Felieton Redakcji
Od A do Z
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne zajęło stanowisko w sprawie proponowanych zmian ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie
prowadzenia apteki.
W treści tego stanowiska wyrażającego – jak odczytujemy –
poparcie dla poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo
farmaceutyczne oznaczonego jako druk sejmowy numerem 1126
zawarte są argumenty za odejściem od polityki liberalnej, której
przejawem jest możliwość prowadzenia apteki przez każdy podmiot
gospodarczy niezwiązany etyką i deontologią zawodową.
– „W przypadku przedstawicieli zawodów zaufania publicznego
prowadzenie praktyki zawodowej możliwe jest tylko indywidualnie,
na podstawie określonych reguł, w tym zasad prawnych, etycznych
i moralnych. W zawodzie farmaceuty, który posiada własny samorząd
zawodowy i w swej pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej, prowadzenie własnej praktyki jest aktualnie niemożliwe. Apteki stają się
własnością funduszy inwestycyjnych, dla których zasady etyki aptecznej są obce. Farmaceuci pracujący w sieciach aptek muszą stosować
się do wskazówek „sprzedażowych”, co zupełnie sprzeczne jest z ideą
zawodu i ogólnie z ideą ochrony zdrowia” – napisano w stanowisku
PTFarm-u.
Projekt wspomnianej ustawy cieszy się poparciem autorytatywnych osób, instytucji i organizacji mających tytuł do zabierania
głosu w sprawach farmacji. Cieszy się także szerokim poparciem
społecznym, o czym każdego dnia przekonują nas pacjenci zwracający się do farmaceutów słowami Pani Magister, Panie Magistrze,
które oznaczają więcej niż tylko tytuł zawodowy i związane z nim
kompetencje. W tych zwrotach zawarte są, zaskarbione przez wieki
– szacunek, uznanie i zaufanie dla tych, którzy szafują lekami.
– „Po wprowadzeniu proponowanej regulacji w życie wyłącznie farmaceuta będzie odpowiedzialną osobą w obszarze dystrybucji
i racjonalnego dostępu pacjenta do produktów leczniczych, które są
jednym z najważniejszych dóbr dla każdego cywilizowanego społeczeństwa”. Zgadzamy się z tą konkluzją, gdyż także naszym zdaniem,
władztwo i wynikającą z niego odpowiedzialność – „od A do Z” – za
apteki, które są miejscem świadczenia usług farmaceutycznych należy przekazać farmaceutom. A wyraz „aptekarz” zostanie uwolniony
od balastu – są ludzie którzy lubią przypisywać sobie ten tytuł tylko
z tego powodu, że posiadają aptekę – i będzie związany z osobą
będącą farmaceutą.
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Uznaje się, że korzystne jest, od czasu do czasu, sprawdzić
dla samego siebie poziom posiadanej wiedzy. Zachęcamy czytelników do zapoznania się z testem wiedzy i do podjęcia próby jego
rozwiązania. Gdy się zdarzy, że nie znamy odpowiedzi na pytanie nic
złego jeszcze się nie dzieje. Aptekarz Polski służy pomocą. Odpowiedź jest opublikowana tuż obok. W numerze znajdziecie Państwo
artykuły dotyczące zagadnień wiążących się z pytaniami. ■
Zapraszamy do lektury. Redakcja Aptekarza Polskiego.
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Propedeutyka wiedzy o suplementach diety.

Kwas foliowy

– znaczenie biologiczne,
zasady suplementacji
Prawidłowe żywienie jest najważniejszym elementem wpływającym
korzystnie na stan zdrowia człowieka. Odpowiednio zbilansowana dieta powinna dostarczać wszystkich składników pokarmowych w ilościach
spełniających normy. W sytuacji zdiagnozowanego niedoboru witamin czy
składników mineralnych można okresowo zastosować ich suplementację.
Suplementy nie mogą być jednak traktowane jako zamiennik zróżnicowanej diety. W Polsce corocznie notuje się wzrost popularności spożycia suplementów diety w różnych grupach społecznych. Dlatego bardzo ważne
jest monitorowanie zarówno ilości, jak i częstotliwości ich spożycia, gdyż
zbytnia suplementacja w połączeniu z prawidłową dietą może spowodować nadmierną kumulację związków w organizmie.
4
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D

opuszczalne poziomy witamin i składników mineralnych określone w Dyrektywach i rozporządzeniach
Unii Europejskiej oraz przepisach
prawa krajowego określają ogólne zasady, jakimi powinniśmy
się kierować przy wyliczeniu dopuszczalnych poziomów witamin
i składników mineralnych, które
uwzględniają:
• górne bezpieczne poziomy witamin i składników
mineralnych ustalone
na podstawie naukowej
oceny ryzyka, w oparciu
o ogólnie akceptowane
dane naukowe, uwzględniające zmienne stopnie
wrażliwości różnych grup
konsumentów;
• spożycie witamin i składników mineralnych wynikające z innych źródeł
diety.
W krajach należących do
Unii Europejskiej brakuje jednolitych przepisów dotyczących maksymalnych ilości witamin i składników mineralnych w suplementach diety. Obecnie trwają prace,
w których uczestniczą eksperci
z krajów UE, USA, Kanady, krajów
skandynawskich oraz Japonii nad
ustaleniem maksymalnego poziomu witamin i składników mineralnych w dziennych porcjach
suplementów. Z danych literaturowych wynika, że stosowanie tych
preparatów często jest nieuzasadnione, suplementy stosowane są
bez porozumienia z lekarzem,
w wyniku własnej decyzji, a przyjmowane dawki są nieprawidłowe.
Badania Kałuży i wsp. wykazały,
że przyjmowanie suplementów
z witaminami i składnikami mineralnymi przez osoby starsze
jest zjawiskiem powszechnym.
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

Suplementacja taka trwa często
ponad rok. W przypadku witamin
B1, B2 i niektórych składników mineralnych jest to skuteczna metoda uzupełniania niedoborów,
ale w przypadku witaminy A, PP,
żelaza dawki przekraczały górny tolerowany poziom spożycia.
Nadpodaż witaminy A przy ciągłej suplementacji może powodować m. in. podrażnienia skórne,
bóle stawów i kości, powiększenie
śledziony i wątroby, ogólne zmęczenie, uczucie niepokoju i depresję oraz obniżenie gęstości
kości. Nadmierne ilości witaminy
PP mogą być przyczyną martwicy wątroby i arytmii serca, z kolei
nadwyżka żelaza może przyczynić
się do rozwoju nowotworów oraz
choroby wieńcowej.
Liczne badania potwierdzają wysoką zawartość witaminy
A w całodziennych racjach pokarmowych kobiet w ciąży. Stosowanie dodatkowej suplementacji
preparatami witaminowo-mineralnymi może spowodować przekroczenie bezpiecznego poziomu
witaminy A. Według WHO wysokie dawki witaminy A, przekraczające 10 000 j.m. na dobę działają
teratogennie i mogą spowodować
zniekształcenia czaszki, twarzy,
wady serca i zaburzenia układu
nerwowego.
Suplementacja witaminowo-mineralna powinna być indywidualnie dostosowana do nawyków żywieniowych. Ponieważ
istnieje ryzyko przedawkowania
niektórych składników odżywczych, suplementacja u kobiet
w ciąży powinna odbywać się pod
kontrolą lekarza. Należy pamiętać,
że stosowanie dużych dawek witamin, które przekraczają górne
bezpieczne poziomy, może być
szkodliwe dla zdrowia i wywołać
skutki uboczne.

Bardzo często pacjent traktuje suplement jako alternatywę
wobec leczenia. Farmaceuta powinien być doradcą w wyborze
suplementu diety, informować
o zagrożeniach wynikających
z nieprawidłowej suplementacji
np. przyjmowania większych dawek niż zalecił producent. Niestety na ulotce jest brak informacji
dotyczącej przeciwskazań, działań
ubocznych czy interakcji z lekami
bądź składnikami pokarmowymi.
Należy również zwrócić uwagę na
stosowanie dwóch lub większej
liczby suplementów, co zwiększa
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.
Niekiedy istnieją jednak
realne wskazania do suplementacji diety, a poszczególne kraje
wprowadzają specjalne programy
suplementacji dla różnych grup
ludności. Jednymi z bardziej popularnych są programy pierwotnej
profilaktyki wad cewy nerwowej.
Cewa nerwowa jest zawiązkiem
ośrodkowego układu nerwowego
u płodu. Z niej rozwija się mózg
i rdzeń kręgowy dziecka. Zamknięcie cewy następuje między 16 a 28
dniem od chwili poczęcia. Jeżeli do tego nie dojdzie powstają
znaczne wady rozwojowe: głowy
(deformacja czaszki, przepuklina
mózgowo-rdzeniowa, bezmózgowie) i kręgosłupa. Polska należy do
krajów o wysokim współczynniku
zgonów z powodu wrodzonych
wad cewy nerwowej. Z tego powodu od 1997 roku wprowadzono
Program Pierwotnej Profilaktyki
Wad Cewy Nerwowej. Jego celem
jest prowadzenie edukacji żywieniowej w zakresie suplementacji
kwasem foliowym nie tylko kobiet w ciąży, ale również kobiet
w okresie okołokoncepcyjnym.
Przyjmowanie kwasu foliowego
►
w tym okresie może być także
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skuteczne w profilaktyce innych
wrodzonych wad rozwojowych,
m.in. wad serca, kończyn, układu
moczowego oraz rozszczepów
twarzoczaszki. Zalecana dobowa
dawka dla kobiet w okresie rozrodczym oraz w pierwszym i drugim trymestrze ciąży to 400 μg.
U kobiet przyjmujących tę dawkę
ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej obniża się o 72%. Kobiety, które długotrwale stosowały
antykoncepcję hormonalną, leki
przeciwpadaczkowe (np. fenytoinę, fenobarbital, karbamazepinę,
kwas walproinowy), antagonistów
kwasu foliowego (np. metotreksat,
sulfonoamidy, trimetoprim) lub
paliły papierosy mogą zwiększyć
tę dawkę. Podczas ciąży następuje
zwiększona synteza hemoglobiny,
kwasów nukleinowych oraz białek,
dlatego mogą występować niedobory folianów (soli kwasu foliowego). W przypadku braku obecności kwasu foliowego w diecie, już
po 4 miesiącach dochodzi do wyczerpania zapasów w organizmie.
Naturalne źródła roślinne
bogate w kwas foliowy to zielone
warzywa, bób, buraki, pomidory,
orzechy i zboża. Podczas obróbki kulinarnej dochodzi jednak do
strat folianów, co ma wpływ na
wartość odżywczą posiłku. Foliany
wrażliwe są na działanie wysokiej
temperatury podczas ogrzewania
tradycyjnego, pieczenia czy ogrzewania mikrofalowego. Nieprawidłowe przechowywanie żywności
może spowodować utlenienie fo-

lianów do form gorzej przyswajalnych. Biodostępność tych związków zależy również od właściwości
osobniczych – zaburzenia czynnościowe czy stany zapalne przewodu pokarmowego upośledzają
przyswajanie folianów. Również
ważny jest stan odżywienia witaminami B12 i C oraz składnikami
mineralnymi: żelazem, cynkiem.
Badania Hamułki i wsp. wykazały, że racje pokarmowe kobiet
w wieku prokreacyjnym zawierały
zbyt niską zawartość folianów. Potwierdzają to badania Rogalskiej-Niedzwiedź (średnie spożycie
folianów kształtowało się na poziomie 78% wartości), Trafalskiej
i wsp. (93% młodych studentek
Uniwersytetu Medycznego spożywało foliany poniżej zalecanych
dawek). Z badań tych wynika, że
średnie dobowe spożycie tej witaminy z racji pokarmowej wśród
młodych kobiet kształtuje się na
poziomie 125-282 μg, a norma dla
osób dorosłych (RDA) wynosi 400
μg/dobę. Ze względu na niskie
spożycie folianów przez kobiety
w wieku prokreacyjnym celowa
jest edukacja żywieniowa, a także
spożywanie produktów wzbogacanych w foliany (płatki śniadaniowe, margaryny, napoje) lub suplementów diety. W Polsce jedynie 20-25% młodych kobiet oraz
77% kobiet w ciąży deklarowało
suplementację kwasem foliowym.
Podobne wyniki odnotowujemy
w innych krajach zachodnich. Duża
część kobiet posiada niezbędną

wiedzę o roli kwasu foliowego, ale
tylko 23% kobiet w Irlandii i tylko
7% Hiszpanek stosuje kwas foliowy w okresie poprzedzającym
zajście w ciążę. Z kolei badania
Jarosza wykazały inne niebezpieczeństwo – 36% kobiet ciężarnych
przyjmowało jednocześnie kilka
preparatów między innymi zawierających kwas foliowy, co spowodowało przyjęcie zbyt dużych
dawek tej witaminy (1200-1400 µg
dziennie). Nadmiar kwasu foliowego w czasie ciąży zwiększa ryzyko
zachorowania dziecka na astmę
oskrzelową.
Niedobór folianów w diecie osób dorosłych może przyczynić się do rozwoju miażdżycy
i chorób sercowo-naczyniowych.
Homocysteina to aminokwas siarkowy powstający w organizmie
podczas przemian metioniny dostarczanej z pożywieniem. Ulega
przemianom metabolicznym do
cysteiny lub przekształceniu poprzez remetylację z powrotem do
metioniny. Kwas foliowy i witamina B12 są koenzymami niezbędnymi do procesu remetylacji. Jeżeli
nie dojdzie do zmetabolizowania
homocysteiny, jej nadmiar gromadzi się we krwi, co może doprowadzić do uszkodzeń śródbłonka
naczyń krwionośnych, hipercholesterolemii, zakrzepicy naczyń
obwodowych. W Polsce według
badań NATPOL plus 29% osób
z grupy wiekowej powyżej 59 roku
życia ma wysoki poziom homocysteiny. Spowodowane to jest

►
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przede wszystkim niskim poziomem folianów w diecie. W 1999
r. American Heart Association
biorąc pod uwagę wyniki badań,
opublikowało wskazania i zalecenia dotyczące suplementacji i/
lub zwiększenia spożycia z dietą
witamin wpływających na metabolizm homocysteiny: kwasu foliowego (400 μg dziennie), witaminy B12 (6 μg dziennie) i witaminy B6 (2 mg dziennie). Należy
jednak monitorować skutki działania długotrwałego przyjmowania kwasu foliowego. Badania
3-letnie w których uczestniczyły
kobiety i mężczyźni po ostrym
zawale mięśnia sercowego wykazały, że przyjmowanie 0,8 mg
kwasu foliowego podwyższało
ryzyko nawrotu choroby.
Kwas foliowy jako forma
najbardziej utleniona przekształcany jest do dihydrofolianu (DHF),
potem do tetrahydrofolianu (THF),
dalej dzięki bardzo ważnemu enzymowi w tej przemianie (uwarunkowanemu genetycznie),
a mianowicie reduktazie metylotetrahydrofolianowej (MTHFR)
przekształcany jest do L-5–metyltetrahydrofolianu (L-5-MTHF),
który jest formą najbardziej zredukowaną. L-5-MTHF jest dominującą formą folianów bezpośrednio
transportowaną do krwiobiegu,
która może być włączona w procesy biologiczne komórki w osoczu krwi. L-5-MTHF może krążyć
jako forma wolna luźno związana
z białkiem, może też być przenoszona do wątroby już przez dwa
wyspecjalizowane nośniki folianów ( jako forma zredukowana).
Biologicznie aktywną formą jest kwas lewomefoliowy (5MTHF). W suplementach diety
kwas foliowy występuje głównie
w formie kwasu pteroilomonoglutaminowego, który jest syntetyczAptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

ną formą. Syntetyczna forma kwasu foliowego przyjmowana w zbyt
dużych dawkach może spowodować nadmierne nagromadzenie
kwasu foliowego w osoczu i maskowanie wczesnych objawów
niedokrwistości złośliwej oraz
niedoborów witamin z grupy B.
Kwas foliowy bierze udział
w syntezie kwasów nukleinowych
i S-adenozylometioniny oraz
w metylacji białek i DNA. Jego
niski poziom może zwiększać ryzyko rozwoju nowotworów. Związane jest to ze zmniejszeniem
metylacji DNA, a to wpływa na
ekspresję genów supresorowych,
aktywację proonkogenów do onkogenów, wystąpienie abberacji
chromosomów. Foliany odgrywają ważną rolę w chemioprewencji
niektórych typów nowotworów,
szczególnie szyjki macicy, żołądka i okrężnicy.
Pojawiły się również prace
wskazujące na to, że podawanie kwasu foliowego w wysokich
dawkach może powodować, a nie
hamować rozwój nowotworów.
Przypuszcza się, że dochodzi do
hipermetylacji DNA, co może doprowadzić do inaktywacji genów
hamujących powstawanie nowotworów.
O ile suplementacja kwasu
foliowego u osób z jego niedoborami lub przez specyficzne grupy społeczne jest jak najbardziej
słuszna, o tyle zalecanie suplementacji całemu społeczeństwu
powinno przebiegać z zachowaniem pewnych zasad. Nie są znane bezpieczne górne limity stężenia kwasu foliowego we krwi,
ani dokładne dzienne bezpieczne
dawki przeznaczone do spożycia.
Istotne jest zatem prowadzenie
dalszych badań, również populacyjnych, dotyczących spożycia
folianów oraz ich wpływu na or-

ganizm ludzki. Dzięki temu możliwe będzie precyzyjne określenie
bezpiecznej górnej granicy ich
suplementacji oraz spożycia, również w postaci żywności fortyfikowanej. Niepodważalny jest fakt, że
zarówno edukacja żywieniowa,
zwiększanie świadomości konsumentów, jak i promocja spożycia
folianów przez określone grupy
społeczne odniosą w przyszłości
wymierne korzyści dla ogółu społeczeństwa. ■
mgr farm. Michał Tułaza,
dr n. farm.
Aleksandra Karmańska,
dr hab. prof. UM
Bolesław Karwowski

