
wyjaśnienia.

R – UKłAD ODDECHOWy
R03 – Leki stosowane w ob-
turacyjnych chorobach dróg 
oddechowych;  R03B  –  Inne 
leki  stosowane  w  obtura-
cyjnych  chorobach  dróg 
oddechowych,  preparaty 
wziewne; R03BB –  Leki  an-
tycholinergiczne

Aclidinii bromidum: Eklira Genu-
air i Bretaris Genuair (oba: Almirall) 
są wskazane w podtrzymującym 
leczeniu rozszerzającym oskrzela 
w celu złagodzenia objawów u do-
rosłych pacjentów z przewlekłą 
obturacyjną chorobą płuc.
Bromek aklidyny to kompetycyjny, 
selektywny antagonista recep-
torów muskarynowych (znany 
także jako substancja o działaniu 
przeciwcholinergicznym – bromek 
glikopyronium), dla którego czas 
pozostawania w receptorach M

3 jest dłuższy niż w receptorach M
2
. 

Receptory M
3 
pośredniczą w kur-

czeniu się mięśni gładkich dróg 
oddechowych. Wdychany bromek 
aklidyny działa miejscowo w płu-
cach jako antagonista receptorów 
M

3 
w mięśniach gładkich dróg 

oddechowych wywołując rozkurcz 
oskrzeli. Badania niekliniczne in 
vitro  i in  vivo wykazały szybkie, 
zależne od dawki i długotrwałe 
działanie hamujące aklidyny na 
wywołane acetylocholiną zwę-
żenie oskrzeli. Bromek aklidyny 

jest szybko rozkładany w osoczu 
i w związku z tym poziom ogól-
noustrojowych działań niepożą-
danych związanych z działaniem 
przeciwcholinergicznym jest mały.

R07/R07A  –  Inne  prepara-
ty  stosowane w  chorobach 
układu oddechowego; R07AX 
–  Inne preparaty działające 
na układ oddechowy

Ivacaftorum: Kalydeco (Vertex 
Pharmaceuticals) wskazany jest 
w leczeniu mukowiscydozy u pa-
cjentów w wieku 6 lat i starszych, 
z mutacją G551D genu CFTR. Lek 
powinien być przepisywany jedy-
nie przez lekarzy doświadczonych 
w leczeniu mukowiscydozy. Jeżeli 
genotyp pacjenta nie jest znany, 
przed rozpoczęciem leczenia 
należy zastosować adekwatną 
i sprawdzoną metodę oznaczania 
genotypu w celu potwierdzenia 
obecności mutacji G551D na co 
najmniej jednym allelu genu CFTR. 
Ekspozycja na iwakaftor zwiększa 
się około 2- do 4-krotnie, jeżeli lek 
podawany jest razem z posiłkiem 
zawierającym tłuszcze. Z tego 
względu iwakaftor należy zażywać 
razem z posiłkiem zawierającym 
tłuszcze. W trakcie leczenia pro-
duktem Kalydeco należy unikać 
pokarmów zawierających grejpfru-
ty lub pomarańcze Seville.
Iwakaftor selektywnie wzmacnia 
działanie białka CFTR, tj. in  vitro 
usprawnia bramkowanie kanału 
białkiem CFTR, zwiększając trans-
port jonów chloru. Dokładny 
mechanizm wydłużenia przez 
iwakaftor aktywności bramkowa-
nia niektórych zmutowanych po-
staci białka CFTR nie został jednak 
dokładnie poznany. Rezultatem 
działania farmakodynamicznego 
jest m.in. szybki (15 dni), znaczny 
i trwały (utrzymujący się przez 48 
tygodni) spadek stężenia jonów 
chloru w pocie.
Preparat został oznaczony jako lek 
sierocy 10 lipca 2008.

