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Kto powinien troszczyć się o zdrowie pacjentów? Z tym pytaniem zwróciliśmy
się do znajomych osób niemających jednakże nic wspólnego z medycyną lub farmacją. Chcieliśmy poznać jak społeczeństwo, w przypadku naszej sondy reprezentowane przez dwie respondentki, będzie odpowiadać na to pytanie.
Pierwszą respondentką była starsza pani. Seniorka odpowiedziała, że lekarz
i aptekarz i… jeszcze państwo – dodała. Chociaż nie pytaliśmy o więcej to nasza
rozmówczyni poinformowała, że ma szczęście, gdyż Pani Doktor o nią dba i przepisuje trafione leki na liczne schorzenia. – Żyję dzięki „chemii”, tak sympatycznie
nazwała lekarstwa, których zażywanie jest jej codziennym rytuałem. Kuracji nie
mogę przerwać. Moja Pani Magister zna mnie od lat i wie, które leki trzymają mnie
przy życiu.
Od niedawna, podkreśliła, dwie pozycje na moich receptach są oznaczone literką „S”, co oznacza, że nic za te leki nie płacę. Dobre i to, chociaż mam nadzieję, że
doczekam się od państwa większych ulg, bo wydaję dużo na leki.
Następną osobą, która udzieliła odpowiedzi była młodsza o kilkadziesiąt lat
znajoma. Po usłyszeniu pytania wypaliła od razu, że o swoje zdrowie stara się dbać
sama. – Uprawiam sport, nie palę papierosów, dobrze się wysypiam. Zdrowy styl
życia to podstawa, żeby nie zachorować. W drugim zdaniu wróciła do pytania, na
które miała krótką odpowiedź. – Gdy coś mi dolega, na szczęście nieczęsto mam
problemy, to idę do mojej apteki. Pan Magister doradzi, jaki lek z bogatej gamy
dostępnych od ręki jest mi potrzebny.
Poprzestańmy na tych dwóch przykładach, gdyż naszym zdaniem są charakterystyczne. Gdy potrzebujemy leku, to myślimy o lekarzu lub o farmaceucie. Naszym rozmówczyniom nie przyszło do głowy, żeby wspomnieć o przedstawicielu
niemedycznej profesji.
Ponad dwadzieścia lat temu, na fali liberalizacji do aptekarstwa przedostały się,
jako właściciele aptek, osoby nie będące farmaceutami, a mające żyłkę handlową
i zacięcie biznesowe. Z każdym rokiem Ci biznesmeni zakładali lub przejmowali coraz więcej aptek. Tworzyli też przedsiębiorstwa apteczne, tzw. sieci, zarządzane na
korporacyjną modłę. Pod takimi rządami apteki przyjmują formułę sklepu z lekami.
Funkcja placówki zdrowia właściwa aptece schodzi na drugi plan. Czy o to chodzi?
Czy nasze respondentki przyklasnęłyby tej metamorfozie – z apteki sklep? Jesteśmy przeświadczeni, że nie, albowiem pacjenci, w przeważającej części, chcą, żeby
apteki pozostały w gestii Pań Magister lub Panów Magistrów. Normalne, przecież
farmaceuci, jak każda inna profesja mają swoje gniazda.
•
2 lutego 2017 roku Naczelna Rada Aptekarska wystosowała list otwarty do
parlamentarzystów, w którym przedstawiono „kilka najważniejszych informacji
na temat poselskiego projektu zmian w prawie farmaceutycznym”. Zdaniem NRA
proponowana regulacja „Porządkuje rynek farmaceutyczny przywracając właściwą
rolę apteki, jako placówki ochrony zdrowia, a nie sklepu z lekami”.
Prace parlamentarne nad poselskim projektem nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne trwają.
•
Doktor Barbara Budzyńska z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest autorką pouczającego artykułu „Farmakoterapia zespołu metabolicznego”. Zdaniem Doktor Budzyńskiej „farmaceuci odgrywają znaczącą role w identyfikacji poszczególnych składowych zespołu metabolicznego, co może
przyczynić się do lepszej kontroli ciśnienia tętniczego, profilu lipidowego, wagi ciała
czy poziomu glukozy we krwi”. Polecamy.
W dziale Wszechnica Aptekarska rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych
suplementom diety. Na początek proponujemy artykuł „Propedeutyka wiedzy
o suplementach diety. Wskazania do praktyki aptekarskiej” . Artykuł ten napisali i następne pisać będą autorzy z Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi pod kierownictwem profesora Bolesława Karwowskiego. Polecamy.
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W numerze publikujemy artykuł „W mroźną noc styczniową 1863...” Doktor
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Ojczyzny”. ■
Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego.
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Farmakoterapia
zespołu metabolicznego

Zespół metaboliczny od niedawna zwraca uwagę środowisk medycznych, lecz koncepcja powiązania ze sobą różnych zaburzeń metabolicznych występujących u pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami układu
krążenia i/lub cukrzycą typu 2, znana jest od dziesięcioleci. W ciągu ostatnich lat wspomniane zaburzenia znane były pod różnymi nazwami, np.
„zespół oporności na insulinę”, „zespół X”, „śmiertelny kwartet”. Jednakże terminem powszechnie stosowanym w praktyce klinicznej jest właśnie
„zespół metaboliczny”.
4
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W

celu rozpoznania zespołu metabolicznego powinny być
spełnione dowolne 3 z 5 następujących kryteriów:
1. zwiększony obwód talii (zależy od kraju pochodzenia
i grupy etnicznej – w populacji europejskiej ≥80 cm u kobiet i ≥94 cm u mężczyzn);
2. s t ę ż e n i e t r i g l i c e r y d ó w
>1,7 mmol/l (150 mg/dl) lub
leczenie hipertriglicerydemii;
3. stężenie lipoprotein o wysokiej gęstości (high density lipoproteins, HDL) C
<1,0 mmol/l (40 mg/dl) u mężczyzn i <1,3 mmol/l (50 mg/
dl) u kobiet lub leczenie tego zaburzenia lipidowego;
4. ciśnienie tętnicze skurczowe
≥130 mm Hg lub rozkurczowe ≥85 mm Hg, bądź leczenie rozpoznanego wcześniej
nadciśnienia tętniczego;
5. stężenie glukozy w osoczu
na czczo ≥5,6 mmol/l (100 mg/
dl) lub leczenie farmakologiczne cukrzycy typu 2.
Inne ważne cechy tego zespołu to reakcje zapalne, mikroalbuminuria i zwiększona krzepliwość krwi. Badania epidemiologiczne wskazują, że częstość występowania zespołu metabolicznego jest wyższa u mężczyzn niż
u kobiet (31,4% vs. 27,0%) i różni się w zależności pochodzenia
etnicznego. Niepokojącym zjawiskiem jest zwiększenie częstości występowania zespołu metabolicznego u dzieci i młodzieży
z nadwagą od 30% do 50%.
Patofizjologia
Otyłość brzuszna i oporność na insulinę uważane są za
zaburzenia leżące u podstaw rozAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

woju zespołu metabolicznego. Te
dwa czynniki ryzyka są silnie ze
sobą powiązane, w związku z tym
trudno ustalić, który z nich odgrywa dominującą rolę w patogenezie syndromu metabolicznego. Do innych czynników warunkujących rozwój tego zespołu
zaliczyć możemy:
• stany zapalne,
• uwarunkowania genetyczne,
• rasę/pochodzenie etniczne,
• brak aktywności fizycznej,
• dietę,
• zaburzenia hormonalne,
• przyjmowanie niektórych leków,
• wiek.
Współistnienie tych czynników zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju zmian metabolicznych stanowiących zagrożenie
dla zdrowia. Zespół metaboliczny przyczynia się do wystąpienia uszkodzeń narządów, takich
jak: przerost lewej komory serca,
mikroalbuminuria, zwiększenie
sztywności tętnic i upośledzenie
funkcji śródbłonka. Zwiększona
krzepliwość krwi zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy żylnej
i/lub zatorowości płucnej. Sugeruje się, że występowanie zespołu
metabolicznego powoduje trzykrotnie wyższe ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.
Otyłość
Otyłość powoduje liczne,
niekorzystne skutki dla zdrowia,
takie jak choroby układu sercowo-naczyniowego, cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia oraz odporność na insulinę. W ostatnich latach poglądy
dotyczące biologii tkanki tłuszczowej uległy zmianie. Zauważono, że tkanka tłuszczowa pełni nie

tylko funkcje magazynu, ale jest
metabolicznie aktywnym narządem. Z adipocytów uwalniane są
do krwioobiegu liczne substancje
biologicznie czynne, np. wolne
kwasy tłuszczowe, interleukina-6
(IL-6), czynnik martwicy guza alfa (TNF-α), inhibitor aktywatora
plazminogenu-1, adiponektyna,
leptyna. Niektóre z tych związków powodują zaburzenia metabolizmu glukozy i lipidów w mięśniach, wątrobie i tkance tłuszczowej. Ponadto indukują miejscowe
i ogólnoustrojowe stany zapalne oraz zwiększają krzepliwość
krwi. U osób otyłych podwyższone stężenie wolnych kwasów
tłuszczowych w osoczu powoduje zmniejszoną wrażliwość na
insulinę w wątrobie i mięśniach,
zwiększoną produkcję cholesterolu w wątrobie i zmienioną funkcję śródbłonka. Prozapalne cytokiny i TNF-α prowadzą do rozwoju oporności na insulinę i nasilają lipolizę. Ponadto, pochodząca
z tkanki tłuszczowej IL-6 pobudza
wytwarzanie w wątrobie białka
C-reaktywnego, które jest głównym biomarkerem przewlekłego
stanu zapalnego obserwowanego u osób otyłych. Adiponektyna, hormon polipeptydowy działający przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowo i zwiększający insulinowrażliwość wydzielany jest
jedynie przez tkankę tłuszczową. Wyższe stężenie adiponektyny we krwi warunkuje mniejsze
ryzyko incydentów sercowo-naczyniowych. Wydzielanie adiponektyny paradoksalnie zmniejsza się u osób otyłych. Nadmiar
tkanki tłuszczowej jest uznawany
za główny czynnik zespołu metabolicznego. Jednakże rozmieszczenie tłuszczu w organizmie jest
również ważnym czynnikiem.
►
Tłuszcz trzewny położony głębo5
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ko w jamie brzusznej jest bardziej
aktywny metabolicznie niż podskórna tkanka tłuszczowa.
Arterogenna dyslipidemia
Arterogenna dyslipidemia
jest zaburzeniem często stwierdzanym u pacjentów z zespołem
metabolicznym i charakteryzuje
ją zwiększone stężenie triglicerydów (< 150 mg/dl), zmniejszone
stężenie frakcji HDL (< 40 mg/dl
u mężczyzn i < 50 mg/dl u kobiet) i obecność w osoczu zwiększonej liczby małych, gęstych
cząsteczek cholesterolu frakcji
LDL. Dodatkowe badania u pacjentów z zespołem metabolicznym często ujawniają podwyższony poziom apolipoproteiny
B (apoB), występującej w każdej
cząsteczce LDL. Każdy z wymienionych czynników wykazuje silne
działanie arterogenne. Intensywne leczenie obniżające stężenie lipidów może zahamować rozwój
zmian w naczyniach wieńcowych
i ograniczyć występowanie powikłań układu krążenia.
Nadciśnienie
W rozwoju nadciśnienia
znaczącą rolę odgrywają: wzmożona aktywność układu współczulnego, aktywacja układu renina-angiotensyna-aldosteron
(RAA) oraz dysfunkcja śródbłonka, które często współwystępują u osób ze zwiększonym obwodem w talii oraz insulinoopornością. Nadciśnienie tętnicze oraz wysokie prawidłowe ciśnienie często stanowią składowe
zespołu metabolicznego, aczkolwiek zespół metaboliczny rozpoznaje się również przy prawidłowych wartościach ciśnienia tętniczego. Współwystępowanie nad6

ciśnienia tętniczego z zaburzeniami metabolicznymi zwiększa
ryzyko wystąpienia incydentów
sercowo-naczyniowych. Dlatego najnowsze wytyczne zalecają
docelowe wartości ciśnienia tętniczego < 140/90 mm Hg u pacjentów z nadciśnieniem z grupy małego i umiarkowanego ryzyka oraz u pacjentów z nadciśnieniem z grupy dużego ryzyka.
Natomiast nie istnieją wystarczające dowody potwierdzające korzystny wpływ na rokowanie sercowo-naczyniowe u pacjentów
z zespołem metabolicznym i wysokimi prawidłowymi wartościami
ciśnienia tętniczego.

szczególnie przydatny u osób będących w grupie wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 2 (z pozytywnym wywiadem
rodzinnym w kierunku cukrzycy
typu 2, przebytej cukrzycy ciążowej czy z zespołem policystycznych jajników). Ponadto, doustny test tolerancji glukozy pomaga ustalić, czy leczenie farmakologiczne powinno być wdrożone
u pacjentów ze stanem przedcukrzycowym. Ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, zmiany miażdżycowe, zwiększona śmiertelność sercowo-naczyniowa zwiększają się nawet przy granicznych
zaburzeniach tolerancji glukozy.

Insulinooporność

Postępowanie
niefarmakologiczne w zespole
metabolicznym

Częścią składową zespołu metabolicznego są zaburzenia gospodarki węglowodanowej
i występowanie cukrzycy. U chorych często obserwowana jest insulinooporność, a wzrost poziomu insuliny w osoczu bez ograniczenia dostarczania kalorii prowadzi do wzrostu masy tkanki
tłuszczowej, co z kolei nasila insulinooporność. Tworzące sie tzw.
„błędne koło” wymaga zmian
diety i stylu życia.
Stan przedcukrzycowy diagnozowany jest, gdy glikemia na
czczo wynosi 100-125 mg/dl. Jest
to wskazanie do wykonania doustnego testu tolerancji glukozy.
Jeżeli w tym teście, dwie godziny po spożyciu glukozy (75g) jej
poziom osiągnie wartość 140-199
mg/dl to będzie oznaczało upośledzoną tolerancję glukozy. Kryterium rozpoznania cukrzycy typu 2 jest stężenie glukozy w osoczu mierzone na czczo wynoszące
126 mg/dl lub więcej, zaś w teście
tolerancji glukozy – 200 mg/dl.
Test tolerancji glukozy może być

U wszystkich osób z zespołem metabolicznym zaleca
się rozpoczęcie terapii od zmiany
stylu życia, obniżenia masy ciała
i zwiększenia aktywności fizycznej. Może to poprawić nie tylko
kontrolę ciśnienia tętniczego, ale
również parametry metaboliczne,
a także opóźnić rozwój cukrzycy.
Największe znaczenie ma redukcja masy ciała u osób z nadwagą lub otyłością. Ten cel osiągnąć
można poprzez modyfikację diety ze zmniejszeniem ilości spożywanego pokarmu o 500–1000
kcal oraz zwiększenie aktywności fizycznej (co najmniej 30 minut dziennie umiarkowanej aktywności fizycznej). Wskazane są
szczególnie ćwiczenia aerobowe.
Farmakoterapia zespołu
metabolicznego
Leczenie zespołu metabolicznego ma na celu przede
wszystkim zmniejszenie ryzyka
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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rozwoju cukrzycy, nadciśnienia
tętniczego, uszkodzeń narządowych oraz ryzyka sercowo-naczyniowego.
Farmakoterapia otyłości
w zespole metabolicznym
Farmakoterapia otyłości jako elementu zespołu metabolicznego wprowadzana jest u osób
otyłych (BMI > 30 kg/m2) lub
u osób z nadwagą (BMI > 27 kg/
m2), u których występują dodatkowe schorzenia związane z otyłością (nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, dyslipidemia). Obecnie na
naszym rynku dostępny jest orlistat będący inhibitorem lipazy żołądkowej i trzustkowej. Lek
ten zmniejsza wchłanianie tłuszczów w przewodzie pokarmowym o około 30%. Dodatkowo
powoduje obniżenie poziomu
frakcji LDL, korzystnie modyfikuje zaburzenia gospodarki węglowodanowej u osób z cukrzycą typu 2 i inne elementy zespołu
metabolicznego. Leczeniu orlistatem powinna towarzyszyć suplementacja witamin, ze względu na
zmniejszoną absorpcję witamin
rozpuszczalnych w tłuszczach.

oraz antagoniści kanałów wapniowych. β-blokery oraz diuretyki
mogą być stosowane w niewielkich dawkach jedynie jako leczenie wspomagające, gdyż wpływają one niekorzystnie na gospodarkę węglowodanową. Sugeruje
się również przyjmowanie preparatów oszczędzających potas ponieważ wykazano, że hipokaliemia pogarsza tolerancję glukozy.
Terapia zaburzeń lipidowych
w zespole metabolicznym
U pacjentów z arterogenną
dyslipidemią należy obniżyć stężenia cholesterolu zawartego we
frakcji LDL. Tę frakcję najskuteczniej obniżają inhibitory reduktazy 3-hydroksy-3-metyloglutarylokoenzymu A, potocznie nazywane statynami. Z kolei korzystniejszy wpływ na poziom trójglicerydów i frakcji HDL wykazują

pochodne kwasu fibrowego (fibraty), choć leki te tylko w niewielkim stopniu wpływają na poziom frakcji LDL. Mechanizm działania fibratów związany jest z aktywacją receptorów jądrowych alfa aktywowanych proliferatorami
peroksysomów (PPAR-α), co prowadzi do nasilenia lub hamowania aktywności genów zaangażowanych w metabolizm lipoprotein. Głównym efektem działania fibratów jest więc poprawa profilu lipidowego – wzrost stężenia
frakcji HDL i obniżenie stężenia
trójglicerydów, co przyczynia się
do redukcji ryzyka rozwoju chorób układu krążenia. Ponadto fibraty zwiększają wrażliwość tkanek na insulinę obniżając hiperinsulinemię i hiperglikemię. Zmniejszają także stężenie fibrynogenu
i hamują agregację płytek. Fibraty działają również przeciwzapalnie. Wszystkie wyżej wymienione

Farmakoterapia nadciśnienia
tętniczego w zespole
metabolicznym
Wykazano, że każdego roku u 2% pacjentów leczonych hipotensyjnie rozwija się cukrzyca
typu 2, co zwiększa ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych. Ponieważ zespół
metaboliczny często traktowany
jest jako stan przedcukrzycowy,
w terapii preferowane są preparaty, które poprawiają tolerancję
glukozy. Należą do nich inhibitory konweratazy angiotensynowej
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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efekty czynią z tych leków podstawową grupę terapeutyczną arterogennej dyslipidemii w zespole metabolicznym. W przypadku
hiperlipidemii mieszanej, w której obserwujemy zarówno znaczny wzrost stężenia frakcji LDL, jak
i triglicerydów przy obniżonym
poziomie frakcji HDL wdrażana
jest terapia łącząca 2 grupy leków: fibrat + statyna, bądź fibrat+
ezetimib.
Terapia hipoglikemiczna
w zespole metabolicznym
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne w wytycznych z 2016
roku nadal zaleca stosowanie
metforminy jako leku pierwszego wyboru w leczeniu cukrzycy typu 2 skojarzonej z otyłością
(zwłaszcza charakteryzującej się
otyłością brzuszną) lub z nadwagą, dyslipidemią. U chorych z dużym stopniem otyłości rekomenduje się również flozyny i gliptyny.
Metformina poprawia tolerancję glukozy poprzez zmniejszanie w ytwarzania glukozy
w wątrobie w wyniku hamowania glukoneogenezy i glikogenolizy, zwiększa wrażliwości tkanek
na insulinę poprzez zwiększenie
obwodowego wychwytu i tkankowego zużycia glukozy oraz hamuje wchłanianie glukozy w przewodzie pokarmowym. Następstwem działania metforminy jest
wzrost wrażliwości tkanek na insulinę. Wykazano, że terapia metforminą przynosi korzyści przede wszystkim u osób z cukrzycą
typu 2 z towarzyszącą nadwagą
lub otyłością, gdyż związek ten
powoduje obniżenie masy ciała. Dodatkowo metformina może
zmniejszać poziom osoczowych
triglicerydów o 15-20% oraz re-
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dukuje epizody sercowo-naczyniowe wynikające z makroangiopatii w cukrzycy typu 2.
Flozyny są lekami zmniejszającymi zwrotne wchłanianie
glukozy w nerkach. Efektem jest
wydalanie glukozy z moczem
i zmniejszenie jej stężenia we
krwi oraz zmniejszenie masy ciała i obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Flozyny zwykle stosuje
się w skojarzeniu z metforminą.
Obecnie na rynku dostępne są
kanagliflozyna i dapagliflozyna.
Gliptyny, czyli leki hamujące enzym – dipeptydylopeptydazę 4 (inhibitory DPP-4) stosowane w terapii cukrzycy typu 2, poza regulowaniem poziomu glukozy w osoczu działają ochronnie
na komórki β-trzustki i nie powodują hipoglikemii oraz przyrostu
masy ciała.
W terapii cukrzycy typu 2
jako składowej zespołu metabolicznego stosowane są także pioglitazon i rosiglitazon należące
do grupy tiazolidynedionów, leków zmniejszających insulinooporność. Mechanizm działania
tej grupy polega na aktywacji receptorów jądrowych gamma aktywowanych proliferatorami peroksysomów (PPAR-γ), co prowadzi do transkrypcji genów biorących udział w procesach metabolizmu glukozy i kwasów tłuszczowych. Tiazolidynediony zwiększają wrażliwość tkanek na działanie insuliny, zmniejszają insulinooporność w komórkach tkanki tłuszczowej, mięśni szkieletowych i wątroby oraz zmniejszają
stężenie wolnych kwasów tłuszczowych i glukozy we krwi. Sugeruje się, że po podaniu tiazolidynedionów zwiększa się biosynteza adiponektyny.

Leczenie przeciwkrzepliwe
w zespole metabolicznym
Należy wspomnieć o profilaktyce przeciwkrzepliwej w terapii zespołu metabolicznego.
U osób ze zdiagnozowaną tą jednostką chorobową powinno się
rozważyć włączenie małej dawki
kwasu acetylosalicylowego.
Wśród pacjentów, którzy
spełniają kryteria zespołu metabolicznego ryzyko wystąpienia
incydentów sercowo-naczyniowych może zmieniać się w dosyć
szerokim zakresie. Pacjenci z zespołem metabolicznym i współistniejącą chorobę wieńcową i/
lub cukrzycą typu 2 znajdują się
w grupie znacznego ryzyka tego typu powikłań. Z kolei terapia
pacjentów, którzy nie mają cukrzycy lub zmian miażdżycowych
skupia się na zapobieganiu rozwojowi tych chorób. U pacjentów z podwyższonym poziomem
glukozy na czczo lub rozpoznaną
cukrzycą interwencja ma na celu zapobieganie mikro- i makroangiopatiom. Leczenie pacjentów
z istniejącą chorobą miażdżycową koncentruje się na profilaktyce wtórnej incydentów naczyniowych. Farmaceuci odgrywają znaczącą role w identyfikacji
poszczególnych składowych zespołu metabolicznego, co może
przyczynić się do lepszej kontroli
ciśnienia tętniczego, profilu lipidowego, wagi ciała czy poziomu
glukozy we krwi. ■
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Każdy farmaceuta pracujący w aptece otwartej doskonale wie, jaką popularnością cieszą się
obecnie preparaty przeznaczone do doustnej suplementacji magnezu. Trend ten widoczny jest
również w reklamach produktów leczniczych i suplementów diety. Warto zatem poszerzyć swoją
wiedzę o tym pierwiastku, a także o objawach
jego niedoboru, ale i nadmiaru w organizmie
człowieka.
Występowanie i rola magnezu
w organizmie człowieka
Magnez (łac. magnesium)
jest zaliczany do makroelementów
i sklasyfikowany na jedenastym
miejscu pod względem występowania w organizmie człowieka
w stosunku do masy ciała. Jeśli
przyjmiemy wagę człowieka jako
70 kilogramów, zawartość magnezu wynosi od 20 do nawet 35
gramów. Pierwiastek ten znajduje
się głównie w układzie kostnym
(ok. 60%, w postaci związanej), ale
również w mięśniach (magnez wewnątrzkomórkowy, ok. 39%) oraz
w pozostałych tkankach (ok. 1%,
w tym około 100 mg magnezu we
krwi) [1].
Magnez stanowi aktywator wielu enzymów obecnych
w ludzkim organizmie, przez co
uczestniczy w przebiegu wielu
szlaków metabolicznych związanych z przemianą białek, kwasów
nukleinowych, lipidów i węglowodanów. Jest też istotny w procesach transportu elektrolitów
przez błony komórkowe. Jednym
z głównych działań magnezu jest
udział w gospodarce energetycznej organizmu człowieka poprzez
aktywację enzymów odpowie10

dzialnych za tworzenie, magazynowanie i zużytkowywanie związków wysokoenergetycznych (na
przykład ATP). Inną rolą magnezu
jest stabilizacja błon komórkowych
i aktywacja pomp: sodowo-potasowej i wapniowej, które regulują skład płynu zewnątrz- i wewnątrzkomórkowego. Magnez,
uczestnicząc w przemianach białek
i kwasów nukleinowych, odgrywa
istotną rolę w procesach podziału, wzrostu i dojrzewania komórek,
a także w przebiegu reakcji immunologicznych, łagodząc przebieg
zapaleń i infekcji. Jako antagonista
wapnia podwyższa próg pobudliwości nerwowo-mięśniowej, działa
przeciwdrgawkowo i przeciwspastycznie, zmniejszając kurczliwość
mięśni [2]. Magnez jest również zaangażowany w cykl przemian kwasów trikarboksylowych [3], bierze
udział w homeostazie wapnia oraz
procesie hydroksylacji witaminy D
[3, 4]. Jest ponadto regulatorem
stężenia glukozy we krwi, a jego
zmniejszony poziom w komórkach
może przyczyniać się do zaburzeń
wydzielania insuliny. Ma zdolność
tworzenia związków chelatowych
z fosfolipidami, dzięki czemu stanowi integralną część błon komórkowych [3].