Zakład Bromatologii,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Mikroorganizmy
w produkcji
antybiotyków
Mikroorganizmy są wszędzie, można rzec - od zawsze. Na tę chwilę
szacuje się, że Ziemia liczy blisko 4,6 miliarda lat. Oceany pojawiły się około 4,4 miliarda lat temu. A tuż po upływie 0,8 do 0,7 miliarda lat istnienia,
na Ziemi pojawiły się pierwsze komórki bakteryjne. Żeby wyobrazić sobie
jaki to szmat czasu – dopiero w ostatnich 500 milionach lat rozwinęło się
życie w postaci przypominającej obecne formy. Stąd wniosek, że przez
3 miliardy lat Ziemię zamieszkiwały i królowały na niej wyłącznie tytułowe
organizmy. Literatura podaje także, iż ich liczba na Ziemi kształtuje się na
poziomie rzędu wielkości 1030.
8
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ikroorganizmy stanowią
liczną grupę organizmów, bez których odkrycie antybiotyków – prawdopodobnie jednej z najbardziej skutecznych postaci chemioterapii
w historii medycyny i późniejsze
doskonalenie ich form nie byłoby
możliwe. Odkrycie i wprowadzenie tych substancji pochodzenia
naturalnego do leczenia chorób
zakaźnych człowieka zapoczątkowało także nową epokę - opracowywanie sposobów ratowania
życia, jak i ochrony zdrowia milionów istnień na całym świecie.
W doniesieniach naukowych odnajdziemy informację, że
mikroorganizmy środowiskowe –
bo o nich mowa jest w niniejszym
artykule, mogą wytwarzać antybiotyki od około 500 milionów lat.
To, że właśnie przestrzeń nas otaczająca jest skarbnicą wszelakiego
dobra, wiadomo było już od dawna. Już w starożytności intuicyjnie
sądzono, że istnieją w przyrodzie
substancje pomagające w leczeniu wielu schorzeń m.in. zakażeń.
Istnieją również dowody na to, że
próbowano wówczas wykorzystywać antybiotyki pochodzenia
naturalnego do kuracji różnych
chorób. Ślady tetracykliny – dla
przykładu, zostały znalezione
w szczątkach kostnych człowieka
z obszaru Nubi (krainy historycznej położonej obecnie na terenie
południowego Egiptu i północnego Sudanu), datowanych na początek naszej ery (350-550).
Innym przykładem ekspozycji starożytnych na antybiotyki,
jest stwierdzenie ich obecności
podczas analizy histologicznej
próbek pobranych z trzonu kości
udowej szkieletu pochodzącego
z okresu rzymskiego z obszaru
Oazy Dachla (leżącej na Pustyni
Libijskiej w Egipcie). W badanych
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próbkach stwierdzono występowanie tetracyklin. Fakt, iż substancje te znalazły się w kościach
dowodzi, iż w diecie starożytnych
cywilizacji znajdowały się materiały
(np. gleba) bogate w substancje –
antybiotyki pochodzenia naturalnego. Mogło być to zamierzonym działaniem, postępowaniem
w celu ochrony organizmu, gdyż
udokumentowane występowanie
chorób zakaźnych w sudańskiej
populacji Numbian było niskie, jak
również nie odnaleziono żadnych
śladów infekcji w kościach z próbek pochodzących ze wspomnianej oazy. Istnieją także wzmianki,
że ponad 2000 lat temu spleśniały chleb w Chinach, Grecji, Serbii,
Egipcie używany był do leczenia
niektórych stanów chorobowych,
w szczególności obkładano nim
otwarte, źle gojące się i zakażone
rany. Wówczas działania naturalnych antybiotyków tłumaczono
jako wpływ duchów lub bogów
odpowiedzialnych za choroby
i cierpienia.
Także ciepła gleba w Rosji
znalazła podobne zastosowanie.
Medycy sumeryjscy podawali
schorowanym pacjentom piwo
zmieszane ze skorupami żółwi
i skórą węża, a babilońscy lekarze uzdrawiali chore oczy stosując mieszaninę żółci żaby i kwaśnego mleka. W XVII wieku zaś
powszechnie opatrywano rany
mieszaniną powstałą na bazie
spleśniałego, pszennego chleba
oraz pajęczyny. Jednak naukowe
rozważania nad specyficznymi
właściwościami mikroorganizmów
rozpoczęły się na dobre dopiero
pod koniec XIX wieku.
W roku 1870 w Anglii Sir
John Scott Burdon-Sanderson
zapoczątkował obserwacje nad
właściwościami pleśni. Rok później, Joseph Lister eksperymento-

wał z wpływem tego, co nazwał
Penicillium glaucium na tkanki
człowieka. Kolejno, w roku 1875
John Tyndall wyjaśnił antybakteryjne działanie grzyba Penicillium na łamach Royal Society. We
Francji w 1877 roku Louis Pasteur
wysnuł tezę, że bakterie mogą
zabijać inne bakterie. 20 lat później, w roku 1897 roku Ernest Duchesne, w rozprawie doktorskiej
„Antagonizm między pleśniami i mikrobami”, stwierdził fakt
występowania substancji, które
mogą spowodować zahamowanie
namnażania niektórych patogennych bakterii. Badania nad allelopatią pleśni z mikrobami zostały
jednak przerwane w związku ze
śmiercią chorującego na gruźlicę
naukowca.
W roku 1899 Rudolph Emmerich i Oscar Löw opisali w artykule rezultaty swojej pracy
z mikroorganizmami. Udowodnili
oni, że bakterie, które są źródłem jednej choroby, mogą być
remedium na inną. Prowadzili
oni prymitywne badania stosując
zainfekowane „zielone” bandaże,
z których pozyskiwali bakterie
(wówczas otrzymały one nazwę
Bacillus pyocyaneus – obecnie
Pseudomonas aeruginosa). Wyciągi z tychże pobranych kultur
były w stanie wyeliminować inne
szczepy. Z tych eksperymentów
Emmerich i Löw stworzyli lek oparty na ekstraktach B. poycyaneus,
który nazwali pyocyanase. Był to
pierwszy antybiotyk do stosowania w szpitalach. Niestety jego
skuteczność była niska. Ponadto
obecność dużych ilości akrydyzyny i PCN− (toksycznych dla człowieka), wpłynęły na fakt zaprzestania stosowania tegoż leku na
szerszą skalę.
Kamieniem milowym i za►
razem zapoczątkowaniem praw9
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dziwej ery antybiotyków był rok
1928. Wówczas to Sir Alexander
Fleming – szkocki bakteriolog, odkrywca (rok 1922) lizozymu – białka o właściwościach antyseptycznych, po powrocie z urlopu, załamany, kiedy właśnie zakończył fiaskiem badania nad gronkowcem,
zwrócił przypadkowo uwagę na
dziwne anomalie, które wystąpiły
na szalce z koloniami Staphylococcus aureus przeznaczonej do utylizacji. Jego uwagę zwrócił wykwit
błękitnej pleśni (Penicilium notatum) i związana z tym ciekawa obserwacja, że fragment wyhodowanej na pożywce kolonii, która rosła
w przestrzeni otaczającej grzybnię, uległ dezintegracji. Wówczas
rozpoczął on większą hodowlę
pleśni, równocześnie zaczęto prowadzić badania w celu wykorzystania pędzlaka w walce z patogenami. Badania trwały dość długo,
gdyż na początku występowały
trudności z wyizolowaniem substancji czynnej odpowiadającej
za lecznicze właściwości pleśni. Po
10 latach udało się – i już w 1939
roku Howard Florey, Ernest Chain
i Norman Heatle wdrożyli produkcję penicyliny.
Z początku produkowali ją
na kilku szalkach Petriego, lecz
z czasem wdrożyli szeroką skalę przemysłową. Tak też właśnie
antybiotyk o nazwie penicylina
wszedł do użytku klinicznego
w 1940 roku. Penicylinę zaczęto
stosować podczas działań wojennych w Afryce Północnej w roku
1943. Wówczas dostępna ona
była w formie soli wapniowej penicyliny (CaPn) w proszku, który
stanowił mieszaninę CaPn i sulfonamidów, dedykowanego do
zasypywania ran, w postaci maści, jak również w formie czystej
przeznaczonej do sporządzania
roztworów do płukania jam ciał
10

oraz ran, lub też w postaci tabletek soli sodowej (NaPn), a te
po roztworzeniu w soli fizjologicznej przeznaczone były do iniekcji. Na początku na front trafiały ograniczone zasoby tegoż
antybiotyku, z tego też względu
dokumentowano dokładnie każde jego użycie. Stosowano go
w szczególności do leczenia zgorzeli gazowej, ciężkich ran klatki
piersiowej z uszkodzeniami narządów wewnętrznych, ran głowy
czy skomplikowanych, otwartych
ran stawów. Używano go także do
kuracji ciężkich postaci zapalenia
płuc, opon mózgowo – rdzeniowych i posocznicy – po wcześniejszej weryfikacji, czy zakażenia te
wywołane są bakteriami wrażliwymi na penicylinę. W późniejszym
okresie, gdy na front trafiało więcej leku dopuszczono go również
do stosowania w kuracji rzeżączki.
Kolejnym naukowcem, który
na stałe wpisał się do kart historii odkrywców antybiotyków pochodzących z mikroorganizmów
jest Selman Waksman. To on jako
pierwszy użył nazwy „antybiotyk”
(powstałej ze złożenia słów anti
– przeciw i biotikos – zdolny do
życia) w celu opisania substancji
chemicznej wytwarzanej przez
drobnoustroje, posiadającej zdolność zabijania lub hamowania
wzrostu innych mikroorganizmów.
Waksman, jeszcze jako student
systematycznie pobierał próbki
gleby z terenu swojej uczelni –
Uniwersytetu w New Brunswick.
Kolejno wciąż posiewał je na płytki
z podłożem i zajmował się obserwacją wzrostu różnorodnych mikroorganizmów. Podczas swoich
długo trwających badań zauważył występowanie kolonii, często
wytwarzających barwniki, których
ilość zależna była od rodzaju gleby, pH, głębokości wydobycia

i przeznaczenia gleby. Te grupy
organizmów podobne były do
bakteryjnych, jednak pod mikroskopem przypominały Waksmanowi grzyby. Odkrycia te wpłynęły
na fakt, iż człowiek ten na stałe
zajął się hodowlą promieniowców
– bakterii Gram-dodatnich o nieregularnej, cylindrycznej budowie
z tendencją do rozgałęziania się
(taka właśnie budowa upodabnia
je do grzybów nitkowatych). Konsekwencją trwających całe życie
działań Waksmana było wyizolowanie streptomycyny przez jego
ucznia – Alberta Schatza. Zauważył on, że Streptomyces griseus (S.
griseus) wytwarza związek o aktywności wobec bakterii Gram-ujemnych i prątków gruźlicy. Był
to najistotniejszy od momentu
odkrycia penicyliny antybiotyk –
streptomycyna. Dzięki niemu rozpoczęto efektywną walkę z gruźlicą, chorobą zbierającą obfite
plony, do tej pory niewyleczalną
znanymi medykamentami. Odkrycie pierwszych antybiotyków
było przyczynkiem do prowadzenia kolejnych analiz, przetarciem
ścieżek do izolacji i wytwarzania
wielu nowych substancji z których
tylko część trafiała do pacjentów.
W związku z tym okres pomiędzy 1950 a 1970 rokiem stał się
rzeczywiście złotą erą odkryć nowych klas antybiotyków. Spośród
licznych leków, których prekursorami były substancje wytwarzane
przez mikroorganizmy wymienić
należy m.in. te należące do klas
β-laktamów, aminoglikozydów
czy tetracyklin.
β-laktamy są medykamentami wytwarzanymi głównie
przez grzyby (Penicillium, Cephalosporium, Aspergillus), ale
również przez bakterie (Streptomyces, Agrobacterium, Nocardia,
Pseudomonas, Gluconobacter czy
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Acetobacter). Aminoglikozydy
stanowią także ważną grupę antybiotyków pochodzenia mikrobiologicznego. Są to przeważnie
naturalnie spotykane substancje
wytwarzane przez promieniowce z rodzaju Streptomyces oraz
Micromonospora jak np. kanamycyna – wytwarzana w oparciu
o mikroorganizmy Streptomyces
kanamyceticus. Do grupy tej zalicza się również gentamycyna,
otrzymywana z promieniowców
Micromonospora, czy tobramycyna – produkowana przez Streptomyces tenebrarius.
Półsyntetyczne pochodne
aminoglikozydów do których zaliczana jest amikacyna, netilmycyna, dibekacyna i sepamycyna,
mają końcówki – cyna, w odróżnieniu do oryginalnych pochodnych z rodzaju Micromonospora.
Te posiadają końcówki – mycyna,
np. neomycyna, tobramycyna.
Pierwsze tetracykliny – do których zaliczamy chlorotetracyklinę, oksytetracyklinę i tetracykli-
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nę – to substancje wytwarzane
przez Streptomyces aureofaciens
i S. rimosus. Ponadto podstawowy antybiotyk z grupy ansamycyn
otrzymano z hodowli promieniowca (Nocardia mediterranei).
Dopiero po modyfikacji warunków hodowli otrzymano czystą
rifamycynę B.
Najstarszym przedstawicielem antybiotyków makrolidowych jest erytromycyna izolowana z hodowli mikroorganizmów
Streptomyces erythreus. Do linkozamin zaliczamy linkomycynę,
uzyskiwaną naturalnie ze szczepów Streptomyces linconiensis.
Także streptograminy są grupą
naturalnych antybiotyków, jak
również ich pochodnych produkowanych przez bakterie z rodzaju Streptomyces pristinaspiralis i S.
virginiae.
Natomiast do najbardziej
znanych fusydanów należy kwas
fusydowy, czyli antybiotyk steroidowy otrzymywany z grzyba Fusidium coccineum. Chloramfenikol

– lek stosowany w leczeniu bardzo ciężkich schorzeń, wytwarzany jest przez Streptomyces venezuelae. Cyklotialidyny, podobnie
jak kumaryny, są produkowane
przez Streptomyces. Najpopularniejszą bakteriocyną (PDA) bakterii gram-ujemnych jest kolicyna,
wytwarzana przez gram-ujemne
pałeczki E. coli. A bakterie Bacillus
polymaxa produkują np. polimyksyny.
Jak wynika z powyższych
krótkich informacji mikroorganizmy dały początek wspaniałym odkryciom, ale od momentu
wprowadzenia masowej produkcji antybiotyków, upowszechnienia ich stosowania w medycynie,
ale też w innych dziedzinach
niemedycznych, jak np. w rolnictwie i hodowli zaczęto niestety
dostrzegać powszechnie występującą lekooporność. Opisano ją
po raz pierwszy w połowie lat 30tych XX wieku dla sulfonamidów,
a w drugiej połowie lat 40-tych
►
dla penicyliny i streptomycyny,
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choć w literaturze można spotkać
doniesienia, iż oporność na kilka
klas antybiotyków w przyrodzie
spotykana była na długo przed
nastaniem ery antybiotykowej.
Jednakże faktem jest, iż obecnie stanowi to globalny problem
i ogromne zagrożenie współczesnej medycyny.
Pomimo wielkiego postępu, jaki obserwowany jest na
polu genetyki, mikrobiologii czy
biologii molekularnej wciąż nie
ma dostatecznej wiedzy na temat
mechanizmów odpowiedzialnych
za oporność na antybiotyki. Nie
„rozgryziono”, jakie czynniki decydują o tym, że niektóre gatunki
są wielce podatne na nabywanie
genów lekooporności, i nie jest
wiadomym też, jakie bariery ograniczają transmisję takich genów
u innych gatunków.
Od czasu, kiedy to Alexander Fleming wyizolował z pędzlaka antybiotyk, minęło zatem
prawie 100 lat. Okres ten można
nazwać czasem wielkiego rozwoju przemysłu farmaceutycznego,
obfitego w nowe leki, umożliwiające leczenie wielu chorób, które

12

całkiem niedawno uznawano za
nieuleczalne. Nie byłoby tego
wszystkiego bez małych mikroorganizmów, które wykorzystane
w odpowiedni sposób przez człowieka stają się wielkimi sprzymierzeńcami ludzkości. Syntetyzowane w ich organizmach substancje
– dające im możliwość bytowania
w określonym środowisku, spełniające role sygnałowe czy też będące egzogennymi źródłami węgla i energii – nie są szkodliwe dla
nich samych, a dają im przewagę
nad innymi, hamując wrażliwym
szczepom wzrost i co za tym idzie
wygraną w walce o byt (dostęp do
pożywienia).
Większość dostępnych
dziś leków została odkryta podczas trwania tzw. złotej ery antybiotyków. Jeszcze niedawno
wydawało się, że z końcem tego
okresu możliwości poszukiwania
nowych bakterii środowiskowych
wyczerpały się na dobre, gdyż te,
które umiano wyhodować na szalkach – przebadano już na wszystkie możliwe sposoby. Nic bardziej
mylnego – obecnie wiadomo już,
że istnieją jeszcze wielkie pokła-

dy nieprzebadanych mikroorganizmów. Istnieje wiele „fabryk”,
których potencjał będzie można
wykorzystać przy poszukiwaniu
alternatywnych substancji do terapii różnych chorób. Trwają wciąż
aktywne poszukiwania zarówno
nowych miejsc bytowania mikroorganizmów, jak również nowych
technik, metod oraz możliwości
ich pozyskania i hodowli, gdyż
mimo, iż technika i nauka diametralnie zmieniły podejście do
świata nas otaczającego, to szacuje się, że jak do tej pory udało
się wyizolować i scharakteryzować tylko 1% antybakteryjnych
związków, które wytwarzane są
w naturze i jedynie 10% naturalnie wytwarzanych antybiotyków. ■
mgr Michał Stawarczyk
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Opieka nad pacjentem
z trądzikiem pospolitym
(Acne vulgaris) oraz
z trądzikiem różowatym
(Acne rosacea)