2012-07-31
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► NOWOŚCI NA RyNKU – LIPIEC 2012
W lipcu 2012 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 16 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 1. 
rejestracji

B05AA Albuminum humanum Alburex CSL Behring PL 08.2010

C09CA Candesartanum Ranacand Ranbaxy PL 08.2010

C10AA Atorvastatinum Atorvastatin 
Arrow

Arrow Poland PL 03.2012

J07AM51 Diphtheriae + tetani 
vaccinum

Clodivac Biomed Kraków PL 12.1991 Td-
anatoksyna tężcowa z 
anatoksyną błoniczą*, 
zm. 11.1996 Td-
szczepionka tężcowo-
błonicza*, zm. 11.2010 
Clodivac

L01BC Gemcitabinum Gemcitabine 
Polfa Łódź

Polfa-Łódź PL 03.2011

L01BC Gemcitabinum Gemcitabine 
Teva

Teva PL 02.2011 Getmisi, zm. 
10.2011 Gemcitabine 
Teva

L01DB Epirubicinum Epirubicin 
Accord

Accord 
Healthcare

PL 07.2010

L02AB Megestrolum Megastril Hasco-Lek PL 08.2011

L02BG Anastrozolum Anastrozol 
Bluefish

Bluefish PL 08.2010

L02BG Letrozolum Letrozole 
Bluefish

Bluefish PL 06.2010

M01AC Meloxicamum Moilec Gedeon Richter 
Polska

PL 07.2009 Meloksam, 
zm. 10.2011 Moilec

M01AE Ibuprofenum Ibuprofen LGO Laboratorium 
Galenowe 
Olsztyn

PL 10.2011

N06BC Caffeini citras Peyona Chiesi UE 06.2010 Nymusa, 
zm. 02.2011 Peyona

N06DA Donepezilum Donepezil 
Bluefish

Bluefish PL 11.2010

R01BA52 Pseudoephedrinum + 
desloratadinum

Aerinaze Merck Sharp & 
Dohme

UE 07.2007

R03BA Budesonidum Nebbud Teva PL 12.2010
* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Ponadto w lipcu 2012 r. 
wprowadzono do sprzedaży 5 
nowych wersji marek już obecnych 
na rynku:
• Dexak SL (Berlin-Chemie) – 

M01AE, dexketoprofenum;
• Flucontrol Max (Aflofarm) 

–  R05X ,  ch lo rphenami -
num + phenylephrinum + 
paracetamolum;

• Milupa PKU 3 tempora (Milupa) 
– V06DX, nutrimentum;

• Tussidex mite (Hasco-Lek) – 
R05DA, dextromethorphanum;

• Voltaren Max (Novartis) – 
M02AA, diclofenacum.

B – KREW I UKłAD KRWIO-
TWÓRCZy

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

C – UKłAD SERCOWO-NACZy-
NIOWy

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

C10 – Leki wpływające na stężenie 
lipidów; C10A - Leki wpływa-
jące na stężenie lipidów, leki 

proste;  C10AA  –  Inhibitory 
reduktazy HMG CoA

J – LEKI PRZECIWZAKAźNE 
DZIAłAJĄCE OGÓLNIE

J07  –  Szczepionki;  J07A  –  Szcze-
pionki  bakteryjne;  J07AM – 
Szczepionki przeciw tężcowi; 
J07AM51 – Toksoid tężcowy 
w połączeniach z toksoidem 
błoniczym

L – LEKI PRZECIWNOWOTWO-
ROWE I WPłyWAJĄCE NA 
UKłAD ODPORNOŚCIOWy

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B  –  Antymetabolity; 
L01BC – Analogi pirymidyny
L01D  –  Antybiotyki  cyto-
toksyczne  i  substancje  o 
zbliżonym działaniu; L01DB 
– Antracykliny i substancje o 
podobnej budowie

L02 – Leki hormonalne;
L02A – Hormony i ich ana-
logi; L02AB - Progestageny
L02B  –  Antagoniści  hor-
monów  i  leki  o  zbliżonym 
działaniu; L02BG – Inhibitory 
aromatazy

M – UKłAD MIęŚNIOWO-
-SZKIELETOWy

M01 – Leki przeciwzapalne i prze-
ciwreumatyczne;  M01A  – 

Niesterydowe leki przeciwza-
palne i przeciwreumatyczne;
M01AC – Oksykamy
M01AE  –  Pochodne  kwasu 
propionowego

N – UKłAD NERWOWy
N06 – Psychoanaleptyki;

N06B – Leki psychostymulu-
jące,  stosowane w  leczeniu 
ADHD i nootropowe; N06BC 
– Pochodne ksantyny
N06D – Leki przeciw demen-
cji;  N06DA  -  Antycholino-
esterazy

R – UKłAD ODDECHOWy
R01  –  Preparaty  stosowane  w 

chorobach nosa; R01B – Leki 
udrażniające  nos  do  sto-
sowania  ogólnego;  R01BA 
–  Sympatykomimetyk i ; 
R01BA52 – Pseudoefedryna, 
leki złożone