Magnez wchłania się w około 30% z przewodu pokarmowego, głównie w dystalnym odcinku
jelita czczego. Na absorpcję tego
pierwiastka wpływ ma między
innymi ilość spożywanego białka, błonnika oraz fosforanów.
Prawidłowe stężenie magnezu we krwi zdrowego człowieka
wynosi 0,75 – 0,95 mmol/l (1,8
– 2,3 mg/dl), a jego homeostaza
jest utrzymywana przez nerki [1].
Wykazano, że w utrzymaniu poziomu magnezu uczestniczą również hormony (np. parathormon,
hormony nadnerczy czy tarczycy,
a także insulina i witamina D) [2].
Wśród czynników zwiększających
wchłanianie magnezu wymienia
się zakwaszone środowisko, dietę bogatą w białka zwierzęce,
tłuszcze nienasycone, witaminę
B6, sód, laktozę, witaminę D oraz
wydzielanie insuliny i parathormonu [5].
Najlepszym źródłem magnezu są produkty spożywcze zawierające ten pierwiastek w dużych ilościach, jak razowe produkty zbożowe, zielone warzywa
liściaste (np. szpinak) [1], warzywa
strączkowe (fasola, groszek), jak
również orzechy, kakao, gorzka czekolada [1, 2], banany, figi,
rodzynki, ziemniaki, ogórki, pomidory czy cebula [1]. Źródłem
magnezu może być też woda [1,
2], która dostarcza około 10% dobowego zapotrzebowania organizmu na magnez [3], natomiast
jaja i mięso zawierają niewiele
magnezu, jeszcze mniej mają go
produkty mleczne, a cukry i tłuszcze nie zawierają wcale tego pierwiastka [1].
Warto zwrócić uwagę, że
zalecana dzienna podaż magnezu (ang. recommended daily allowance, RDA) jest różna zarówno
dla kobiet i mężczyzn, jak i dla
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poszczególnych grup wiekowych.
Zapotrzebowanie na magnez
rośnie wraz z wiekiem – podczas
kiedy dla małych dzieci w wieku
od roku do 3 lat wynosi 80 mg/
dobę, to dla grupy wiekowej 9–13
lat wynosi już 240 mg/dobę [1, 3].
Dla nastolatków w wieku 14–18 lat
zapotrzebowanie na magnez jest
największe i wynosi 420 i 360 mg/
dobę, odpowiednio dla chłopców
i dziewcząt. RDA dla magnezu dla
dorosłego mężczyzny w wieku od
31–70 lat wynosi 400 mg/dobę,
a dla kobiety w tym samym przedziale wiekowym 320 mg/dobę
[1], podczas kiedy przeciętny
człowiek spożywa dziennie około 220–320 mg/dobę [4]. Warto
podkreślić, że takie same dawki
zalecane są dla osób w wieku powyżej 70 lat, czyli nie ma konieczności zwiększania podaży magnezu u osób starszych [1]. Należy
też pamiętać, że zapotrzebowanie
na magnez wzrasta w okresie ciąży i laktacji, w czasie szybkiego
wzrostu u dzieci, u sportowców
i ludzi wykonujących pracę fizyczną, a także w warunkach przewlekłego stresu [2].
Niedobór magnezu
– jego objawy i konsekwencje
Paradoksalnie, rozwój technologii rolniczej i przetwórczej, jak
również uprzemysłowienie naszej
cywilizacji zmniejszają zawartość
magnezu w spożywanych przez
nas produktach. Żywność wysoko
przetworzona (chipsy, fast-food)
jest uboga w magnez, popularne napoje typu „cola” z uwagi
na wysoką zawartość fosforanów
nie sprzyjają wchłanianiu tego
pierwiastka. Niedobory magnezu
powoduje również alkohol, kofeina [2, 3], a ponadto narkotyki [2].
Poziom magnezu w organizmie
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mogą też obniżać niektóre leki,
jak na przykład antybiotyki, a także substancje o działaniu moczopędnym czy przeczyszczającym
[2, 3]. Objawy niedoboru magnezu w organizmie obserwuje
się w przebiegu chorób układu
pokarmowego, wątroby, nerek,
w cukrzycy czy w nadczynności
tarczycy [2].
Hipomagnezemia jest diagnozowana, kiedy stężenie tego
pierwiastka we krwi wynosi poniżej 0,7 mmol/l [6]. Najszerzej
opisane i najczęściej spotykane
objawy kliniczne niedoboru magnezu dotyczą układu nerwowego.
Ze strony ośrodkowego układu
nerwowego występuje nadpobudliwość, zmienność nastroju,
zaburzenia snu [2], uczucie zmęczenia [1, 2], zaburzenia koncentracji czy uwagi lub bóle głowy
(niekiedy migrenowe). Ze strony
obwodowego układu nerwowego
symptomem jest zwiększona pobudliwość nerwowo-mięśniowa,
drżenia i bolesne kurcze mięśni [1,
2], osłabienie mięśniowe, mrowienia i parestezje [2]. Mogą też występować inne objawy, takie jak
zwiększone wypadanie włosów
czy łamliwość paznokci [1]. Pogłębiający się niedobór magnezu
może prowadzić do wystąpienia
tężyczki [2].
Różni autorzy wykazali, że
niedobór magnezu wpływa między innymi na pracę serca (zwiększona częstość występowania
zaburzeń rytmu serca, takich jak
skurcze dodatkowe, migotanie
przedsionków, częstoskurcz komorowy czy migotanie komór) [13], może też powodować zmiany
w budowie ścian naczyniowych
[1]. Istnieją doniesienia na temat
zwiększonego ryzyka występowania nadciśnienia tętniczego
w populacji osób z niską podażą

magnezu [1, 2], jednak wpływ zawartości tego pierwiastka w diecie u osób cierpiących na nadciśnienie jest dyskusyjny – niektórzy autorzy udowadniają, że
zwiększona zawartość magnezu
w pożywieniu nie ma wpływu na
wartości ciśnienia [1], a inni wykazują znaczące obniżenie wartości
ciśnienia przy zwiększonej podaży magnezu [1, 3, 7, 8].
Niedobór magnezu może
być również czynnikiem ryzyka
postmenopauzalnej osteoporozy [1, 2], zmniejsza też wrażliwość komórek na insulinę (osoby
z cukrzycą mają obniżony poziom
magnezu we krwi z uwagi na
zwiększoną utratę magnezu przez
nerki przy glukozurii). Zmniejszone stężenie magnezu we krwi obserwuje się u dzieci z zespołem
nadpobudliwości psychoruchowej (ang. attention deficit hyperactivity disorder, ADHD). Istnieją
doniesienia na temat wpływu stężenia magnezu na powstawanie
wapiennych kamieni nerkowych,
jak również roli tego pierwiastka
w bólach migrenowych głowy.
Wykazano, że niedobór magnezu może powodować występowanie zmian skórnych, dlatego
można spodziewać się korzyści
po wprowadzeniu suplementacji
magnezu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry (AZS, ang.
atopic dermatitis, AD) [1]. Autorzy
publikacji naukowych zwracają też
uwagę na potencjalny wpływ niedoboru magnezu na występowanie poronień czy przedwczesnych
porodów, jak również na zespół
napięcia przedmiesiączkowego.
Udowodniono, że magnez jest
niezbędny dla prawidłowego rozwoju płodu [2]. Niektórzy autorzy
wskazują ponadto na korzystne
działanie magnezu podczas terapii depresji, zalecając suplemen-►
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tację tego pierwiastka na poziomie 600–800 mg [3].
Warto też zwrócić uwagę,
że niedobór magnezu może wywołać zwiększoną podatność na
stres i związane z nim objawy,
takie jak zmęczenie, bezsenność,
zawroty i bóle głowy, uczucie dławienia w gardle czy zaciskania się
żołądka, bóle w okolicy serca, kołatanie serca, omdlenia czy zwiększona wrażliwość na infekcje [1].
Osoby najbardziej podatne
na niedobory magnezu to kobiety
przyjmujące doustne środki antykoncepcyjne, kobiety poddawane
hormonalnej terapii zastępczej
(HTZ), osoby podatne na stres,
z tendencjami depresyjnymi lub
hipochondrycznymi, a także chorzy na cukrzycę, osoby z nadczynnością tarczycy czy z chorobą
alkoholową. Ważna jest również
suplementacja magnezu u osób
aktywnych fizycznie i sportowców [1].
Nadmiar magnezu
w organizmie
Hipermagnezemia, czyli
nadmiar magnezu w organizmie
(stężenie magnezu we krwi powyżej 1,5 mmol/l), występuje

znacznie rzadziej niż hipomagnezemia. Jej przyczyny mogą
wynikać z podania zbyt dużych
ilości magnezu (najczęściej drogą dożylną, ale również doustną),
jak również ze współistniejących
chorób – niewydolność nerek,
zaawansowana niedoczynność
tarczycy, nowotwory, niektóre
choroby autoimmunologiczne czy
zakaźne. Najczęstszym objawem
hipermagnezemii jest spadek
ciśnienia krwi, bradykardia, hipotermia, zaburzenia świadomości
oraz znacznie osłabienie mięśniowe. W ciężkich przypadkach
może dojść do zatrzymania akcji
serca i oddechu, śpiączki, a nawet zgonu pacjenta [2]. Z uwagi
na fakt, że organizm może szybko i efektywnie usunąć nadmiar
magnezu przez nerki, jego działanie toksyczne po podaniu doustnym jest mało prawdopodobne
przy braku upośledzenia funkcji
nerek. Nadmierne spożycie preparatów magnezu może spowodować biegunkę i związane z tym
odwodnienie organizmu. Po podaniu dożylnym magnezu obserwowano skutki uboczne w postaci
nudności, osłabienia, podwójnego widzenia, niewyraźnej mowy
czy paraliżu [3].

Badania wykazują, że związki
magnezu w postaci chlorku,
mleczanu i asparaginianu mają
porównywalne wchłanianie (9-11%),
podczas kiedy wchłanianie magnezu
z tlenku magnezu wynosi jedynie 4%.
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Preparaty magnezu
Każdy farmaceuta pracujący
w aptece otwartej doskonale zdaje sobie sprawę z mnogości i różnorodności produktów przeznaczonych do suplementacji magnezu, dostępnych dla pacjentów.
Różnią się one przede wszystkim
rodzajem związku magnezu,
jaki wchodzi w ich skład. Magnez może występować w postaci
nieorganicznej, jako węglan, wodorotlenek, tlenek, chlorek lub
siarczan magnezu. Uważa się, że
wchłanianie magnezu ze związków nieorganicznych jest zależne od anionu i wynosi 10-16%,
przy czym związki węglanowe,
tlenek i wodorotlenek są trudniej wchłaniane z uwagi na słabą
rozpuszczalność. Siarczan magnezu stosowany jest najczęściej
domięśniowo i dożylnie w podejrzeniu hipomagnezemii, ale również, z powodu niewielkiej rozpuszczalności, wykorzystywany
jest jako środek przeczyszczający
[3]. Najlepszą rozpuszczalność,
a co za tym idzie wchłanialność
wykazuje z preparatów nieorganicznych chlorek magnezu [3,
5]. Organiczne związki magnezu
charakteryzują się większą rozpuszczalnością, a ich wchłanianie
w jelicie może sięgać nawet 90%.
Rolę ligandu w tej kategorii produktu spełnia kwas organiczny
lub aminokwas – stosowany jest
cytrynian, mleczan, glukonian,
pikolinian, taurynian, glicynian,
diglicynian, asparaginian czy wodoroasparaginian magnezu. Dobrą wchłanialność organicznych
połączeń magnezu tłumaczy się
również obecnością w nich kationów kwasów organicznych, które
organizm wykorzystuje w przemianach metabolicznych białek,
węglowodanów czy lipidów. BaAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

Manuał aptekarski
dania wykazują, że związki magnezu w postaci chlorku, mleczanu
i asparaginianu mają porównywalne wchłanianie (9-11%), podczas kiedy wchłanianie magnezu
z tlenku magnezu wynosi jedynie
4%. Największą dostępność biologiczną obserwowano dla połączeń magnezu z cytrynianem [3].
Tlenek magnezu zalecany jest
jednak w suplementacji magnezu
u osób cierpiących na nadkwaśność i stany zapalne żołądka,
podczas gdy w niedokwaśności
zaleca się chlorek magnezu, dostarczający organizmowi również
jonów chlorkowych.
Zalecenia dla pacjentów
podczas suplementacji
magnezu
Dzienne dawki magnezu
wynoszą od 200 do nawet 1000
mg dziennie, a korzystne efekty
suplementacji są widoczne z reguły dopiero po długotrwałym
podawaniu. Warto uprzedzić pacjenta, że leczenie niedoborów
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magnezu należy prowadzić przez
kilka miesięcy, a nawet przez rok.
Wybierając preparat z magnezem, należy też zwrócić uwagę,
oprócz rodzaju związku zawartego w preparacie, na ilość jonów
magnezu, zawartość witaminy B6
(substancja ta ułatwia wchłanianie magnezu, jego transport do
komórek organizmu i utrzymywanie jego wewnątrzkomórkowego
zapasu), rodzaj tabletki (preparaty dojelitowe uwalniają magnez w jelicie cienkim, gdzie jego
wchłanianie jest największe, są też
wskazane dla osób cierpiących na
chorobę wrzodową żołądka) czy
zawartość potasu (zalecane dla
osób starszych, a także cierpiących na nadciśnienie tętnicze czy
inne choroby układu sercowo-naczyniowego) [5]. Warto poinformować pacjenta, że leki z grupy
inhibitorów pompy protonowej
(ang. proton-pump inhibitors, IPP)
upośledzają wchłanianie magnezu. Wykazano, że duże spożycie
kawy (powyżej czterech filiżanek
dziennie) oraz napojów zawierają-

cych kofeinę wiąże się ze zwiększonym wydalaniem magnezu
i wapnia [6]. ■
dr n. farm. Maria Żebrowska
mgr farm. Weronika Krzynówek
Piśmiennictwo:
1. Bancerz B., Duś-Żuchowska M., Cichy
W., Matusiewicz H.: „Wpływ magnezu
na zdrowie człowieka” Przegl. Gastroenterolog. 2012, 7, 359–66.
2. Papierkowski A.: „Znaczenie magnezu
w praktyce lekarskiej. Część I. Przyczyny
i objawy zaburzeń gospodarki magnezowej” Medycyna Rodzinna 2002, 1, 31–4.
3. Iskra M., Krasińska B., Tykarski A.:
„Magnez — rola fizjologiczna, znaczenie kliniczne niedoboru w nadciśnieniu tętniczym i jego powikłaniach oraz
możliwości uzupełniania w organizmie
człowieka” Nadciśnienie Tętnicze, 2013,
17, 447–59.
4. Mieczkowski M., Matuszkiewicz-Rowińska J., Kościelska M.: „Homeostaza magnezu” Wiad. Lek. 2013, 66, 311–3.
5. Jabłecka A., Korzeniowska K., Skołuda
A., Cieślewicz A.: „Preparaty magnezu”
Farm. Współcz., 2011, 4, 29–32.
6. Mieczkowski M., Kościelska M.: “Zaburzenia homeostazy magnezu: hypomagnezemia” Wiad. Lek. 2013, 66, 314–6.
7.
Jee S. H., Miller III E. R., Guallar E. i wsp.:
„The Effect of magnesium supplementation on blood pressure: a meta-analysis
of randomized clinical trials” Am. J. Hypertens., 2002, 15, 691–6.
8. Kass L., Weekes J., Carpenter L.: “Effect of
magnesium supplementation on blood
pressure: a meta-analysis” Eur. J. Clin.
Nutr., 2012, 66, 411–8.
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Możliwości
prowadzenia opieki
farmaceutycznej nad
pacjentami stosującymi
chemioterapię

W art. 2a. ustawy o izbach aptekarskich (Dz. U. 2014 poz. 1429 ze
zmianami) czytamy: art. 2a. 1. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na
celu ochronę zdrowia publicznego i obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych polegających w szczególności na: (...) 7) sprawowaniu opieki
farmaceutycznej polegającej na dokumentowanym procesie, w którym
farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby
z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem farmakoterapii w celu uzyskania określonych jej efektów
poprawiających jakość życia pacjenta.
14

Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

Manuał aptekarski

W

prawdzie zapis o sprawowaniu opieki farmaceutycznej funkcjonuje od kilku lat, ale ciągle brakuje
jego przełożenia na praktykę.
Niestety kolejne próby wdrożenia
opieki kończą się przesuwaniem
decyzji w czasie, mimo, że w krajach zachodnich opieka farmaceutyczna funkcjonuje i przynosi
wymierne korzyści tak finansowe,
jak i społeczne. Zarówno dla aptekarzy z aptek ogólnodostępnych
jak i szpitali w przypadku płatnej
opieki farmaceutycznej byłaby to
możliwość podniesienia rentowności prowadzonych podmiotów.
Analizując etapy dyskusji
o wprowadzeniu opieki nie mogę
się oprzeć wrażeniu, że na tej idei
ciąży jakieś „fatum”. Już w 2004
roku podczas XIX Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa we
Wrocławiu powołano wspólnie
z Naczelną Izbę Aptekarską i Polskim Towarzystwem Farmaceutycznym wspólny zespół ds. opieki farmaceutycznej. Wprawdzie
w 2007 roku zespół opublikował
„Strategię wdrażania opieki farmaceutycznej w Polsce”, ale potem
prace zespołu zawieszono. Przez
kilka kolejnych lat hasło opieki
pojawiało się zarówno przy okazji realizacji programów nauczania
na wydziałach farmaceutycznych,
jak i przy specjalizacjach. Jednak
ciągle opieka pozostawała w sferze kształcenia studentów i absolwentów, a nie możliwości jej
prowadzenia w praktyce.
Prawdziwym przełomem
i kolejną nadzieją na wprowadzenie opieki farmaceutycznej
było Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2015 roku
w sprawie powołania Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej [1], którego zadaniem
było wypracowanie projektu opieAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

ki farmaceutycznej, podlegającej
finansowaniu ze środków publicznych. Zespół opracował wytyczne,
które jednak nie doczekały się
wdrożenia w życie. Po roku funkcjonowania został rozwiązany decyzją kolejnego ministra zdrowia
[2]. Temat opieki farmaceutycznej
w dalszym ciągu jest poruszany
przez osoby, które od lat angażują
się w jej wprowadzenie.
Rozwiązaniu zespołu towarzyszyła deklaracja Ministra
Zdrowia, że wnioski z jego prac
zostaną uwzględnione w nowelizacji ustawy prawo farmaceutyczne. Dlatego już teraz warto
zastanowić się, jak i gdzie bylibyśmy w stanie prowadzić opiekę farmaceutyczną. Niewątpliwie
stosunkowo szybko można by
wprowadzić opiekę farmaceutyczną nad pacjentami z chorobami
nowotworowymi stosującymi chemioterapię w szpitalach i placówkach leczących tych pacjentów.
Zaznaczam, że niniejszy artykuł wskazuje jedynie kierunki,
w jakich może iść opieka farmaceutyczna nad pacjentem leczonym chemioterapią, a nie jest
zbiorem wytycznych co do jej
prowadzenia.
Liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu ostatnich trzech dekad wrosła
dwukrotnie [3], stąd coraz większe
zapotrzebowanie zarówno na terapie, jak i opiekę farmaceutyczną,
która wspomoże skuteczne prowadzanie tej terapii.
Aby opieka mogła być prowadzona musi być spełnionych
kilka warunków:
• umocowanie prawne,
w szczególności uznanie
opieki farmaceutycznej
jako świadczenia gwarantowanego dla pacjenta;

•

•
•

•

odpowiednio przeszkoleni
farmaceuci (ze specjalizacją farmacja apteczna, farmacja szpitalna, farmacja
kliniczna);
zgoda dyrekcji szpitala na
prowadzenie opieki;
akceptacja innych grup
zawodów medycznych
(lekarze, pielęgniarki) dla
prowadzenia opieki;
świadomość pacjentów, co
do prawa do świadczenia
„opieka farmaceutyczna”.

Przewodniczący Komisji ds.
aptek szpitalnych OIA w Krakowie, mgr farm. Walenty Zajdel już
w ubiegłym roku proponował następujące zapisy:
W ustawie o Prawach Pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U.
2009 Nr 52 poz. 417) dodać rozdział 11a w brzmieniu:
„Rozdział 11a Prawo pacjenta
do opieki farmaceutycznej, art.
40a Pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym
działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu
przepisów ustawy o działalności
leczniczej ma prawo do opieki farmaceutycznej świadczonej przez
farmaceutę szpitalnego”
Zaś w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013
r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. 2013.1520) dodać
paragraf 6a w brzmieniu:
„§ 6a. 1. Świadczeniodawca
udzielający świadczeń w trybie
hospitalizacji i hospitalizacji planowej, poddaje wszystkich świadczeniobiorców przyjmowanych do
leczenia, z wyłączeniem szpitalnego oddziału ratunkowego, opiece
farmaceutycznej.
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2. Opieka farmaceutyczna świadczona jest przez konsultanta do
spraw farmakoterapii, który posiada specjalizację z zakresu farmacji
klinicznej, farmacji szpitalnej lub
farmacji aptecznej.”
Od 2016 roku w spisie Kursów szkolenia ciągłego przewidziany jest kurs „Opieka farmaceutyczna nad pacjentem z chorobą nowotworową”. Celem kursu
jest przygotowanie farmaceutów
do prowadzenia opieki farmaceutycznej nad pacjentem z chorobą
nowotworową, a także zapoznanie z ogólnymi zasadami monitorowania stanu zdrowia pacjenta
oraz rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów związanych
ze stosowaniem leków w terapii
przeciwnowotworowej. Warunkiem udziału w kursie jest ukończenie kursu podstawowego
z zakresu opieki farmaceutycznej,
a także ukończenie kursu „Współczesne problemy farmakoterapii
chorób nowotworowych oraz farmakoterapia najczęstszych nowotworów przewodu pokarmowego:
żołądka, trzustki, wątroby i jelita
grubego”.
Naczelna Izba Aptekarska
zgłosiła projekt utworzenia specjalizacji „farmacja onkologiczna”.
W wypadku akceptacji tej propozycji, farmaceuci zarówno szpitalni, jak i z aptek ogólnodostępnych
mieliby dodatkowe możliwości
przygotowania się do prowadzenia opieki farmaceutycznej nad
pacjentami z chorobami nowotworowymi. Nie znaczy to wcale,
że w chwili obecnej nie jest możliwe podjęcie takiej opieki.
Szpitale onkologiczne czy
też szpitale z oddziałami onkologicznymi w większości posia16

dają działające w ramach apteki
szpitalnej pracownie leku cytostatycznego. Personel fachowy
zatrudniony w tych pracowniach
posiada specjalizacje z farmacji
szpitalnej, farmacji klinicznej, tytuł
master class, jak również legitymuje się udziałem w szkoleniach
organizowanych przez Polskie
Stowarzyszenie Farmaceutów
Onkologicznych i Ogólnopolską
Sekcję Farmacji Onkologicznej
PTFarm, będąc tym samym przygotowanym do objęcia opieką
farmaceutyczną pacjentów leczonych onkologicznie.
Ideą opieki farmaceutycznej

jest:
 optymalizacja farmakoterapii;
 poprawa jakości życia pacjentów;
 ekonomizacja pracy lekarzy;
 oszczędności w systemie
opieki zdrowotnej.
Zakres informacji powinien obejmować efekty działania
stosowanych cytostatyków i leków wspomagających, lokalizację efektów, metody podawania
leku, związane z nim działania
niepożądane i interakcje lekowe.
Niezwykle ważne też jest omówienie z pacjentem tego, jak ma
postępować w przypadku wystąpienia działań niepożądanych lub
interakcji i w jaki sposób można
im zapobiegać. Opieka farmaceutyczna powinna być zapewniona
pacjentowi przez cały okres leczenia i uzupełniać opiekę medyczną. Jednym z zalecanych
elementów jest zapewnienie pacjentowi materiałów pisemnych.
Przebieg opieki farmaceutycznej
powinien być dokumentowany.
Ponadto opieka farmaceutyczna
musi być prowadzona we współpracy z lekarzami, pielęgniarkami

i przedstawicielami innych zawodów medycznych uczestniczących
w opiece nad pacjentem.
Podstawowym elementem
koncepcji opieki farmaceutycznej
jest opracowanie planu opieki
(wg schematu SOAP). Zadaniem
farmaceuty jest ustalenie działań
niezbędnych do jego realizacji.
Informacje jakie są niezbędne
do przygotowania planu opieki
to rozpoznanie będące wynikiem
procesu diagnostycznego oraz
ogólny stan zdrowia pacjenta.
Stosowanie chemioterapii
u pacjentów związane jest z szeregiem działań ubocznych, stąd
głównym zadaniem farmaceuty
jest wskazanie leczenia zmniejszającego te działania.
Do najbardziej ciężkich
działań ubocznych jakie towarzyszą chemioterapii należą: nudności i wymioty, ból, łysienie, stany
zapalne błon śluzowych, biegunki lub zaparcia, niedożywienie,
problemy skórne, zaburzenia termoregulacji. Wiele leków cytotoksycznych wykazuje działanie
fotouczulające.
Farmaceuta powinien też
móc przekazać wiedzę o wspomagających i alternatywnych
metodach leczenia choroby nowotworowej, ocenić możliwości
interakcji między lekami alternatywnymi, a aktualnie stosowanym
leczeniem.
Bardzo ważna jest umiejętność podkreślenia w rozmowie
z pacjentem znaczenia i bezpieczeństwa medycyny opartej na
faktach i poinformowania pacjenta o zagrożeniach związanych
ze stosowaniem leków alternatywnych.
Prowadzenie opieki musi
uwzględniać oczekiwania pacjenta w zakresie potrzeby:
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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 wsparcia, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa;
 powtórnego omówienia ich
stanu zdrowia;
 informacji o przebiegu leczenia i potwierdzenia słuszności
podjętych decyzji;
 informacji na temat diety, terapii niekonwencjonalnej;
 informacji o odporności organizmu, wpływu terapii na ich
jakość życia;
 wyjaśnień w aspekcie bezpieczeństwa domowników;
 dostępu do adresów i telefonów do innych ośrodków
i specjalistów w celu zasięgnięcia dodatkowej opinii;
 kontaktów do grup samopomocy, psychologów, rehabilitantów, sklepów medycznych.