Trądzik pospolity (ang. acne vulgaris, AV) jest przewlekłą zapalną dermatozą wyróżniającą się występowaniem otwartych (tzw. blackheads) lub
zamkniętych (tzw. whiteheads) zaskórników i zmian zapalnych, w tym grudek, krost lub guzków. Dotyczy około 85% nastolatków, ale może wystąpić
również w innych grupach wiekowych i utrzymywać się w życiu dorosłym.
Trądzik nie jest chorobą bezpośrednio zagrażającą życiu, ma jednak znaczący wpływ zarówno na zdrowie fizyczne (możliwość powstania trwałych,
szpecących blizn), jak i psychiczne (obniżenie samooceny, skutkujące depresją i stanami lękowymi).
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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T

rądzik jest wieloczynnikową chorobą zapalną
obejmującą gruczoły

łojowe skóry. Wiedza na temat
patogenezy tego schorzenia stale ewoluuje. Kluczowe czynniki
chorobotwórcze, które odgrywają ważną rolę w rozwoju trądziku
to: hiperkeratynizacja gruczołów,
kolonizacja drobnoustrojami Propionibacterium acnes, zwiększona
produkcja sebum w połączeniu
ze skomplikowanymi reakcjami
zapalnymi obejmującymi mechanizmy odporności zarówno
wrodzonej jak i nabytej. Ponadto
badania sugerują, że neuroendokrynne mechanizmy regulacyjne,
dieta i czynniki genetyczne mogą
przyczyniać się do rozwoju trądziku [1]. W społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, krąży wiele przekonań i mitów na temat
tej choroby, które nie zawsze są
zgodne z prawdą. Przykładem
może być przeświadczenie, że
trądzik jest wynikiem braku odpowiedniej higieny. Należy zawsze podkreślać, że przyczyna tej
choroby nie jest związana z nawykami pielęgnacyjnymi, a energiczne czyszczenie i szorowanie skóry
może nawet pogorszyć objawy
schorzenia [2].
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Terapia trądziku pospolitego prowadzona jest zarówno
miejscowo (preparaty aplikowane
na skórę), jak i ogólnie (preparaty
podawane doustnie). Schematy
leczenia obejmują monoterapię
preparatami do leczenia miejscowego, miejscowe leczenie
skojarzone, jak również terapię
miejscową w połączeniu z preparatami leczniczymi podawanymi
doustnie [1].
Substancje stosowane
miejscowo w leczeniu
trądziku pospolitego
Jedną z substancji stosowanych miejscowo w terapii trądziku
pospolitego, dostępną bez przepisu lekarza, jest nadtlenek benzoilu – związek o działaniu przeciwbakteryjnym oraz lekko komedolitycznym (zapobiega powstawaniu
zaskórników). Mechanizm działania antybakteryjnego na P. acnes,
Gram-dodatnią bakterię beztlenową, jest związany z uwalnianiem
wolnych rodników tlenowych [1],
co powoduje degradację białek
bakterii [3]. Jak do tej pory nie
odnotowano występowania oporności bakterii na tę substancję [1,
4]. Nadtlenek benzoilu stosowany
jest w stężeniach od 2,5% do 10%.
Rezultaty leczenia są zauważalne
już po 5 dniach [1]. W monoterapii może być stosowany od 6
do 8 tygodni [3, 4]. Jako działanie
niepożądane najczęściej występuje miejscowe podrażnienie skóry,
zależne od stężenia. Odnotowano
również pieczenie, suchość skóry
oraz rumień w miejscu aplikacji
[3]. Preparaty z nadtlenkiem benzoilu mogą też odbarwiać tkaniny
[1, 4].
Bez przepisu lekarza dostępne są również preparaty zawierające kwas azelainowy, na-

turalnie występujący kwas dikarboksylowy, który hamuje syntezę
białek w komórkach P. acnes [3].
Substancja ta w stężeniu 20% wykazuje działanie komedolityczne,
przeciwbakteryjne [1], przeciwzapalne [1, 3] oraz antyoksydacyjne
[3]. Jak do tej pory nie odnotowano przypadków oporności bakterii na działanie tej substancji. Jej
skuteczność jest większa w połączeniu z nadtlenkiem benzoilu
lub z klindamycyną [3, 4]. Warto
nadmienić, że w klasyfikacji substancji pod względem ryzyka ich
stosowania w trakcie ciąży kwas
azelainowy ma kategorię B [1].
W terapii miejscowej stosowane są też antybiotyki, które
działają w miejscu aplikacji zarówno przeciwbakteryjnie, jak i przeciwzapalnie. Nie zaleca się monoterapii antybiotykowej z uwagi
na rozwój oporności bakteryjnej,
dlatego substancje te stosuje się
w połączeniu z nadtlenkiem benzoilu, który dodatkowo zwiększa
ich skuteczność [1, 2]. Jednym
z takich antybiotyków jest klindamycyna, półsyntetyczny związek
z grupy linkozamidów, pochodna
linkomycyny, której mechanizm
działania polega na zahamowaniu
syntezy białek w komórce bakteryjnej [3]. Stosowanie miejscowe
klindamycyny w postaci 1% roztworu lub żelu jest obecnie preferowane z uwagi na doskonałą
tolerancję tej substancji (w klasyfikacji substancji pod względem
ryzyka ich stosowania podczas
ciąży klindamycyna ma kategorię
B). Należy jednak zauważyć, że
odnotowano w literaturze rzadkie przypadki wystąpienia biegunki lub rzekomobłoniastego
zapalenia jelit po miejscowym
stosowaniu klindamycyny [1]. Innym antybiotykiem stosowanym
w miejscowej terapii trądziku jest
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erytromycyna, należąca do grupy makrolidów, która zmniejsza
kolonizację skóry przez P. acnes,
hamując syntezę białek w komórce bakteryjnej. Ostatnio wykazano
narastającą oporność bakterii na
ten antybiotyk, co ogranicza jego
stosowanie [3].
W miejscowej terapii trądziku pospolitego stosowane są
też pochodne witaminy A, czyli
retinoidy – ich skuteczność w leczeniu tego schorzenia została
udowodniona w wielu badaniach
klinicznych [1]. Ich mechanizm
działania jest złożony i obejmuje
między innymi hamowanie reakcji
zapalnych, zwiększenie przenikania innych leków przeciwtrądzikowych [4], ograniczenie powstawania zaskórników [3, 4], jak również
obniżenie produkcji sebum i normalizację procesów złuszczania
skóry [3]. Wykazano, że substancje
te działają poprzez określone receptory jądrowe – receptor kwasu retynowego (ang. Retinoic Acid
Receptor, RAR) oraz receptor retinoidu X (ang. Retinoid X Receptor,
RXR) [4]. W miejscowym leczeniu
trądziku najczęściej stosowane są
następujące substancje z tej grupy: tretynoina [1, 3, 4] (metabolit
witaminy A, regulujący procesy
złuszczania naskórka, posiadający
również właściwości przeciwzapalne, stosowany w miejscowej terapii
trądziku od ponad trzydziestu lat)
[3], adapalen [1, 3, 4] (syntetyczny
analog retinoidów, normalizujący
procesy różnicowania komórek
naskórka, zapobiegający powstawaniu zaskórników, wykazujący
właściwości przeciwzapalne) [3],
tazaroten [1, 3, 4] (syntetyczny
prolek, ulegający przemianie do
kwasu tazarotenowego w keratynocytach, wpływający na różnicowanie i proliferację tych komórek)
[3] oraz izotretynoina wykazująca
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

taką samą skuteczność kliniczną
co tretynoina, jednak powodująca
mniejsze podrażnienie miejscowe
[4]. Leki z grupy retinoidów powinny być stosowane jako terapeutyki
pierwszego wyboru ze względu na
swoje właściwości. Warto również
podkreślić, że mają one działanie
regenerujące skórę, co poprawia
jej wygląd w przypadku bliznowacenia lub nadmiernej pigmentacji
[3, 4]. Główne działania niepożądane występujące podczas miejscowego stosowania retinoidów
obejmują przesuszenie, rumień
czy podrażnienie skóry i mogą
być złagodzone poprzez zmniejszenie częstości stosowania. Należy pamiętać, że wyższe stężenia
będą bardziej skuteczne, ale będą
jednocześnie powodowały zwiększenie nasilenia działań niepożądanych. Ważne jest, aby pacjent
został poinformowany, że stosowanie miejscowe retinoidów wiąże
się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nadwrażliwości na światło słoneczne – aby zmniejszyć ryzyko oparzeń słonecznych, należy
równocześnie stosować kremy
z filtrami UV [1]. W doniesieniach
literaturowych odnotowano przypadki wad wrodzonych płodu po
miejscowym stosowaniu tretynoiny w pierwszym trymestrze ciąży
[4].
Substancje stosowane doustnie
w terapii trądziku pospolitego
Od wielu lat podstawę ogólnoustrojowego leczenia trądziku
stanowią antybiotyki. Zaleca
się stosowanie ich w połączeniu
z miejscową terapią nadtlenkiem
benzoilu oraz substancjami z grupy retinoidów [1, 5]. W badaniach
potwierdzono skuteczność między
innymi tetracykliny, doksycykliny, erytromycyny, azytromy-

cyny, amoksycyliny czy trimetoprimu [1]. Antybiotyki z grupy
tetracyklin powinny być lekami
pierwszego wyboru – oprócz działania przeciwbakteryjnego, związanego z zahamowaniem syntezy
białek w komórkach bakteryjnych,
wykazują one również działanie
przeciwzapalne [1, 3], odnotowano ponadto mniejszą oporność
bakteryjną na te substancje w porównaniu z antybiotykami makrolidowymi [3]. Tetracyklina powinna być przyjmowana na pusty
żołądek godzinę przed posiłkiem
i popijana wodą w celu optymalnego wchłaniania leku, natomiast
substancje drugiej generacji (doksycyklina czy minocyklina) mogą
być przyjmowane z pokarmem,
aczkolwiek bardziej efektywne jest
podawanie ich 30 minut przed posiłkiem. Główne działania niepożądane doustnej terapii antybiotykami z grupy tetracyklin obejmują
mdłości, wymioty czy biegunkę,
zwiększoną wrażliwość na światło
słoneczne, skórne reakcje alergiczne (zwłaszcza po minocyklinie).
Nie należy łączyć terapii doustnej
tetracyklinami z podawanymi tą
samą drogą retinoidami z uwagi
na zwiększone ryzyko wystąpienia
nadciśnienia wewnątrzczaszkowego. Czas trwania antybiotykoterapii doustnej w leczeniu trądziku
pospolitego powinien być nie
krótszy niż 2 miesiące, nie powinien jednak przekraczać 4–6 miesięcy. Maksymalna poprawa stanu klinicznego jest spodziewana
w pierwszych 3–4 miesiącach terapii, a brak efektów może wskazywać na oporność bakteryjną na
stosowany antybiotyk [5].
Izotretynoina podawana
doustnie zrewolucjonizowała leczenie ciężkich postaci trądziku
20 lat temu [2]. Substancja ta jest
►
izomerem kwasu retinowego [1]
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i jest jedynym znanym lekiem,
który hamuje objawy trądziku na
dłuższy czas [3]. Redukuje powstawanie zaskórników, zmniejsza rozmiary gruczołów łojowych, ogranicza powstawanie sebum oraz
hamuje różnicowanie sebocytów
(komórek gruczołu łojowego) [5].
Z uwagi na charakter chemiczny
leku (duża lipofilność) preparaty
z izotretynoiną powinny być przyjmowane w trakcie posiłku [1]. Nie
należy łączyć doustnej izotretynoiny z jednoczesnym podawaniem
witaminy A (zwiększona toksyczność) czy wysokimi dawkami kwasu acetylosalicylowego (ryzyko
uszkodzenia błon śluzowych) [5].
Głównym działaniem niepożądanym retinoidów stosowanych doustnie jest ich embriotoksyczność
i teratogenność – ekspozycja płodu w pierwszym trymestrze na te
substancje powoduje wystąpienie
charakterystycznych wad wrodzonych [4]. Z tego powodu pacjentki
w wieku rozrodczym przyjmujące
doustnie izotretynoinę powinny
stosować jednocześnie dwie metody zapobiegania ciąży [2, 5]. Nie
wykazano szkodliwego wpływu
retinoidów na płodność mężczyzn
[2]. Inne działania niepożądane
doustnie podawanej izotretynoiny obejmują suchość skóry i błon
śluzowych, podwyższony poziom
triglicerydów we krwi [2, 5], wypadanie włosów [2], istnieją również
doniesienia o zmianach nastroju
skutkujących depresją i myślami
samobójczymi czy nawet samobójstwem. Lekarze przepisujący
pacjentom izotretynoinę powinni
być świadomi konieczności monitorowania stanu pacjenta pod
kątem znanych działań niepożądanych tej substancji [1].
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Z uwagi na fakt, że praca
gruczołów łojowych jest zależna
od androgenów, w terapii trądziku stosowane są również doustne środki antykoncepcyjne, które
hamują produkcję sebum. Minimalny czas terapii to 12 miesięcy,
a efekty leczenia są widoczne po
3–6 miesiącach terapii [5]. Z uwagi na działania niepożądane tej
grupy leków, a zwłaszcza ryzyko
wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism) Europejska
Agencja Leków (ang. European
Medicines Agency, EMA) zaleciła,
aby preparaty hormonalne stosowane w terapii trądziku (zawierające 2 mg dienogestu, czyli syntetycznej pochodnej progesteronu,
oraz 0,03 mg etynyloestriadiolu)
były przepisywane pacjentkom
tylko wtedy, kiedy terapia innymi
środkami stosowanymi miejscowo
lub doustnie jest nieskuteczna [6].
Trądzik różowaty
Trądzik różowaty (ang. acne
rosacea) jest przewlekłą zapalną
chorobą skóry [7, 8], występującą u około 10% populacji (częściej u osób z jasną karnacją) [8],
u której podstaw leżą zmiany
zachodzące w naczyniach krwionośnych, jednak patofizjologia
tego schorzenia nie została do
końca poznana. Objawy kliniczne to stałe zaczerwienienie twarzy, suchość i pieczenie skóry,
zapalne zmiany skórne (grudki
i krosty), rozszerzone naczynia
krwionośne, obrzęk oraz podrażnione i łzawiące oczy [7]. Należy
przede wszystkim zwrócić uwagę,
aby chory unikał czynników, które
będą wywoływały lub zaostrzały
rumień skóry, takich jak ekstre-

malne temperatury (zimno lub
gorąco), zimny wiatr, promieniowanie słoneczne, czynniki emocjonalne (stres, niepokój), wysiłek
fizyczny, napoje zawierające alkohol lub kofeinę, pikantne jedzenie
czy czynniki zewnętrzne (peelingi
chemiczne, mikrodermabrazja,
olejki eteryczne, np. miętowy lub
eukaliptusowy). Z uwagi na zwiększoną utratę wody przez skórę
bardzo istotne jest odpowiednie
nawilżanie oraz właściwa ochrona
przed promieniowaniem UV [8].
Leczenie farmakologiczne polega na łagodzeniu objawów, które
bez terapii będą się nasilać. Miejscowo stosuje się metronidazol,
kwas azelainowy (15%), winian
brimonidyny [7, 8] czy retinoidy
[8], w terapii doustnej zastosowanie znalazły doksycyklina [7, 8],
erytromycyna, metronidazol czy
izotretynoina [8]. ■
dr n. farm. Maria Żebrowska
mgr farm. Weronika Krzynówek
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Strategia
postępowania
u chorych z dysfagią

Dla zdrowego człowieka jedzenie jest czynnością oczywistą. Dla wielu
jest przyjemnością samą w sobie oraz okazją do spotkań towarzyskich.
Bywa przykrym obowiązkiem dla niejadków, problemem dla osób chorych.
Dostarczanie wartości odżywczych, najlepiej w zgodzie z fizjologią czyli
przez jedzenie, jest jednak dla wszystkich koniecznością.
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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P

onieważ istnieje wiele
problemów związanych
z odżywianiem, posiadających różną etiologię i przebieg,
odpowiednie postępowanie należy zawsze dostosować do schorzenia czy dysfunkcji.
W dobie szeroko omawianych problemów metabolicznych
związanych z odżywianiem z jednej strony i opieką nad pacjentami, którzy nie mogą jeść w ogóle
z drugiej, istnieje grupa zaburzeń,
o których wspomina się jeszcze
dość rzadko.
Zaburzenia połykania, bo
o nich traktować będzie ten tekst,
ogólnie określane są mianem dysfagii. Wbrew pozorom nie jest to
wcale taki rzadki problem, gdyż
szacuje się, że dysfagia dotyczy
około 8% światowej populacji,
czyli 590 milionów ludzi.
Do objawów tej dysfunkcji należą:
• uczucie zalegania części kęsa
w ustach, pokarmu w gardle;
• trudności z żuciem;
• uczucie zawracania pokarmu
z gardła po przełknięciu;
• konieczność częstego odchrząkiwania, kaszel, krztuszenie;
• wyciekanie śliny;
• wyciekanie pokarmu przez
usta lub nos;
• wydłużony czas potrzebny na
spożycie posiłku;
• zmniejszenie zjadanych ilości,
odwodnienie;
• bóle związane z połykaniem –
odynofagia;
• niejasne stany podgorączkowe;
• zwiększenie ilości wydzieliny
z dróg oddechowych, nawracające infekcje.
Zróżnicowana jest etiologia
dysfagii, choć problem zawsze
w konsekwencji jest przewlekły
18

i wymaga długofalowej terapii.
Choć może dotyczyć każdej grupy wiekowej utożsamiana jest –
niesłusznie – tylko z pacjentami
w podeszłym wieku. Oczywiście,
choroby nerwowo-mięśniowe zaburzające czynność przełyku oraz
choroby takie jak parkinsonizm
mogą wpływać na połykanie przez
długi czas. Z wiekiem prowadzą
do pogorszenia się perystaltyki
przełyku wraz z poczuciem, że kęs
jedzenia zatrzymuje się w trakcie
przesuwania do żołądka. Wiążą
się z utrudnionym przechodzeniem pokarmu z jamy ustnej do
przełyku i dalej do żołądka.
Generalnie dysfagia, czyli
utrudnione połykanie jest objawem niedrożności przełyku lub
zaburzeń perystaltyki przełykowej. Spowodowana może być zaburzeniami czynnościowymi:
1) przedprzełykowymi – przyczyna znajduje się poza częścią
ustną gardła i przełyku. Trudności mogą wynikać z:
a) chorób neurologicznych
– dużą grupę stanowią tu
pacjenci po udarach;
b) chorób ogólnoukładowych
mięśniowych – np. miastenia, dystrofia;
c) chorób z autoagresji – np.
sarkoidoza, stwardnienie
rozsiane;
2) przełykowymi – przyczyna
związana jest z zaburzeniami
czynności perystaltyki przełyku:
a) zaburzeniami motoryki –
objawiającymi się najczęściej jako skurcze przełyku,
które mogą występować na
całej jego długości.
b) niedrożnością związaną
z obstrukcyjnymi zmianami
patologicznymi, takimi jak:
– przeszkoda zewnętrzna –
np. wole;

– przeszkoda wewnętrzna – guzy, przepukliny,
achalazja.
Achalazja jest to niezdolność do rozluźnienia dolnego zwieracza przełyku lub jego
skurcz, który może spowodować
dysfagię i poszerzenie przełyku.
Dysfagia obstrukcyjna wiąże
się zwykle z trudnościami w przyjmowaniu pokarmów stałych.
Zaburzenia motoryki dotyczą
zarówno pokarmów stałych jak
i płynnych. Rozpoznanie w tym
przypadku można postawić najczęściej po badaniu endoskopowym.
Połykanie pokarmu i jego
przesuwanie się przez gardło
i przełyk wymagają skoordynowanej funkcji nerwów obwodowych
zaopatrujących mięśniówkę gardła i przełyku oraz ośrodka połykania w pniu mózgu. W trakcie
połykania zamykane jest wejście
do dróg oddechowych i następuje
zahamowanie ośrodka oddechowego w pniu mózgu i ośrodków
mowy w korze mózgowej.
Dysfagia nie jest chorobą samą w sobie, jest zawsze
konsekwencją jakiegoś innego
schorzenia lub urazu. Dlatego
walkę z dysfagią należy rozpocząć
od gruntownej diagnozy, zidentyfikowania choroby podstawowej
i jej leczenia oraz niwelowania, minimalizowania jej skutków np. jak
to ma miejsce w leczeniu poudarowym. Następnie konieczne jest
określenie, na jakim etapie skomplikowanego procesu połykania
występuje największy problem
Przetwarzanie pokarmu
zaczyna się od żucia i połykania.
Proces ten obejmuje kilka etapów:
• Przyjmowanie pokarmu –
wprowadzenie pokarmu do
jamy ustnej.
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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Żucie – polega na mechanicznym rozdrobnieniu pokarmu
w jamie ustnej, mieszaniu go
ze śliną, uformowaniu kęsa
pokarmowego, który zostaje
połknięty w wyniku skurczów
mięśni. Mięśnie żwacze powodują naprzemienne otwieranie
i zamykanie szczęk połączone
z ruchami języka i żuchwy. Żucie jest regulowane odruchowo, a ośrodek tego odruchu
kontrolowany w tworze siatkowatym pnia mózgu. Częściowo opiera się też na ruchach
dowolnych. Duże znaczenie
żucia dla procesów trawienia
jest związane nie tylko z rozdrobnieniem pokarmu, które
ułatwia rozkład enzymatyczny,
ale również z faktem, że żucie
umożliwia pobudzenie receptorów smakowych oraz odruchowego wydzielania soków
trawiennych.
Samo połykanie jest procesem złożonym z 3 faz:
1. Faza ustna, gdy język formuje
kęs i spycha go do części ustnej gardła. W tym czasie szczęki są zamknięte, podniebienie
miękkie uniesione, a podstawa
języka wtłacza kolejne porcje
bolusa do gardła.
2. Faza gardłowa – uruchomiony zostaje ośrodek połykania
w rdzeniu przedłużonym i dolnej części mostu, który odpowiedzialny jest za przesuwanie
kęsa, jednocześnie prowadząc
do zamknięcia strun głosowych i gardła. Pokarmy stałe
przesuwają się przez gardło
wolniej, natomiast płyny zostają jakby wstrzyknięte przez
silnie kurczące się zwieracze
gardła wprost do dolnej części przełyku.
3. Faza przełykowa, gdy kęs aktywuje ruchy perystaltyczne