R03 – Leki stosowane w obturacyj-
nych chorobach dróg odde-
chowych;  R03B  –  Inne  leki 
stosowane w obturacyjnych 
chorobach  dróg  oddecho-
wych,  preparaty  wziewne; 
R03BA  –  Glikokortykoste-
roidy

2012-08-22

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach

Administrator 

Farmaceutycznej Bazy Danych 
IMS Poland

Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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w ramach kształcenia ustawicznego uczestnicy mogą 

uzyskać następującą ilość punktów:

lekarze–8 punktów;

farmaceuci–10 punktów (w tym 4 pkt. miękkie oraz 

po zaliczeniu sprawdzianu testowego 6 pkt. twardych)

Fundacja „Bezpieczna Farmakoterapia” 
przy współudziale Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady Aptekarskiej, 

organizują 
IV Ogólnopolską Konferencję Lekarsko-Farmaceutyczną

„Bezpieczna Farmakoterapia”

Patronat nad konferencją obejmują
Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ CM prof. dr hab. Jan Krzek

Miejsce konferencji
Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydziału Lekarskiego UJ CM, ul. Łazarza 16, Kraków.

 
Komitet Naukowy

prof. dr hab. Maciej Pawłowski – Przewodniczący – Wydział Farmaceutyczny UJ CM
prof. dr hab. Jerzy Wordliczek – Kierownik Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ CM

prof. dr hab. Barbara Filipek – Kierownik Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Farmacji UJ CM
mgr farm. Janina Pawłowska – Kierownik Apteki Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II

Komitet Organizacyjny
mgr farm. Aleksander Żurek - Przewodniczący – Prezes Salus International Sp. z o.o.

mgr Kamila Skaźnik – Koordynator Komitetu Organizacyjnego

Piątek – 5.10.2012

12.00 Rejestracja uczestników w recepcji 
 Centrum Dydaktyczno-Kongresowego WL UJCM,
 ul. Łazarza 16.
13.00-14.00  Lunch
14.00-15.00  Powitanie gości.
 Wykład - prof. dr hab. Marek Stępniewski 
 Jak cywilizacja, lekarze i farmaceuci mogą nam pomóc  

żyć dłużej we względnie dobrym zdrowiu.
15.15-16.00 
 Wykład - mgr farm. Janina Pawłowska
 Racjonalizacja farmakoterapii.
16.00-16.45 
 Wykład - prof. dr hab. Agnieszka Słowik
 Leczenie udaru mózgu.
19.00 Wieczór koleżeński

www.aptekaszpitalna.pl

F u n d a c j a  
B e z p i e c z n a  
Farmakoterapia

F u n d a c j a  
B e z p i e c z n a  
Farmakoterapia

Sobota – 6.10.2012

9.00-9.45 
 Wykład - prof. dr hab. Tomasz Grodzicki
 Od nadciśnienia do niewydolności serca 
 w podeszłym wieku - możliwości leczenia.
10.00-10.45 
 Wykład - prof. dr hab. Łukasz Święcicki
 Leczenie depresji u osób w wieku podeszłym.
11.00-11.45
 Wykład - dr hab. Helena Sienkiewicz-Jarosz
 Choroby neurodegeneracyjne 
 – współczesne możliwości farmakoterapii.
11.45-12.15  Przerwa
12.15-13.00 
 Wykład – dr Joanna Streb - Onkologia wieku dojrzałego.
13.00-14.00  Test

Przebieg konferencji:

Zakwaterowanie:
Pod hasłem „Konferencja Lekarsko-Farmaceutyczna” 

zarezerwowane zostały dla uczestników konferencji pokoje w cenach promocyjnych w hotelu Royal:
HOTEL ROYAL, ul. Św. Gertrudy 26-29, Kraków, tel.: 12 618 40 74, e-mail: e.czermak@hotelewam.pl

• 1-osobowy - 250,00 PLN*      • 2-osobowy - 340,00 PLN*
*Cena za pokój (jeden nocleg) ze śniadaniem.

Prosimy Państwa o rezerwację pokoi w podanych cenach promocyjnych - do 05.09.2012 r.
Rezerwacji w powyższym HOTELU mogą Państwo dokonywać telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
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