Rolą farmaceutów jest nie
tylko czuwanie nad bezpieczeństwem przebiegu farmakoterapii,
ale doradzanie pacjentowi przed
rozpoczęciem leczenia, rzetelne
przekazywanie informacji dla chorego co zwiększa bezpieczeństwo
stosowania leków, motywowanie
pacjenta do stosowania się do
zaleceń lekarskich poprzez wyjaśnienie koncepcji terapeutycznej,
zwiększenie zaufanie do personelu medycznego oraz zmniejszanie
lęku przed inwazyjną terapią, aktywne wysłuchanie chorego w atmosferze spokoju i dyskrecji.
Obszar umiejętności farmaceuty prowadzącego opiekę nad
pacjentem onkologicznym musi
być bardzo szeroki i obejmować
wiedzę z zakresu:

 znajomości rodzajów nowotworów łagodnych i złośliwych;
 podstawy diagnostyki i epidemiologii chorób nowotworowych;
 klasyfikacji TNM zaawansowania nowotworów;
 oceny stanu ogólnego pacjenta;
 modyfikacji dawkowania i występowania zjawiska lekooporności;
 monitorowania terapii;
 toksyczności, dawek maksymalnych i życiowych;
 terapii wspomagającej;
 dróg podania (w tym zjawiska
wynaczynienia przy podaniu
dożylnym).
Chemioterapia jest jedną
z wielu metod leczenia. Stoso-

►
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wana jest jako monoterapia lub
terapia wielolekowa. Stosowane
jest łączenie różnych sposobów
leczenia.
Wyróżniamy kilka rodzajów chemioterapii:
 Adjuwantowa: po potencjalnie radykalnym zabiegu i/lub
radioterapii;
 Neoadjuwantowa: przed zabiegiem i/lub chemioterapią
podawana w celu zmniejszenia objętości guza;
 Indukcyjna – wysokodawkowa: w celu całkowitej remisji
nowotworów hematologicznych;
 Konsolidacyjna: powtórzenie
indukcyjnej po uzyskaniu całkowitej remisji.
W zależności od rodzaju
stosowanej chemioterapii oraz
od zaawansowania choroby, zakres udzielanych porad będzie się
zmieniać.
Działanie uboczne chemioterapii związane jest z koniecznością stosowania terapii łagodzącej
te działania. W przypadku występowania nudności i wymiotów,
które są klasyfikowane w trzech
grupach (wczesne, późne lub poprzedzające), należy zastosować
leczenie przeciwwymiotne.
Rodzaj terapii zależy również od potencjału emetogennego cytostatyków. Wprawdzie
lekarz ordynuje leki przeciwdziałające nudnościom i wymiotom,
które stosuje się zarówno przed
jak i po chemioterapii, ale rolą
farmaceuty jest uprzedzenie pacjenta o możliwości wystąpienia
takiego działania, uświadomienie,
że należy przestrzegać dawkowania leków przeciwwymiotnych,
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nawet jeśli objawy początkowo
nie występują oraz że łatwiej jest
zapobiegać wystąpieniu nudności
i wymiotów, niż kontrolować te
objawy już po ich nasileniu.
Farmaceuta powinien też
uświadomić pacjenta co do konieczności stosowania profilaktyki przeciwinfekcyjnej poprzez
zmniejszenie ekspozycji na drobnoustroje (higiena, spożywanie
gotowanej żywności, filtrowanie
wody) i profilaktyczne stosowanie
odpowiednich leków przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybiczych.
W ramach korzystania
z opieki farmaceutycznej pacjent
powinien uzyskiwać informacje na
temat: możliwości zmniejszenia
bólu, jaki bardzo często związany
jest z chemioterapią, możliwych
schorzeń jamy ustnej i zapobiegania im, zasad postępowania
w przypadku występowania zaparć lub biegunek, podobnie
w przypadku wystąpienia wysypki,
świądu skóry, duszności i obrzęku
twarzy, infekcji lub podwyższenia
temperatury.

Bardzo ważne jest przekazanie informacji kobietom podejrzewającym ciążę, że należy
wykonać testy przed rozpoczęciem leczenia, oraz że w trakcie
chemioterapii muszą stosować
skuteczną antykoncepcję.
Osobnym zagadnieniem
jest informacja na temat postępowania z wydalinami pacjentów
po chemioterapii i zachowanie
specyficznych zasad higieny chroniących współmieszkańców przed
ich skutkami. ■
mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran*
piśmiennictwo u autorki
*pracuje w Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział
w Krakowie
Przypisy:
1. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia rok
2015 poz. 45
2. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia rok
2016 poz. 82
3. http://onkologia.org.pl/nowotwory-zlosliwe-ogolem-2/
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Propedeutyka wiedzy
o suplementach diety.
Wskazania do praktyki aptekarskiej

W Polsce suplementy diety podlegają ustawom, rozporządzeniom Ministra
Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodnie z ustawą z dnia 25
sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 Nr 171 poz.
1225) suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety, będący skoncentrowanym źródłem pojedynczych lub złożonych witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących
efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Wprowadzany jest do obrotu w formie
umożliwiającej dawkowanie i może występować w postaci: kapsułek, tabletek,
drażetek, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem
itd. Pełni funkcję odżywczą i wspomagającą normalnie funkcjonujący organizm.
Suplement diety nie może być produktem posiadającym właściwości produktu
leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.
20
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ymagania dotyczące
składu i oznakowania
suplementów diet y
zawarte są w Rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z 9 października 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 196
poz. 1425). W rozporządzeniu
wymienione są witaminy i składniki mineralne, ich formy chemiczne, które mogą być stosowane
oraz zalecane przez producenta
dzienne porcje, które uwzględniają: górne bezpieczne poziomy
witamin i składników mineralnych
ustalone na podstawie naukowej
oceny ryzyka (UL), spożycie wynikające z innych źródeł diety oraz
zalecane spożycie dla populacji
(RDA). Brak regulacji dotyczących
substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny.
Prawidłowo oznakowane
opakowanie jednostkowe suplementu diety musi zawierać: określenie ”suplement diety”, nazwę
kategorii składników odżywczych
lub substancji charakteryzujących
dany produkt, porcję produktu
zalecaną do spożycia w ciągu dnia
oraz ostrzeżenie żeby jej nie przekroczyć. Ponadto na opakowaniu
muszą znaleźć się informacje, że
suplementy nie mogą być stosowane jako substytut (zamiennik)
zróżnicowanej diety oraz że powinny być one przechowywane
w sposób niedostępny dla małych
dzieci.
Najczęściej wykorzystywanymi przez producentów formami
prezentacji i reklamy suplementów diety są oświadczenia zdrowotne. Dotyczące ich regulacje
znajdują się w rozporządzeniach
Parlamentu Europejskiego, Rady
Wspólnoty Europejskiej oraz Komisji UE. Zgodnie z tymi aktami
niedozwolone jest wykorzystywanie informacji, które wprowadzają w błąd są niejednoznaczne
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

i budzą wątpliwości co do bezpieczeństwa jakiejkolwiek formy
żywienia. Ponadto, nie mogą zachęcać do zwiększonego spożycia
danej żywności.
Suplementy diety należą
do środków spożywczych i aby
wprowadzić je na rynek należy
powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego. Do zgłoszenia
wymagane jest podanie nazwy
produktu oraz jego producenta,
postaci w jakiej jest wprowadzany do obrotu, wzoru oznakowania
(opakowania, etykiety) w języku
polskim, kwalifikacji środka spożywczego, składu jakościowego
i ilościowego składników (w tym
substancji czynnych) oraz danych
adresowych oraz identyfikacyjnych podmiotu wprowadzającego
produkt do obrotu. Po zgłoszeniu
suplement diety trafia do rejestru
produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu
do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to spis
ogólnodostępny publicznie, zawierający dane o produkcie z wyłączeniem informacji będących tajemnicą przemysłową podmiotu
rejestrującego.
Wielu pacjentów nieświadomie traktuje równorzędnie
dwie zgoła odmienne grupy produktów jakimi są leki oraz suplementy diety. Na rynku aptecznym
pojawia się coraz więcej produktów, których skład, forma oraz
reklamowane właściwości mogą
sugerować zastąpienie nimi leku.
Głównym zadaniem produktu
leczniczego jest zapobieganie
chorobom, leczenie już istniejących chorób, schorzeń i stanów
patofizjologicznych oraz ewentualne diagnozowanie stanów sugerujących istnienie choroby. Zgodnie z ustawodawstwem suplement diety jest formą żywności,

środkiem spożywczym. Uzupełnia normalną, zbilansowaną dietę
w witaminy, składniki mineralne
lub inne substancje o charakterze odżywczym. Suplementy diety nie leczą, ani nie zapobiegają
chorobom, wspomagają poprawnie pracujący organizm. Wprowadzenie leku na rynek wymaga wieloletnich eksperymentów
badawczych i badań klinicznych
niezbędnych do zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku. Suplement diety nie
jest badany pod kątem toksyczności dawki, tolerancji miejscowej
oraz potencjalnych oddziaływań
z przyjmowanymi lekami i działań
niepożądanych. Normy odnośnie
ich wytwarzania, a także kontroli,
są dużo łagodniejsze niż ma to
miejsce w przypadku leków. Już
samo opakowanie jednostkowe
suplementu, zawierające obligatoryjnie określenie „suplement
diety” różni się znacząco od opakowania produktu leczniczego,
które musi zawierać oprócz nazwy leku i powszechnie stosowanej nazwy substancji czynnej
również numer pozwolenia na
dopuszczeniu do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ulotka dołączona do produktu leczniczego zawiera informacje o wskazaniach, przeciwskazaniach, działaniach niepożądanych, interakcjach z innymi
produktami leczniczymi oraz
ostrzeżenia dla szczególnych
grup pacjentów (np. dzieci, kobiety w ciąży). Obecność ulotki
informacyjnej w przypadku suplementu diety nie jest wymagana
prawnie. Na ogół producenci nie
dołączają jej, a jeżeli jest to zawiera opis dotyczący wskazań, dawkowania, ostrzeżenie co do stosowania w ciąży i karmienia piersią.
►
Wszystkie informacje znajdują się
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na opakowaniu jednostkowym,
przez co ich zakres jest ubogi,
a forma często niedostosowana
dla osób z wadami wzroku.
Różnice występują również
w formie prezentacji i reklamy
tych dwóch grup produktów.
Suplementy diety nie mogą być
prezentowane i reklamowane jako
środki posiadające właściwości
lecznicze lub zapobiegające chorobom ani nawet nie mogą odwoływać się do takich właściwości.
Reklama leku OTC natomiast ma
za zadanie obiektywnie scharakteryzować produkt leczniczy
i informować o właściwym stosowaniu. Wszelkie formy prezentacji
leków w mediach muszą zawierać
właściwe określenia i klauzule.
Leki są produktami rejestrowanymi przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, znajdują się
w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pozwolenie
na ich dopuszczenie do obrotu
jest wydawane na 5 lat w formie
odpłatnej decyzji. Suplementy
diety są wprowadzane na rynek
wyłącznie na podstawie powiadomienia Głównego Inspektora
Sanitarnego, nieodpłatnie, bez
ograniczeń czasowych.
Proces wytwarzania produktu leczniczego jest regularnie kontrolowany i nadzorowany
przez organy inspekcji farmaceutycznej, a wytwórcy oraz dostawcy substratów muszą spełniać rygorystyczne normy dotyczące jakości i bezpieczeństwa produkcji.
W przypadku suplementów diety
nie jest wymagane przedkładanie
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przez producenta bieżącej dokumentacji gwarantującej jakość
produkcji, jak również dokumentacji o – często bezprawnie – deklarowanych efektach działania.
Również leki już znajdujące się
w obrocie są objęte procedurami
właściwego transportu, przechowywania i dystrybucji, podlegającymi odpowiedniej kontroli.
Kontrola istniejącego rynku suplementów diety jest nie tylko
utrudniona, ale również niewystarczająco uregulowana prawnie.
Suplementy diety, mimo że
podobnie jak leki są przedmiotem obrotu aptecznego, w żaden
sposób nie zaliczają się do grupy
produktów leczniczych definiowanych przez polskie ustawodawstwo, w tym przez ustawę Prawo
farmaceutyczne (Dz.U. 2001 Nr
126 poz. 1381). ■
mgr farm. Michał Tułaza,
dr n. farm. Aleksandra Karmańska,
dr hab. Bolesław Karwowski prof. UM
Zakład Bromatologii, Uniwersytet
Medyczny w Łodzi

Piśmiennictwo:
1. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia z późn.
zm.,
2. Dz.U. 2006 Nr 171 poz. 1225
3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo
Farmaceutyczne. Dz.U. 2001 Nr 126 poz.
1381
4. R oz p o r z ą d z e n i e M i n i s t r a Z d r o wia z dnia 9 października 2007 r.
w sprawie składu oraz oznakowania suplementów diety z późn. zm.
Dz.U. 2007 nr 196 poz. 1425
5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006
z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie
oświadczeń ż y wieniow ych i zdrowot nych d ot yc z ą c ych ż y w n o ś ci .
Dz. U. UE. L 12 z 18.1.07, s. 3-18
6. Rozpor z ądzenie Komisji (UE ) nr
432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. ustanawiające w y kaz dopuszc zonych
oświadczeń zdrowotnych dotyczących
żywności, innych niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka
choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.
Dz. U. UE L 136/1 z 25.05.2012 r. ze zm.
7.
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011
z dnia 25 października 2011 r. w spraw i e p r z e k a z y w a n i a ko n s u m e n tom informacji na temat żywności.
Dz. Urz. UE L 304 z 22.11.2011, str. 1863 ze zm.
8. Problemy kontroli nad produktami „pogranicza” (suplementy diety, dermokosmetyki, antyseptyki). IV Forum Farmacji Przemysłowej, Kościelisko 2008
Witold Wieniawski, Polskie Towarzystwo
Farmaceutyczne
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Medycyna
spersonalizowana
W

ostatnim czasie trwa
szybki rozwój metod
i technologii diagnostycznych, które ukierunkowane
są na wykrywanie nowych biomarkerów i analizę molekularnych mechanizmów powstawania
chorób. Związane są one także
z prowadzeniem badań samego
mechanizmu działania leków. Stąd
też w niedawnej przeszłości pojawiła się koncepcja personalizacji
medycyny (z ang. personalised
healthcare lub personalised medicine). Oparta jest ona na uświaAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

domieniu odrębności pomiędzy
pacjentami dotkniętymi tą samą
jednostką chorobową poprzez
poznawanie skomplikowanych
mechanizmów różnorakich schorzeń. Posiadając takową wiedzę
istnieje możliwość dobrania terapii wytypowanej, odpowiedniej
dla konkretnych subpopulacji lub
indywidualnych pacjentów.
Aby jednak można było
w ogóle myśleć o takich działaniach na polu opieki zdrowotnej,
by mieć dostęp do informacji

zapisanej w genach, trzeba było
wielu lat badań i mnóstwa wieloetapowych analiz. Ogłoszenie
światu pracy na temat struktury
materiału genetycznego (kwas
dezoksyrybonukleinowy – DNA)
przez Watsona i Cricka w roku
1953 zapoczątkowało „szał” na
punkcie DNA, jednak wówczas
zdolność jego badania była jeszcze mocno ograniczona. Kolejnym
znaczącym krokiem do rozwoju nowych metod terapii i diagnostyki w naukach medycznych
►
było opublikowanie w 1977 roku
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wyników badań amerykańskiego
naukowca Freda Sangera. Tenże
badacz przedstawił sposób sekwencjonowania dideoksy, nazwany później imieniem jego odkrywcy – metodą Sangera. Wówczas
też, po raz pierwszy pojawiło się
tzw. „światełko w tunelu”... jednak
było on jeszcze bardzo malutkie
i bardzo, bardzo daleko, ponieważ
zaistniała możliwość szczegółowej analizy pojedynczego genu,
poprzez jego zsekwencjonowanie. Największy przełom dokonał
się po rozszyfrowaniu ludzkiego
genomu. W 2003 roku, po przeszło 10 latach pracy, ukończono
Projekt HGP (ang. Human Genom
Project – Badania Ludzkiego Genomu) mający na celu poznanie
sekwencji 3 miliardów par komplementarnych składających się
na ludzkie DNA. Program prowadzony był przez Departament
Energii USA, jak również Narodowy Instytut Zdrowia. Do projektu
w trakcie jego trwania dołączyły
także inne państwa. Najważniejszym jego celem była identyfikacja swoistych genów powodujących powszechne choroby. Ten
program naukowy doprowadził
do tego, iż w czasie 10 lat, w genetyce nastąpiła największa jak
dotąd rewolucja technologiczna.
Analizy pojedynczych genów zastąpiła technika umożliwiająca
dostęp do informacji zapisanych
w genach człowieka. Jednocześnie ilość dostępnych danych
zwiększyła się kilkadziesiąt tysięcy
razy. Udokumentowano fakt, że
najistotniejsza z punktu medycyny jest część kodująca genomu
człowieka stanowiąca tylko 1,5%
całej sekwencji genomu, a równocześnie zawierająca aż 85% danych
niezbędnych dla współczesnej
medycyny. Stąd też tak znacząca waga informacji pozyskanych
24

podczas trwania Projektu Badania Ludzkiego Genomu. Okazało
się bowiem, że głównym źródłem
zmienności wewnątrzgatunkowej
są różnice w obrębie genomu,
przeważnie związane z polimorfizmem pojedynczych nukleotydów
lub też różną liczbą kopii genów.
Ukończenie sekwencjonowania
ludzkiego DNA rozpoczęło zatem
m.in. erę poszukiwania zależności
pomiędzy indywidualnymi różnicami w genomie, a odpowiedzią
na wybrane leki. To właśnie te
dane mogą diametralnie zrewolucjonizować model opieki zdrowotnej, pośrednio mając wpływ
na szybki rozwój biologii molekularnej i pojawianie się nowych,
innowacyjnych możliwości technologicznych i metod umożliwiających zrozumienie podłoża biologicznego chorób. Istotą tychże
nowości jest rozkwit diagnostyki,
wpływający na możliwość oceny indywidualnych cech pacjenta postrzeganych przez pryzmat
molekularny. Dzieje się to nie
tylko i wyłącznie w warunkach
eksperymentalnych, ale również
w codziennej praktyce klinicznej.
Tak też tworzy się ukierunkowanie na określone mechanizmy,
maksymalnie dostosowane do
potrzeb pacjentów. Personalizacja medycyny, czyli odpowiednia
diagnostyka i terapia we właściwym czasie jest jej przyszłością.
Przynosi efekty, dlatego też wiąże się z nią wielkie nadzieje, gdyż
rozstrzygnięcia terapeutyczne,
oparte na oddzielnych, indywidualnych cechach biologicznych
pacjenta oraz unikatowych dla
każdego chorego danych klinicznych, genetycznych, genomicznych i środowiskowych, mogą
znacząco zwiększyć skuteczność
zastosowanej u niego terapii molekularnie ukierunkowanej. Gwoli

wyjaśnienia należy wspomnieć
i zaznaczyć, że pojęcie medycyny spersonalizowanej jest często
mylone z medycyną genetyczną.
Genetyka jednak, to nauka skupiona głównie na badaniu dziedziczności. Trzon stanowi badanie
pojedynczych genów, jak również
ich rola w wystąpieniu choroby
np. niedokrwistości sierpowatej,
zwłóknienia torbielowatego czy
dystrofii mięśniowej. Zaś medycyna spersonalizowana zajmuje
się dalece złożonymi chorobami,
takimi jak nowotwory, cukrzyca,
otyłość, choroby serca czy choroby neurodegeneracyjne i zaburzenia neuropsychiatryczne.
Tło do wystąpienia tych schorzeń
stanowią zaburzenia wielogenowe, niejednokrotnie błędy DNA
pomiędzy genami, a nie w obrębie genu, stąd też głównie analiza całego genomu może pomoc
w ich zrozumieniu i mieć wpływ
na prawidłowo zastosowane leczenie.
Powszechnie występującym
zjawiskiem w medycynie jest odmienna odpowiedź na leczenie
u pacjentów cierpiących na tę
samą chorobę. U jednych terapia
przynosi pozytywne skutki, u innych to samo leczenie nie wywołuje żadnych efektów, a u pozostałych może prowadzić do negatywnych objawów. Wynika z tego,
iż zarówno charakter choroby – jej
początek, przebieg i odpowiedź
na zastosowane leczenie – jest
tak samo niepowtarzalny jak
osoba. Wnioskując, tok występowania dolegliwości bez względu
na podobne czynniki chorobowe
może być zróżnicowany pojedynczo u każdego z pacjentów, gdyż
odpowiedź na nie jest zindywidualizowana. Medycyna spersonalizowana indywidualizuje więc
leczenie poprzez dopasowanie go
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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do profilu choroby występującej
u danego, jednego pacjenta. Jej
celem jest opracowanie indywidualnej strategii terapeutycznej,
podanie leku tej jednej osobie
w ściśle określonym, odpowiednim momencie. Z tego względu,
że od genomu zależy prawdopodobieństwo rozwoju choroby
lub jej brak, spersonalizowana
medycyna związana jest również
z mechanizmami zachowania
zdrowia, zapobiegania chorobom
i prewencji chorób. A w odróżnieniu od tradycyjnego leczenia
metodą „prób i błędów”, tytułową kurację można sklasyfikować
jako terapię odpowiednim lekiem
odpowiedniej osoby. Odchodzi
więc w opisywanym przypadku
do lamusa pojęcie standardów
terapeutycznych scalających całe
populacje czy grupy chorych. Fachowcy nazywają takie działania
mianem stratyfikacji terapii. Odmiennie od dotychczasowej „one
size fits all” (z ang. jeden rozmiar
dla wszystkich). Chodzi o to, by
decyzje co do leczenia rozpoczynać od identyfikacji pacjentów,
u których istnieje maksymalne
prawdopodobieństwo uzyskania
rezultatów z leczenia lub tych,
którzy najpewniej na dany lek zareagują. Medycyna spersonalizowana jest również stosowana do
oceny metabolizmu leków (dobór
optymalnej dawki dla pacjenta),
przewidywania ich skuteczności,
a także lekooporności. Medycyna
personalizowana ponadto bardzo
zbliża i wiąże jeszcze mocniej ze
sobą diagnostykę i terapię, dlatego też proponuje się wprowadzenie nowego terminu „teranostyka”
(teradiagnostyka) od połączenia
tych dwóch słów (Theranostics =
Therapeutics + Diagnostics).
Tytułowa medycyna wykorzystuje nowoczesne metody
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

i narzędzia diagnostyczne (np.
mikromacierze DNA, Chipy DNA,
Real Time PCR,), by stworzyć molekularny profil pacjenta. Pozwala
on na kreowanie oddzielnych map
genetycznych, a to natomiast daje
perspektywę przeprowadzenia
analizy sposobu ułożenia genów
w sekwencji. Takie rozwiązania
związane z możliwością prześledzenia ułożenia genów ze sobą
w sekwencji, jak również coraz to
szerszy dostęp do informacji na
temat ekspresji genów umożliwia
lekarzom dobranie odpowiedniego leczenia i dopasowanie go do
systemu funkcjonowania całości
organizmu indywidualnego pacjenta. Takie postepowanie minimalizuje jednocześnie ryzyko
wystąpienia skutków ubocznych.
Diagnostyka na poziomie molekularnym, jak również testy genetyczne mogą również ułatwiać
prowadzenie oceny sposobu
metabolizowania leku przez pacjenta i zastosowania optymalnej
dawki. Polimorfizm genów związany z farmakokinetyką medykamentów (enzymów metabolizujących i transporterów leków)
i farmakodynamiką (receptorami
i kanałami jonowymi) determinuje stężenie leku i jest głównym
czynnikiem wpływającym na terapeutyczną lub też niepożądaną
odpowiedź na zadane leczenie.