•
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przełyku. Wstrzymane na chwilę oddychanie wraca do normy, gdyż krtań przesuwa się
ku dołowi, rozszerza się szpara głośni i otwierają się drogi
oddechowe do jamy nosowej.
Rozróżniana jest perystaltyka
pierwotna będącą kontynuacją
perystaltyki gardła oraz wtórna, która może rozpoczynać się
na dowolnej wysokości przełyku i nie jest poprzedzona skurczami w gardle. Docelowo pokarm trafia do żołądka, gdzie
ulega przetworzeniu do treści
półpłynnej. Kontrola perystaltyki przełyku obejmuje mechanizmy centralne i obwodowe,
nerwy czuciowe stymulowane
są zarówno przez bodźce mechaniczne poprzez rozciąganie,
jak i chemiczne, czyli drażnienie błony śluzowej.
Utrudnione odżywianie
chorych drogą doustną to dysfagia, uniemożliwione odżywianie
tą droga to afagia. Nieumiejętne
próby karmienia podejmowane
w przypadkach obu tych schorzeń
mogą prowadzić do groźnych
powikłań. Przykładowe i najgroźniejsze z nich to zakrztuszenie
i ostra niewydolność oddechowa
oraz zachłyśnięcie prowadzące
Do zachłystowego zapalenia płuc.
W konsekwencji zamiast poprawy
stanu karmionego pacjenta, może
to doprowadzić do znacznego
jego pogorszenia.
Zagrożenia jakie niesie ze
sobą dysfagia to:
1. Zachłystowe zapalenie płuc,
duszności. Wiąże się je najczęściej z mikroaspiracjami
pokarmu i śliny zakażonej
bakteriami do dróg oddechowych. Wśród pacjentów neurologicznych z dysfagią (po

udarach, z chorobą Parkinsona, w otępieniach) zapalenie
płuc jest jedną z najczęstszych
przyczyn zgonów. Należy zastosować sprawdzone sposoby pozwalające na zmniejszanie ryzyka zachłyśnięć, takie
jak ocena przesiewowa stanu
pacjenta, higiena jamy ustnej,
odpowiednie karmienie, wysokie układanie podczas i po
posiłku.
2. Niedożywienie, utrata masy
ciała. Pacjent, który ma problemy z połykaniem w dłuższym okresie czasu eliminuje
wiele produktów ze swojej
codziennej diety lub bardzo
mocno ogranicza jedzenie
w ogóle. Twarde i chrupiące
warzywa i owoce, włókniste
mięso, a nawet drobno krojone surówki zdecydowanie nie
są odpowiednią formą pożywienia dla pacjenta z zaburzeniami połykania. Tym samym
pozbawia się on źródła mikro
i makroelementów oraz witamin. Rezygnowanie z kolejnych
posiłków prowadzi do spadku
masy ciała z powodu małej ilości dostarczanych kalorii.
3. Odwodnienie – ma miejsce,
gdy problemem jest przełykanie nawet płynów. Ograniczenie ich podaży może w prostej
drodze prowadzić do zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Długotrwałe odwodnienie powoduje zarówno
osłabienie sił, jak i spadek odporności, w konsekwencji jest
zagrażające życiu.
Pacjenci borykający się
z problemem dysfagii niejednokrotnie odżywiają się sami i nie
►
wymagają karmienia. Często ro19
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bią to jednak zbyt rzadko, nie na
tyle efektywnie, aby utrzymywać
odpowiednią masę ciała. Bardzo
wiele zależy od tego, jak dobrana
jest dieta dla tej grupy pacjentów. Odmawianie posiłków może
wiązać się z niedostosowaniem
ich do chorego. W dysfagii bez
względu na jej przyczynę, pacjent ma problem z przełknięciem
kęsa. Kawałek pokarmu zbyt długo znajduje się gardle, gdyż nie
pracują odpowiednie mięśnie. Istnieje zwiększone ryzyko dostania
się fragmentów pożywienia do
dróg oddechowych, zamiast do
żołądka. Z punktu widzenia pacjenta dysfagicznego najgorszym
rodzajem jedzenia jest dla niego
pokarm twardy i kruchy – np. wafle, często też świeże warzywa czy
owoce np. marchewka czy jabłko.
Posiłki dla pacjentów z dysfagią muszą być odpowiednio
spreparowane i przygotowane.
Wówczas pacjent nie musi swojej
diety ograniczać do wybranych
produktów, które jest w stanie
przełknąć i może jeść prawie
wszystko. Najbardziej pożądane
są produkty posiadające kon-
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systencję półpłynną, przy czym
odpowiedni stopień zagęszczenia posiłku zależy od pacjenta.
Produkty typu kisiel, budyń czy
kaszka manna zdają się być najbardziej odpowiednie. Możliwe
jest oczywiście podawanie posiłków zmiksowanych. Jednak warto
wziąć pod uwagę, że osoba dorosła nawet po udarze, to nie jest
niemowlak, który od czasu choroby powinien być karmiony tylko i wyłącznie zmiksowaną zupą
z ziemniakami i kisielem. Możliwie
urozmaicone posiłki są pożądane
również przez osoby, które mają
problemy z połykaniem. Do prawidłowego odżywiania konieczne jest dostarczanie wszystkich
składników i zróżnicowana dieta.
Warto pamiętać, że szczególnie u pacjentów geriatrycznych,
którzy nie mają apetytu i często
odmawiają posiłków ważny jest
też sposób podania. Jeżeli „jedzą
oczy” – chory chętniej zjada cały
posiłek.
Producenci produktów przeznaczonych dla pacjentów żywieniowych wyszli naprzeciw również
problemowi dysfagii. Na polskim

rynku pojawiły się preparaty dedykowane pacjentom borykającym
się z tym problem. Są to zagęszczacze w postaci proszku, które
po dodaniu do posiłku lub napoju
pozwalają uzyskać pożądaną, czyli odpowiednią do połknięcia dla
pacjenta konsystencję. Proszek zagęszczacza dodaje się do jedzenia
w takiej ilości, aby uzyskać gęstość
najbardziej zbliżoną do wzorca.
Przykładowo:
• dodanie 1 miarki powoduje
osiągnięcie konsystencji nektaru, syropu;
• dodanie 3 miarek powoduje
osiągnięcie konsystencji miodu;
• dodanie 6 miarek daje konsystencję budyniu, puddingu.
Pacjent lub jego opiekun
może zastosować taką ilość, jaka
da najbardziej pożądany efekt.
Produkty te dostępne są w postaci proszku. Są one bezbarwne,
nie mają własnego smaku ani
zapachu, przez co nie zakłócają
naturalnego smaku potraw i napojów. Nie poddają się rozkładowi w jamie ustnej pod wpływem
działania amylazy. Pozwalają na
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uzyskanie szybkiego i trwałego
efektu zagęszczenia w temperaturze pokojowej. Konieczne jest
co prawda w miarę szybkie zmiksowanie lub intensywne wymieszanie zagęstnika z posiłkiem tak,
aby nie powstały niepotrzebne
grudki czy pęcherzyki powietrza.
Bardzo gorące danie trzeba przestudzić, napój gazowany – odgazować. Niemniej jednak, można
dodawać zagęstniki do każdego elementu posiłku oddzielnie
i uzyskać całościowo zróżnicowane danie, a pacjentowi umożliwić smakowanie jedzenia, które
w czasie choroby było dla niego
praktycznie niemożliwe do przyswojenia. Producenci na swoich
stronach przedstawiają też przepisy z wykorzystaniem zagęstnika.
Zagęstniki tego typu sprzedawane są w puszkach o gramaturze 175-150g. Koszt takiej puszki dla pacjenta indywidualnego to
około 55-70 zł. Jedna puszka wystarcza na czas zależny od tego,
jaką konsystencję posiłku chcemy
uzyskać. Przykładowo zakładając
w przybliżeniu, że 1 miarka to 3g,
opakowanie wystarczy na mniej
więcej 50-60 porcji o konsystencji nektaru.
Innym preparatem, który może być wykorzystany do
zagęszczania jest zagęstnik do
mleka modyfikowanego dla dzieci z alergią pokarmową. Może być
jednak również z powodzeniem
używany do zagęszczania ciepłych
i zimnych posiłków płynnych dla
dorosłych.
Przy problemach z dysfagią dużą rolę odgrywa rehabilitacja oraz konsultacje prowadzone przez specjalistów. Dietetycy
pomogą zbilansować posiłki
i dobrać takie formy, które będą
najbardziej wartościowe. Neurologopedzi i rehabilitanci podpowieAptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

dzą sposoby połykania ze skrętem
głowy w odpowiednią stronę oraz
zestawy ćwiczeń. Mają one na celu
wzmocnić mięśnie języka i przedniej ściany gardła. Warto zwrócić
uwagę na wielkość kęsa czy łyku
– czy nie jest ona za duża, przez
co zbyt trudna do połknięcia.
W niektórych przypadkach wskazane będzie picie przez słomkę
lub połykanie z brodą pochyloną
do mostka. W momencie dobrze
postawionego rozpoznania i ustalenia przyczyn możliwe jest podjęcie kroków ułatwiających normalne, codzienne funkcjonowanie.
W zależności od stanu ogólnego pacjenta z dysfagią podejmuje się odpowiednie działanie.
W każdym przypadku jednak,
muszą być spełnione podstawowe
warunki pozwalające na podejmowanie działań terapeutycznych
i rehabilitacji. Warto przypomnieć
warunki konieczne, do tego, aby
w ogóle móc rozważać odżywianie pacjenta neurologicznego doustnie:
– stabilny stan;
– świadomość pacjenta;
– wydolny oddech;
– prawidłowe wydzielanie śliny;
– brak wcześniejszych epizodów
zakrztuszeń.
Pacjenci neurologiczni stanowią znaczny odsetek chorych
borykających się z dysfagią. Dlatego w procesie rehabilitacji temat połykania, karmienia i samodzielnego jedzenia jest ważny
zarówno dla samego pacjenta,
jak i jego opiekunów. Konieczne
jest wykazanie dużej cierpliwości
dla chorego który boryka się ze
swoim problemem, gdyż pośpiech
przynosi w tym względzie tylko
niepożądane skutki.

Jeżeli pacjent, nawet w dobrym stanie ogólnym, funkcjonujący względnie samodzielnie traci
na wadze i możemy podejrzewać,
że ma problemy z jedzeniem –
warto przeprowadzić krótki wywiad w kierunku dysfagii, który
w razie potrzeby zmobilizuje do
wizyty u specjalisty. ■
mgr farm. Agata Luboińska
specjalista farmacji klinicznej
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Niektóre aspekty
kandydoz jamy
ustnej
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W ciągu ostatnich lat obserwuje się stały wzrost częstości występowania zakażeń grzybiczych, wywoływanych przez grzyby drożdżopodobne
z rodzaju Candida, stanowiące naszą naturalną mikroflorę. Drobnoustroje
te zasiedlają różne nisze organizmu, w tym jamę ustną u 20-50% zdrowych osób. Bytują jako saprofity nie wywołując zmian chorobowych, gdyż
układ odpornościowy w pełni kontroluje ich namnażanie i rozwój. Jednakże
w przypadku zaburzenia mechanizmów immunologicznych, drobnoustroje
te „uwalniają się” spod kontroli układu odpornościowego i wywołują infekcje o charakterze endogennym, określane jako kandydozy lub kandydiazy.
22
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G

łównym czynnikiem etiologicznym powstawania
kandydoz są drożdżaki
z gatunku Candida albicans, izolowane w 50-70% przypadków
zmian grzybiczych w jamie ustnej. Inne gatunki, określane jako
nie-albicans Candida spp., m.in. C.
glabrata, C. krusei, C. parapsilosis,
C. tropicalis, C. inconspicua czy
C. dubliniensis identyfikowane są
w mniejszym stopniu. Za chorobotwórczość tych drobnoustrojów odpowiadają niektóre cechy
zjadliwości, do których należą:
• zdolność adhezji (adherencji,
przylegania) do komórek i tkanek organizmu, tj.: komórek
nabłonka i śródbłonka, naczyń
krwionośnych, leukocytów,
limfocytów, płytek krwi, białek
śliny czy surowicy, a także do
powierzchni tworzyw sztucznych, z których zbudowane są
protezy dentystyczne i aparaty
ortodontyczne. Drożdżaki posiadają również zdolność do
koadhezji z innymi drobnoustrojami bytującymi w jamie
ustnej, jak np. Streptococcus
mutans, S. salivarius, S. sanguis. Produkują w dużym stopniu
adhezyny, które umożliwiają
im wiązanie się z receptorami
tych komórek;
• możliwość tworzenia biofilmu,
który jest skupiskiem komórek
grzybiczych będącym wieloskładnikową, wielowymiarową
i heterogenną strukturą otoczoną polisacharydową substancją pozakomórkową oraz
śluzem. Proces tworzenia biofilmu inicjowany jest na drodze adhezji, zaś zdolność do
jego eradykacji stanowi duży
problem terapeutyczny;
• zjawisko polimorfizmu, czyli zdolność drożdżaków do
występowania w różnych for-
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mach morfologicznych, tj.:
blastokonidia, formy germ
tubes, pseudostrzępki oraz
strzępki prawdziwe. Każdy
z tych morfotypów pełni inną,
równie istotną rolę w procesie
patogenezy;
wzmożone wydzielanie enzymów hydrolitycznych, tj.:
lipazy, fosfolipazy, proteazy
aspartylowe, ułatwiające adhezję i kolonizację, ze względu na zdolność penetracji
tkanek gospodarza, a także
lizę i niszczenie komórek odpornościowych i przeciwciał.
Czynniki predysponujące
do grzybic jamy ustnej

W obronie przeciwgrzybiczej jamy ustnej bardzo ważną
rolę odgrywają ogólne i miejscowe mechanizmy odpornościowe. Pierwsze z nich związane są
z czynnością układu immunologicznego, a mianowicie z aktywnością komórek fagocytarnych
(makrofagi, neutrofile, eozynofile)
oraz swoistą odpowiedzią komórkową. Z kolei do miejscowych warunków środowiskowych należą
m.in.: zachowanie ciągłości błon
śluzowych, mechaniczne usuwanie grzybów z ich powierzchni,
obecność czynników przeciwgrzybiczych w ślinie (np. histatyny), interakcje mikroflory bakteryjnej jamy ustnej z drożdżakami.
W związku z tym, głównym
czynnikiem predysponującym
do tego typu infekcji jest przede
wszystkim obniżona odporność
układu immunologicznego. Dlatego też szczególnie narażone na
kandydozy są: niemowlęta i dzieci, osoby w podeszłym wieku,
chorzy z wrodzonymi i nabytymi
zespołami niedoboru odporności
oraz pacjenci w trakcie immuno-

supresji. Zakażeniom grzybiczym
sprzyjają także współistniejące
choroby i związane z tym leczenie, tj.: powszechne i długotrwałe przyjmowanie antybiotyków
o szerokim spektrum działania
(powodujące zniszczenie endogennej flory bakteryjnej i tym
samym wzrost kolonizacji przez
grzyby), chemioterapia, radioterapia czy kortykosteroidoterapia,
a ponadto cukrzyca, zaburzenia
hormonalne, niedobory żelaza,
witaminy B12 czy kwasu foliowego. Stwierdzono także większą skłonność do kandydoz osób
zdrowych, które właśnie przeszły
infekcję wirusową lub bakteryjną,
ze względu na chwilowy spadek
sił odpornościowych.
Dodatkowe, miejscowe
czynniki mające wpływ na rozwój
drożdżycy jamy ustnej to: zaburzenia ilościowe i jakościowe śliny,
zmiany patologiczne i przewlekłe
stany zapalne w obrębie błon śluzowych i tkanek przyzębia, zmiany próchnicze, niedostateczna
higiena jamy ustnej, aparatów
ortodontycznych, protez dentystycznych, dieta bogata w cukry,
palenie papierosów czy nadużywanie alkoholu. Bardzo istotną
rolę odgrywają również urazy
mechaniczne, otarcia i podrażnienia błony śluzowej spowodowane przez wspomniane protezy
czy aparaty. Ponadto spowolniony w tych okolicach przepływ
śliny, podwyższona temperatura
oraz łatwość adherencji do tworzywa akrylowego są szczególnie
korzystne dla rozwoju komórek
grzybiczych, tworzenia biofilmu
i rozwoju infekcji grzybiczej.
Objawy drożdżycy jamy ustnej
W zależności od przyczyny
►
grzybicy jamy ustnej, dolegliwo23
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ści mogą rozwijać się powoli lub
gwałtownie i przyjmują różne postacie. Jedną z najczęstszych jest
ostra kandydoza rzekomobłoniasta (pseudobłoniasta) jamy
ustnej, określana jako pleśniawki. Zmiany przypominają rozlany biało-szary nalot, wyglądem
przypominający ścięte mleko, pod
którymi obecne są żywoczerwone
krwawiące pola. Lokalizują się na
języku, wewnętrznej powierzchni
policzków, czasem na podniebieniu, dziąsłach i migdałkach. Mogą
obejmować całą jamę ustną.
W przypadku ostrej kandydozy zanikowej (rumieniowej, atroficznej), pojawiają się
płaskie, czerwone, rozległe, wyraźnie odgraniczone i bolesne
plamy głównie na grzbiecie języka, podniebieniu i śluzówkach
policzków, którym towarzyszą
pęknięcia i nadżerki. Ta infekcja
jest najczęstszą postacią poantybiotykowego zapalenia jamy
ustnej. Przyczyną jest zniszczenie
mikroflory jamy ustnej przez antybiotyk.
Z kolei przewlekłą kandydozę zanikową spotyka się
w protetycznym zapaleniu jamy
ustnej, które może występować
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u pacjentów użytkujących ruchome protezy lub ruchome aparaty
ortodontyczne. Zmiany rumieniowe i obrzęk zlokalizowane
są głównie na powierzchni śluzówki, która styka się z protezą.
Zdecydowanie rzadziej występuje kandydoza hiperplastyczna
(leukoplakia grzybicza) przyjmująca postać białych plamek
lub szorstkich grudek, które
w odróżnieniu od pleśniawek,
nie dają się zdrapać. Najczęstsza
lokalizacja tych zmian to okolica
trójkąta zatrzonowcowego, błona
śluzowa policzków i kątów ust.
W około 5-11% przypadków, tego
typu zmiany mogą stać się rakotwórcze, gdyż pewne szczepy C.
albicans wytwarzają nitrozaminy
należące do karcynogenów.
Inną zmianą chorobową,
której towarzyszy infekcja grzybicza jest romboidalne zapalenie
języka w postaci gładkiego dobrze odgraniczonego, żywoczerwonego pola pozbawionego brodawek nitkowatych, które w miarę
upływu czasu staje się guzowate
i stwardniałe.
Z kolei, zapalenie kątów
ust, czyli zajady objawiają się
jako bolesne nadżerki i pęknięcia