Ważny w przypadku medycyny spersonalizowanej jest także
aspekt etnofarmakologiczny, bo
wiadomym jest na pprzykład że
osoby rasy czarnej z niewydolnością serca gorzej znoszą terapię beta-adrenolitykami i inhibitorami konwertazy angiotensyny
niżeli przedstawiciel rasy białej.
Również Afroamerykanie wykazują mniejszy spadek ciśnienia
tętniczego w przebiegu leczenia
nadciśnienia tętniczego lekami
blokującymi układ renina-angiotensyna. Odmienna jest więc odpowiedź farmakologiczna na leki
ze względu na szerokość geograficzną, co wiąże się międzyosobniczymi różnicami w działaniu leków w danej populacji, pomiędzy
populacjami danej rasy lub też
samymi rasami.
Medycyna spersonalizowana, wraz z farmakogenetyką
tworzą wyjątkowe i przełomowe
podejście we współczesnej opiece medycznej. Badania dowodzą,
że właśnie dzięki indywidualnemu podejściu do pacjenta, aż
w 50% przypadków lekarz zmienia decyzję o stosowanej terapii.
Argumentów więc przemawiających za powszechnym dostępem
do tego typu leczenia jest wiele.
To przede wszystkim możliwość
wcześniejszego wykrycia choroby
(testy wykazujące predyspozycje

Badania dowodzą, że właśnie
dzięki indywidualnemu
podejściu do pacjenta, aż w 50%
przypadków lekarz zmienia
decyzję o stosowanej terapii.
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do zachorowania na konkretną
chorobę). Mapowanie genetyczne może więc ujawnić predyspozycje do zapadania na niektóre
choroby przed tym, jak u pacjenta
pojawią się jakiekolwiek symptomy. Pozwoli to lekarzowi wspólnie
z pacjentem ułożyć plan obserwacji i ewentualnej profilaktyki Optymalizacja terapii (lek dobiera się
odpowiednio do profilu chorego)
– zamiast częstokroć trwającego
bardzo długo podawania medykamentów, które nie działają lub
też wywołują skutki uboczne. Za
tego typu leczeniem przemawia
również zwiększenie bezpieczeństwa stosowanych leków związane
z mniejszą ilością niepożądanych
reakcji na leki. Badania naukowe dowiodły, że pojawienie się
niepożądanych reakcji związane
jest z konkretnym profilem genetycznym chorego. A innowacyjne
testy diagnostyczne, jak i zastosowanie algorytmów komputerowych (in silico) dadzą odpowiedź
na pytanie, jakie leki należy sto-

sować, a jakich unikać. Kolejnym
z aspektów przemawiających za
medycyną spersonalizowaną jest
szeroko pojęta oszczędność ekonomiczna postrzegana na wielu
płaszczyznach. Mianowicie wykrycie swoistych wad molekularnych, będących celem dla działającego leku w spersonalizowanej
terapii oznacza bardziej określone
i świadome użycie interwencji farmakologicznej, co bezpośrednio
przekłada się na obniżenie kosztów leczenia. Ponadto zmniejszą
się wielkie nakłady na próby kliniczne leków, gdyż bardzo dużo
farmaceutyków pomimo znakomitych początkowych rezultatów
nigdy nie zostaje dopuszczonych
do obrotu, gdyż nie można wykazać ich działania w odpowiednio
dużej grupie osób. Testy molekularne zaś wpłyną na wybór do
badań osób, które powinny odpowiednio zareagować na dany lek.
W wyniku rewolucji personalizacyjnej na rynku, co rusz, pojawiają
się leki, których rejestracyjne za-

pisy wymagają oznaczenia biomarkera specyficznego dla subpopulacji pacjentów cierpiących
na daną chorobę. Jako przykład
biomarkera, który winien mieć
wpływ na decyzje co do zastosowanego leczenia można podać
m.in. białko HER2 (diagnostyka
obejmująca ocenę jego ekspresji
czy liczby kopii genu kodującego
to białko służy lekarzom w podejmowaniu decyzji co do pacjentek chorych na raka piersi); gen
BRAF (mutacje w jego obrębie
stwierdzane są u blisko50% cierpiących na czerniaka skóry); Pomiar wiremii oraz genotyp wirusa (decydują o sposobie leczenia
u chorych na wirusowe zapalenie
wątroby typu C); stan genu KRAS
(występowanie mutacji tego genu
stwierdza się u ok. 45% chorych
na raka jelita grubego, a polimorfizm determinuje występowanie
kodującego białka, będącego jednym z najczęściej aktywowanych
onkoprotein i może decydować
o powodzeniu terapii celowanej

►
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Wszechnica aptekarska
w leczeniu raka); mutacje EGFR
(mutacje w obrębie genu kodującego receptor dla naskórkowego czynnika wzrostu zgrywają
się z odpowiedzią na leczenie
pacjentów z niedrobno komórkowym rakiem płuca za pomocą
inhibitorów kinazy tyrozynowej,
a skryning w kierunku tej mutacji może być pomocny lekarzom
w identyfikacji pacjentów, którzy
najbardziej skorzystają z leczenia
właśnie tymi lekami.
Dodatkowo postrzegając
leczenie przez pryzmat medycyny spersonalizowanej można
zaryzykować stwierdzeniem, że
stosując jej zasady zmniejszą się
ogólne, całościowo traktowane
koszty opieki zdrowotnej, będzie
mniej zbędnych, czy też nieprawidłowych interwencji, zmniejszy
się liczba niepożądanych działań
– zdecydowanie więcej medycyny
prewencyjnej wiąże się ze zmniejszeniem wydatków na opiekę
zdrowotną.
Z drugiej jednak strony,
pomimo wielu elementów przemawiających za powszechnym
wprowadzeniem personalizacji
medycyny, jest również co niemiara przeszkód. Wprowadzenie
na szeroką skalę nowych metod
zapobiegania, diagnostyki i leczenia chorób z zastosowaniem
innowacyjnych, nowatorskich
osiągnięć w zakresie medycyny
oparte musi być na przeobrażeniu
się paradygmatu w medycynie,
wprowadzeniu nowego podejścia
do edukacji personelu medycznego. Wdrażanie to musi wiązać się,
jak każde takie zmiany z koniecznością wprowadzenia nowych
regulacji prawnych, budowania
interdyscyplinarnych zespołów,
tworzenia nowej infrastruktury
badawczej i prowadzenia kosztownych badań. Także pozyskanie
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

pacjentów do badań nad nowymi
medykamentami może sprawiać
trudności, gdyż będzie wymagało
od nich zaprezentowania jak największej liczby danych na temat
np. czynników środowiskowych,
stylu życia, nawyków, predyspozycji genetycznych na rozwój choroby etc. Ponadto wprowadzenie
zasad medycyny spersonalizowanej może być także twardym orzechem do zgryzienia dla budżetów
państw, będzie ono wymagało
opracowania zasad finansowania
nowych metod diagnostyki i terapii ze względu na wysokie koszty. Samo upowszechnienie koncepcji personalizacji medycyny
będzie niejednokrotnie również
stanowiło duże wyzwanie dla laboratoriów (zwiększająca się ilość
oznaczeń diagnostycznych), czyli
miejsc będących kluczową częścią prawidłowego funkcjonowania
całego procesu leczenia pacjenta.
Od jakości tych oznaczeń – trafnej
diagnostyki uzależnione będzie
bezpieczeństwo chorego jak również wpłynie ono na efektywność
zastosowanego leczenia.
Podsumowując, niezaprzeczalnie dzięki lawinowo dokonującemu się rozwojowi w niedługim czasie czeka nas zdecydowana rewolucja w medycynie.
W niektórych państwach dojdzie
do niej szybciej, w innych będzie
to wymagało dłuższego czasu. Niemniej jednak algorytmy
i ukierunkowane molekularnie
terapie stopniowo zaczną zastępować niektóre z metod leczenia
– szczególnie te mniej skuteczne
dotychczas. Coraz szerszej już
stosuje się je w leczeniu onkologicznym. Wykorzystywane są one
także w terapii wybranych chorób rzadkich, niektórych chorób
kardiologicznych i wirusowych.
Powszechne stanie się ponadto

identyfikowanie pacjentów, i podział na tych, którzy są bardziej
podatni na działania niepożądane danego leku, i takich, którzy
są bardziej predysponowani do
uzyskania wymiernych korzyści
terapeutycznych po jego użyciu.
W konsekwencji może doprowadzić to również do reklasyfikacji
chorób i postrzegania ich w oparciu o najnowsze osiągnięcia naukowe, a diagnostyka związana
z wykluczeniem obecności zmian
chorobowych w komórkach i narządach odegra w tym systemie
fundamentalną rolę. ■
mgr Michał Stawarczyk
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Biblioteka farmaceuty
podstawą dopuszczenia do lecznictwa produktów
generycznych. Wiadomości z tej dziedziny pozwalają także na dobór odpowiedniej formy terapeutycznej czy najwłaściwszej drogi aplikacji. Biofarmacja jest także „furtką do przyszłości”, gdyż swoim
kręgiem zainteresowań obejmuje farmakogenetykę
i osobnicze uwarunkowania dostępności biologicznej i skuteczności leków, co jest preludium do tzw.
terapii personalizowanej.
Publikacja tematycznie obejmuje przede
wszystkim omówienie elementów farmakokinetyki, właściwości fizykochemicznych substancji leczniczych o znaczeniu biofarmaceutycznym, przechodzenie leków do krwi przez błony komórkowe
i bariery wewnątrzustrojowe, charakterystykę dróg
podania oraz badania dostępności i biorównoważności leków. Z pełnym spisem treści i darmowym
fragmentem książki można zapoznać się na stronie
internetowej wydawcy (https://edraurban.pl).

Biofarmacja – w znaczeniu przedstawianym
w recenzowanym podręczniku – to dyscyplina nauk
farmaceutycznych badająca wpływ właściwości fizykochemicznych na efekty biologiczne zastosowanej formy leku. Obecnie biofarmacja jest odrębnym
przedmiotem nauczania w programie studiów farmaceutycznych. Przez szereg lat jej elementy były
jednak tylko wplatane w kursy technologii postaci
leku, farmakologii, farmakokinetyki, fizjologii czy
chemii leków. Dlatego dobrze się stało, że opracowany został nowoczesny i kompleksowy podręcznik
z tej dziedziny.
Biofarmacja ma olbrzymie znaczenie dla optymalizacji farmakoterapii i jako dziedzina wiedzy
ogniskuje się na etapie uwalniania i wchłaniania
substancji leczniczej. Biofarmacja zatem będzie
skupiać się na właściwościach samej cząsteczki (rozpuszczalność / lipofilność, ładunek i wielkość) oraz
cechach barier biologicznych, jakie ta cząsteczka
ma do pokonania.
Wiedza biofarmaceutyczna leży w kompetencjach farmaceuty i przekłada się na jego codzienną
pracę. Badania dostępności biologicznej są przecież
28

Warto zwrócić uwagę, że książka jest pięknie wydana, na wysokiej jakości papierze, szyta
i w twardej oprawie, co sprawia, że z przyjemnością
bierze się ją do ręki. Szatę graficzną uzupełniają wykresy i rysunki, które należy pochwalić za prostotę
i czytelność.
Trzeba także zaznaczyć, że recenzowana
książka znalazła się na aktualnej liście lektur do
egzaminu specjalizacyjnego z farmacji aptecznej
(www.cem.edu.pl, aktualizacja 08.12.2016), zatem
wydaje się, że może być wiodącą pozycją do modułu „Biofarmaceutyczna ocena jakości postaci leku”.
Pytania z tej dziedziny systematycznie pojawiają się
na egzaminie państwowym. Przykładowe zadania
testowe dotyczyły na przykład zależności wchłaniania aplikowanej dawki leku od wielkości cząstek
i miejsca depozycji aerozolu leczniczego, układów
żelujące in situ po aplikacji do oka czy systemu klasyfikacji biofarmaceutycznej. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska

„Biofarmacja”, wydanie I, redakcja:
Magłgorzata Sznitowska, Roman Kaliszan
340 stron, 2013 rok; oprawa twarda
Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner
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W mroźną
noc
styczniową
1863…
Wrześniowe święto Kosmy i Damiana i październikowe obchody Dnia Aptekarza, uroczystości
rocznicowe samorządu aptekarskiego, listopadowe
konkursy nalewek w Krakowie i Katowicach, słynny,
styczniowy krakowski Noworoczny Koncert Aptekarzy… Szereg imprez sportowych: Puchar Polski
Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim w grudniu, Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie
MTB i Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy we
wrześniu, Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Raftingu w maju, Mistrzostwa Polski Okręgowych Izb
Aptekarskich w Piłce Nożnej Halowej w kwietniu…
Do tego cykliczne imprezy o charakterze lokalnym.
Dzięki wysiłkom i zaangażowaniu samorządu aptekarskiego środowisko nasze „aptekarski kalendarz”
wypełniony ma po brzegi wydarzeniami zarówno
sportowymi, jak i kulturalnymi, nawiązującymi do
tradycji zawodowej, jak i bardzo w swej wymowie
współczesnymi.
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

A jak wyglądał aptekarski
kalendarz kilkadziesiąt lat temu,
w okresie dwudziestolecia międzywojennego? Czym żyli nasi
poprzednicy w czasie, gdy kształtowały się podstawy nowoczesnego polskiego aptekarstwa oraz
krystalizowała myśl o samorządzie i o roli farmaceuty w opiece zdrowotnej państwa? Jakie
wydarzenia towarzyszyły aptekarzom w latach dwudziestych
i trzydziestych przez cały rok? Co
inspirowało nasze środowisko do
organizowania uroczystości? Czy
integracja środowiska była równie
wysoka, jak ma to miejsce obecnie? W bieżącym roku, w cyklu
„Aptekarski kalendarz” przybliżać
będziemy Czytelnikom „Aptekarza Polskiego” wydarzenia sprzed
osiemdziesięciu i dziewięćdziesięciu lat, które w stały, cykliczny sposób towarzyszyły naszym
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poprzednikom, a swój wyraz
znajdowały na łamach czasopism
zawodowych: „Kroniki Farmaceutycznej”, „Wiadomości Farmaceutycznych”, „Farmacji Współczesnej” i „Czasopisma Towarzystwa
Aptekarskiego”.
W poprzednim, grudniowym numerze „Aptekarza Polskiego” omówiliśmy szczegółowo
obfitujący w wydarzenia i imprezy okres grudnia i stycznia. Jak
Czytelnicy pamiętają, był to czas
spotkań opłatkowych i choinkowych, czas zabaw sylwestrowych
i karnawałowych, przeciągających
się aż do lutego… W styczniu jednak, w „aptekarskim kalendarzu”,
pojawiały się równolegle tony
znacznie poważniejsze, skłaniające pomimo karnawałowego nastroju do refleksji i zadumy… Nie
tylko nad historią naszego zawodu, ale i znacznie szerszej – nad
historią państwa, historią Rzeczpospolitej.
Nie ma chyba pośród narodowych zrywów trudniejszego
w ocenie, niż Powstanie Styczniowe. Współcześni historycy
bardzo często kwestionują jego
celowość, wskazują na tragiczne
konsekwencje, przede wszystkim
zaś na utratę kilkudziesięciu tysięcy najbardziej wartościowych
przedstawicieli nauki, kultury czy
sztuki, którzy zginęli, bądź musieli udać się na emigrację, zasilając
żywotne siły innych krajów i narodów. W okresie dwudziestolecia
międzywojennego żaden historyk
ani polityk, tego typu informacji
nie śmiałby publicznie głosić. Powstanie Styczniowe uważane było
wówczas nie tylko za wydarzenie,
dzięki któremu Polska odzyskała
niepodległość, ale także za moment przełomowy w dziejach
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narodu, moment, dzięki któremu ukształtowała się tożsamość
i dojrzała myśl o państwowości,
do której dążono wytrwale przez
kolejnych pięćdziesiąt lat. Taki
sposób postrzegania Powstania
Styczniowego usankcjonowały
przede wszystkim poglądy Józefa
Piłsudskiego, wyrazem ich był zaś
prawdziwy kult, którym otoczono
wszystkich weteranów wydarzeń
z lat 1863-1864. Sędziwi mężczyźni w charakterystycznych mundurach, byli nieodłącznym elementem uroczystości państwowych,
stanowiąc gości honorowych,
a – jak było to w przypadku prapradziadka autora niniejszego
artykułu, powstańca Wiktora
Przybylskiego – maszerujące kolumny wojska często nadrabiały
wiele kilometrów, by pod oknami
gdzie weteran mieszkał, oddać
hołd i uzyskać jego żołnierskie
pozdrowienie!
O aptekarzach – powstańcach styczniowych, nasze środowisko przypomniało sobie na początku lat trzydziestych, kiedy to
na łamach „Wiadomości Farmaceutycznych”, ukazał się siedmioczęściowy cykl artykułów „Farmaceuci w Powstaniu Styczniowym”,
autorstwa Wacława Sokolewicza,
podpułkownika-aptekarza, ówczesnego naczelnika Wydziału
Farmaceutycznego w Departamencie Służby Zdrowia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
W artykule tym wymieniony został liczący blisko sto nazwisk poczet nazwisk dobrze zasłużonych
Ojczyźnie przedstawicieli naszego
zawodu, należących do garstki
bohaterów, którzy w mroźną noc
styczniową 1863 r. stanęli do walki
o niepodległość Ojczyzny z potężnym, a tak znienawidzonym wrogiem – caratem moskiewskim. Au-

tor we wstępie do cyklu wyłożył
całe ówczesne pojmowanie Powstania Styczniowego: powstanie
styczniowe zgromadziło pod sztandarami walki o wolność Ojczyzny
ludzi różnych warstw społecznych
i różnych zawodów, którzy opuszczając swe stanowiska, swe warsztaty pracy, niejednokrotnie od
szeregu lat z wysiłkiem zdobyte.
Jak podkreślił Sokolewicz, czyn
ten odbił się w duszy narodu krwawym stygmatem męczeństwa, które w dziejowym splocie zdarzeń
późniejszych zrodziło niepodległość. (…) Legjony z 1914 roku –
oto spadkobiercy czynu orężnego
szarej braci z 1863 roku. Wielki ich
Twórca i Wódz Komendant Józef
Piłsudski uwieńczył zwycięstwem
rozpoczęte przez dziadów i ojców
naszych dzieło walki o niepodległość.
Od momentu opublikowania cyklu „Farmaceuci w Powstaniu Styczniowym” – kilkukrotnie
jeszcze przedrukowywanego i powtarzanego w wycinkach – temat
zaangażowania aptekarzy w ten
zryw niepodległościowy zaczął regularnie pojawiać się w styczniowych i lutowych numerach wszystkich czasopism zawodowych, ukazujących się w latach trzydziestych
XX wieku. W okolicznościowych
artykułach zwracano uwagę na
tragiczny wybór, z jakim zmierzyć
się musieli aptekarze, wybór pomiędzy zawodowym powołaniem
do niesienia pomocy i ratowania
zdrowia, a koniecznością walki
z bronią w ręku. Jak podkreślano w „Kronice Farmaceutycznej”
z 1938 roku, nieliczne tylko jednostki z zawodu farmaceutycznego,
służąc w szeregach, mogły poświęcić się pracy zawodowej, zajmując
się zaopatrywaniem w materiały sanitarne i leki, większość zaś
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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Ilustracja 1. Weteran Powstania Styczniowego, Czcigodny Kolega magister
podporucznik Walenty Milczarski. Fotografia przedstawia przedstawicieli
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy zaprosili kol. Milczarskiego na XIX Zjazd Delegatów
(„Kronika Farmaceutyczna” 1938, nr 7-8, s. 101).

farmaceutów, zaciągając się do
szeregów powstania, nie myślało
o dotychczasowym zawodzie, lecz
z bronią w reku walczyło z innymi,
uważając, że ten rodzaj służby dla
ojczyzny jest w takich warunkach
nie mniej, a może nawet bardziej
potrzebny, niż wykonywanie pracy
zawodowej.
Tradycyjnie, w styczniu, lutym i marcu, w siedzibach organizacji zawodowych organizowano
wieczory ku czci aptekarzy uczestników Powstania Styczniowego,
w czasie których głoszone były
okolicznościowe odczyty, recytacje, pieśni oraz deklamacje. Ukazywały się także kolejne artykuły,
poświęcone udziałowi aptekarzy
w Powstaniu Styczniowym, w których autorzy, powołując się na
rezultaty kwerend archiwalnych
i wywiadów terenowych, prowadzonych na terenie całej Polski,
odkrywali nieznane Wacławowi
Sokolewiczowi nazwiska.
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Ulubieńcem czasopism aptekarskich był magister Walenty Milczarski, urodzony w roku
1847, żołnierz oddziałów Langiewicza, Grylińskiego, Czachowskiego i Ziembowicza, ranny w wal-

ce, w roku 1931 czynny jeszcze
zawodowo jako zarządca apteki
w Choceniu. Dnia 20 marca 1938
roku, decyzją Zjazdu Delegatów
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej Milczarski został
członkiem honorowym Związku.
Moment nadania członkowstwa
honorowego, okraszony był burzą długo niemilknących oklasków,
sam zaś weteran obdarowany
został przez dzieci farmaceutów-pracowników wiązanką purpurowych kwiatów, jako wyraz hołdu
i gorącej wdzięczności za walkę
o wolną Polskę. W tym samym
roku, jak donosiło lutowe „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”, podczas niezwykle uroczyście
obchodzonego 75-lecia Powstania
Styczniowego, p. W. Milczarski został odznaczony przez Naczelnego
Wodza oficerskim orderem Polonia Restituta.
Na ręce magistra Milczarskiego organizacje zawodowe
przesyłały także życzenia i listy

Ilustracja 2. Weteran Walenty Milczarski przy stole prezydialnym XIX
Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników
w Rzeczypospolitej Polskiej (siedzi po lewej od portretu prezydenta
Mościskiego, przy prawym ramieniu profesora Bronisława Koskowskiego),
(„Kronika Farmaceutyczna” 1938, nr 7-8, s. 94).
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gratulacyjne z okazji kolejnych
rocznic Powstania Styczniowego.
O wielkiej żywotności weterana
niech świadczy fakt, że w styczniu roku 1939, a zatem w wieku
92 lat, Milczarski osobiście przybył
do siedziby redakcji „Kroniki Farmaceutycznej”, by podziękować za
przesłane Mu życzenia świąteczne
i noworoczne i ze swej strony życzyć Związkowi dalszego rozwoju
i zrealizowania postulatów pracowniczych, a koleżankom i kolegom wszelkiej pomyślności w Nowym Roku.
„Wiadomości Farmaceutyczne” przypominały o aptekarzach, uczestnikach Powstania
Styczniowego, którzy zaczęli wyrabiać broń chemiczną, stosowaną – ze zmiennym szczęściem
– w walce z Moskalami, szczególnie zaś płyn samozapalny, zwany
wówczas „płynem gorejącym”,
i gazy trujące. Anonimowy autor
artykułu w „75. rocznicę bohaterskiej akcji farmaceutów” przypomniał postać Antoniego Schmidta, prowizora apteki Karpińskiego,
który w organizacji powstańczej
był głównym zarządzającym zakładami chemicznymi Rządu Narodowego i przyboczną apteką.
Produkowano w niej, w celach bojowych, wspomniany płyn samozapalny, będący roztworem fosforu
w dwusiarczku węgla, po wylaniu
na powietrze łączącym się z tlenem i wybuchającym, wytwarzającym wielką ilość dymu. Postaci
aptekarzy-konspiratorów, którzy skądinąd za swą działalność
odpowiedzieli wyrokami śmierci
zamienionymi tuż przed wykonaniem egzekucji na wieloletnie
zesłanie na Syberię, „Wiadomości
Farmaceutyczne” określiły mianem pionierów broni chemicznej
i połączyły ze współczesną rolą
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aptek w zakresie obrony przeciwlotniczo-gazowej. [1]
Czasopisma aptekarskie
najsilniej koncentrowały się na tematyce Powstania Styczniowego
w jego okrągłe rocznice: siedemdziesiątą oraz siedemdziesiątą
piątą, tzn. w roku 1933 i 1938.

Ilustracja 3. Strona tytułowa „Kroniki
Farmaceutycznej” 1933, nr 3.