w kącikach ust. Często są to mieszane zakażenia spowodowane
przez C. albicans i Staphylococcus
aureus. Zmianom w jamie ustnej
towarzyszą niejednokrotnie stany
zapalne, owrzodzenia, bolesność
o różnym stopniu nasilenia często
utrudniająca połykanie, uczucie
suchości jamy ustnej, zaburzenia
smaku i utrata apetytu.
Profilaktyka infekcji
grzybiczych
Każde podejrzenie infekcji
grzybiczej powinno być potwierdzone badaniem mikologicznym,
a w przypadku przewlekłej kandydozy hiperplastycznej, dodatkowo badaniem histopatologicznym
w celu odróżnienia grzybicy od
rogowacenia białego (leukoplakia)
i liszaja płaskiego. W profilaktyce
oraz leczeniu drożdżycy niezwykle istotna jest dieta. Należy z niej
wyeliminować niektóre produkty,
tj. słodycze, białą mąkę, alkohol.
Nie są także zalecane owoce, ze
względu na dużą zawartość cukru.
Dieta powinna obfitować w produkty probiotyczne (zawierające
żywe kultury bakterii), a więc naturalne jogurty, kefiry czy zsiadłe
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mleko. Wskazane są również preparaty prebiotyczne (stymulujące
wzrost prawidłowej mikroflory
bakteryjnej) czy przyjmowanie
dużych ilości płynów, które zapobiegają wzrostowi ilości toksyn
w organizmie. Warto także spożywać żywność bogatą w kwasy
omega-3, a więc oleje wysokiej
jakości, jak oliwa z oliwek, olej
lniany czy olej rzepakowy tłoczony na zimno, które mają działanie
przeciwzapalne.
Leczenie kandydoz
jamy ustnej
W przypadku leczenia infekcji grzybiczych należy w miarę
możliwości wyeliminować czynniki usposabiające do jej rozwoju,
a więc nieprawidłowe zachowania
zdrowotne dotyczące diety, higieny jamy ustnej, palenie papierosów i nadmierne używanie leków
czy alkoholu. W trakcie terapii
powinny być wdrożone próby
podniesienia odporności organizmu, a także terapia witaminowa,
głównie preparatami z grupy witaminy B. Pomocne są żele stomatologiczne i pasty zawierające
m.in. dializat z krwi cieląt, który
posiada silne właściwości regenerujące uszkodzone komórki
błony śluzowej. Ważne jest także
stosowanie miękkiej szczoteczki,
aby zapobiec uszkadzaniu zmian
chorobowych i krwawieniu, a także regularna jej wymiana.
W leczeniu niepowikłanej
drożdżycy jamy ustnej, zastosowanie ma przede wszystkim terapia miejscowa, wykorzystująca
dostępne środki antyseptyczne
w różnych postaciach, a mianowicie roztwory do płukania, tabletki do ssania, żele, kremy czy
maści. Najczęściej zawierają one
chlorheksydynę, chlorowodorek
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

cetylpirydyny lub inne substancje
miejscowo odkażające. Duże znaczenie odgrywają również naturalne ekstrakty i wyciągi roślinne,
zawarte w nich olejki eteryczne
i ich czynne składniki, m.in.: olejek z drzewa herbacianego, eukaliptusowy, goździkowy, miętowy,
szałwiowy. Mogą być one wykorzystywane jako alternatywa dla
syntetycznych preparatów przeciwgrzybiczych.
Jeżeli leczenie miejscowe
z użyciem dostępnych antyseptyków i naturalnych antymikotyków nie jest efektywne, należy
wdrożyć odpowiednie preparaty
zawierające antybiotyki lub chemioterapeutyki przeciwgrzybicze.
Typowe zastosowanie mają leki
na bazie antybiotyków polienowych, tj. nystatyna, amfoterycyna
B i natamycyna oraz chemioterapeutyków należących głównie
do pochodnych azoli I generacji:
mikonazol i klotrimazol, II generacji: ketokonazol czy pochodnych
triazoli: flukonazol i itrakonazol.
Są one aplikowane w postaci zawiesin do inhalacji, pędzlowania
i płukania jamy ustnej lub tabletek
do ssania, żeli lub maści, kremu
czy też gumy do żucia. Antymikotyki działające miejscowo powinny być stosowane kilka razy
dziennie po posiłkach oraz na noc
przez co najmniej 3-4 tygodnie.
Jeżeli terapia miejscowa nie jest
skuteczna, wdrażane jest leczenie
ogólnoustrojowe z użyciem wyżej wymienionych leków przeciwgrzybiczych. O zakończeniu terapii grzybicy jamy ustnej powinno
decydować negatywne badanie
mikologiczne. Należy również
wziąć pod uwagę rosnącą oporność drożdżaków na powszechnie przyjmowane antymikotyki
i każdą terapię przeciwgrzybiczą
stosować racjonalnie.

Terapia kandydoz jamy
ustnej może być niejednokrotnie
długotrwała i uciążliwa. Nieleczone infekcje, zwłaszcza u osób
predysponowanych, prowadzą
do bardzo poważnych powikłań.
Grzyby mogą zaatakować gardło,
dalsze części przewodu pokarmowego, inne narządy i doprowadzić do kandydozy układowej lub
kandydemii, a to może być równoznaczne ze śmiercią. W związku z tym jest to niezwykle istotny
problem, którego nie można bagatelizować. ■
dr n. farm. Anna Biernasiuk,
mgr farm. Marlena Sikora,
Katedra i Zakład Mikrobiologii
Farmaceutycznej Uniwersytet Medyczny
w Lublinie

mgr biol.
Agnieszka Paterek-Baran
Laboratorium Analiz Lekarskich "ALAB"
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Lublinie
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-skutkowych pomiędzy lekiem, jego strukturą
i miejscem działania. Niestety – obszerne objaśnienia, czyli tak zwane „przegadanie tematu” powoduje, że podręczniki farmakologii potrafią „spuchnąć”
do ponad dwóch tysięcy stron, zaś „Farmakologia
po prostu” zamyka się w niespełna trzystu stronach formatu B5. Rekomendacja dla „Farmakologii
po prostu” będzie zatem zależeć przede wszystkim
od kondycji czytelnika, poziomu wiedzy na temat
leku, jaki już posiada, czasu, jaki może przeznaczyć
na lekturę oraz od osobniczych preferencji dotyczących stylu nauki. Na korzyść tej książki działa to,
że oferuje wiedzę aktualną, podaną w sposób konkretny, „krótko i na temat” – jak można przeczytać
w opiniach czytelników.

W przedmowie do „Farmakologii po prostu”, podręcznika pod redakcją prof. dr hab. Ryszarda Korbuta możemy przeczytać, iż jest to „podręcznik w formie uporządkowanych notatek”. Szybki
rzut oka na zawartość tej książki pozwala wyrobić
sobie przekonanie, iż rzeczywiście nie jest to typowy
podręcznik.
Książkę wyróżnia specyficzny układ treści –
informacje zebrane są przede wszystkim w formie
tabel i punktów. Typowego „wykładu” jest niewiele.
Mnie ta nieco sucha formuła początkowo odstraszyła od korzystania z tej publikacji, gdyż wolę, kiedy tabela jest wizualizacją treści opisanej czy wyjaśnionej w tekście, a nie treścią samą w sobie. Wróciłam jednak do tej pozycji, kiedy ograniczona ilość
czasu na przygotowanie do egzaminu zmusiła mnie
do szukania możliwie kompaktowego podręcznika
oferującego możliwość szybkiej powtórki całości
przerobionego materiału.
Czy zatem „Farmakologia po prostu” spełniła
w tym względzie moje oczekiwania? W mojej ocenie podręcznik sprawdzi się znakomicie jako repetytorium do egzaminu, natomiast aby coś utrwalić,
trzeba najpierw to przyswoić. Najlepiej dzięki lekturze „pełnowymiarowego” podręcznika farmakologii, który oprócz faktów, przedstawi Czytelnikowi
bazę anatomiczno-fizjologiczną i rozbuduje wykład
o wiadomości dotyczące zależności przyczynowo26

Podręcznik znalazł się na liście lektur polecanych do egzaminu specjalizacyjnego z farmacji
aptecznej (aktualizacja 08.12.2016). Można sądzić,
że jest to jakiegoś rodzaju „ukłon” w kierunku osób
specjalizujących się, gdyż należy zaznaczyć, że już
w poprzednich latach był on bardzo popularnym
repetytorium. W sesji jesiennej 2016 na egzaminie
testowym pojawiło się kilka pytań, które można
było z łatwością rozwiązać po lekturze „Farmakologii po prostu”. Między innymi były to: jaka substancja należy do leków bezpośrednio uwalniających histaminę (prawidłowa odpowiedź: atropina), czy też
jaki lek przeciwgrzybiczny jest stosowany z wyboru
w zakażeniach grzybiczych CSN u pacjentów z AIDS
(prawidłowa odpowiedź: flukonazol).
„Zgrzebna” szata graficzna i nieliczne ryciny są tą warstwą podręcznika, którą z pewnością
można by w przyszłości dopracować. Natomiast
niewątpliwą zaletą „Farmakologii po prostu” jest jej
kompaktowy rozmiar i niewielka waga ze względu
na miękką okładkę – można ją dosłownie wszędzie
ze sobą zabrać. Informacje są już wypreparowane,
co ułatwia przyswajanie lub powtarzanie informacji w warunkach ograniczonej możliwości skupienia
uwagi np. w podróży. Na korzyść „Farmakologii po
prostu” działa także niezwykle przystępna cena. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej

Ryszard Korbut. Farmakologia po prostu.
„
Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego
Kraków 2009, wyd. 2.
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Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. dr hab.
Marek
Gatty-Kostyal
(1886-1965)
Prof. dr hab. Marek Gatty-Kostyal był wieloletnim
kierownikiem Katedry Farmacji Stosowanej UJ,
pierwszym dziekanem Wydziału Farmaceutycznego i prorektorem tej uczelni oraz twórcą krakowskiej szkoły farmacji stosowanej. Jako jeden
z pierwszych galeników prowadził badania nad
właściwościami fizyko – chemicznymi preparatów galenowych oraz warunkami rozwoju i wartością leczniczą pokrzyku wilczej jagody (Atropa
belladonna L.). Był aktywnym członkiem Polskiej
Akademii Umiejętności. Zorganizował Komisję
Nauk Farmaceutycznych PAU i został jej pierwszym przewodniczącym.
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

Urodził się 20 sierpnia 1886
roku w Bochni, gdzie też ukończył
gimnazjum i w 1905 roku uzyskał
świadectwo dojrzałości. Po odbyciu dwuletniej praktyki w bocheń
skiej aptece, należącej wcześniej do
jego ojca Marka Józefa Gatty oraz
zdaniu odpowiednich egzaminów
przed Gremium Aptekarzy Galicji
Zachodniej w Krakowie, uzyskał
stopień zawodowy pomocnika
aptekarskiego. Zaraz po tym rozpoczął studia farmaceutyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ)
i w 1909 roku otrzymał dyplom
magistra farmacji. W celu pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności w zakresie chemii organicznej,
w 1910 roku wyjechał do Lipska,
gdzie odbył roczny staż naukowy
u znanego niemieckiego chemika
prof. Artura Hantzscha. Po powro►
cie do kraju kontynuował pracę
27
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badawczą w pracowni polskiego
uczonego prof. Leona Marchlewskiego w Krakowie. Dobrze zapowiadającą się karierę młodego
naukowca przerwał jednak wybuch pierwszej wojny światowej.
W 1914 roku został powołany do
służby w armii austriackiej; jako
podporucznik pracował w aptece
szpitala wojskowego w Krakowie.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku został
przyjęty do organizującego się
wojska polskiego i w randze kapitana kierował apteką Szpitala
Zapasowego. W tym samym roku
uzyskał na Wydziale Filozoficznym
UJ stopień naukowy doktora filozofii z zakresu chemii organicznej
na podstawie rozprawy pt. „O anhydrofilotaoninie i przemianie jej
w filotaorubinę”. Po zwolnieniu
z wojska w 1921 roku został zatrudniony na stanowisku starszego asystenta w Zakładzie Chemii
Lekarskiej UJ. W tym czasie, niezależnie od pracy naukowej, prowadził aktywną działalność społeczno – zawodową. Od 1918 roku był
członkiem, a od 1920 roku prezesem Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas” w Krakowie, dzia
łającego jako oddział małopolski
Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników Rzeczypospolitej Polskiej (ZZFPRP). Skutecznie
bronił praw pracowników aptek,
walczył o poprawę warunków ich
pracy i płacy. W uznaniu zasług
dla zawodu aptekarskiego otrzymał godność członka honorowego ZZFPRP. W 1923 roku M.
Gatty-Kostyal został mianowany
zastępcą profesora w Katedrze
Farmacji Stosowanej na nowo
utworzonym Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Filozoficznego
UJ, co ostatecznie zdecydowało o dalszej drodze jego kariery
zawodowej. W 1928 roku habi
28

litował się na podstawie dysertacji
z zakresu farmacji stosowanej pt.
„Oznaczanie wartości leków grupy naparstnicy na żabach”. Dwa
lata później otrzymał tytuł pro
fesora nadzwyczajnego i stanowisko kierownika Katedry Farmacji
Stosowanej. W 1931 roku został
wicedyrektorem Oddziału Farmaceutycznego.
Pod kierunkiem prof. Marka Gatty-Kostyala, Zakład Farmacji
Stosowanej systematycznie rozwijał swoją działalność dydaktyczną
i naukową. Było to możliwe, dzięki
uwieńczonym sukcesem staraniom
profesora o polepszenie warunków
lokalowych Katedry i zwiększenie
liczby jej pracowników. Z placówki tej „wyszły” wartościowe prace
naukowe, niektóre o znaczeniu
pionierskim. W latach 30-tych
prowadzono badania, związane
z tworzoną wówczas Farmakopeą
Polską II (1937). Prof. Gatty-Kostyal
zajmował się wodnymi wyciągami
z naparstnicy, standaryzacją przetworów galenowych z naparstnicy
i konwalii majowej oraz sporyszem
i jego wyciągiem. Wykazał błędy
w oznaczaniu alkaloidów sporyszu
metodą farmakopei niemieckiej,
a także opracował nową metodę,
która wyeliminowała rozbieżności
wyników badań chemicznych i farmakologicznych. W późniejszym
czasie doświadczenia nad sporyszem wzbudziły jego zainteresowanie problematyką fitochemii,
wykraczającą już poza zagadnienia farmacji stosowanej. Niezależnie od tego, zainicjował badania
w kierunku hamowania wzrostu
przeszczepialnych nowotworów
przez wyciągi z huby. Był również
pierwszym polskim badaczem,
który zwrócił uwagę na problem
trwałości gotowych postaci leków
(płynnych, półstałych i stałych).
W swoich rozważaniach uwzględ-

nił podstawy chemii fizycznej,
wykazując jakie zjawiska lub reakcje mogą zachodzić podczas ich
przechowywania. W ten sposób
stał się pionierem idei oparcia
farmacji stosowanej, jako nauki na teoretycznych podstawach
chemii fizycznej. Szczegółowymi
badaniami objął maści. Jego publikacja (we współautorstwie z prof.
Bogdanem Kamieńskim) dotycząca struktury maści była pierwszym
opracowaniem w piśmiennictwie
polskim wskazującym, w jaki sposób z punktu widzenia fizykochemicznego należy rozpatrywać zagadnienia podłoża maściowego,
a zarazem pierwszą próbą usystematyzowania różnych odmian tej
formy leku. W okresie międzywojennym prof. Gatty-Kostyal opublikował łącznie ponad 20 artykułów naukowych, m.in. kilka w czasopiśmie Polskiej Akademii Nauk
„Bulletin de L’Academie Polonaise”. Był członkiem Stałej Komisji
Farmakopei Polskiej II i jej Komitetu Redakcyjnego oraz autorem
wielu monografii farmakopealnych. Przyczynił się do utworzenia Towarzystwa Popierania Nauk
Farmaceutycznych, a następnie
pełnił w nim funkcję sekretarza.
Realizując cele statutowe Towarzystwa, prowadził szeroką akcję odczytową w wielu miastach Polski
Południowej. Nie zapomniał też
o zawodzie aptekarskim w którym
rozpoczął swoją drogę zawodową.
Włączył się do walki o należną
pozycję aptek i aptekarzy w ówczesnej służbie zdrowia, której
zagrożenie upatrywał w rozwoju
produkcji leków gotowych z jednoczesnym ograniczaniem czynności recepturowych. Dr farm. Maciej Bilek w swoim artykule pt. „Historia uczy nas... jakie miejsce jest
w aptece najważniejsze („Aptekarz
Polski” 2011) napisał – „Profesora
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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Gatty-Kostyala, dzięki licznym wypowiedziom prasowym i wygłoszonym wykładom, promującym lek
robiony, możemy nazwać pierwszym, świadomym ideologiem walki polskich farmaceutów o ochronę
i zachowanie receptury”.
Po wybuchu drugiej wojny światowej, w listopadzie 1939
roku został aresztow any wraz
z innymi profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego przez gestapo.
Początkowo był więziony w Krakowie i Wrocławiu, a następnie
wywieziony do obozu koncen
tracyjnego w Sachsenhausen.
W 1940 r. został zwolniony z obozu i powrócił do Krakowa, gdzie
został zatrudniony jako doradca,
a następnie kierownik działu na
ukowego w Fabryce Chemiczno
– Farmaceutycznej Dr A. Wander S.A. Jednocześnie pracował
w tajnym laboratorium tej firmy,
które prowadziło badania na
sulfonamidach oraz preparatach
o działaniu hormonalnym. W tym
czasie opracował kilka ważnych
leków z wykorzystaniem surowców krajowych. W 1946 roku
otrzymał Honorową Srebrną Odznakę Fabryki Chemiczno – Farmaceutycznej Dr A. Wander S.A.
„za wybitne zasługi położone przy
odbudowie i rozwoju fabryki.”
Po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku powrócił do
pracy na stanowisku kierownika Katedry Farmacji Stosowanej
Oddziału Farmaceutycznego UJ,
a w 1946 roku został mianowany
profesorem zwyczajnym. Podobnie jak wielu innych profesorów
powracających z tułaczki wojennej, z wielkim zapałem i ofiarnością przystąpił do ponownego
organizowania warsztatu naukowego i dydaktycznego. Zdobył
odpowiednią aparaturę i sprzęt
laboratoryjny, zgromadził fachoAptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

wą literaturę. Jednocześnie skupił wokół siebie grono zdolnych
i oddanych współpracowników,
którzy wraz z profesorem podjęli prace badawcze. Dominowała
w nich tematyka leku roślinnego,
związana z opracowywaniem
monografii leków galenowych
do trzeciego wydania Farmakopei Polskiej (1954). W Zakładzie
Farmacji Stosowanej w Krakowie
mieściło się jedno z laboratoriów
Państwowej Komisji Farmakopei

Prof. dr hab. Marek Gatty – Kostyal
(1886 – 1965)
E. Szyszko: Prof. dr hab. Marek Gatty –
Kostyal. „Farmacja Polska”, T. 21, 1965,
nr 19 – 20 s. 779

Polskiej (FP), a prof. Gatty-Kostyal
był jego kierownikiem i przewodniczącym Podkomisji Galenowej
FP III. Prowadzone w Katedrze
badania dotyczyły oceny wartości leczniczej wybranych roślin
krajowych, opracowania metod
sporządzania z nich preparatów
galenowych lub izolowania ciał
czynnych. Opisano około 60 roślin
w Polsce dotąd nie przebadanych
pod względem analitycznym.
Profesor Gatty+Kostyal wraz ze
swoim zespołem zapoczątkował
i rozwinął badania nad roślinami
leczniczymi, występującymi wy-

łącznie w górach – Tatrach, Pilsku
i w Beskidzie Sądeckim. Dążono w nich do rozpoznania mało
znanych wówczas roślin górskich,
które mogłyby zastąpić drogie surowce importowane. Ostatecznie
opisano po dwa gatunki tojadu
– mocnego i dziobatego, goryczki – trojeściowej i kropkowanej,
ostróżki – wyniosłej i tatrzańskiej
oraz arcydzięgiel, ziemowit jesienny, ciemierzycę, jałowiec i koso
drzewinę. Cenne wyniki przyniosły
badania pokrzyku wilczej jagody
(Atropa belladonna), występującej
masowo w okolicach Rytra. Dokonano analizy warunków ekologicznych, glebowych i klimatycznych dotyczących naturalnych
stanowisk tej rośliny i ich wpływu
na zawartość alkaloidów tropanowych, m.in. atropiny, hioscyjaminy
i skopolaminy. Obserwacje te
stały się tematem kilku ważnych
publikacji, które zyskały uznanie
w świecie naukowym oraz pozwoliły na umieszczenie w FP III
monografii ziela pokrzyku wilczej
jagody, jako surowca o wartości
równej liściom, a bardziej ekonomicznego. Dobrze zorganizowana praca zespołowa farmaceutów,
gleboznawców i rolników przyczyniła się też do powstania kilku
plantacji w leśnych terenach Beskidu Sądeckiego i na Niżu Polski.
Prof. M. Gatty-Kostyal już w okresie międzywojennym interesował
się sporyszem i jego przetworami, a badania te kontynuował
po wojnie. Dużo uwagi poświęcił
również surowcom nasercowym.
Szczególne znaczenie poznawcze
miały jego prace, mające na celu
ustalenie związku między budową
chemiczną, a trwałością glikozydów nasercowych oraz badania
nad naparstnicą wełnistą i jej
przetworami galenowymi. Wyka
zał nieprawdziwość dotychcza-►
29

Historia farmacji – Aptekarskie tradycje
►

sowego poglądu o zwiększaniu
działania glikozydów naparstnicy
przez tzw. substancje balastowe,
zawarte w preparatach galenowych.
Wytężona praca badawcza
profesora znalazła odzwierciedlenie w artykułach naukowych

dalsze postacie leków, jak: maści,
plastry, mydła, tabletki i roztwory
do wstrzykiwań. Prof. M. Gatty –
Kostyal przyczynił się do postania
krakowskiej szkoły farmacji stosowanej (następnie technologia
postaci leku i biofarmacja). Był
promotorem 16 prac doktorskich
i jednej pracy habilitacyjnej –
Leszka Krówczyńskiego, swojego
późniejszego następcy.
Oprócz pracy zawodowej
i dydaktycznej prof. Gatty – Kostyal pełnił ważne funkcje we władzach uczelni. W roku akademickim 1947/1948 był pierwszym

Strona tytułowa podręcznika „Zarys
farmacji galenowej...”, autorstwa Marka
Gatty-Kostyala, Warszawa 1948.

opublikowanych, m.in. w „Sprawozdaniach Polskiej Akademii Nauk”,
oraz czasopismach – „Dissertationes Pharmaceutica” i „Acta Poloniae Pharmaceutica”. Był autorem
pierwszego powojennego podręcznika dla studentów z zakresu farmacji stosowanej pt. „Zarys
farmacji galenowej na podstawie
Farmakopei Polskiej II z uwzględnieniem nowszych farmakopei
zagranicznych” (Warszawa 1948),
omawiającego wytwarzanie i badanie nalewek, wyciągów, soków
i syropów. W 1959 roku ukazał się
drugi podręcznik autorstwa prof.
Gatty-Kostyala pt. „Preparaty galenowe. Zasady nauki o sporządzaniu preparatów galenowych
na podstawie Farmakopei Polskiej
III z uwzględnieniem nowszych
farmakopei zagranicznych” (War
szawa 1959), obejmujący także
30

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego UJ,
prof. dr hab. Marek Gatty – Kostyal.
A. Stawowczyk: 35 – lecie pracy
naukowej prof. dr Marka Gatty-Kostyala
w Zakładzie Farmacji Stosowanej
w Krakowie. „Farmacja Polska”, T. 15,
1959, nr 2, s. 17.

dziekanem nowo utworzonego
Wydziału Farmaceutycznego
UJ, a w latach 1959 – 1962 prorektorem Akademii Medycznej
w Krakowie. Poza uczelnią brał
udział w działalności wielu ogólnopolskich gremiów naukowych.
W 1946 roku został członkiem
korespondentem, a w 1951 roku
czynnym członkiem Polskiej

Akademii Umiejętności (PAU).
Pełnił funkcję pierwszego przewodniczącego Komisji Nauk
Farmaceutyczn ych PAU, utworzonej z jego inicjatywy w 1947
roku i zapoczątkował wydawanie
jej periodyku pt. „Prace Komisji
Nauk Farmaceutycznych PAU”.
W 1951 roku wszedł w skład Rady
Naukowej przy Ministrze Zdrowia,
a rok później został członkiem Ko
mitetu Nauk Medycznych Polskiej
Akademii Nauk (PAN). Utworzył
Stację Badania Roślin Leczniczych
PAN w Bronowicach pod Krakowem i prowadził w niej badania
nad krajowymi i aklimatyzowanymi roślinami leczniczymi. W latach
1945 – 1948 był prezesem, a od
1948 roku członkiem honorowym
Polskiego Związku Zielarskiego
(wcześniej Polski Komitet Zielarski). Od 1947 roku brał aktywny
udział w pracach Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego
(PTFarm). Zorganizował Oddział
Krakowski PTFarm, któremu przewodniczył w latach 1948 – 1958.
Za zasługi dla nauki i zawodu farmaceutycznego oraz Towarzystwa
został wyróżniony członkostwem
honorowym PTFarm.
Dr farm. Maciej Bilek, który
zgłębiał życiorys naukowy profesora Marka Gatty-Kostyala napisał o nim w ciepłych, pełnych
uznania słowach – „(...) należał
Profesor do tych postaci polskiej
historii, które dzięki poświęceniom, trwającym przez całe życie,
w istotny sposób przyczyniły się do
zmiany swej rzeczywistości. Rezultaty jego prac nie były efektowne,
a dorobek naukowy nie obfitował
w wielkie odkrycia. Profesor skupiał się na mozolnej, mrówczej
pracy, której rezultaty ułożyły się
w wielkie dzieło, bez którego polska farmacja byłaby dziś znacznie
uboższa”. Z innego opracowania
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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tegoż autora dowiadujemy się
o prof. Gatty-Kostyalu, że – „Był
wzorem przedwojennego profesora
– zawsze elegancki, dystyngowany
i sympatyczny w stosunku do studentów. W oczach współpracowników najważniejszym rysem sylwetki profesora były humanizm, takt
i spokój w codziennej pracy”. ■
dr n. farm. Katarzyna Hanisz
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W dniach 19-22 września 2017 r. w Krakowie odbędzie się XXIII Naukowy
Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego pod hasłem: Farmacja w Polsce
perspektywy nauki i zawodu. Organizatorami tego wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne i Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, a patronat honorowy objął Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak.
Przewodniczącą Komitetowi Naukowego Zjazdu jest prof. dr hab. Barbara Malawska, a Komitetowi
Organizacyjnemu przewodniczy prof. UJ dr. hab. Włodzimierz Opoka.
Program naukowy Zjazdu obejmuje szereg interesujących paneli dyskusyjnych o następującej tematyce: kierunki rozwoju nauk farmaceutycznych w Polsce, farmacja społeczna, innowacyjne badania polskich
firm farmaceutycznych, studia i szkolenia oraz badania naukowe studentów. Tak szeroki zakres programu
naukowego Zjazdu pozwoli każdemu zainteresowanemu problematyką farmaceutyczną na znalezienie
interesujących go aspektów oraz poszerzenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej farmacji.
Do udziału w XXIII Naukowym Zjeździe PTFarm zaproszono nie tylko przedstawicieli świata nauki, ale
także osoby ze środowiska aptekarzy, pracowników laboratoriów kontroli jakości leku, inspektoratów
farmaceutycznych oraz przedstawicieli polskiego przemysłu farmaceutycznego.
Miejscem obrad będzie nowoczesny pawilon Auditorium Maximum wchodzący w skład II Kampusu
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Do wygłoszenia wykładu inauguracyjnego zaproszono Pana prof. Jeana
Martinez z Uniwersytetu w Montpellier. Prof. J. Martinez jest doktorem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego i posiada imponujący dorobek naukowy w zakresie poszukiwania nowych leków.
Organizatorzy poza sesjami naukowymi proponują uczestnikom Zjazdu szereg wycieczek, które pozwolą poznać Kraków i jego atrakcje np. Muzeum Schindlera, podziemia Rynku oraz zwiedzić Kopalnię
Soli w Wieliczce.
Wszelkie bliższe informacje dotyczące XXIII Naukowego Zjazdu PTFarm zamieszczono na stronie internetowej Zjazdu pod adresem: www.zjazd2017.ptfarm.pl.
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego gorąco zapraszamy do Krakowa.
ORGANIZATORZY

Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

31

PPanorama
anorama samorządu
samorządu

Samorządowy
Peryskop
http://www.oiab.com.pl
Ukazał się nowy numer Farmacji Regionu Północno-Wschodniego – Biuletyn Informacyjny Izby
Aptekarskiej w Białymstoku nr 4(92)2016. W dużej
części poświęcony jest on uroczystościom z okazji
25-lecia samorządu aptekarskiego – między innymi
możemy zapoznać się z krótkimi autobiogramami
osób odznaczonych. Numer ubarwiają wiersze, których autorem jest Bartłomiej Józef Kucharski – Karmelita Bosy.
http://www.czestochowa.oia.org.pl
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie sygnował pismo kierowane do Ministra
Zdrowia Konstantego Radziwiłła. Dokument przygotowano „w związku z pojawiającymi się pytaniami
i wątpliwościami dotyczącymi upływu terminu realizacji recept. Istnieje bowiem sprzeczność pomiędzy
przyjętą jakiś czas temu interpretacją (pismo NFZ/
CF/DGL/2011/075/0531/10/22585/MSŁ skierowane
do Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ od Zastępcy Prezesa ds. Medycznych NFZ) a przepisami kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy
32

ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany za
ustawowo wolny od pracy, termin ten upływa dnia
następnego.”
Ponadto Izba Częstochowska informuje, iż uruchomiła własny profil Facebookowy. Polublić i obserwować można pod adresem: https://www.facebook.
com/CzestochowskaOIA.
http://www.dia.com.pl
Na stronie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej można przeczytać o ciekawej inicjatywie,
która skierowana jest do chorych niedożywionych
z terenu województwa dolnośląskiego. „Każdy pacjent, Dolnoślązak, z niezamierzoną redukcją masy
ciała, który może jeść drogą naturalną a także niedożywione dziecko (mogące się odżywiać doustnie)
niezależnie od przyczyn niedożywienia, może się
nieodpłatnie zgłosić do Poradni Żywienia Klinicznego WSS im. J. Gromkowskiego, bez skierowania, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej. (...) Dodatkowo
w Poradni Żywienia Klinicznego będą się odbywać
2x w miesiącu szkolenia – po wcześniejszym zebraniu
zgłoszeń uczestników, w grupach zawodowych, 6-cio
osobowych – o tematyce żywienia klinicznego. PrzeAptekarz Polski,
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znaczone będą dla lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, dietetyków, opiekunów chorych, rehabilitantów.”
http://www.katowice.oia.pl
Śląska Izba Aptekarska opublikowała opinię
prawną przygotowaną przez Krystiana Szulca, radcę
prawnego SIA, w sprawie oznaczania ceną artykułów
w aptece.
Również poprzez witrynę www.katowice.oia.
pl można zapoznać się z ekspertyzą odnośnie bezpieczeństwa stosowania omeprazolu i esomeprazolu
w wolnej sprzedaży, która została opracowana przez
prof. dr hab. n. med. Waldemara Jańca.
http://www.oia.lodz.pl
W sobotę 4 marca 2017 roku odbędzie się
w Łodzi XIX Okręgowy Zjazd Aptekarzy Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Łodzi. Zjazd poprzedzi uroczystość wręczenia medali XXV-lecia „Ad Gloriam Pharmaciae” w dowód uznania za pracę w samorządzie
aptekarskim.
http://www.ooia.pl
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska informuje
o plebiscycie naukowym, w którym można oddać
głos na ciekawą innowację – „Lekolepki” wymyślone
przez dra n. farm. Piotra Merksa z Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Lekolepki to wydawane przy zakupie leków w aptece
etykiety z piktogramami przedstawiającymi najważniejsze zasady ich stosowania w czytelnej i prostej
formie graficznej. Dzięki nim pacjent wie, jak i kiedy
przyjmować konkretny farmaceutyk oraz jak go bezpiecznie przechowywać. Na ten ciekawy i wspierający
ideę opieki farmaceutycznej pomysł można zagłosować na stronie: http://soczewki.focus.pl/innowacje-medyczne.
http://www.poia.pl
W sekcji „Komunikaty” Podkarpacka Okręgowa
Izba Aptekarska przypomina o zakazie wydawania
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substancji psychoaktywnych dla osób poniżej 18
roku życia. Jednocześnie zachęcamy się do zapoznania się z opracowaniem „Odmowa wydania produktu
leczniczego”. Dokument można znaleźć w zakładce
„Realizacja recept/Kontrole WIF/NFZ”. „Opracowanie
to w tabelarycznej formie uwzględnia sytuacje w których farmaceuta ma obowiązek lub ma prawo odmówić wydania produktu leczniczego bądź realizacji
recepty, wraz z podaniem aktów prawnych na które
należy się w takim przypadku powołać. W opracowaniu znajdziecie też Państwo podstawę prawną do żądania okazania dokumentu tożsamości, w przypadku
wątpliwości dotyczących wieku osoby, której wydaje
się produkt leczniczy, podlegający ograniczeniu ze
względu na wiek.”
http://www.warszawa.oia.org.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zamieściła informację przygotowaną przez mecenasa Sylwestra Majewskiego (Radcę Prawnego OIA
w Warszawie) dotyczącą osób uprawnionych do
świadczeń poza kolejnością w aptekach. Na stronie
tej izby można także znaleźć gotowy do wydruku
i zamieszczenia na tablicy informacyjnej w aptece
dokument. Przypominamy, iż od 1 stycznia 2017
roku wszystkie kobiety w ciąży są uprawnione do
korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki
zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach. Uprawnienia te wprowadziła ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin „Za życiem”.
OIA w Warszawie promuje także akcję: Zgłoś
działanie niepożądane leków (prowadzoną pod patronatem GIF). Do pobrania jest infografika skierowana do pacjentów.
Menu witryny OIA w Warszawie oferuje zakładkę zatytułowaną „Apteki Szpitalne, Zakładowe,
Działy Farmacji Szpitalnej”. Zachęcamy do korzystania z niej „szpitalników”, gdyż można tam zapoznać
się z notatkami z zebrań, które mogą być szczególnie cenne dla tych, którzy z różnych powodów nie
mogą w takich spotkaniach uczestniczyć osobiście. ■
mgr farm. Olga Sierpniowska
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Test wiedzy.

Sprawdź co zapamiętałeś!
1. Nadtlenek benzoilu działa poprzez:
A. uwalnianie wolnych rodników tlenowych i degradację białek
B. zahamowanie syntezy białek bakteryjnych Propionibacterium acnes
C. wpływ na różnicowanie i proliferację keratynocytów
D. nasilenie produkcji sebum
2. Do działań niepożądanych retinoidów doustnych należą:
A. suchość skóry i błon śluzowych
B. embriotoksyczność i teratogenność
C. zmiany nastroju skutkujące depresją i myślami samobójczymi
D. wszystkie wymienione
3. Krótki wywiad w kierunku dysfagii warto przeprowadzić z pacjentem, który zgłasza problemy z jedzeniem oraz
dodatkowo:
A. jest wegetarianinem
B. cierpi na dolegliwości neurologiczne
C. jest otyły
D. ma uczulenie na białka mleka krowiego
4. Jednym z największych zagrożeń zdrowotnych u pacjentów z dysfagią jest:
A. zaparcie
B. biegunka
C. czkawka
D. zachłystowe zapalenie płuc
5. Wysokie dawki witaminy A, przekraczające 10 000 j.m. na dobę działają:
A. teratogennie
B. ochronnie na płód
C. szkodliwie w hiperhomocysteinemii
D. leczniczo w hiperhomocysteinemii
6. Efektywną walkę z gruźlicą umożliwiło wprowadzenie do lecznictwa:
A. kwasu fusydowego
B. chloramfenikolu
C. streptomycyny
D. penicyliny
7. Przeciwciałem monoklonalnym stosowania w zapobieganiu nawrotom zakażenia wywoływanego przez Clostridium
difficile jest:
A. octocog alfa
B. bezlotoksumab
C. alafenamid tenofowiru
D. trastuzumab
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Test wiedzy.