O Powstaniu Styczniowym
przypominała już tytułowa strona „Kroniki Farmaceutycznej” z 1
lutego 1933 roku (ilustracja 3),
zamieszczając podobizny żyjących
czcigodnych naszych weteranów-aptekarzy: członka Z.Z.F.P. kol.
Mr-a Walentego Milczarskiego,
oraz M-ra Zygmunta Sas-Saskiego. Redakcja „Kroniki…” z dumą
podkreślała, że wśród żywych pomników bohaterstwa, tych relikwij
narodowych, są również nasi staruszkowie Koledzy. W podniosłych
słowach redakcja czasopisma relacjonowała uroczystości rocznicowe: po siedemdziesięciu latach
stanęły przed naszemi oczami cienie tysięcy bezimiennych, szarych
orłów, co się porwały do czynu – do
walki na życie i śmierć, w obronie

umęczonej Ojczyzny… Nie zabrakło także emocjonalnych tonów:
w wyobraźni naszej przesuwają się
wizje rozpaczliwych i bohaterskich
poświęceń, tych, co krwią ofiarną
zrosili ziemię naszą, a kości których znaczyły dalekie drogi, aż hen
do groźnego Sybiru. Z ich trudu
i cierpień, z ich nieśmiertelnej idei
– niewzruszonej wiary w dziejową
misję narodu, powstała Wielka
Zjednoczona i Niepodległa Polska.
Kulminacją „aptekarskich”
obchodów siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego były uroczystości w dniu 5
marca 1933 roku. W siedzibie
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników w Rzeczypospolitej Polskiej odbył się
wówczas „Wieczór ku czci aptekarzy – uczestników walk 1863
r.”. Uroczystość ta zgromadziła
nie tylko weteranów 63 roku, ale
i najważniejsze persony, związane
z polskim aptekarstwem. Obecni
byli m.in. naczelnik Sokolewicz,
znany doskonale czytelnikom
„Aptekarza Polskiego” profesor
Bronisław Koskowski, przedstawiciele władz państwowych i zawodowych, przedstawiciele władz
miasta stołecznego Warszawy, inspektorzy farmaceutyczni, przedstawiciele przemysłu chemiczno-farmaceutycznego oraz młodzieży farmaceutycznej. Uroczystość
otworzyło przemówienie prezesa
Związku Zawodowego, magistra
Edmunda Szyszko, który o uczestnikach Powstania powiedział m.in.
ginąc za Polskę na polu chwały, na
szubienicach, w ciemnych i wilgotnych lochach więziennych lub na
dalekim, groźnym Sybirze, wierzyli
oni niezłomnie, iż ziemia polska,
obficie zroszoną krwią ich ofiarną, bujne kiedyś musi wydać plony. I nie zawiedli się! – podkreślił
magister Szyszko, mówiąc dalej:
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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choć wróg pokonał ciało, to jednak
nie złamał ducha. Ginęli, jak wolne orły giną… Z ich bohaterstwa
i nieśmiertelnej idei w ciągu kilkudziesięciu lat czerpały późniejsze
pokolenia swą moc duchową, wierząc, że tylko czynem orężnym uda
się zrzucić hańbiące jarzmo. Ponadto chór związkowy odśpiewał
hymn narodowy i „Warszawiankę”,
wywołując w oczach wielu uczestników tego momentu (…) łzy wzruszenia, a aptekarze-członkowie
Związku, obdarzeni piękną dykcją,
odczytywali wiersze autorstwa –
oczywiście! – aptekarzy, dedykowane powstańcom. Uroczystość
uświetnił także odczyt Wacława
Sokolewicza, który wzbudził prawdziwe zainteresowanie obecnych,
a przede wszystkim czcigodnych
staruszków, przed wyobraźnią
których przesunęły się znów wizje
bohaterskich walk, w których osobiście brali udział. Redakcja „Kroniki Farmaceutycznej”, relacjonując wydarzenie, zwracała uwagę,
że widać było, jak pilnie słuchając

o bitwach, w których brali udział,
to rozjaśniały się, to chmurzyły ich
szlachetne oblicza… przeżywali
jeszcze raz w tych chwilach dawno minione czasy, pełne nadziei…
i srogich zawodów…
W roku siedemdziesiątej rocznicy wybuchu Powstania
Styczniowego Walenty Milczarski
ogłosił w „Kronice Farmaceutycznej” obszerną relację z wyprawy pięciu weteranów Powstania
Styczniowego do Hradec Králové,
czeskiej Pragi i Kutnej Hory (fotografia 4). Do Czechosłowacji
weterani udali się na zaproszenie Komitetu obchodu 70-letniej
rocznicy powstania Styczniowego
w Hradcu Kralowym, a w czasie swej podróży, niezależnie
od miejsca postoju, czy pobytu,
byli entuzjastycznie wiwatowani
przez kilkunastotysięczne tłumy,
zarówno Polaków, jak i Czechów,
zarówno przez dziatwę szkolną,
jak i władze miast, czy miasteczek, fetowani przez najwyższych
dygnitarzy wojskowych i cywil-

nych, przy obowiązkowej asyście
kompanii honorowej, dźwiękach
orkiestr i pokłonach sztandarów…
Także strona tytułowa lutowego numeru „Kroniki Farmaceutycznej” z roku 1938 w całości poświęcona była Powstaniu
Styczniowemu (ilustracja 5). Redakcja w patetycznym tonie relacjonowała obchody rocznicy
wybuchu Powstania: cały Naród

Ilustracja 5. Strona tytułowa „Kroniki
Farmaceutycznej” 1938, nr 3.

Ilustracja 4. Weterani polscy w otoczeniu oficerów czechosłowackich.
Pierwszy od lewej siedzi aptekarz, Walenty Milczarski. „Kronika
Farmaceutyczna” 1933, nr 21, s. 321.
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polski z najwyższymi dostojnikami państwowymi na czele złożył
głęboki hołd tym wszystkim Bohaterom 1863 roku, którzy w walce
o wyzwolenie Ojczyzny życie swe
na ofiarny złożyli stos, tym których
kości rozrzucone na bezkresnych
obszarach Sybiru znaczyły drogę
męczeństwa polskiego, wreszcie
tym Czcigodnym i Najstarszym
Żołnierzom Niepodległości, którym Opatrzność pozwoliła doczekać zjednoczonej i wolnej Polski.
Nie zabrakło pośród nich oczywiście magistra Milczarskiego,
któremu redakcja dziękowała za
►
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je. Sędziwy weteran określony
został mianem cząstki żywych
relikwii narodowych, czytelnikom
zaś przypomniano, że czcigodny
Kolega Mr Walenty Milczarski jest
w stałym kontakcie ze Związkiem,
jako jego członek.
Na koniec niniejszego opracowania podkreślmy, że wielu pośród uczestników opisanych powyżej uroczystości, z Wacławem
Sokolewiczem na czele, już wkrótce, w czasie II wojny światowej,
konsekwentnie złożyło ofiarę ze
swego życia, podobnie, jak boha-

terowie Powstania Styczniowego.
Heroiczne postawy powstańców
z 1863 roku, których aprobatę
i uwielbienie wyrażano przez cały
okres dwudziestolecia międzywojennego, stały się drogowskazem
dla kolejnego pokolenia, które za
wierność ideałom utożsamianym
z sędziwymi weteranami, płaciło
cenę masowych egzekucji i komór
gazowych obozów koncentracyjnych. Odwieczne pozostanie pytanie, czy było warto, niezmiennym
będzie natomiast fakt, że taka
właśnie była tradycja polskich
poświęceń, z którą dyskutowali,

ale też i swoim życiem akceptowali nasi dziadowie i pradziadowie. I z pewnością, niezależnie od
współczesnych ocen, należy im
się wyraz wdzięczności, wpisany
w nasz współczesny, aptekarski
kalendarz… ■
dr n. farm. Maciej Bilek
piśmiennictwo u autora

1.

Więcej na ten temat w marcowym
numerze „Aptekarza Polskiego”
z 2015 roku, w artykule zatytułowanym „Apteka – placówką zdrowia
publicznego”.

►
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Samorządowy
Peryskop
Początek roku pod znakiem szkoleń
Pierwsze miesiące roku przynoszą intensyfikacją spotkań edukacyjnych. Wiele z nich już się odbyło w miesiącu styczniu. Warto zaglądać na strony
internetowe macierzystych izb, aby nie przegapić
możliwości uczestniczenia w spotkaniu, zdobycia
wiedzy i punktów.
Wiele ze szkoleń zaplanowano na najbliższe
tygodnie. Okręgowa Izba Aptekarska w Białymstoku oraz Lubelski Uniwersytet Medyczny zapraszają na konferencję, która odbędzie się 09 lutego 2017
roku w godz. 17.00 – 19.15 w Centrum Astoria, ul.
Sienkiewicza 4 w Białymstoku. Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi zapowiada zorganizowanie w pierwszym kwartale 2017 roku cyklu szkoleń z zakresu
pierwszej pomocy medycznej (do zdobycia 4 punkty). Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie informuje natomiast o dwóch spotkaniach edukacyjnych:
„Nauka jako antidotum na zagrożenia dla pacjenta
i dla leczniczego produktu roślinnego” – 31 stycznia
2017 roku w Hotelu Andel’s by Vienna House Cracow przy ul. Pawiej 3 w Krakowie oraz „Komunikacja i informacja o leku w pracy aptekarza – wybrane
Aptekarz Polski,
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aspekty teoretyczne i praktyczne” – 19 lutego 2016
w Hotelu Park Inn w Krakowie, przy ul. Monte Cassino 2.
Napięte kalendarium spotkań
Początek roku to także wzmożone natężenie
cyklicznych, ale również zupełnie nowych inicjatyw
mających na celu integrację środowiska aptekarskiego. Na przykład Śląskie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego organizuje bal, który
odbędzie się 25.02.2017 roku.
Z kolei Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska przypomina „o wyjeździe do miejscowości
Zawoja na stok Mosorny Groń w dniu 12.02.2017. Na
szczycie czeka na nas mały bar, natomiast pod stokiem chata góralska, gdzie serwowane są tradycyjne
góralskie dania. Mamy nadzieję, że ten całodzienny
wyjazd pozwoli jeszcze bardziej zintegrować nasze
środowisko farmaceutyczne.” Ta sama izba zachęca
także do udziału w „imprezie zorganizowanej przez
Klub Młodych Farmaceutów działający przy Częstochowskiej Izbie Aptekarskiej. Zapraszamy na wypra►
wę do Toskanii od 28 kwietnia do 4 maja 2017”.
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Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska natomiast, wpisem Roberta Gocała zaprasza i zachęca
„wszystkich do rozpoczęcia wspólnych spotkań integracyjnych połączonych z aktywnością fizyczną i dobrą zabawą. Chętnych proszę o zgłaszanie propozycji takich spotkań oraz ciekawych miejsc, zwłaszcza
z terenu województwa świętokrzyskiego. Narty, biegi,
wędrówki piesze po górach, rowery, rodzinne pikniki
– każdy pomysł na spędzenie wspólnego czasu, także z naszymi rodzinami, będzie okazją do poznania
się i porozmawiania na róże tematy. Pierwsza taka
inicjatywa to spotkanie, które odbyło się w klubie
Sport Factory w Kielcach na oś. Barwinek – grupą 12
osób wzięliśmy udział w zajęciach Spin Bike.” Krótki
filmik z tego spotkania można zobaczyć na profilu
Facebook’owym Izby.
Zachodniopomorska Okręgowa Izba Aptekarska także ma zaplanowany wieczór, tym razem
teatralny. ZOIA „serdecznie zaprasza na spektakl
pt ”Ożenek”. Przedstawienie odbędzie się 11 lutego
2016 roku (sobota) o godzinie 19:00 na deskach Teatru Współczesnego w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 3. Bilety w okazyjnej cenie 25 złotych od osoby
są dostępne w siedzibie Izby. Zapraszamy nie tylko
członków naszej Izby, ale także pracowników aptek
oraz ich rodziny. Emerytowani magistrowie niepracujący otrzymują dla siebie bilety bezpłatnie”.
Interesujące wydarzenie proponuje Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie, która „zaprasza na
I Wieczór Filmowy z Aptekarzem w tle 15.02.2017
o godzinie 18.00, w olsztyńskim kinie Awangarda”.
Izby zapewniają pomoc prawną
Coraz więcej izb – w tym Zachodniopomorska
Okręgowa Izba Aptekarska w Szczecinie – wprowadza dla swoich członków usługę w postaci porad
prawnych z prawa farmaceutycznego, prawa pracy
oraz prawa cywilnego w zakresie spraw związanych
z funkcjonowaniem apteki. Warunkiem możliwości skorzystania z „dyżuru prawnego” w określone
dni jest brak zaległości w opłacaniu składek. Z kolei decyzją Prezydium Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie, Członkowie OIA w Warszawie (również nieposiadający większych zaległości
składkowych) zostali objęci 24 godzinną Opieką
Prawną. Warto zwrócić przy tym uwagę, że biuro
OIA w Warszawie, idąc z duchem czasu wprowadziło wygodną możliwość regulowania składki – przy
użyciu karty płatniczej (terminal płatniczy). Nato-
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miast Dolnośląska Izba Aptekarska informuje, iż
uruchomiony został już po raz drugi program indywidualnych bezpłatnych spotkań dla właścicieli
aptek – członków Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej.
Program rusza w związku z planowanymi zmianami w prawie farmaceutycznym. Podczas spotkań
uczestnicy będą mogli „zapytać ekspertów o wpływ
planowanych zmian na (ich) obecną sytuację prawną
i ciągłość prowadzenia apteki, możliwe rozwiązania
i praktyczny wymiar planowanych zmian”.
Przegląd prasy
http://www.olsztyn.oia.org.pl
Olsztyńska Izba udostępnia nowy numer swojego wydawnictwa. W Biuletynie informacyjnym nr
3/103 mgr farm. Katarzyna Martyniuk przygotowała artykuł poświęcony stosowaniu dopingu: „Ludzie
znajdujący się pod wielką presją dążenia do doskonałości, bicia rekordów, przekraczania granic możliwości, starają się osiągnąć wymarzony cel wbrew
naturze, fizjologii i upływającemu czasowi”, a mgr
farm. Elżbieta Bańkowska – diecie osób aktywnych
fizycznie: „Przemieszczając się po ulicach miast jak
i po jego obrzeżach coraz częściej niż w ostatnich
latach możemy spotkać rowerzystów, biegaczy oraz
osoby uprawiające nordic walking. Zwiększa się ilość
obiektów sportowych typu siłownie czy kluby fitness.
Wzrosło również zainteresowanie dietami, które pozwolą przyspieszyć proces uzyskania smukłej sylwetki, wzrostu masy mięśniowej czy zwiększenia wydolności organizmu”.
http://www.bydgoszcz.oia.org.pl
Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała Biuletyn Informacyjny nr 140
(6/2016). W numerze między innymi reminescencje
centralnych obchodów Jubileuszu 25-lecia Odrodzonego Samorządu Aptekarskiego, w tym relacja,
fotografie oraz wiersz autorstwa Ludwika Jerzego
Kerna „Bezbolesna przyszłość”, który zadedykował
farmaceutom prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, dr
Maciej Hamankiewicz, a którego deklamacja sprawiła zebranym wiele radości. W wydaniu można także zapoznać się z artykułem „Czystość i brud. Higiena w XIX w. Wokół przełomu bakteriologicznego”
autorstwa Wojciecha Ślusarczyka, a także z tekstem
„Wydech – na zdrowie” napisanym przez dr Marka
Aptekarz Polski,
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Jurgowiaka. We wstępie do tego opracowania możemy przeczytać: „To, że oddech chorego może dostarczyć wiedzy o jego stanie zdrowia, wiedziano już
w starożytności. Obecnie pojawiły się możliwości dokładnych analiz chemicznych wydychanego powietrza, a wraz z nimi nadzieje na bezinwazyjne diagnozowanie szeregu chorób – co ważne, we wczesnych
stadiach ich rozwoju.” Pod winietą „Po pracy” – cykl
„Z daleka”, który przybliża sylwetki farmaceutów,
którzy trafili do kujawsko-pomorskich aptek z innych
regionów Polski, innych krajów, a nawet kontynentów. W bieżącym numerze Biuletynu przedstawiono
pochodzącego z Indii mgr farm. Manoja Dixita, od 10
lat obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
http://www.oia.koszalin.pl/
Zachęcamy do przejrzenia biuletynu Farmacja
Pomorza Środkowego nr 238. Na ponad 80-ciu kolorowych stronach z pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie. Mnie zainteresował artykuł „Miary objętości” autorstwa Barbary Zabel. Do jego lektury
zachęca wprowadzenie: „W całej Europie, w epoce
przedmetrycznej (a i długo później) materiały sypkie i płyny mierzone były miarami objętości, które
podzielić można na nasypne i nalewne. Różnorodność jednostek tych miar była tak ogromna, że w ich
rodzajach, podziałach i wzajemnych powiązaniach
orientowali się kupcy branżowi i komisje działające przy ratuszach większych miast, gdzie przecho

wywane były wzorce miar. Dodatkową trudność
sprawiał fakt, że nazwa narzędzia pomiarowego
była taka sama jak i jednostki mierniczej. Pamiętając
o tym, że większe ośrodki handlowe miały swoje miary i do nazwy korzec, kwarta, miarka należało dodać
bliższe określenie nazwę miasta według systemu którego się mierzy.”
Prośba o wsparcie
Okręgowe izby aptekarskie publikują informację, która może zainteresować osoby, które jeszcze
nie zdecydowały, na jaki cel przeznaczą swój odpis
podatkowy. Mgr farm. Grzegorz Borowiec zwraca się
z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego
na Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego –
subkonto Grzegorz Borowiec. Pan magister ma 38
lat, jest absolwentem Wydziału Farmaceutycznego
Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie. Ze schorzeniem neurologicznym
walczy od 12 lat. Szczegółowa dokumentacja mgr
farmacji Grzegorza Borowca znajduje się do wglądu
w siedzibie Lubelskiej Okręgowej Izba Aptekarskiej
w Lublinie. Pomocy można udzielić poprzez wpłaty
1 % podatku dochodowego na (OOP):
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
o numerze KRS 0000083356.
W informacjach uzupełniających należy wpisać
Mam szansę: Grzegorz Borowiec. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Przegląd prac
magisterskich
z zakresu
Historii farmacji.
XI Edycja 2016
W sali konferencyjnej siedziby Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w Warszawie przy ulicy
Długiej 16, odbyła się w dniu 9
grudnia 2016 roku XI edycja przeglądu prac magisterskich z zakresu historii farmacji. Przegląd
odbył się z inicjatywy dr n. farm.
Jana Majewskiego, Honorowego
Przewodniczącego Zespołu Sekcji Historii Farmacji PTFarm, przy
współudziale prof. dr hab. Haliny
Lichockiej – kierownika Zakładu
Historii Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Techniki Instytutu Historii
Nauki Polskiej Akademii Nauk.
Instytut od początku obejmuje
patronatem naukowym coroczne przeglądy. To spotkanie prowadziła prof. PAN dr hab. Anna
Trojanowska. W tym Przeglądzie
Prac Magisterskich z Zakresu Historii Farmacji brały udział autorki
z Polski i Litwy. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem
wysłuchali prezentacji tych prac.
Jako pierwsza swoją pracę ma38

gisterską pt. „Analiza etnofarmaceutyczna naturalnych substancji
leczniczych używanych w okolicach Puńska i Sejn” przedstawiła
Rima Vaznelyté z Kowna (promotor: dr Tauras Mekas). Zaznaczyć
należy, że autorka przedstawiała
swoją pracę piękną polszczyzną,
co zostało zauważone nie tylko
przez członków Jury, ale również przez uczestników spotkania
i nagrodzone wielkim aplauzem.
Tematem następnej pracy była
„Historia litu jako środka normotymicznego stosowanego w chorobie afektywnej dwubiegunowej”, którą przedstawiła Ramona
Musielska z Bydgoszczy (promotor: dr hab. Walentyna Korpalska).
Jako kolejna wystąpiła Beata Bartoszewska z Lublina i przedstawiła
„Aptekarskie dzieje rodziny Bartoszewskich” (promotor: dr n. farm
Andrzej Wróbel). Bardzo ciekawie przygotowane przez autorkę
opracowanie zawierało również
dużo zdjęć i innych dokumentów,
dlatego też w dyskusji wyrażone

zostało życzenie uczestników, aby
opracowanie Beaty Bartoszewskiej ukazało się w postaci odrębnej monografii. Następnie pracę
pt. ”Reklama produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych
dostępnych w aptekach i drogeriach toruńskich na przykładzie
ogłoszeń prasowych z Gazety
Toruńskiej (1867-1921)” przedstawiła Marta Zdrojewska-Nowak
z Poznania (promotor: dr n. hum.
Katarzyna Pękacka-Falkowska).
Autorki prac magisterskich
otrzymały okolicznościowe dyplomy, które wręczyła prof. Halina Lichocka z Instytutu Historii
PAN. Prezes Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego prof. dr
hab. Janusz Pluta nadesłał listy
gratulacyjne, które przekazał dr
Jerzy Szewczyński (dyrektor biura
PTFarm).
Natomiast nagrody książkowe ufundowali sponsorzy: Instytut Historii Nauki PAN, Muzeum
Farmacji Collegium Medicum UJ
w Krakowie, Polska Grupa FarmaAptekarz Polski,
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ceutyczna S.A. wydająca „Albumowe monografie aptek” w Polsce,
Tomasz Magowski i Wydawnictwo
Kontekst z Poznania, wydawnictwo Flos Carmeli z Poznania oraz
dr n. farm. Jan Majewski, a redakcja „Gazety Farmaceutycznej”
ufundowała roczną prenumeratę
na 2017 rok.
Podczas tego spotkania
w Warszawie związanego z Przeglądem Prac Magisterskich z zakresu historii farmacji miała miejsce prezentacja książki „Sympozja
Historii Farmacji z perspektywy
ćwierćwiecza (1971 -2016)” Jana
Majewskiego, honorowego przewodniczącego Zespołu Sekcji Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
„Książka jest cennym udokumentowaniem 60-letniej działalności Sekcji Historii Farmacji
Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, w której przedstawiono
wkład i zaangażowanie wielu farmaceutów i aptekarzy oraz pracowników nauki, w utrwalaniu
odległych faktów historycznych
i dnia dzisiejszego naszego zawodu” – jak napisał prof. dr hab. farm.
Michał H. Umbreit o tej książce.

Aptekarz Polski,
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Książka jest również cennym materiałem, w którym można znaleźć wkład swojego środowiska aptekarskiego zapisany na
kartach historii dla następnych
pokoleń. W latach 1971-2016
zorganizowano XXV Sympozjów
Historii Farmacji. Pierwsze odbyło
się dnia 8-9.10.1971 roku w Katowicach, natomiast ostatnie dwudzieste piąte jubileuszowe dnia
2-5.06.2016 w Krapkowicach.
Olsztyńskie środowisko
aptekarskie było organizatorem
VII Sympozjum Historii Farmacji,
które odbyło się 16-17.05.1998
roku w Gietrzwałdzie. Przewodniczącym Zespołu Sekcji Historii
Farmacji PTFarm-u był (19872004) dr hab. Władysław Szczepański z Olsztyna. Przypomnijmy,
że sprawozdanie szczegółowe
z przebiegu obrad tego Sympozjum zostało również zamieszczone w prasie aptekarskiej wydawanej przez Okręgową Izbę Aptekarską w Olsztynie (Biuletyn Informacyjny nr 4/10 z maja 1998 roku),
w ten sposób informacja była na
bieżąco przekazana do wszystkich
członków Izby Aptekarskiej, a nie
tylko miłośników historii.

Spotkanie w Warszawie
dnia 9.12.2016 roku dotyczące
Przeglądu Prac Magisterskich
z zakresu historii farmacji miało również jeszcze jeden bardzo
miły akcent dla środowiska aptekarskiego. Nie uszło uwadze
dr Jana Majewskiego, że Lidia
Maria Czyż, która jest obecna na
spotkaniu właśnie obroniła pracę
doktorską. Były więc gratulacje,
kwiaty, życzenia. Lidia Maria Czyż
jest farmaceutką, członkiem Podkarpackiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Temat jej pracy doktorskiej to „Służba farmaceutyczna
Podkarpacia w latach 1944-2004
na tle przemian prawnych obrotu
lekami”. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się dnia 8
grudnia 2016 roku na Wydziale
Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie, w Sali
Przyrodniczo-Medycznego Centrum Badań Innowacyjnych. ■
mgr farm. Janina Murawska
Okręgowa Izba Aptekarska
w Olsztynie
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Test wiedzy.