Sprawdź co zapamiętałeś!
8. Teryparatyd jest analogiem:
A. insuliny
B. tyroksyny
C. kalcytoniny
D. parathormonu
9. Oktenidyna w preparatach handlowych o działaniu dezynfekującym i antyseptycznym stosowana jest w połączeniu
z:
A. mleczanem etakrydyny
B. kwasem bornym
C. fenoksyetanolem
D. alkoholem etylowym
10. W hiperfosfatemii można zastosować:
A. sewelamer
B. desfluran
C. iwabradynę
D. terlipresynę

Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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Odpowiedzi
Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: A. Zahamowanie syntezy białek jest charakterystyczne dla antybiotyków takich
jak klindamycyna czy erytromycyna. Obniżenie produkcji sebum i normalizacja procesów złuszczania skóry to
właściwości retinoidów. Nadtlenek benzoilu działa przede wszystkim poprzez uwalnianie wolnych rodników.
Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: D. Retinoidy mogą powodować takie działania niepożądane jak przesuszona,
swędząca i łuszcząca się skóra, zapalenie czerwieni wargowej czy suchość oczu z zapaleniem spojówek.
Ponadto retinoidy powodują uszkodzenie rozwijającego się zarodka, a następnie płodu. Podczas leczenia
retinoidami osób z depresją w wywiadzie, należy zachować szczególną ostrożność.
Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. Pacjenci neurologiczni stanowią znaczny odsetek chorych borykających się
z dysfagią, gdyż połykanie pokarmu i jego przesuwanie się przez gardło i przełyk wymagają skoordynowanej
funkcji nerwów obwodowych. Są to osoby na ogół niedożywione. Dla występowania objawów dysfagii
znaczenie ma przede wszystkim konsystencja kęsa pokarmowego, a nie jego pochodzenie.
Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: D. Wśród pacjentów neurologicznych z dysfagią (po udarach, z chorobą
Parkinsona, w otępieniach) zapalenie płuc jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów. Wiąże się je najczęściej
z mikroaspiracjami pokarmu i śliny zakażonej bakteriami do dróg oddechowych.
Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: A. Według WHO wysokie dawki witaminy A, przekraczające 10 000 j.m. na dobę
działają teratogennie i mogą spowodować zniekształcenia czaszki, twarzy, wady serca i zaburzenia układu
nerwowego. Podwyższony, szkodliwy poziom homocysteiny może być spowodowany zbyt mała podażą
witamin z grupy B (B12, B6 i kwasu foliowego).
Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: C. Streptomycyna została wyizolowana ze szczepu promieniowców Streptomyces
griseus w1943 roku przez Alberta Schatza i stanowiła przełom w leczeniu gruźlicy. Obecnie nadal jest lekiem
I rzutu w tej chorobie.
Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: B. Bezlotoksumab zapobiega nawrotowi CDI, zapewniając odporność bierną na
toksynę (wiąże się z nią i neutralizuje jej aktywność), wytwarzaną w wyniku rozrostu pozostałych w organizmie
lub nowo nabytych przetrwalników C. difficile. Octocog alfa to rekombinowany ludzki czynnik VIII krzepnięcia
krwi, tenofowir jest lekiem przeciwwirusowym, a trastuzumab – przeciwciałem stosowanym w raku piersi.
Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: D. Teryparatyd, wytwarzany metodą rekombinacji DNA przez Escherichia coli,
ma strukturę identyczną z sekwencją 34 N-końcowych aminokwasów endogennego ludzkiego parathormonu.
Jest wskazany w leczeniu osteoporozy.
Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: C. Oktenidyna występuje w połączeniu z fenoksyetanolem, związkiem chemicznym
z grupy eterów, o bardzo szerokim zastosowaniu (kosmetyki, repelenty, przemysł drukarski i chemiczny).
Oktenidyna działa na powierzchni skóry lub zranienia, alkohol fenoksyetylowy natomiast uzupełnia jej
aktywność, działając w głębszych warstwach skóry i błon śluzowych.
Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: A. Sewelamer to niewchłaniający się w jelitach polimer wiążący jony fosforanowe.
Iwabradyna to lek stosowany w chorobach serca, terlipresyna to analog wazopresyny stosowany w przypadku
krwawień wewnętrznych, zaś desfluran jest środkiem znieczulenia ogólnego.
opracowała mgr farm. Olga Sierpniowska
specjalista w dziedzinie farmacji aptecznej
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Styczeń 2017:
Rynek apteczny zaczął rok
2017 od znacznego wzrostu
sprzedaży
Rynek apteczny w styczniu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 3 022
mln PLN. Jest to o 456 mln PLN (+17,76%) więcej niż w analogicznym okresie
ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do grudnia ub. r. wartość sprzedaży
zwiększyła się o 84 mln PLN (+2,86%).

Styczeń br., podobnie jak cały rok poprzedni kontynuuje trend wzrostowy rynku. I tak wartość
sprzedaży rynku aptecznego była w styczniu wyższa
względem analogicznego okresu ubiegłego roku.
Wartość sprzedaży w styczniu 2017 była o 456 mln
PLN wyższa od analogicznego okresu 2016 roku.
Rynek apteczny osiągnął wzrost o 17,76%.
Statystyczna apteka

Statystyczna apteka

W styczniu 2017 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 202,5 tys. PLN. Średnia
wartość przypadająca na aptekę była wyższa o 27,5
tys. PLN (+15,71%) od wartości ze stycznia 2016 r.
W porównaniu do grudnia 2016 również nastąpił
wzrost wartości sprzedaży w aptekach. Statystyczna
apteka sprzedała o 5,5 tys. PLN (+2,79%) więcej niż
w poprzednim miesiącu.
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach w styczniu 2017 r. wyniosła 17,22 PLN.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece
w porównaniu do stycznia 2016 r. wzrosła o 1,17%,
a wobec poprzedniego miesiąca była niższa
o 2,07%. Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie
sprzedaży odręcznej (+4,44%).
Marża apteczna w styczniu wyniosła 26,01%
i była o 0,42 pp wyższa od marży z analogicznego
okresu ubiegłego roku. Również względem grudnia
ub. r. marża zwiększyła wartość, w tym przypadku
o 0,75 pp.
Pacjent

Pacjent

W styczniu 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 4 150 pacjentów. To o 14,33% więcej
37
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
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Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016

niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła
o 8,92%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca
na pacjenta wyniosła w styczniu 48,80 PLN i była
o 1,22% wyższa niż w styczniu 2016 roku (48,21
PLN). Natomiast względem grudnia ub. r. (50,90
PLN) wartość ta zmniejszyła się o 4,14%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w styczniu br. wyniósł 29,66% Wskaźnik
ten był wyższy o 0,18 pp niż w grudniu 2016 r. Udział
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był
o 0,15 pp mniejszy niż w analogicznym miesiącu
2016 roku. W styczniu pacjenci wydali na leki refundowane ponad 291 mln PLN, tj. o 7,0 mln PLN mniej

niż miesiąc wcześniej oraz o 23,5 mln PLN więcej niż
w styczniu 2016 r.
W styczniu pacjenci zapłacili 77,13% z 3 022
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca udział ten zwiększył się o 1,44 pp, a wartościowo
wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzedniego miesiąca o 107,0 mln PLN. W styczniu pacjenci wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione w aptekach blisko 2 331 mln PLN. To o 395,6
mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2015 r.
Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 1,72 pp
wyższy od udziału w styczniu 2016 r. ■
dr Jarosław Frąckowiak
Wicerezes PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
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NOWE REJESTRACJE –

PL – STYCZEŃ 2017

W styczniu 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 38 pozwoleń na dopuszczenie produktów
leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów leczniczych obejmują 19 jednostek klasyfikacyjnych 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 styczniu 2017 r.” został opublikowany przez Urząd 10 lutego 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: Brediwal (Sandoz) to 8. 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+), Ivabradine Zentiva, Raenom (Gedeon Richter
Polska).
C07– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07F/C07FX – Leki blokujące receptory
β-adrenergiczne, inne połączenia; C07FX06
– Karwedilol i iwabradyna
Carvedilol+ivabradine: Carivalan (Servier) w 6 zestawieniach dawek to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie.
D – Leki stosowane w dermatologii
D07 – Kortykosteroidy, preparaty dermatologiczne; D07A – Kortykosteroidy, leki proste;
D07AD – Kortykosteroidy bardzo silnie działające (grupa IV)
Clobetasol: Clobetaxon (Hasco-Lek) w postaci maści to 6. zarejestrowana marka klobetasolu.
Na rynek wprowadzono preparaty klobetasolu do
stosowania na skórę, w postaci kremów i maści:
Clobederm (PharmaSwiss), Dermovate (GlaxoSmi40

thKline) i Novate (PharmaSwiss). Ponadto dostępny
jest płyn do stosowania na owłosioną skórę głowy
Dermovate (GlaxoSmithKline) i od listopada 2007
szampon Clobex (Galderma). Nie pojawiła się jeszcze w sprzedaży piana na skórę Clarelux (Pierre
Fabre Dermatologie).
D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażające;
D08AJ – Czwartorzędowe związki amoniowe;
D08AJ57 – Oktenidyna w połączeniach
Octenidine+phenoxyethanol: Maxiseptic (PharmaSwiss) w postaci aerozolu na skórę to rozszerzenie względem zarejestrowanego wcześniej roztworu
na skórę. Zarejestrowano 3 marki preparatów o podanym składzie. Na rynek wprowadzono Octenisept
(Schülke & Mayr). Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Linoseptic (Dr. Wolff) w postaci aerozolu i żelu
na skórę oraz Maxiseptic (PharmaSwiss).
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
Tadalafil: Tadalafil Apotex to 9. zarejestrowana
marka tadalafilu, w tym 8. marka tadalafilu wskazanego do stosowania w zaburzeniach erekcji. Do
sprzedaży od lipca 2014 wprowadzono Cialis (Eli
Lilly). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Exerdya
(PharmaSwiss), Tadalafil Accord (Accord Healthcare), Tadalafil Mylan, Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS),
Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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Tadalafil Teva, Vixantus (Actavis).
Ponadto od lipca 2014 wprowadzono na rynek preparat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa preparatu: Tadalafil Lilly) wskazany w leczeniu tętniczego
nadciśnienia płucnego. Nie pojawił się jeszcze na
rynku Tadalafil Generics (Mylan) zarejestrowany
centralnie w Unii Europejskiej także w styczniu
2017, jako 10. zarejestrowana marka tadalafilu,
a jako 2. marka ze wskazaniami wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego.
H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów płciowych i insulin
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz
ich analogi; H01B – Hormony tylnego płata
przysadki; H01BA – Wazopresyna i analogi
Terlipressin: Terlipressini acetas Ever Pharma
(Ever Valinject) to 3. zarejestrowana marka terlipresyny, w tym w nowej dawce 2 mg/10 ml. Na rynek
wprowadzono 2 marki: Glypressin (Ferring) i Remestyp (Ferring-Léčiva).

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające
ogólnie; J01X – Inne leki przeciwbakteryjne;
J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne
Linezolid: Linezolid Krka w postaci roztworu do infuzji to rozszerzenie względem zarejestrowanych
wcześniej tabletek powlekanych. Zarejestrowano 14
marek linezolidu. Na rynek wprowadzono 10 marek:
Zyvoxid (Pfizer; lek oryginalny), od maja 2014 Dilizolen (Glenmark), od sierpnia 2014 Anozilad (Actavis),
od lutego 2015 Linezolid Polpharma, od kwietnia
2015 Pneumolid (Alvogen), od grudnia 2015 Linezolid Kabi (Fresenius Kabi) i Linezolid Sandoz, od
lutego 2016 Linezolid Adamed (lek iniekcyjny zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Gramposimide),
od lipca 2016 Linezolid Accord (Accord Healthcare)
i od sierpnia 2016 Linezolid Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Linezolid Infomed (Infomed Fluids), Linezolid Krka, Linezolid
Mylan, Natlinez (Hospira).
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze
działające ogólnie
Caspofungin: Caspofungin Teva, Caspofungin
Stada, Caspofungin Pfizer i Caspofungin Adamed
to odpowiednio 5., 6., 7. i 8. zarejestrowana marAptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

ka kaspofunginy. Do sprzedaży wprowadzono lek
oryginalny Cancidas (Merck Sharp & Dohme). Nie
pojawiły się jeszcze na rynku: Caspofungin Accord
(Accord Healthcare), Caspofungin Sandoz, Caspofungin Xellia.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tenofovir disoproxil: Tenofovir disoproxil Sandoz
to 9. zarejestrowana marka dizoproksylu 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 Mylan, Tenofovir disoproxil Stada,
Tenofovir Zentiva i zarejestrowany centralnie w UE
preparat Tenofovir disoproxil Zentiva.

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A
– Środki zwiotczające mięśnie działające obwodowo; M03AX – Inne środki zwiotczające
mięśnie działające obwodowo
Botulinum toxin A: Bocouture (Merz) w dawce 100
j. toksyny botulinowej typu A (150 kD) to zastąpienie
skreślonej już z Rejestru dawki 40 j. LD50. Zarejestrowanych jest 6 preparatów zawierających toksynę botulinową typu A. Na rynek wprowadzono 6 marek: Botox (Allergan), Dysport (Ipsen), od maja 2009
Vistabel (Allergan), od maja 2010 Azzalure (Ipsen),
od stycznia 2013 Xeomin (Merz) i od października
2016 Bocouture (Merz).
N – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki do
znieczulenia ogólnego; N01AB – Węglowodory chlorowcowane
Desflurane: Desfluran Piramal (Piramal Healthcare)
to 2. zarejestrowana marka desfluranu. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Suprane (Baxter).
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki
przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BE
– Anilidy; N02BE51 – Paracetamol w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamol+diphenhydramine: Paracetamol/Diphenhydramine Hydrochloride Chanelle (Chanelle
Medical) to 3. zarejestrowana marka preparatów
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono:
►
Apap Noc (US Pharmacia). Nie pojawił się jeszcze
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na rynku lek Paracetamol + Difenhydramina Hasco
Noc (Hasco-Lek).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX
– Inne leki przeciwpadaczkowe
Lamotrigine: Lamotrigine Farmax (SVUS) to 8. zarejestrowana marka lamotryginy. Na rynek zostało
wprowadzonych 7 marek: Lamilept (Teva; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą Lamotrigine Teva),
Lamitrin i Lamitrin S (GlaxoSmithKline; lek oryginalny), Lamotrix (Glenmark), Plexxo (Desitin), od
września 2007 Symla (SymPhar), od października
2009 Epitrigine (+pharma) i od listopada 2016 Verpin (S-Lab; 3 dawki leku zarejestrowane pierwotnie
pod nazwą Lamotrigine Aurobindo).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Lameptil S (Sandoz;
lek był obecny na rynku od sierpnia 2007), Lamotrigine Aurobindo.
N05 – Leki psychotropowe; N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Pochodne difenylometanu
Hydroxyzine: Hydroxyzine Orion tabl. powl. to 11.
zarejestrowana marka hydroksyzyny. Na rynek
wprowadzono 8 marek: Atarax (UCB; lek oryginalny)
w postaci doustnej jednodawkowej (2 dawki) i wielodawkowej (syrop), Hydroxyzinum Teva inj., Hydroxyzinum VP (PharmaSwiss) tabl. powlekane i syrop,
Hydroxyzinum Espefa tabl. powlekane i od listopada 2008 syrop Hydroxyzinum Espefa, od września
2008 syrop Hydroxyzinum Aflofarm, od marca 2015
Hydroxyzinum Hasco syrop, a od października 2015
tabl. powlekane (Hasco-Lek), od grudnia 2015 syrop
Hydroxyzinum Alvogen (lek wprowadzony pierwotnie przez firmę Polon pod nazwą Hydroxyzinum,
a następnie Hydroxyzinum Biogened) i od marca
2016 syrop Hydroxyzinum Polfarmex.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Hydroxyzinum
Amara i Hydroxyzinum Adamed.
R – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych;
R03B – Inne leki stosowane w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych, preparaty
wziewne; R03BB – Leki antycholinergiczne
Ipratropium bromide: Ipravent Inhaler (ELC Group)
to 3. zarejestrowana marka bromku ipratropium. Na
rynek wprowadzono 2 marki: Atrovent i Atrovent N
(Boehringer Ingelheim) oraz od października 2014
Atrodil (Polpharma).
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S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki przeciw jaskrze i zwężające źrenice;
S01EC – Inhibitory anhydrazy węglanowej
Dorzolamide: Vizidor (PharmaSwiss) to 12. zarejestrowana marka kropli do oczu z dorzolamidem. Do
obrotu wprowadzono 10 preparatów: lek oryginalny
Trusopt (Santen), od września 2008 Rozalin (Adamed), od listopada 2010 Dorzolamid Teva, od lutego 2011 Dorzostill (Bruschettini), od września 2011
Oftidor (PharmaSwiss), od marca 2012 Dropzol (S-Lab), od maja 2012 Nodom (Polfa Warszawa), od
października 2013 Dorzolamid Stada, od kwietnia
2015 Dolopt (Sandoz; wcześniejsza nazwa: DorzoLek) i od czerwca 2016 Dorzolamide Genoptim
(Synoptis).
Nie został jeszcze wprowadzony preparat Rozdol
(Sun-Farm).
S01ED – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; S01ED51 – Timolol w połączeniach
Timolol+dorzolamide: Vizidor Duo (PharmaSwiss)
to 12. zarejestrowana marka leku o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 9 preparatów: Cosopt
i od grudnia 2012 Cosopt PF (Santen), od kwietnia
2010 Rozacom (Adamed), od stycznia 2011 Dotiteva (Teva) w postaci kropli wielodawkowych, od
marca 2012 Tymolamid (+pharma), od sierpnia 2012
Oftidorix (PharmaSwiss), od października 2013
Dropzol Tim (S-Lab; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Venturax), od lutego 2014 Nodom Combi
(Polpharma), od maja 2014 Dorzolamide + Timolol
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Dorzolamide/Timolol NTC) i od kwietnia
2015 Dolopt Plus (Sandoz).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Candotim
(Apotex), Duokopt (Thea).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dotigen (Generics).
S01EE – Analogi prostaglandyn
Bimatoprost: Vizibim (PharmaSwiss) to 9. zarejestrowana marka bimatoprostu. Na rynek wprowadzono 4 marki: Lumigan (Allergan; lek oryginalny),
od listopada 2014 Bimican (Polfa Warszawa; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Bimatoprost
Polpharma), od marca 2016 Treprovist (Sandoz) i od
listopada 2016 Bimatoprost Genoptim (Synoptis).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Bimakolan
(Stada), Bimatoprost Polpharma (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Bimican), Bimatoprost Tiefenbacher (Alfred E. Tiefenbacher), Sturiban (Actavis).
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V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AE – Leki stosowane w hiperkalemii i hiperfosfatemii
Sevelamer: Sevemed (Medice) w postaci proszku
do sporządzenia zawiesiny doustnej to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabletek
powlekanych. Zarejestrowano 7 marek sewelameru.
Na rynek wprowadzono 3 marki: Renagel (Genzyme), od sierpnia 2011 Renvela (Genzyme) i od maja
2015 Sevemed (Medice). Nie pojawiły się jeszcze
w sprzedaży: Sevelamer carbonate Sandoz (lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sewelameru

NOWE REJESTRACJE –

węglan Kiron Pharmaceutica), Sevelamer carbonate
Zentiva (Genzyme), Sewelameru węglan Synthon
i Tasermity (Genzyme).