Sprawdź co zapamiętałeś!
1. Hormonem polipeptydowym, wydzielanym jedynie przez tkankę tłuszczową jest:
A. insulina
B. adiponektyna
C. orlistat
D. interleukina-6
2. Aby wprowadzić na rynek suplement diety należy:
A. uzyskać zgodę wojewódzkiego inspektoratu farmaceutycznego
B. uzyskać rejestrację w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
C. powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego
D. złożyć deklarację dotyczącą wskazań w Ministerstwie Zdrowia
3. Tetrabenazyna, to substancja lecznicza działająca na układ:
A. nerwowy
B. oddechowy
C. pokarmowy
D. krążenia
4. Klasyfikacja TNM służy do:
A. określania stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu
B. oznaczenia rodzaju i mocy zastosowanej terapii przeciwnowotworowej
C. pomiaru stanu psychicznego chorego onkologicznego
D. podziału cytostatyków pod kątem ich toksyczności, dawek maksymalnych i życiowych
5. Kwas obetycholowy:
A. jest zarejestrowany do terapii przewlekłej białaczki limfocytowej
B. jest wskazany w leczeniu pierwotnego żółciowego zapalenia dróg żółciowych,
C. jest nowym lekiem stosowanym w zespole nadpobudliwości z deficytem uwagi
D. jest lekiem przeciwwirusowym do stosowania zewnętrznego
6. Receptor farnezoidowy X:
A. występuje w mózgu, jest punktem uchwytu m.in. dla paracetamolu
B. jest obecny na jajnikach, jego pobudzenie jest kluczowe przy dla uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków u kobiet
poddanych technikom wspomaganego rozrodu
C. jest charakterystyczny dla kłębków nerkowych, reaguje na stężenia wapnia w przesączu
D. występuje głównie w wątrobie i jelitach, jest regulatorem syntezy kwasów żółciowych
7. Źródłem magnezu w diecie jest:
A. woda
B. mięso
C. tłuszcz roślinny
D. jajko
8. Gen BRAF jest biomarkerem wykorzystywanym w różnicowaniu subpopulacji pacjentów cierpiących na:
A. raka piersi
B. raka jelita grubego
C. czerniaka skóry
D. niedrobnokomórkowego raka płuca
40

Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

Barometr Eksperta

Odpowiedzi
Pytanie 1.
Prawidłowa odpowiedź: B. Adiponektyna wydzielana jest do krwi przez dojrzałe komórki tłuszczowe. Adiponektyna wpływa na przemianę glukozy i kwasów tłuszczowych w wątrobie i mięśniach, pośrednio zwiększa wrażliwość na
insulinę. Działa także przeciwzapalnie, przeciwmiażdżycowo.
Pytanie 2.
Prawidłowa odpowiedź: C. Suplementy diety należą do środków spożywczych i aby wprowadzić je na rynek należy powiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego. Do zgłoszenia wymagane jest podanie nazwy produktu oraz jego
producenta, postaci w jakiej jest wprowadzany do obrotu, wzoru oznakowania (opakowania, etykiety) w języku polskim,
kwalifikację środka spożywczego, skład jakościowy i ilościowy składników (w tym substancji czynnych) oraz dane adresowe oraz identyfikacyjne podmiotu wprowadzającego produkt do obrotu.
Pytanie 3.
Prawidłowa odpowiedź: A. Tetrabenazyna powoduje spadek poziomu dopaminy w OUN i następową hipokinezę
prowadzącą do zmniejszenia nasilenia pląsawicy Huntingtona.
Pytanie 4.
Prawidłowa odpowiedź: A. TMN - skrót pochodzi od pierwszych liter słów: tumor – guz (pierwotny), nodus – węzeł
(chłonny), metastases – przerzuty (odległe). Zamysł tego systemu jest dziełem francuskiego chirurga Pierre’a Denoix’a.
Klasyfikacja ta służy wyznaczeniu optymalnego sposonu leczenia dla poszczególnych typów i lokalizacji nowotworów.
Pytanie 5.
Prawidłowa odpowiedź: B. Kwas obetycholowy (OCA) jest związkiem pochodnym kwasów żółciowych, silnie aktywującym jądrowy receptor farnezoidu X (FXR). Zmniejsza stężenie biomarkerów zapalenia i stopień włóknienia wątrobowego, a także zmniejsza stężenie cholesterolu.
Pytanie 6.
Prawidłowa odpowiedź: D. Regulacji przez receptor farnezoidowy podlegają geny odpowiedzialne za metabolizm
kwasów żółciowych, ich wydzielanie, transport, absorpcję i detoksykację. Ekspresja genu kodującego ten receptor zachodzi w najwyższym stopniu w wątrobie i jelicie cienkim.
Pytanie 7.
Prawidłowa odpowiedź: A. Źródłem magnezu może być woda, która dostarcza około 10% dobowego zapotrzebowania organizmu na magnez, natomiast jaja i mięso zawierają niewiele magnezu, jeszcze mniej mają go produkty
mleczne, a cukry i tłuszcze nie zawierają wcale tego pierwiastka.
Pytanie 8.
Prawidłowa odpowiedź: C. Mutacje w obrębie genu BRAF stwierdzane są u blisko 50% cierpiących na czerniaka
skóry.
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Grudzień 2016:
Rynek apteczny w roku 2016
zwiększył wartość sprzedaży
o 6,20% względem roku
poprzedniego
Wartość sprzedaży do pacjenta

Rynek apteczny
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)

12’2016

11’2016

zmiana

trend

12’2016

12’2015

zmiana

trend

1 012

944

69

7,30%

1 012

1 041

-29

-2,79%

615

602

13

2,11%

615

601

14

2,32%

Sprzedaż odręczna (OTC)

1 296

1 200

96

8,01%

1 296

1 128

168

14,91%

Całkowita sprzedaż

2 938

2 815

123 4,37%

2 938

2 786

152

5,46%

Leki pełnopłatne (Rx)

Rynek apteczny w grudniu 2016 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 938 mln
PLN. Jest to o 152 mln PLN (+5,46%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do listopada br. wartość sprzedaży zwiększyła się o 123 mln PLN (+4,37%).

Grudzień utrzymał trend trwający od początku roku i był również miesiącem, którego wartość
sprzedaży rynku aptecznego była wyższa względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Wartość sprzedaży za rok 2016 była ponad 1 853 mln
PLN wyższa od analogicznego okresu 2015 roku,
a średniomiesięczny wzrost wyniósł blisko 154 mln
PLN. Rynek apteczny osiągnął w tym okresie wzrost
o 6,20%.
42

Statystyczna apteka
W grudniu 2016 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 197,0 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była wyższa
o 6,5 tys. PLN (+3,41%) od wartości z grudnia 2015 r.
Natomiast względem listopada 2016 nastąpił wzrost
wartości o 19,0 tys. PLN (+10,67%). Statystyczna apteka w roku 2016 osiągnęła wzrost wartości o 3,58%
względem analogicznego okresu ub. r.
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2015

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2015

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2015

►
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Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2015

Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w grudniu 2016 r. wyniosła 17,58 PLN.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece
w porównaniu do grudnia 2015 r. wzrosła o 0,31%,
a wobec poprzedniego miesiąca była niższa o 0,36%.
Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej (+4,81%).
Marża apteczna w grudniu wyniosła 25,26%
i była o 0,16 pp wyższa od marży z analogicznego
okresu ubiegłego roku. Natomiast względem listopada marża zmniejszyła się o 0,01 pp. Średnia marża
w porównaniu do 2015 roku była niższa o 0,40 pp.
Pacjent

Pacjent

W grudniu 2016 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 870 pacjentów. To o 1,57% więcej
niż w analogicznym okresie 2015 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła
o 10,57%. W roku 2016 apteki odwiedziło o 2,20%
więcej pacjentów niż w 2015 roku.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na pacjenta wyniosła w grudniu 50,90 PLN
i była o 1,81% wyższa niż w grudniu 2015 roku (50,00
PLN). Względem listopada (50,86 PLN) wartość ta
wzrosła o 0,09%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w grudniu br. wyniósł 29,48%. Wskaźnik ten
był wyższy o 0,21 pp niż w listopadzie 2016 r. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był o 1,50
pp mniejszy niż w analogicznym miesiącu 2015 roku.
W grudniu pacjenci wydali na leki refundowane
ponad 298 mln PLN, tj. o 22,3 mln PLN więcej niż
miesiąc wcześniej oraz o 24,1 mln PLN mniej niż
w grudniu 2015 r.
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W grudniu pacjenci zapłacili 75,70% z 2 938
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca
udział ten zwiększył się o 0,86 pp, a wartościowo
wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzedniego miesiąca o 238,6 mln PLN. W grudniu pacjenci
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione
w aptekach blisko 2 224 mln PLN. To o 156,9 mln
PLN więcej niż w analogicznym okresie 2015 r. Udział
pacjentów w zapłacie za leki był o 1,50 pp wyższy
od udziału z grudnia 2015 r.
Prognoza

Prognoza

Wartość sprzedaży dla całego rynku aptecznego na koniec 2016 roku wyniosła ponad 31,7
mld PLN i była wyższa o 6,2% względem wyniku
jaki osiągnął rynek w 2015 r. Natomiast wartość refundacji leków na koniec 2016 r. wyniosła prawie 8,1
mld PLN, tj. o 2,5% więcej niż wartość refundacji za
poprzedni rok.
Ilość pacjentów jaka odwiedziła statystyczną
aptekę w roku 2016 to 42 600. To o 2,2% więcej niż
w 2015 r. Średnio w aptece pacjent wydał w 2016
roku podczas jednej transakcji 50,22 PLN (+1,3%),
a za jedno opakowanie zapłacił 17,62 PLN, tj. o 3,1%
więcej niż ubiegłym roku.
Marża apteczna na koniec roku wyniosła
25,44% i będzie o 1,3% niższa od marży za rok
2015. ■

dr Jarosław Frąckowiak
Wicerezes PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
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I PUCHAR POLSKI
FARMACEUTÓW
W NARCIARSTWIE
ALPEJSKIM
– ISTEBNA 2017
28 stycznia 2017 roku odbył się w Istebnej
I Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Organizatorem zawodów była Śląska
Okręgowa Izba Aptekarska oraz HURTAP SA.
Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba
Aptekarska.
Zawody odbywały się na stoku Zagroń.
Zawody miały formułę otwartą. Uczestnikiem
rywalizacji byli nie tylko farmaceuci, ale także
członkowie ich rodzin, w tym liczne grono dzieci oraz przyjaciele farmacji. Łącznie w zawodach
wzięło udział ponad 120 uczestników. Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z zawodów. ■
więcej na: http://www.hurtap.com.pl/
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Wyniki w poszczególnych
kategoriach
(miejsce/nazwisko i imię):

Kategoria: Farmaceutki K2
1
Hechmann Anna
2
Szczepanik Karolina
3
Ficoń-Wejhenig Katarzyna
Kategoria: Farmaceutki K3
1
Tucholska-Owczarczyk Dorota
2
Napióra Alicja
3
Szymańska Monika
Kategoria: Farmaceutki K4
1
Kozak Monika
2
Polakiewicz Bogumiła
3
Rowińska Anna

Kategoria: Farmaceuci M5
1
Suskiewicz Tomasz
2
Brukiewicz Piotr
3
Zając Piotr
Kategoria: Farmaceuci M6
1
Napióra Wiktor
2
Łazarczuk Janusz
Kategoria: Farmaceuci M7
1
Nowaczyński Janusz
Kategoria: Puchar Rodzin
1
Napióra
2
Bereżańscy
3
Owczarczyk

Kategoria: Farmaceutki K5
1
Kamińska Ewa
2
Lelito Małgorzata
3
Włodarczyk Anna
Kategoria: Farmaceutki K6
1
Wiese Zdzisława
2
Tucholska Iwona
Kategoria: Farmaceuci M2
1
Kotek Paweł
Kategoria: Farmaceuci M3
1
Fidelus Bartłomiej
2
Snopkowski Andrzej
3
Majka Tomasz
Kategoria: Farmaceuci M4
1
Janik Sebastian
2
Grzeszkiewicz Przemysław
3
Olczyk Paweł
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Zdjęcia z zawodów wraz z całością wyników dostępne są
na stronie Hurtapu:
http://www.hurtap.pl/aktualnosci/i-puchar-polskifarmaceutow-w-narciarstwie-alpejskim-istebna2017,news,9,315.php
Fotorelacja z dekoracji dostępna również na: https://
goo.gl/photos/QWB8tShwtNhB9moM7
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NOWE REJESTRACJE –

PL – GRUDZIEŃ 2016

W grudniu 2016 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 69 pozwoleń na dopuszczenie produktów
leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 68 pozwoleń dla nowych produktów leczniczych
oraz 1 nowe pozwolenie dla leku już wcześniej zarejestrowanego (Canesten tabl. dopochwowe – Bayer), które zostało pominięte w niniejszym zestawieniu. Pozwolenia
dla nowych produktów leczniczych obejmują 43 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji ATC
(substancja czynna/skład). 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, Globalne Numery
Jednostki Handlowej), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/
biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na
dopuszczenie do obrotu w grudniu 2016 r.” został opublikowany przez Urząd 10 stycznia 2017.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez
dodatku innych substancji oraz jej połączenia
z witaminami B6 i B12; A11DB – Witamina
B1 w połączeniu z witaminą B6 i/lub witaminą
B12
Thiamine+pyridoxine+cyanocobalamin: Bexon
(Vital Pharma) w postaci iniekcyjnej to 2. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do
sprzedaży wprowadzono: od grudnia 2010 doustny
Neurovit (G.L. Pharma) i od maja 2016 iniekcyjny
Neurovit Fast (G.L. Pharma; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Pronerv).
B – Krew i układ krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05D – Płyny do dializy otrzewnowej; B05DB
– Roztwory hipertoniczne
bicaVera (Fresenius Medical Care) zawierający 1,25
mmol/l wapnia i glukozę w 3 stężeniach jest wskazany do stosowania w schyłkowej (niewyrównanej)
przewlekłej niewydolności nerek o różnej etiologii,
leczonej dializą otrzewnową.
Zarejestrowane są także inne tego typu płyny, w różnych wersjach: Balance z glukozą i wapniem (Fresenius Medical Care), Dianeal PD4 (Baxter), Nutrineal PD4 i Nutrineal PD4 Clear-Flex (Baxter) oraz
Physioneal (Baxter).
Skreślono z Rejestru: Dianeal PD1 (Baxter), Gambrosol i Gambrosol Trio (Gambro Lundia), Płyn do
dializy otrzewnowej nr 1 i nr 2 (Polfa Lublin).
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

C – Układ sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01E – Inne preparaty stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca
Ivabradine: Raenom (Gedeon Richter Polska) to
7. zarejestrowana marka iwabradyny. Do sprzedaży w Polsce wprowadzono 3 marki: Procoralan
(Servier), od października 2016 Bixebra (Krka) i od
listopada 2016 Ivabradine Anpharm. Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Corlentor (Servier), Ivabradine
JensonR (Jenson R+) i Ivabradine Zentiva.
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02C – Leki antyadrenergiczne działające
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora
a-adrenergicznego
Doxazosin: Doxazosin Aurovitas to 15. zarejestrowana marka doksazosyny, w tym 12. preparat
o standardowym uwalnianiu. Do sprzedaży wprowadzono 8 marek: Apo-Doxan (Apotex), Cardura
(Pfizer; lek oryginalny), Doxanorm (PharmaSwiss),
Doxar (Teva), Kamiren (Krka), Zoxon (Zentiva), od
sierpnia 2006 Doxonex (Polpharma) i od grudnia
2013 Dozox (+Pharma). Nie pojawiły się jeszcze na
rynku: Doxazosin Aurobindo, Doxazosin Genoptim
(Synoptis) i Doxazosin Polfarmex.
Zarejestrowanych jest 5. preparatów o przedłużonym uwalnianiu i na rynek wprowadzono 5 marek:
Cardura XL (Pfizer; lek oryginalny), Kamiren XL
(Krka), od lipca 2007 Doxagen (Generics), od maja

►
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2008 DoxaLek (Sandoz) i od czerwca 2011 Doxalong (Actavis).
Skreślono z Rejestru: Alfamedin (Dr. Kade), Doxaratio i Doxaratio XL (Ratiopharm), Doxar PR (Teva),
Doxazosin-1A Pharma (wprowadzony na rynek
w grudniu 2008, zarejestrowany wcześniej jako
DoxaHexal), Doxazosin-Ratiopharm PR (lek obecny
na rynku od września 2007), Doxonex SR (Polpharma), Dozone (Ozone), Kamiren (Krka Polska), Prostatic (UCB; lek był obecny na rynku) i Vaxosin
(Norton).
Uwaga: doksazosyna jest klasyfikowana jako lek
obniżający ciśnienie krwi, ale jest także stosowana
we wskazaniu objętym klasą G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego,
podobnie jak alfuzosyna, tamsulozyna i terazosyna.
C03 – Leki moczopędne; C03B – Leki moczopędne niskiego pułapu, z wyłączeniem tiazydów; C03BX – Inne leki moczopędne niskiego
pułapu
Centaurii herbae extractum+Levistici radice
extractum+Rosmarini folio extractum: Canephron N (Bionorica) to aktualnie jedyny zarejestrowany w Polsce lek o tym składzie, będący tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym stosowanym wspomagająco i uzupełniająco w leczeniu
dolegliwości łagodnych chorób zapalnych dolnych
dróg moczowych oraz jako środek zapobiegawczy
i wspomagający leczenie pacjentów z kamicą dróg
moczowych lub tendencją do odkładania się piasku
nerkowego. Jego wskazania opierają się wyłącznie
na długim okresie stosowania.
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AB – Selektywne leki blokujące
receptory b-adrenergiczne
Betaxolol: Betaxomyl (Generics) to 4. zarejestrowany doustny preparat betaksololu. Na rynek
wprowadzono 2 marki: Lokren (Sanofi Aventis) i Betaxolol PMCS (Pro.Med.CS). Nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży Betaxolol Medochemie.
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II
w połączeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny II w połączeniach z lekami moczopędnymi; C09DA01 – Losartan w połączeniach
z lekami moczopędnymi
Losartan+hydrochlorothiazide: Losartan + HCT
Genoptim (Synoptis) w 2 zestawieniach dawek to
12. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 11 marek - preparaty:
Hyzaar i Hyzaar forte (Merck Sharp & Dohme), Lorista H (Krka), od lutego 2008 Lozap HCT (Zentiva;
poprzednia nazwa: Lozap H), od sierpnia 2008 Lori48

sta HD (Krka), od listopada 2009 Presartan H (PharmaSwiss), od lutego 2011 Loreblok HCT (Orion),
od marca 2011 Losacor HCT (Biofarm) i Lorista HL
(Krka), od sierpnia 2011 Sortabax HCT (Ranbaxy),
od czerwca 2012 Losagen Combi (Generics), od listopada 2013 Losartan Hydrochlorotiazyd Krka (preparat zarejestrowany pierwotnie przez firmę HCS
pod nazwą Losartan Hydrochlorotiazyd HCS) oraz
od kwietnia 2014 Losartan HCT Bluefish i Xartan
HCT (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Alchemia pod nazwą Zalarlos comp).
Skreślono z Rejestru: Lakea HCT (Sandoz; lek był
obecny na rynku od maja 2010), Losacomb (Mylan), Losargamma HCT (Wörwag; lek był obecny
na rynku od czerwca 2012), Losartan+HCT Arrow
(Arrow Poland; lek był obecny na rynku od lipca
2010), Losartan HCT Pfizer (lek był obecny na rynku od kwietnia 2013), Losartan HCT Tecnimede,
Losartan Potassium Hydrochlorothiazide Liconsa,
Losartic HCT (Teva), Lostanorm HCT (+Pharma; lek
był obecny na rynku od marca 2012; zarejestrowany wcześniej przez Alet Pharmaceuticals pod nazwą Losartan Potassium HCT Alet), Rasoltan HCT
(Actavis; lek był obecny na rynku od lutego 2013),
Stadazar HCT (Stada; lek był obecny na rynku od
sierpnia 2010; zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Vilbinitan).
D – Leki stosowane w dermatologii
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07C – Kortykosteroidy w połączeniach z antybiotykami; D07CC – Kortykosteroidy silnie działające w połączeniach z antybiotykami
Betamethasone+fusidic acid: Dermisil (Polpharma) to 3. zarejestrowana marka leku o podanym
składzie. Na rynek wprowadzono od września 2015
Fucibet Lipid (Leo). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Fusicutan plus (Sun-Farm).
D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażające;
D08AJ – Czwartorzędowe związki amoniowe;
D08AJ57 – Oktenidyna w połączeniach
Octenidine+phenoxyethanol: Maxiseptic (PharmaSwiss) to 3. zarejestrowana marka preparatów
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono Octenisept (Schülke & Mayr). Nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży Linoseptic (Dr. Wolff) w postaci aerozolu i żelu na skórę.
D08AX – Inne środki antyseptyczne i odkażające
Hydrogen peroxide: Woda utleniona 3% (Galfarm,
Kraków) to kolejna rejestracja preparatu z 3% rozAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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tworem nadtlenku wodoru. Na rynek wprowadzono
płynne preparaty wody utlenionej wytwarzane przez
firmy: Aflofarm, Amara, Avena, Biofaktor, Coel, Farmina, Gemi, Hasco-Lek, Laboratorium Galenowe
Olsztyn, Labpharm‑ATS, Prolab, Synoptis, a także
żel Peroxygel (Gemi).
Spiritus salicylatus: Spirytus salicylowy (Galfarm,
Kraków) to rejestracja kolejnego preparatu tego rodzaju. Aktualnie dopuszczone są spirytusy salicylowe następujących producentów: Aflofarm, Amara,
Avena, Biofaktor, Coel, Farmina, Gemi, Hasco-Lek,
Laboratorium Galenowe Olsztyn, Labpharm-ATS,
Microfarm, Prolab, Synoptis.
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10A - Leki
przeciwtrądzikowe stosowane miejscowo;
D10AD – Retynoidy stosowane miejscowo
w leczeniu trądziku; D10AD53 – Adapalen
w połączeniach
Adapalene+benzoyl peroxide: Epiduo forte (Galderma) to rozszerzenie względem wprowadzonego
do sprzedaży od listopada 2008 preparatu Epiduo
(Galderma) o 3‑krotnie niższym stężeniu adapalenu.
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne
i antyseptyczne; G01A - Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne, z wyłączeniem połączeń
z kortykosteroidami; G01AF – Pochodne imidazolu
Clotrimazole: Canesten (Bayer) w kapsułkach dopochwowych to nowa postać i rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej i obecnie ponownie
zarejestrowanych tabletek dopochwowych. Zarejestrowano w tej klasie 2 marki klotrimazolu. Do obrotu wprowadzono Clotrimazolum GSK (GlaxoSmithKline, Poznań).
G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B
– Środki antykoncepcyjne stosowane miejscowo; G02BA – Domaciczne środki antykoncepcyjne
Levonorgestrel: Kyleena (Bayer) to 4. zarejestrowana wkładka wewnątrzmaciczna z systemem
dozującym lewonorgestrel. Do sprzedaży wprowadzono 2 wkładki: Mirena (Bayer) i od września
2014 Levosert (Gedeon Richter Polska). Nie pojawiła się na rynku wkładka Jaydess (Bayer). Mirena i Levosert uwalniają 2 mcg lewonorgestrelu na
dobę, Jaydess od początkowo 14 mcg do 5 mcg
lewonorgestrelu na dobę po 3 latach, a Kyleena od
początkowo 17,5 mcg do 7,4 mcg lewonorgestrelu
na dobę po 5 latach.
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

na czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny,
preparaty jednofazowe; G03AA07 – Lewonorgestrel i etinylestradiol
Levonorgestrel+ethinylestradiol: Smilla (Gedeon
Richter Polska) to 8. zarejestrowana marka jednofazowego zestawienia wymienionych środków. Na rynek wprowadzono 5 marek: Microgynon 21 (Bayer),
Rigevidon (Gedeon Richter), Stediril 30 (Pfizer), od
października 2011 Levomine (Sun-Farm) i od listopada 2015 Orlifique (Polpharma). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku preparaty: Erlibelle (Alchemia), Leverette mini (Exeltis Poland) oraz zawierający w zestawie tabletki placebo Leverette (Exeltis Poland).
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,03 mg + 0,15 mg to: Erlibelle, Leverette, Levomine, Microgynon 21, Rigevidon, Stediril
30.
Środek zawierający etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,03 mg + 0,125 mg to: Smilla.
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,02 mg + 0,1 mg to: Leverette mini,
Orlifique.
Skreślono z Rejestru: EthiLek (Sandoz), Gravistat
(Jenapharm), Gravistat 125 (Bayer), Loette (Wyeth),
Minisiston (Jenapharm), Oralcon (Famy Care).

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; J01FA – Makrolidy
Azithromycin: Azithromycin Aurovitas to 21. zarejestrowana marka azytromycyny. Na rynek wprowadzono 19 marek: Azibiot (Krka Polska), Azimycin
(Polfa Tarchomin), Azitrox i od marca 2014 Azitrox
Z (Zentiva), Oranex (Teva), Sumamed (Teva; lek
oryginalny) i Sumamed forte (Teva), Azithromycinum 123ratio (wprowadzony wcześniej na rynek:
od grudnia 2006 pod nazwą Azithromycin Teva
i od maja 2008 pod nazwą AziTeva), od sierpnia
2006 Macromax (PharmaSwiss), od stycznia 2007
AzitroLek (Sandoz), od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca 2008 Azycyna (Polfa Pabianice),
od października 2008 Azitrin (Axxon), od września
2009 Zetamax (Pfizer), od listopada 2010 Canbiox
(Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox), od marca 2011 Bactrazol (123ratio),
od lutego 2012 Azigen (Generics), od grudnia 2012
Azithromycin Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Azithromycin Advisors),►
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od sierpnia 2014 Azix (Ethifarm; lek wprowadzony
wcześniej na rynek pod nazwą Oranex, a jeszcze
wcześniej pod nazwą Sumamed), od września 2014
Azithromycin Krka i od sierpnia 2016 Azytact (Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Azithromycin Advisors).
Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży preparat Azithromycin Vitama.
Skreślono z Rejestru: Azithromycin Actavis (lek
był obecny na rynku od marca 2014), Azitrogen
(Generics), Azitro-Mepha (Mepha; lek był obecny
na rynku od października 2009), Azithromycin-1A
Pharma (zarejestrowany wcześniej jako AzitroHexal), Azithromycin-Ratiopharm (lek był obecny na
rynku od lipca 2006), Bactrazol (Teva) granulat do
sporządzania zawiesiny doustnej.
J01G – Aminoglikozydy przeciwbakteryjne;
J01GB – Inne aminoglikozydy
Tobramycin: Tobramycin Via pharma w postaci
roztworu do nebulizacji to 6. zarejestrowany w tej
klasie preparat tobramycyny. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: płyny do inhalacji z nebulizatora
Tobi (Novartis) i od grudnia 2007 Bramitob (Chiesi)
oraz od kwietnia 2014 preparat iniekcyjny Tobramycin B. Braun.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Tobi Podhaler
(Novartis Europharm) w postaci proszku do inhalacji w kapsułkach w dawce 28 mg i Vantobra (Pari
Pharma) w postaci roztworu do nebulizacji.
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE Pochodne nitrofuranu
Furazidin: uroFuraginum Max (Adamed) w dawce
100 mg to rozszerzenie względem wprowadzonego
wcześniej leku uroFuraginum w dawce 50 mg. Zarejestrowano 7 marek furazydyny. Na rynek wprowadzono 6 marek: Furaginum Adamed, Furaginum
Teva, od września 2011 uroFuraginum (Adamed),
od sierpnia 2014 neoFuragina (Teva), od października 2016 DaFurag Max (Aflofarm) i od grudnia
2016 Furaginum US Pharmacia (lek wprowadzony
na rynek od kwietnia 2014 pod nazwą UROIntima
FuragiActive) oraz właśnie nowo zarejestrowany lek
uroFuraginum Max (Adamed). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Furazek (Adamed).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AG – Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Nevirapine: Nevirapine Teva i Nevirapine Mylan
w dawce 400 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanej wcześniej dawki 200 mg tych leków.
Zarejestrowano 3 marki newirapiny. Do sprzedaży
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wprowadzono 2 marki: od listopada 2013 Nevirapine Mylan i od marca 2014 Viramune (Boehringer
Ingelheim; lek oryginalny). Nie pojawił się jeszcze
na rynku preparat Nevirapine Teva.
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia;
J05AR02 – Lamiwudyna i abakawir
Lamivudine+abacavir: Retrikil (Alvogen) to 6. zarejestrowany lek o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 2 marki: Kivexa (Viiv Healthcare; lek oryginalny) i od listopada 2016 Abacavir+Lamivudine
Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży:
Abacavir/Lamivudine Teva, Abacavir+Lamivudine
Mylan, Iviverz (Actavis).
J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
Tenofovir disoproxil+emtricitabine: Emtricitabine/
Tenofovir Stada to 7. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono
Truvada (Gilead Sciences). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Dunotrisin (Alvogen), Emtricitabine/
Tenofovir disoproxil Teva, Emtricitabine/Tenofovir
disoproxil Zentiva oraz zarejestrowane centralnie
w UE także w grudniu 2016 Emtricitabine/Tenofovir
disoproxil Krka i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil
Mylan.
J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe; J07BG – Szczepionki przeciw wściekliźnie
Rabies vaccinum: Rabipur (GlaxoSmithKline)
z rozpuszczalnikiem w ampułkostrzykawce to
rozszerzenie względem wprowadzonej wcześniej
wersji szczepionki z rozpuszczalnikiem w ampułce
i strzykawką. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki
szczepionek przeciw wściekliźnie: Rabipur (GlaxoSmithKline) i Verorab (Sanofi Pasteur).
Szczepionka Rabipur zawiera inaktywowany wirus szczepu Stamm Flury LEP-C 25 namnażany
na oczyszczonych komórkach zarodków kurzych.
Szczepionka Verorab zawiera inaktywowany wirus
szczepu Wistar bies PM/Wl 38-1503-3M otrzymany
z hodowli ciągłej linii komórkowej Vero.
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny
Gemcitabine: Gemcitabine medac to 13. zarejestrowana marka gemcytabiny. Na rynku pojawiło się
8 leków: od października 2010 Gemcit (Fresenius
Kabi) i Gemliquid (Ebewe), od lutego 2011 GemAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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citabine Accord (Accord Healthcare), od listopada
2011 Symtabin (SymPhar), od marca 2012 Gemsol
(Ebewe), od czerwca 2012 Gemcitabine Hospira,
od czerwca 2013 Gemcitabinum Accord (Accord
Healthcare) i od marca 2015 Gemcitabine Actavis
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata
pod nazwą Gemalata).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Gemcitabine CSC (GP Pharm), Gemcitabine
Fair-Med Healthcare (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Gemcitabine Pharma-Data), Gemcitabine Kabi (Fresenius Kabi), Gemcitabine Sun.
Skreślono z Rejestru: Dercin (Egis; lek był obecny na rynku od lipca 2009), Gembin (Actavis; lek
był obecny na rynku od września 2012), Gemcel
(Celon), Gemcitabin Cancernova, Gemcitabin-Ebewe (lek był obecny na rynku od września 2009),
Gemcitabine Caduceus Pharma, Gemcitabine Egis,
Gemcitabine Medac sucha subst. (lek był obecny na
rynku od lipca 2010), Gemcitabine Mylan (w tym:
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Strides
Arcolab pod nazwą Gemcitabine Strides), Gemcitabine Polfa Łódź (Sensilab Polska; lek był obecny na
rynku od lipca 2012), Gemcitabine Polpharma (lek
był obecny na rynku od kwietnia 2010), Gemcitabine Sandoz, Gemcitabine Strides, Gemcitabine Teva
(preparat zarejestrowany pierwotnie przez firmę Sigillata pod nazwą Getmisi, był obecny na rynku od
lipca 2012), Gemcitabine Vipharm, Gemcitabin-Ratiopharm, Gemciteva (Teva), Gemcitin (ICN Polfa
Rzeszów), Gemstad (Stada), Gemzar (Eli Lilly; lek
oryginalny, był obecny na rynku), Gitrabin (Actavis;
lek był obecny na rynku od października 2009).
L01X - Inne leki przeciwnowotworowe; L01XE
– Inhibitory kinazy białkowej
Imatinib: Imatinib Apotex w dawce 100 mg to rozszerzenie względem wprowadzonej wcześniej dawki
400 mg. Zarejestrowano 27 marek imatynibu. Na
rynek wprowadzono 13 marek: Glivec (Novartis;
lek oryginalny), od czerwca 2013 Nibix (Adamed),
od października 2013 Telux (Glenmark), od grudnia
2013 Imatinib Polfa (Polfa; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Imatinib Nobilus Ent), od lutego
2014 Imatenil (Biofarm) i Meaxin (Krka), od marca
2014 Imatinib Teva i Imatinib Zentiva, od maja 2014
Imakrebin (Alvogen), od lipca 2014 Imatinib Apotex,
od września 2014 Imatinib Actavis, od kwietnia 2015
Imatinib Accord (Accord Healthcare) i od października 2015 Imatinib Medac.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid (Egis),
Imatinib Actavis Group, Imatinib Fair-Med (Fair-Med
Healthcare), Imatinib Fresenius Kabi, Imatinib Generics, Imatinib Glenmark, Imatinib Krka, Imatinib
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

Sandoz, Imatynib BioOrganics, Imatynib Genthon,
Imatynib Kiron, Imatynib Synthon, Leuzek (Nobilus
Ent), Tibaldix (PharmaSwiss).
Skreślono z Rejestru: Imatinib Mylan, Imatinib Teva
Pharmaceuticals, Imavec (Helm), Kinacel (Celon),
Leutipol (Polpharma; lek był obecny na rynku od
listopada 2014).
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AA – Selektywne leki hamujące układ
odpornościowy
Leflunomide: Leflunomid Bluefish to 7. zarejestrowana marka leflunomidu. Na rynek wprowadzono 3 leki: Arava (Sanofi-Aventis), od stycznia
2011 Leflunomide medac i od marca 2013 Leflunomide Sandoz. Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Leflunomide Ratiopharm, Leflunomide
Winthrop (Sanofi-Aventis) i Repso (Teva). Skreślono
z unijnego Rejestru: Leflunomide Teva.
M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AH – Koksyby
Etoricoxib: Etoricoxib Teva to 5. zarejestrowana
marka etorykoksybu. Na rynku pojawił się lek oryginalny Arcoxia (Merck Sharp & Dohme). Nie zostały
jeszcze wprowadzone do sprzedaży: Doloxib (Zentiva), Etoricoxib Zydus, Kostarox (Sandoz).
M05 – Leki stosowane w chorobach kości;
M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BB – Bifosfoniany w połączeniach
Alendronic acid+colecalciferol: Alendronic acid +
Colecalciferol Sandoz to 4. zarejestrowana marka
leków o podanym składzie. Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży 3 leki z centralnej rejestracji unijnej:
Adrovance (Merck Sharp & Dohme), Fosavance
(Merck Sharp & Dohme) i Vantavo (Merck Sharp
& Dohme; preparat zarejestrowany początkowo
pod nazwą Alendronate sodium and colecalciferol,
MSD).
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy;
N02AX52 – Tramadol w połączeniach
Tramadol+paracetamol: Tramofen (Vitama) to
21. zarejestrowana marka preparatów o podanym
składzie. Do sprzedaży wprowadzono 15 leków:
Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od stycznia
2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral (Stada;
lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Primiza),►
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od marca 2011 Poltram Combo (Polpharma), od
kwietnia 2011 Padolten (Teva), od czerwca 2012
Tramapar (Polfarmex), od października 2012 Exbol
(PharmaSwiss) i Parcotram (Glenmark), od lutego
2013 Curidol (Gedeon Richter Polska), od kwietnia
2013 ApoPatram (Apotex), od czerwca 2013 Paratram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez
firmę Substipharm pod nazwą Calone), od grudnia
2013 Tramadol + Paracetamol Genoptim (Synoptis;
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substipharm pod nazwą Bacizol), od lutego 2014 Strenduo (BGP Products Poland), od maja 2014 Symtram
(SymPhar), od stycznia 2015 Palgotal (Zentiva), od
stycznia 2016 Doreta SR (Krka) i od października
2016 Poltram Combo Forte (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Delparan Max
(Sandoz), Tracemol (Substipharm), Tramadol hydrochloride + Paracetamol Bristol Laboratories, Tramadol + Paracetamol Sandoz, Tramapar Forte (Polfarmex), Tramix (S-Lab).
Skreślono z Rejestru: Acutral Effervescent (Stada),
Azemdol (Labopharm), Delparan (Sandoz; lek był
obecny na rynku od lutego 2012, zarejestrowany
wcześniej pod nazwą Tramadol/Paracetamol Sandoz), Rampar (Generics), Sedoloris (Actavis), Tramaparastad (Stada), Tradocomp (G.L. Pharma),
Traparac (Teva) i Zaldiar Retard (Labopharm).
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE – Anilidy
Paracetamol: Rapigard (Baggerman FarmaNet) to
39. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek
wprowadzono 28 marek o różnych drogach podania
(doustnie, doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena), Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap
Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar
(Angelini), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers
Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Biofaktor),
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug, następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar,
a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm), tabletki
i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci, Panadol
Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010
pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong) i Panadol
Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Filofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco (Hasco-Lek), Paracetamol - Herbapol Wrocław, Paracetamol Marcmed
(nastąpiła zmiana nazwy na Amipar i podmiotu odpowiedzialnego na Medicofarma, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku), Paracetamol
Polfa-Łódź (Bio-Profil Polska; nastąpiła zmiana na52

zwy na Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol, ale lek
pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na rynku)
oraz od czerwca 2011 Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Ionfarma
pod nazwą Apiredol), od stycznia 2012 Paracetamol
Kabi (Fresenius Kabi) roztwór do infuzji, od marca
2012 Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór
do infuzji, od sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio
(dla dawki 500 mg nastąpiła zmiana nazwy na Paracetamol Teva, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie
pojawił się w sprzedaży), od stycznia 2013 iniekcje
do wlewów Paracetamol B. Braun, od lipca 2013
Paramax Rapid (Vitabalans), od czerwca 2014 Paracetamol Dr. Max, od sierpnia 2014 Paracetamol
Apteo Med (Synoptis), od września 2014 Sinebriv
inj. (Actavis; lek wprowadzony od października 2011
pod nazwą Paracetamol Actavis), od listopada 2015
Omnipap (Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Paracetamol Sigillata, a wprowadzony
od lutego 2013 pod kolejną nazwą Paracetamol Actavis), od lutego 2016 Paracetamol Hasco o smaku
pomarańczowym (Hasco-Lek), od lipca 2016 Paracetamol DOZ (lek wprowadzony na rynek od marca
2012 pod pierwotną nazwą Paracetamol LGO) i od
listopada 2016 Apap dla dzieci forte (US Pharmacia;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Basi).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap
ból i gorączka (US Pharmacia; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Paracetamol Accord, a następnie pod nazwą Apap Fast), Apap Direct Max
(US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol
Menthol Active (GlaxoSmithKline), Panadol Novum
(GlaxoSmithKline), Paracetamol 123ratio w dawce
1000 mg, Paracetamol Accord (Accord Healthcare),
Paracetamol Galpharm, Paracetamol Life (Galpharm
Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paracetamol Sandoz, Paralen Sus
(Zentiva), Tespamol (Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne i Theraflu Grip Miód i Cytryna
(GlaxoSmithKline).
Skreślono z Rejestru: Amipar (Amilek), Apap zawiesina (US Pharmacia), Benuron (Bene), Codipar
1000 (Angelini; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Paracetamol Rockspring), Efferalgan Odis
(Bristol-Myers Squibb), Grippostad (Stada; lek był
obecny na rynku), Hascopar (Hasco-Lek), Paracetamol (Ozone), Paracetamol Hospira inj. (lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Combino
Pharm pod nazwą Paracetamol Vancombex), Paracetamol Polfarmex (lek był obecny na rynku), Paracetamol Polpharma (lek iniekcyjny był obecny na
rynku od maja 2014), Paracetamol Rubital (Gemi;
Aptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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lek był obecny na rynku), Paracetamol Sandoz inj.,
Paracetamol syrop o smaku malinowym i o smaku
truskawkowym (Unia), Paracetamol Teva inj., Perfalgan inj. (Bristol-Myers Squibb), Plicet syrop (Teva
Kraków), Tazamol (Polfa Tarchomin).
N02BE51 – Paracetamol w połączeniach
z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamol+caffeine: Paracetamol + Caffeine
Dr. Max zawierający 500 mg paracetamolu i 65 mg
kofeiny oraz Apap NBG (US Pharmacia) zawierający 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Na rynek wprowadzono: 5 leków
zawierających 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny – Apap Extra (US Pharmacia), Panadol Extra
(GlaxoSmithKline), od lipca 2013 Paramax Comp
(Vitabalans), od sierpnia 2013 Pabialgin Neo (Polfa Pabianice; lek wprowadzony pierwotnie na rynek
pod nazwą Pabitan, następnie pod nazwą Kofepar,
z kolei zmiana nazwy znów na Pabitan i ostatecznie
na Pabialgin Neo) i od października 2014 Choligrip
Effect (GlaxoSmithKline; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panadol Extra Active) oraz 1 lek
zawierający 500 mg paracetamolu i 50 mg kofeiny –
od stycznia 2008 Gripex Control (US Pharmacia; lek
wprowadzony wcześniej pod nazwą Dolores przez
firmę Curtis Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Paracetamol
+ Caffeine Galpharm (Galpharm Healthcare) i Paralen Extra (Zentiva), zawierające 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.
Skreślono z Rejestru: Acenol cum Coffeino (Galena;
lek był obecny na rynku), Codipar Plus (GlaxoSmithKline, Poznań; lek był obecny na rynku), Etoran
Extra (Polpharma; lek był obecny na rynku), Paracofen (Polfa Tarchomin).
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne;
N05AH – Diazepiny, oksazepiny, tiazepiny
i oksepiny
Quetiapine: Atrolak (Accord Healthcare) o przedłużonym uwalnianiu w dawce 150 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej innych
dawek tego leku, zarejestrowanego pierwotnie pod
nazwą Quetiapine Accord. Zarejestrowano 20 marek kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 15 marek:
Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Ketipinor
(Orion), od marca 2008 Ketilept (Proterapia) i Kventiax (Krka), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Adamed),
od grudnia 2009 Quentapil (PharmaSwiss), od
stycznia 2010 Kefrenex (Axxon), od sierpnia 2010
Bonogren (Vipharm), od października 2010 Pinexet
(Medana Pharma), od czerwca 2011 Etiagen (GeneAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017

rics) i Setinin (+Pharma), od maja 2012 ApoTiapina
(Apotex), od sierpnia 2014 Kwetaplex XR (Adamed;
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Teva pod
nazwą Kwetax XR), od marca 2015 Quetiapin NeuroPharma (Neuraxpharm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Kwetiapina Neuropharma), od
kwietnia 2015 Kventiax SR (Krka), od sierpnia 2015
Quetiapine Accord (Accord Healthcare; nastąpiła
zmiana nazwy na Alcreno, ale lek pod nową nazwą
jeszcze nie pojawił się na rynku), od grudnia 2015
Kvelux SR (Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Quetiapine Pharmathen), od stycznia
2016 Pinexet SR (Medana Pharma), od marca 2016
Ketilept Retard (Egis) i od kwietnia 2016 Etiagen
XR (Generics).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atrolak
(Accord Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Quetiapine Accord), Quentapil SR (PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Quetiapine Intas), Quetiapine Fair-Med (Fair-Med
Healthcare), Quetiapine Krka, Quetiapine Lupin,
Quetiapin PMCS (Pro.Med.CS; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Quepsan).
Skreślono z Rejestru: Geldoren (Gedeon Richter
Polska), Gentiapin (Biogened; lek był obecny na
rynku od listopada 2009), Hedonin (Lannacher), Ketiap (Polpharma), Kvelux (Sandoz), Kwetax (Teva;
lek był obecny na rynku od czerwca 2011), Kwetinor
(Lekam; lek był obecny na rynku od października
2011), Loquen (Teva; lek był obecny na rynku od
października 2008), Nantarid (Gedeon Richter; lek
był obecny na rynku od lipca 2008), Poetra (GlaxoSmithKline; lek był obecny na rynku od maja 2010;
zarejestrowany wcześniej przez firmę Medis pod
nazwą Quemed), Quetap (Ratiopharm), Quetiapine
Actavis, Quetiapine Arrow (Arrow Poland), Quetiapine Lambda (Lambda Therapeutics), Quetiapine
Medis, Quetiapine Pfizer, Quetiapine-Ratiopharm
(lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Quetifi),
Quetiapine Sandoz (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Kvelux SR), Quetiapinum Invent Farma,
Quetiapinum Viketo (Invent Farma), Quetilis (Medis), Quetiser (Sun-Farm; lek był obecny na rynku
od grudnia 2010; zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Quetiapin Sunfarm), Seroquel i Seroquel XR
(AstraZeneca; lek oryginalny, był obecny na rynku),
Stadaquel (Stada; lek był obecny na rynku od lutego
2011), Symquel (SymPhar; lek był obecny na rynku
od lipca 2009; zarejestrowany wcześniej pod nazwą
Quetiapine Tiefenbacher), Symquel XR (SymPhar;
lek był obecny na rynku od listopada 2013), Vorta
(Glenmark; lek był obecny na rynku od października
►
2010).
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N05AX – Inne leki neuroleptyczne
Risperidone: Risperidone Aurovitas to 13. zarejestrowana marka preparatów rysperydonu. Na rynek wprowadzono 10 leków doustnych jednodawkowych: Rispolept (Janssen-Cilag; lek oryginalny),
Ryspolit (Polpharma), Speridan (Actavis), od kwietnia 2006 Risperon (Lekam), od stycznia 2007 Ziperid (PharmaSwiss), od maja 2007 Rileptid (Egis),
od lipca 2007 Torendo Q-Tab (Krka), od października 2008 Ranperidon (Ranbaxy), od lutego 2009
Risperidon Vipharm (zarejestrowany wcześniej pod
nazwą: Risperidon Specifar) i od listopada 2011 Orizon (Orion).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży preparaty: Risperidone Farmax (SVUS), Risperigamma
(Wörwag).
W postaci doustnej wielodawkowej do sprzedaży
wprowadzono 3 leki: Rispolept (Janssen-Cilag),
Ryspolit (Polpharma) i od października 2009 Orizon (Orion).
Ponadto dostępny jest preparat parenteralny jednodawkowy o przedłużonym uwalnianiu: Rispolept
Consta (Janssen-Cilag).
Skreślono z Rejestru: Apo-Risperid (Apotex; lek był
obecny na rynku od maja 2009), Disaperid (Biogened; lek był obecny na rynku od marca 2007), Doresol (Jelfa; lek był obecny na rynku od września
2007), Galperinon (Galena; lek był obecny na rynku
od września 2008; zarejestrowany wcześniej pod
nazwą Rilept), Lioxam (Grünenthal; lek był obecny na rynku), Mepharis i Mepharis S (Mepha), Nodir (Polfarmex; lek był obecny na rynku od marca
2007), Ridonex (Gedeon Richter), Rinter (Teva),
Risnia (Cipla), Rispen (Zentiva; lek był obecny na
rynku), Risperat (Sandoz), Risperatio (Ratiopharm),
Risperidon Aurus (Quisisana Pharma; preparat
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Rispefar),
Risperidone-1A Pharma, Risperidone-Arrow (Arrow
Poland; lek był obecny na rynku od listopada 2008),
Risperidone BMM Pharma (Lefarm; lek był obecny
na rynku od marca 2010), Risperidone Hexal, Risperidon Medochemie, Risperidon Stada, Risperidon
Tad (Tad Pharma), Risperiwin (Winthrop Medicaments), Rispimed (Natur Produkt Zdrovit), Rispofren (Biofarm; lek był obecny na rynku od sierpnia
2007), Rispolept Quicklet (Janssen-Cilag), Rispolux
(Sandoz; lek był obecny na rynku), Risset (Teva; lek
był obecny na rynku), Stadarisp (Stada) i Symperid
(SymPhar).
N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatyko-
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mimetyki działające ośrodkowo
Methylphenidate: Methylphenidate hydrochloride
Develco Pharma w postaci tabletek o przedłużonym
uwalnianiu w 4 dawkach to 4. zarejestrowana marka
preparatów metylfenidatu. Na rynek wprowadzono 2
preparaty: Concerta (Janssen-Cilag) w postaci tabletek membranowych o przedłużonym uwalnianiu oraz
od października 2008 preparat w postaci kapsułek
o przedłużonym uwalnianiu Medikinet CR (Medice)
oraz tabletek o standardowym uwalnianiu Medikinet
(Medice). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży lek
Difumenil (Sandoz) w postaci tabletek membranowych o przedłużonym uwalnianiu.
N07/N07X/N07XX – Inne leki wpływające na
układ nerwowy
Tetrabenazine: Dystardis (Orphan Pharmaceuticals) to 2. zarejestrowana marka tetrabenazyny.
Na rynek od czerwca 2011 wprowadzono Tetmodis
(Orphan Pharmaceuticals). Skreślono z Rejestru:
Xenazine (PharmaSwiss).
R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami,
z wyłączeniem leków antycholinergicznych;
R03AK06 – Salmeterol i flutykazon
Salmeterol+fluticasone propionate: Comboterol
(Lekam) to 9. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 4 marki: Seretide i Seretide Dysk (GlaxoSmithKline), od lutego
2013 Asaris (Polfarmex) i Salmex (Celon) oraz od
sierpnia 2016 AirFluSal Forspiro (Sandoz).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Aerivio Spiromax (Teva), Airexar Spiromax (Teva), Lifsar Pulmojet (Zentiva), Salmeson (Elpen).
Skreślono z Rejestru: Saltikan i Saltikan P (GlaxoSmithKline, Poznań).
R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych, preparaty
wziewne; R03BA – Glikokortykoidy
Budesonide: BDS N (Apotex) i Budixon Neb (Adamed) to odpowiednio 11. i 12. zarejestrowana w tej
klasie marka budezonidu. Do sprzedaży wprowadzono 9 marek: Budiair (Chiesi), Miflonide Breezhaler (Novartis), Pulmicort i Pulmicort Turbuhaler
(AstraZeneca), od lipca 2012 Nebbud (Teva), od
listopada 2012 Budesonide Easyhaler (Orion; lek
wprowadzony wcześniej pod nazwą Neplit Easyhaler), od marca 2013 Budelin Novolizer (Meda; lek
wprowadzony wcześniej pod nazwą Tafen NovoliAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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zer), od lipca 2013 Ribuspir (Chiesi), od maja 2015
Budezonid Lek-Am (Lekam) i od października 2016
Benodil (Polpharma).
Nie pojawił się jeszcze na rynku: Budesonide Teva
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Budesonide Billev Pharma).
Skreślono z Rejestru: Kabud (Teva; lek wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod nazwą Nebbud).
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach;
R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki mukolityczne
Ambroxol: Ambroksol Dr. Max w postaci syropu to
23. zarejestrowana marka ambroksolu.
W postaci doustnej wielodawkowej (roztwór i syrop)
do sprzedaży wprowadzono 12 marek: Ambroksol
Takeda (preparat wprowadzony wcześniej pod nazwą Ambroksol Nycomed), Ambrosol Teva (Teva;
poprzednia nazwa preparatu: Ambrosol Pliva), Deflegmin syrop (PharmaSwiss) i od grudnia 2013
Deflegmin płyn (PharmaSwiss; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Mukambro), Entus Junior
i Entus Max (Aflofarm; poprzednia nazwa preparatu: Ambroxol), Flavamed i Flavamed Max (Berlin-Chemie), Mucosolvan i Mucosolvan Mini (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), od października 2011
Ambrotaxer (Sopharma), od sierpnia 2012 Envil kaszel i Envil kaszel junior (Aflofarm; lek wprowadzony
wcześniej na rynek przez Polfę Grodzisk pod nazwą
Mukobron, a następnie przez Aflofarm pod nazwą
Ambroxol Aflofarm), od października 2013 Ambroxol
123ratio, od kwietnia 2015 Medox (Zentiva), od lipca
2015 Ambroksol Hasco i Ambroksol Hasco Junior
(Hasco-Lek) oraz od kwietnia 2016 Omnisolvan mini
i Omnisolvan max (Actavis).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ambroxol hydrochloride Cyathus (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs), Ambroxoli hydrochloridum Fontane (Berlin-Chemie), Flegamina ambroxolum (Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ambrosolvan).
W postaci doustnej jednodawkowej do sprzedaży
wprowadzono 9 marek: Ambro (1A Pharma), AmbroHexal (1A Pharma), Ambrosan (Pro.Med.CS), Deflegmin, Deflegmin Baby i Deflegmin Junior (PharmaSwiss), Flavamed (Berlin-Chemie), Mucosolvan
(Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), Tussal Expectorans (Biofarm), od sierpnia 2012 Envil kaszel
(Aflofarm; lek wprowadzony wcześniej na rynek
przez Polfę Grodzisk pod nazwą Mukobron, a następnie przez Aflofarm pod nazwą Entus Max), od
kwietnia 2015 Medox (Zentiva) i od lipca 2016 Mucosolvan Max (Boehringer Ingelheim).
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Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Ambroksol Hasco
Max (Hasco-Lek), Neo-Bronchin (Divapharma; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Neo-Bronchol) i Omnisolvan (Actavis).
W postaci iniekcji na rynek wprowadzono 2 leki:
Aflegan (PharmaSwiss) i AmbroHexal (Sandoz).
W postaci inhalacyjnej wielodawkowej do sprzedaży
wprowadzono preparat Mucosolvan inhalacje (Boehringer Ingelheim).
Skreślono z Rejestru: Ambro tabl. (1A Pharma),
Ambro S (1A Pharma), Flavamed Max krople (Berlin-Chemie; lek był obecny na rynku od listopada
2010), Medox krople (Zentiva; poprzednia nazwa
preparatu: Mucosin), Mucosolvan granulat (Boehringer Ingelheim) i iniekcyjny Mucosolvan i.v. (Boehringer Ingelheim).
R05D – Leki przeciwkaszlowe, z wyłączeniem
preparatów złożonych zawierających środki
wykrztuśne; R05DB – Inne leki przeciwkaszlowe
Butamirate: Tussicalin (Dr. Max) to 9. zarejestrowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowadzono
7 marek: Sinecod (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Supremin (Teva), od sierpnia 2011 Atussan
i Atussan mite (Polfarmex), od marca 2014 Butamid
(PharmaSwiss), od czerwca 2014 Theraflu Kaszel
(GlaxoSmithKline), od października 2015 Natussic
(Hasco-Lek; preparat zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Infectussic), od listopada 2015 Toselix forte
(Galena) i od lipca 2016 Supremin Max (Teva).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Omnitussin (Actavis).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
Desloratadine: Aleric Deslo Pro (US Pharmacia)
dostępny na receptę to rozszerzenie względem
leku bezreceptowego Aleric Deslo Active, a Teslor
(Aflofarm) w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej to rozszerzenie w stosunku do
wprowadzonego roztworu doustnego oraz zarejestrowanych tabletek powlekanych oraz preparatów
Teslor fast i Teslor fast junior. Zarejestrowano 32
marki desloratadyny. Na rynku pojawiły się 22 marki: Aerius (Merck Sharp & Dohme), Azomyr (Merck
Sharp & Dohme), od sierpnia 2012 Dehistar (Galena) i Deslodyna (Hasco-Lek), od września 2012 Dynid (Glenmark), od października 2012 Suprodeslon
(S‑Lab), od grudnia 2012 Hitaxa (Adamed) i Jovesto
(Sandoz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa Warszawa), od marca 2013 Dasselta (Krka), od kwietnia
2013 Goldesin (Tactica Pharmaceuticals), od maja ►
2013 Desloratadine Actavis, od lipca 2013 Deslora55
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tadine Mylan, od listopada 2013 Desloratadyna Apotex, od stycznia 2014 Clarderin (PharmaSwiss), od
lutego 2014 Aleric Deslo Active (US Pharmacia; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metlox, a następnie Aleric Deslo), od kwietnia 2014 Teslor (Aflofarm), od listopada 2015 Desloratadine Genoptim
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Desloratadyna Ibermedgen), od grudnia 2015 Flynise (Actavis), od stycznia 2016 Hitaxa Fast (Adamed;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desada)
i Hitaxa Fast Junior (Adamed; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Desada, a następnie Hitaxa
Fast), od kwietnia 2016 Desloratadine Dr. Max (lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desloratadine Lupin), od czerwca 2016 Alerdes (SymPhar; lek
wprowadzony od października 2012 pod pierwotną
nazwą Symdes) i od listopada 2016 Desloratadine
+pharma.
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków: Delorissa (Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Lorinespes), Delortan Allergy (Polfa Warszawa), Desalergo (Medicplast), Deslix (Medana
Pharma), Deslodyna pro (Hasco-Lek), Desloraphar (Disphar), Desloratadine Genepharm (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Desloratadine
Peseri), Desloratadine Ratiopharm, Desloratadine
Sopharma, Desloratadine Teva, Lordestin (Gedeon
Richter Polska), Neoclarityn (Merck Sharp & Dohme), Pylodes (PharmaSwiss), Teslor fast i Teslor
fast junior (Aflofarm).
Skreślono z Rejestru: Deloriar (Specifar), Denovals
(Specifar), Desloratadine Arrow (Arrow Poland),
Desloratadine Farmaprojects, Desloratadine Labormed, Desloratadine PMCS (Pro.Med.CS), Desloratadine Zentiva, Rodispes (Specifar), Sigtalaz
(Sigillata), Tahistol (Specifar), Yosqiero (Sandoz).
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne;
S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AE – Fluorochinolony
Levofloxacin: Levofloxacin Adamed to 3. zarejestrowana w tej klasie marka lewofloksacyny. Do
sprzedaży wprowadzono Oftaquix i Oftaquix sine
(Santen). Nie pojawił się jeszcze na rynku Levoftamid (PharmaSwiss).
S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01EA – Sympatykomimetyki stosowane
w leczeniu jaskry
Brimonidine: Oculobrim (Synoptis) to 8. zarejestrowana marka brymonidyny. Na rynku pojawiło
się 6 leków: Alphagan (Allergan), od czerwca 2009
Luxfen (PharmaSwiss), od listopada 2010 Brimogen
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(Generics), od marca 2012 Biprolast (Adamed), od
marca 2013 Briglau PPH (Polpharma) i od kwietnia
2015 Brymont (Blumont).
Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży preparatu
Briglau (Medana Pharma).
Skreślono z Rejestru: Brimodiol (Sun-Pharm),
Brimonidine-1A Pharma, Brimoteva (Teva; lek był
obecny na rynku od stycznia 2011), Clarix (Sandoz).
V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AF – Środki odtruwające
stosowane podczas chemioterapii przeciwnowotworowej
Calcium folinate: Calcium Folinate Sandoz to 4.
zarejestrowana marka folinianu wapnia. Na rynek
wprowadzono 2 leki: Calciumfolinat-Ebewe, Leucovorin Ca Teva. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Calcium Folinate Kabi (Fresenius Kabi).
Skreślono z Rejestru: Antrex (Orion; lek był obecny
na rynku), Calcium folinate Actavis (lek był obecny
na rynku od listopada 2012, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Calcium folinate ESP Pharma),
Calcium folinate Hospira (lek został wprowadzony
na rynek od września 2007 pod wcześniejszą nazwą Rescuvolin, a następnie od czerwca 2012 pod
nazwą Calcium folinate Hospira).
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09I
– Wykrywanie nowotworów; V09IX – Inne
radiofarmaceutyki do wykrywania nowotworów
Fludeoxyglucose [18F]: Fludeoxyglucose (18F)
UJV jest 9. zarejestrowanym radiofarmaceutykiem
zawierającym fludezoksyglukozę znakowaną izotopem fluoru 18F. Fludeoksyglukoza (18F) jest wskazana do stosowania podczas badań z wykorzystaniem
pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. Positron
Emission Tomography – PET) u dorosłych i dzieci.
Wcześniej zarejestrowano preparaty: Efdege (IASON), FDG Pozyton (Centrum Onkologii im. prof.
Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy), FDGtomosil (Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach), Fludeoksyglukoza
Euro-PET (Eckert&Ziegler Radiopharma), Fludeoxyglucose (18F) Biont, Fludeoxyglucose (18F) Monrol,
Gluscan PL (Advanced Accelerator Applicati) i Steripet (GE Healthcare).
2017-02-03

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification
and DDD assignment 2016”, Oslo 2015; “ATC Index with DDDs 2016”, Oslo 2015), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2016 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek:
„Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
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- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu
na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów

NOWE REJESTRACJE –

leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

UE – GRUDZIEŃ 2016

W grudniu 2016 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 7 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do
stosowania u ludzi. Dotyczą one 4 nowych substancji czynnych oznaczonych jako
leki sieroce (edotreotyd do znakowania chlorkiem galu [68Ga], folitropina delta, kwas
obetycholowy, wenetoklaks) oraz 2 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie.
Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatów 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).

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wątroby; A05A - Leczenie chorób dróg żółciowych; A05AA – Preparaty kwasów żółciowych
Obeticholic acid: Ocaliva (Intercept) jest wskazany w leczeniu pierwotnego żółciowego zapalenia
dróg żółciowych (znanego również jako pierwotna
marskość żółciowa wątroby) w skojarzeniu z kwasem ursodeoksycholowym (ursodeoxycholic acid,
UDCA) u dorosłych z niedostateczną odpowiedzią
na UDCA lub w monoterapii u dorosłych z nietolerancją UDCA.
Kwas obetycholowy jest selektywnym i silnym agonistą receptora farnezoidowego X (FXR), receptora
jądrowego ulegającego znacznej ekspresji w wątrobie i jelitach. Uważa się, że receptor FXR pełni
kluczową rolę regulatorową szlaków sygnałowych
związanych z syntezą kwasów żółciowych, powstawaniem stanu zapalnego, zwłóknienia oraz szlaków
metabolicznych. Aktywacja receptora FXR powoduje zmniejszenie wewnątrzkomórkowego stężenia
kwasów żółciowych w hepatocytach poprzez zahamowanie syntezy de novo z cholesterolu, a także
przez zwiększenie transportu kwasów żółciowych
z hepatocytów. Mechanizm ten zmniejsza ogólną
pulę krążących kwasów żółciowych poprzez promowanie wydzielania kwasów żółciowych, przez co
zmniejszona zostaje ekspozycja na kwasy żółciowe
w wątrobie.
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Decyzją Komisji Europejskiej z 27 lipca 2010 kwas
obetycholowy został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy i w okresie od 15 grudnia 2016 do 15
grudnia 2026 ma zapewnioną wyłączność rynkową
w podanym wskazaniu.
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03G – Gonadotropiny i inne leki pobudzające owulację;
G03GA – Gonadotropiny
Follitropin delta: Rekovelle (Ferring) jest stosowany w kontrolowanej stymulacji jajników w celu uzyskania rozwoju mnogich pęcherzyków u kobiet poddanych technikom wspomaganego rozrodu (ang.
assisted reproductive technologies - ART), takim jak
zapłodnienie pozaustrojowe (ang. in vitro fertilisation
- IVF) lub wewnątrzcytoplazmatyczne wstrzyknięcie
plemnika do komórki jajowej (ang. intracytoplasmic
sperm injection - ICSI).
Folitropina delta to rekombinowany ludzki hormon
folikulotropowy (FSH) produkowany w ludzkiej linii
komórkowej (PER.C6) z wykorzystaniem technologii rekombinacji DNA. Sekwencje aminokwasowe
dwóch podjednostek FSH w folitropinie delta są
identyczne z sekwencjami endogennego ludzkiego FSH. Najważniejszym działaniem wynikającym
z pozajelitowego podania FSH jest rozwój wielu doj►
rzałych pęcherzyków Graafa.
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J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tenofovir disoproxil: Tenofovir disoproxil Mylan to
8. zarejestrowana marka tenofowiru. Do sprzedaży
wprowadzono 2 marki: Viread (Gilead Sciences; lek
oryginalny) i od października 2014 Tenofovir disoproxil Teva. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Celovir (Celon), Ictady (Actavis), Tenofovir disoproxil
Stada, Tenofovir Zentiva i zarejestrowany centralnie
w UE preparat Tenofovir disoproxil Zentiva.
Tenofovir disoproxil Mylan zawierający maleinian
dizoproksylu tenofowiru jest wskazany do leczenia
zakażenia wirusem HIV-1 oraz zakażenia wirusem
zapalenia wątroby typu B.
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR03
– Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
Tenofovir disoproxil+emtricitabine: Emtricitabine/
Tenofovir disoproxil Krka i Emtricitabine/Tenofovir
disoproxil Mylan to odpowiednio 5. i 6. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono Truvada (Gilead Sciences). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku: Dunotrisin (Alvogen),
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Teva i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva.
Produkty lecznicze Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Krka i Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan
są wskazane do skojarzonej terapii przeciwretrowirusowej dorosłych zakażonych ludzkim wirusem
niedoboru odporności HIV-1.
L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe; L01XX – Inne leki
przeciwnowotworowe
Venetoclax: Venclyxto (AbbVie) w monoterapii jest
wskazany w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej (ang. chronic lymphocytic leukaemia, CLL)
u dorosłych pacjentów z obecnością delecji w obszarze 17p lub mutacją TP53, u których leczenie
inhibitorem szlaku sygnałowego receptora komórek
B jest nieodpowiednie lub nie powiodło się, a także w monoterapii do leczenia przewlekłej białaczki
limfocytowej (CLL) bez delecji w obszarze 17p lub
mutacji TP53 u dorosłych pacjentów, u których nie
powiodła się zarówno immunochemioterapia, jak
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i leczenie inhibitorem szlaku sygnałowego receptora komórek B.
Wenetoklaks jest silnie działającym, selektywnym
inhibitorem białka antyapoptotycznego Bcl-2 (ang.
B-cell lymphoma 2). Nadekspresję Bcl-2 wykazano
w komórkach CLL, gdzie jest mediatorem przeżycia
komórki nowotworowej, co wiązano z opornością na
chemioterapeutyki. Wenetoklaks wiąże się bezpośrednio z bruzdą wiążącą BH3 (ang. Bcl2 homology
domain 3) w Bcl-2, wypierając zawierające motyw
BH3 białka proapoptotyczne, takie jak BIM, co zapoczątkowuje wzrost przepuszczalności zewnętrznej
błony mitochondrialnej, aktywację kaspaz i programowaną śmierć komórki. W badaniach nieklinicznych wenetoklaks wykazał działanie cytotoksyczne
w komórkach nowotworowych z nadekspresją Bcl-2.
Preparat Venclyxto uzyskał warunkowe pozwolenie
na dopuszczenie do obrotu. Decyzją Komisji Europejskiej z 6 grudnia 2012 wenetoklaks został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy i w okresie od
7 grudnia 2016 do 7 grudnia 2026 ma zapewnioną
wyłączność rynkową w podanym wskazaniu.

V – Preparaty różne
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; V09I
– Wykrywanie nowotworów; V09IX – Inne
radiofarmaceutyki do wykrywania nowotworów
Gallium [68Ga] edotreotide: SomaKit TOC (Advanced Accelerator Applications), zestaw do sporządzania preparatu radiofarmaceutycznego, po znakowaniu radionuklidem za pomocą roztworu chlorku galu
[68Ga] jest wskazany do obrazowania za pomocą
pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) nadekspresji receptorów somatostatyny u dorosłych pacjentów
z potwierdzonymi lub podejrzewanymi dobrze zróżnicowanymi guzami żołądkowo-jelitowo-trzustkowymi (ang. gastroenteropancreatic neuroendocrine
tumors, GEP-NET) w celu lokalizacji guzów pierwotnych i ich przerzutów. Zestaw nie zawiera radionuklidu.
[68Ga]-edotreotyd wiąże się z receptorami somatostatyny (ang. somatostatin receptors, SSTRs).
W badaniach in vitro ten radiofarmaceutyk wiąże
się z dużym powinowactwem głównie z SSTR2,
lecz również w mniejszym zakresie z SSTR5. Nie
badano in vivo pół-jakościowej korelacji pomiędzy
wychwytem [68Ga]-edotreotydu w guzach, a gęstością SSTR w próbkach histopatologicznych ani u pacjentów z GEP‑NET, ani w zdrowych narządach.
Ponadto w badaniach in vivo wiązanie [68Ga]‑edotreotydu ze strukturami lub cząsteczkami innymi niż
SSTR pozostaje nieznane. W stężeniach chemiczAptekarz Polski, 125(103e) styczeń 2017
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nych stosowanych w badaniach diagnostycznych,
[68Ga]‑edotreotyd nie wydaje się wywierać żadnego
klinicznie istotnego działania farmakodynamicznego. [68Ga]-edotreotyd jest analogiem somatostatyny.
Somatostatyna jest neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym, jednak pełni również rolę
hormonu, który wiąże się z komórkami pochodzenia
neuroendokrynnego i hamuje uwalnianie hormonu
wzrostu, insuliny, glukagonu i gastryny. Brak danych
wskazujących, czy podanie dożylne produktu zawierającego [68Ga]-edotreotyd powoduje zmiany stężeń
gastryny i glukagonu w surowicy.
Decyzją Komisji Europejskiej z 19 marca 2015 edotreotyd do znakowania chlorkiem galu [68Ga] został
oznaczony jako sierocy produkt leczniczy i w okresie od 12 grudnia 2016 do 12 grudnia 2026 ma
zapewnioną wyłączność rynkową w podanym wskazaniu.
Niektóre decyzje porejestracyjne lub informacje Komisji Europejskiej:
• informacja z 22 IX 2016 dotycząca wygaśnięcia
w dniu 20 IX 2016 pozwolenia na dopuszczenie
do obrotu produktu leczniczego stosowanego
u ludzi Incivo (Janssen-Cilag) zarejestrowanego 19 IX 2011 – substancja czynna: telaprevir,
klasa: J05AE;
• informacja z 15 XII 2016 dotycząca zmiany

•

•

nazwy preparatu z Voriconazole Hospira na
Voriconazole Hikma - substancja czynna: voriconazole, klasa: J02AC;
decyzja z 16 XII 2016 dotycząca wycofania,
na wniosek posiadacza (Teva Pharma) z 22 XI
2016, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Budesonide/Formoterol Teva, zarejestrowanego
19 XI 2014 – substancje czynne: budesonide
+ formoterol, klasa R03AK;
decyzja z 16 XII 2016 dotycząca wycofania,
na wniosek posiadacza (Teva Pharma) z 22 XI
2016, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V., zarejestrowanego 19 XI 2014 – substancje czynne:
budesonide + formoterol, klasa R03AK.
2017-01-20

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2016”, Oslo 2015; “ATC Index with DDDs 2016”, Oslo 2015), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2016 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

NOWOŚCI NA RYNKU – GRUDZIEŃ

2016

W grudniu 2016 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostały wprowadzone 22 nowe marki
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji

A02BX

Bismuth oxide

Ulcamed

Krka

PL 11.2015

A04AA

Palonosetron

Palonosetron
Accord

Accord
Healthcare

UE 05.2016

A10AE

Insulin glargine

Toujeo

Sanofi-Aventis

UE 06.2000
Optisulin, zm.
04.2015 Toujeo

B01AC

Eptifibatide

Eptifibatide
Accord

Accord
Healthcare

UE 01.2016

C09CA

Losartan

Losartan
Genoptim

Synoptis

PL 10.2016

D05AX52

Calcipotriol + betamethasone Enstilar

Leo

PL 07.2016

D07AC

Mometasone

Ovixan

Galenica

PL 04.2015

D10BA

Isotretinoin

Tretoskin

Vitama

PL 02.2006
Tretinex*, zm.
06.2016 Tretoskin

H02AB

Dexamethasone

Dexamethasone
Krka

Krka

PL 10.2016

J01CR02

Amoxicillin + clavulanic acid Amylan

Generics

PL 07.2016

J01XE

Furazidin

Furaginum US
Pharmacia

US Pharmacia

PL 03.2014
UROIntima
FuragiActive*, zm.
02.2016 Furaginum
US Pharmacia

J01XX

Fosfomycin

Uromaste

Miralex

PL 08.2016

J02AC

Voriconazole

Voriconazole
Teva

Teva

PL 11.2013

L01XE

Cabozantinib

Cabometyx

Ipsen

UE 09.2016

L01XE

Cabozantinib

Cometriq

Ipsen

UE 03.2014

M01AE

Ibuprofen

Iburapid

Nord Farm

PL 01.2016

M04AC

Colchicine

Colchicine
Genoptim

Synoptis

PL 02.2016
Colchicine Sigillata,
zm. 09.2016
Colchicine Genoptim
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N02BE51

Paracetamol + ascorbic acid APAP ból i
gorączka C plus

US Pharmacia

N02BE51

Paracetamol + ascorbic acid Theraflu Max
Grip
+ phenylephrine

GlaxoSmithKline PL 05.2012 Coldrex
Maxgrip o smaku
owoców leśnych
i mentolu, zm.
09.2012 Choligrip
Max*, zm. 01.2016
Theraflu Max Grip

N02BE51

Paracetamol + caffeine + Gripex Zatoki
Caps
phenylephrine

US Pharmacia

PL 04.2013 Gripex
ActiCaps, zm.
02.2016 Gripex
Zatoki Caps

N05AX

Aripiprazole

Preheftari

Bioton

PL 09.2015

N05CX

Lavandulae Fl/Ex + Leonuri Stresolek
H/T + Lupuli Sb/Ex +
Melissae H/In +Valerianae
Rx/T

Prolab

PL 05.2003
Lumewal*, zm.
Stresolek

PL 10.2003 APAP C
Plus, zm. 01.2013
APAP Przeziębienie
Fast*, zm. 01.2016
APAP ból i gorączka
C plus

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

Ponadto w grudniu 2016 r. wprowadzono do
sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych na
rynku:
• A05AX,
hymecromone:
Cholestil
Max
(Adamed), PL 09.2016;
• G03AA16, dienogest + ethinylestradiol: Atywia
Daily (Exeltis), PL 06.2016;
• J01XE, furazidin: uroFuraginum Max (Adamed),
PL 12.2016;
• N05AX, aripiprazole: Apra-Swift (Adamed), PL
08.2015 Apra, zm. 03.2016 Apra-Swift.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie żołądkowo-przełykowym; A02BX – Inne środki
stosowane w chorobie wrzodowej i chorobie
refluksowej przełyku
A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnościom;
A04AA – Antagoniści serotoniny (5HT3)
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wątroby;
A05A - Leczenie chorób dróg żółciowych;
A05AX – Inne środki stosowane w chorobach
dróg żółciowych
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A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A – Insuliny
i analogi insuliny; A10AE - Insuliny i analogi
insuliny do wstrzyknięć, o długim czasie działania
B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AC
– Inhibitory agregacji płytek krwi (z wyłączeniem heparyny)
C – Układ sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny
II, leki proste
D – Leki stosowane w dermatologii
D05 – Leki przeciw łuszczycy; D05A - Leki przeciw łuszczycy stosowane miejscowo; D05AX
– Inne leki przeciw łuszczycy stosowane miejscowo; D05AX52 – Kalcypotriol w połączeniach
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne;
D07A – Kortykosteroidy, leki proste; D07AC
- Kortykosteroidy silnie działające (grupa III)
D10 – Leki przeciwtrądzikowe; D10B – Preparaty►
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przeciwtrądzikowe działające ogólnie; D10BA
– Retynoidy stosowane w leczeniu trądziku

G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny,
preparaty jednofazowe; G03AA16 – Dienogest i etinylestradiol
H – Leki hormonalne działające
ogólnie, z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; H02A Kortykosteroidy działające ogólnie, leki proste; H02AB – Glukokortykoidy
J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01C – Beta-laktamowe leki przeciwbakteryjne, penicyliny; J01CR – Połączenia penicylin, w tym z inhibitorami beta-laktamazy;
J01CR02 – Amoksycylina i inhibitor enzymatyczny
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XE - Pochodne nitrofuranu
J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne
kwasu propionowego
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AC – Leki nie wpływające na metabolizm
kwasu moczowego
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE –
Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne
leki neuroleptyczne
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CX
– Leki nasenne i uspokajające w połączeniach, z wyłączeniem barbituranów
2017-01-27

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2016”, Oslo 2015; “ATC Index with DDDs 2016”, Oslo 2015), ze
zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie od stycznia 2016 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IMS Health;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki
przeciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Obrazy z atelier
mgr farm.
Agnieszki
Głowackiej
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