2017-03-01

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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – 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: “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 o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

UE – STYCZEŃ 2017

W styczniu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 11
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych
do stosowania u ludzi. Dotyczą one 2 nowych substancji czynnych (bezlotoksumab,
lonoktokog alfa) oraz 8 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym
1 substancji zarejestrowanej w nowym wskazaniu jako lek sierocy (merkaptamina).
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
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A –
Insuliny i analogi insuliny;
A10AB – Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, o krótkim czasie działania
Insulin aspart: Fiasp (Novo Nordisk) to 2. zarejestrowana w tej klasie marka insulin aspart. Do
sprzedaży wprowadzono NovoRapid (Novo Nordisk). Insulina aspart wytwarzana jest w komórkach
Saccharomyces cerevisiae w wyniku rekombinacji
DNA.
Produkt leczniczy Fiasp jest szybkodziałającą doposiłkową formą insuliny aspart, w przypadku której dodatek nikotynamidu (witaminy B3) powoduje
szybsze początkowe wchłanianie insuliny w porównaniu z produktem NovoRapid. Początek działania
następował o 5 minut wcześniej, a czas do osiągnięcia maksymalnej szybkości wlewu glukozy był
o 11 minut krótszy w przypadku produktu leczniAptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

czego Fiasp niż w przypadku produktu leczniczego
NovoRapid. Fiasp może być podany podskórnie do
2 minut przed rozpoczęciem posiłku, z możliwością
podania do 20 minut po rozpoczęciu posiłku.
Podstawowym działaniem produktu leczniczego
Fiasp jest regulowanie metabolizmu glukozy. Insuliny, w tym insulina aspart, wywierają swoje swoiste
działanie przez wiązanie się z receptorami insulinowymi. Insulina związana z receptorem obniża stężenie glukozy we krwi przez ułatwienie wychwytu
glukozy przez komórki mięśni szkieletowych i tkanki
tłuszczowej oraz przez hamowanie uwalniania glukozy z wątroby. Insulina hamuje lipolizę w adipocytach, hamuje proteolizę i wzmaga syntezę białek.
A10AE - Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, o długim czasie działania;
Insulin glargine: Lusduna (Merck Sharp & Dohme)
to 4. zarejestrowana marka insuliny glargine. Jest
►
produktem leczniczym biopodobnym. Do sprzedaży
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wprowadzono 3 marki: Lantus (Sanofi-Aventis), od
lipca 2015 Abasaglar (Eli Lilly; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Abasria) i od grudnia 2016
Toujeo (Sanofi-Aventis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Optisulin).
A10AE30 - Połączenia
Insulin glargine+lixisenatide: Suliqua (Sanofi-Aventis) to 1. zarejestrowane połączenie insuliny
glargine z liksysenatydem. Produkt leczniczy Suliqua jest wskazany w leczeniu skojarzonym z metforminą u dorosłych pacjentów z cukrzycą typu 2
w celu poprawy kontroli glikemii, gdy nie zostało
to osiągnięte podczas stosowania metforminy samodzielnie lub w skojarzeniu metforminy z innym
doustnym produktem leczniczym obniżającym stężenie glukozy lub z insuliną bazalną. Insulina glargine jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA
w komórkach Escherichia coli.
Suliqua stanowi skojarzenie dwóch substancji czynnych o uzupełniających się wzajemnie mechanizmach działania, co sprzyja poprawie kontroli glikemii: insuliny glargine, analogu insuliny bazalnej
(wpływającej głównie na stężenie glukozy w osoczu
na czczo) i liksysenatydu, agonisty receptora GLP1 (wpływającego głównie na poposiłkowe stężenie
glukozy). Stosowanie skojarzenia insuliny glargine
i liksysenatydu nie ma wpływu na farmakodynamikę
insuliny glargine.
Podstawowe działanie insuliny, w tym insuliny glargine, polega na regulowaniu metabolizmu glukozy.
Insulina i jej analogi zmniejszają stężenie glukozy
we krwi poprzez pobudzenie obwodowego zużycia glukozy, szczególnie przez mięśnie szkieletowe i tkankę tłuszczową, oraz poprzez hamowanie
wytwarzania glukozy w wątrobie. Insulina hamuje
lipolizę i proteolizę oraz nasila syntezę białek.
Liksysenatyd jest agonistą receptora glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1). Receptor GLP-1
jest docelowym receptorem dla natywnego GLP-1,
endogennego hormonu inkretynowego, zwiększającego wydzielanie insuliny z komórek beta wysp
trzustkowych w sposób zależny od stężenia glukozy i hamującego wydzielanie glukagonu z komórek
alfa wysp trzustkowych. Liksysenatyd stymuluje
wydzielanie insuliny, gdy stężenie glukozy we krwi
jest zwiększone, lecz nie podczas normoglikemii, co
zmniejsza ryzyko wystąpienia hipoglikemii. Równocześnie zahamowaniu ulega wydzielanie glukagonu.
W przypadku hipoglikemii zachowany jest mechanizm awaryjny wydzielania glukagonu. Poposiłkowe
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podanie liksysenatydu powoduje również spowolnienie opróżniania żołądka, co prowadzi do zmniejszenia szybkości wchłaniania glukozy pochodzącej
z posiłku i pojawiania się jej we krwi krążącej.
B – Krew i układ krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
Coagulation factor VIII (lonoctocog alfa): Afstyla
(CSL Behring) to 16. zarejestrowana marka ludzkiego czynnika VIII krzepnięcia krwi, w tym 9. marka
ludzkiego rekombinowanego czynnika VIII, w tym
1. marka 4. rodzaju (lonoktokog alfa) ludzkiego rekombinowanego czynnika VIII.
Afstyla jest wskazany w leczeniu i profilaktyce krwawień u pacjentów z hemofilią typu A (wrodzonym
niedoborem VIII czynnika krzepnięcia krwi), we
wszystkich grupach wiekowych.
Afstyla jest rekombinowanym, pojedynczym łańcuchem ludzkiego czynnika krzepnięcia VIII wytwarzanym w komórkach jajników chińskich chomików
(CHO), który zastępuje brakujący czynnik krzepnięcia VIII potrzebny do skutecznej hemostazy. Jest to
struktura, gdzie większość B-domeny występującej
w dzikim typie pełnołańcuchowego czynnika VIII i 4.
aminokwasu sąsiadującego z kwaśną domeną a3
zostało usunięte (aminokwasy 765 do 1652 pełnołańcuchowego czynnika VIII), co pozwala na kowalencyjne mostkowanie w celu połączenia ciężkich
i lekkich łańcuchów czynnika VIII. Nowoutworzone
połączenie ciężkiego i lekkiego łańcucha czynnika
VIII wprowadza nowe miejsce N-glikozylacji. Ponieważ miejsce cięcia przez furynę występuje w czynniku VIII typu dzikiego pomiędzy usuniętą domeną
B, jak i domeną a3, produkt leczniczy Afstyla jest
określany jako cząsteczka pojedynczego łańcucha
czynnika VIII. Lonoktokog alfa wykazał wyższe powinowactwo czynnika von Willebranda (VWF) w stosunku do rekombinowanego czynnika VIII (rFVIII)
o pełnej długości łańcucha. VWF stabilizuje i chroni
czynnik VIII przed degradacją. Aktywowany produkt
leczniczy Afstyla posiada sekwencję aminokwasową
identyczną z endogennym FVIIIa.
Kompleks czynnika von Willebranda i czynnika
VIII składa się z dwóch cząsteczek (czynnik VIII
i czynnik von Willebranda) o różnych funkcjach fizjologicznych. Podawany pacjentowi choremu na
hemofilię czynnik VIII wiąże się z czynnikiem von
Willebranda w krwioobiegu pacjenta. Aktywowany
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czynnik VIII działa jako kofaktor aktywowanego
czynnika IX, przyśpieszając przemianę czynnika
X w aktywowany czynnik X. Aktywowany czynnik
X przekształca protrombinę w trombinę. Trombina
przekształca fibrynogen w fibrynę, co umożliwia powstanie skrzepu.
Hemofilia A jest sprzężonym z chromosomem X
dziedzicznym zaburzeniem krzepnięcia krwi, powodującym obniżenie poziomu czynnika VIII, w wyniku
czego dochodzi do krwawienia do stawów, mięśni
lub narządów wewnętrznych, samoistnie lub w następstwie urazu po wypadku lub po zabiegu chirurgicznym. Dzięki terapii zastępczej poziom czynnika
VIII w osoczu zwiększa się, co umożliwia czasowe wyrównanie niedoboru czynnika i zmniejszenie
skłonności do krwawień.
Zarejestrowano wcześniej 3 rodzaje rekombinowanych ludzkich czynników VIII krzepnięcia krwi:
- octocog alfa (6 marek): Advate (Baxter), Helixate Nexgen (Bayer), Iblias (Bayer), Kogenate Bayer,
Kovaltry (Bayer), Recombinate (Baxalta);
- simoctocog alfa (1 marka): Nuwiq (Octapharma);
- turoctocog alfa (1 marka): NovoEight (Novo Nordisk).
Ponadto zarejestrowano 7 marek leków zawierających ludzki czynnik VIII krzepnięcia krwi wytwarzany z osocza ludzkich dawców. Do sprzedaży
wprowadzono 2 marki: Haemoctin (Biotest) i od
września 2016 Beriate (CSL Behring). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Emoclot (Kedrion), Innovate
(Biomed Lublin), Octanate i Octanate LV (Octapharma), Optivate (Bio Products Laboratory), Pharmavate (Pharma Innovations).
G – Układ moczowo-płciowy i hormony
płciowe
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
Tadalafil: Tadalafil Generics (Mylan) to 10. zarejestrowana marka tadalafilu, w tym 2. marka ze wskazaniami wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek
preparat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa preparatu: Tadalafil Lilly). Leki wskazane są w leczeniu
tętniczego nadciśnienia płucnego klasy II i III według
klasyfikacji WHO, w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych; także w leczeniu idiopatycznego
tętniczego nadciśnienia płucnego oraz tętniczego
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nadciśnienia płucnego związanego z kolagenowym
schorzeniem naczyń.
Zarejestrowano 8 marek tadalafilu wskazanych do
stosowania w zaburzeniach erekcji. Do sprzedaży
od lipca 2014 wprowadzono Cialis (Eli Lilly). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Exerdya (PharmaSwiss),
Tadalafil Accord (Accord Healthcare), Tadalafil Mylan, Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), Tadalafil Teva,
Vixantus (Actavis) oraz zarejestrowany w Polsce
także w styczniu 2017 Tadalafil Apotex.
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną
klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów Adcirca i Tadalafil Generics pasują do klasy C01EB
– Inne leki nasercowe. Niektóre preparaty tadalafilu w dawce 20 mg (Tadalafil Accord) mają jednak
zarejestrowane podwójne wskazania: zarówno do
stosowania w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu
tętniczego nadciśnienia płucnego.
H – Leki hormonalne działające
ogólnie, z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin
H05 – Homeostaza wapnia; H05A/H05AA –
Hormony przytarczyc i analogi
Teriparatide: Terrosa (Gedeon Richter) i Movymia
(Stada) to odpowiednio 2. i 3. zarejestrowana marka
teryparatydu, jako produkty lecznicze biopodobne.
Na rynek wprowadzono lek oryginalny Forsteo (Eli
Lilly).
Teryparatyd, rhPTH(1-34), wytwarzany metodą rekombinacji DNA przez Escherichia coli, ma strukturę identyczną z sekwencją 34 N-końcowych aminokwasów endogennego ludzkiego parathormonu.
Jest wskazany w leczeniu osteoporozy u kobiet
w okresie pomenopauzalnym i u mężczyzn o podwyższonym ryzyku złamań. U kobiet w okresie pomenopauzalnym wykazano znaczące zmniejszenie
częstości występowania złamań kręgów oraz złamań
pozakręgowych, nie dotyczy to jednak szyjki kości
udowej. Stosowany także w leczeniu osteoporozy
związanej z długotrwałym stosowaniem glikokortykosteroidów o działaniu ogólnoustrojowym u kobiet
i mężczyzn, o podwyższonym ryzyku złamań.
Endogenny parathormon (PTH) zbudowany z 84
aminokwasów jest głównym czynnikiem regulującym metabolizm wapnia i fosforanów w tkance kostnej i w nerkach. Teryparatyd [rekombinowany ludzki
parathormon; rhPTH(1-34)] jest aktywnym fragmentem (1-34) endogennego ludzkiego parathormonu.
►
Działanie fizjologiczne PTH obejmuje pobudzanie
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procesu tworzenia kości wpływając bezpośrednio
na komórki kościotwórcze (osteoblasty), pośrednio
powodując zwiększenie wchłaniania wapnia w jelitach oraz zwiększanie zwrotnego wchłaniania wapnia w kanalikach nerkowych i wydalania fosforanów
przez nerki.

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy
Darunavir: Darunavir Mylan to 2. zarejestrowana
marka darunawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek
oryginalny Prezista (Janssen-Cilag).
W skojarzeniu z rytonawirem w małej dawce leki
są wskazane do stosowania jednocześnie z innymi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi
w leczeniu pacjentów zakażonych ludzkim wirusem
niedoboru odporności (HIV‑1).
Darunawir jest inhibitorem dimeryzacji i aktywności katalitycznej proteazy wirusa HIV-1. Wybiórczo hamuje rozszczepienie zakodowanego w HIV
kompleksu poliproteinowego Gag-Pol w komórkach
zakażonych wirusem, zapobiegając w ten sposób
tworzeniu się dojrzałych zakaźnych cząsteczek
wirusa. Darunawir jest pierwotnie metabolizowany
przez izoenzym CYP3A. Rytonawir hamuje CYP3A,
zwiększając przez to istotnie stężenie darunawiru
w osoczu.
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Tenofovir alafenamide: Vemlidy (Gilead Sciences)
to 1. zarejestrowana marka alafenamidu tenofowiru. Lek jest wskazany do stosowania w leczeniu
przewlekłego zapalenia wątroby typu B u dorosłych
i młodzieży (w wieku od 12 lat i starszej, o masie
ciała co najmniej 35 kg).
Alafenamid tenofowiru jest amidofosfonianowym
prolekiem tenofowiru (analogu monofosforanu
2’-dezoksyadenozyny). Alafenamid tenofowiru przenika do pierwotnych hepatocytów na drodze biernej
dyfuzji oraz za pośrednictwem transporterów wychwytu wątrobowego OATP1B1 i OATP1B3. Jest
hydrolizowany głównie przez karboksyloesterazę 1
w pierwotnych hepatocytach, w wyniku czego powstaje tenofowir. Następnie w komórkach tenofowir
ulega fosforylacji do farmakologicznie czynnego metabolitu - difosforanu tenofowiru, który hamuje repli46

kację HBV poprzez włączanie się do wirusowego
DNA za pomocą odwrotnej transkryptazy HBV, co
powoduje zakończenie łańcucha DNA.
Tenofowir wykazuje swoiste działanie na wirusa
zapalenia wątroby typu B i ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV-1 i HIV-2). Difosforan tenofowiru jest słabym inhibitorem polimeraz DNA
ssaków, w tym mitochondrialnej polimerazy DNA γ.
Na podstawie kilku analiz, w tym analiz DNA mitochondrialnego, nie uzyskano żadnych dowodów na
toksyczność mitochondrialną w warunkach in vitro.
J06 – Surowice odpornościowe i immunoglobuliny; J06B – Immunoglobuliny; J06BB – Immunoglobuliny swoiste
Bezlotoxumab: Zinplava (Merck Sharp & Dohme)
jest wskazany do stosowania w zapobieganiu nawrotom zakażenia wywoływanego przez Clostridium
difficile (CDI, ang. Clostridium difficile infection)
u dorosłych z wysokim ryzykiem nawrotu CDI.
Bezlotoksumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym wytwarzanym w komórkach jajnika chomika chińskiego z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA. Wiąże się z toksyną B Clostridium
difficile i neutralizuje jej aktywność. Bezlotoksumab
zapobiega nawrotowi CDI, zapewniając odporność
bierną na toksynę wytwarzaną w wyniku rozrostu
pozostałych w organizmie lub nowo nabytych przetrwalników C. difficile.
S – Narządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01X/S01XA –
Pozostałe leki oftalmologiczne
Mercaptamine: Cystadrops (Orphan Europe) jest
wskazany w leczeniu rogówki, w której odkładają
się kryształki cystyny u dorosłych i dzieci w wieku
powyżej 2 lat z cystynozą.
Merkaptamina (cysteamina) ogranicza gromadzenie
się kryształków cystyny w rogówce, działając jako
środek eliminujący cystynę poprzez jej przemianę
w cysteinę i mieszany dwusiarczek cysteiny i cysteaminy.
Decyzją Komisji Europejskiej z 7 listopada 2008
chlorowodorek cysteaminy został oznaczony jako
sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu,
a w okresie od 23 stycznia 2017 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
►
• decyzja z 9 I 2017 dotycząca wycofania, na
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•

wniosek posiadacza (Teva) z 22 XI 2016, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Vylaer Spiromax, zarejestrowanego 19 XI 2014 – substancje
czynne: budesonide + formoterol, klasa R03AK;
decyzja z 18 I 2017 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Acino) z 22 XI 2016, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Clopidogrel
Acino, zarejestrowanego 28 VII 2009 – sub-

stancja czynna: clopidogrel, klasa B01AC;

2017-03-01

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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – 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.

NOWOŚCI NA RYNKU – STYCZEŃ

2017

W styczniu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa
Podmiot
(marka)
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji

A10BJ

Dulaglutide

Trulicity

Eli Lilly

UE 11.2014

B05BB02

Calcium chloride + glucose
+ magnesium chloride +
potassium chloride + sodium
acetate + sodium chloride

Benelyte

Fresenius Kabi

PL 08.2016

C05AX

Bismuth subgallate + tannine
+ zinc oxide (Suppositoria
antihaemorrhoidales)

Proctomina

Farmina

PL 07.2016

C05BA

Heparin

Fortiven Activ
Gel

Hasco-Lek

PL 07.2015

C09CA

Candesartan

Candesartan
Genoptim

Synoptis

PL 11.2016

C09DA03

Valsartan +
hydrochlorothiazide

Valsartan + HCT Synoptis
Genoptim

PL 04.2014
Valsartan/
Hydrochlorotiazyd
Advisors, zm.
08.2015 Valsartan +
HCT Genoptim

C09DA07

Telmisartan +
hydrochlorothiazide

Telhyd

Apotex

PL 04.2016

H02AB

Prednisolone hemisuccinate

Predasol

Sun-Farm

PL 10.2016

Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017

47

►

Nowe rejestracje i nowości na rynku
J01XE

Furazidin

Furazek

Adamed

PL 11.2016

J02AC

Voriconazole

Voriconazole
Actavis

Actavis

PL 11.2015

L01AA

Bendamustine

Bendamustine
Actavis

Actavis

PL 05.2015

L01XX

Vismodegib

Erivedge

Roche

UE 07.2013

L03AX

Glatiramer acetate

Remurel

Alvogen

PL 06.2016

N02AJ14

Tramadol + dexketoprofen

Skudexa

Menarini

PL 04.2016 Skudex,
zm. 09.2016
Skudexa

N02BA51

Acetylsalicylic acid + ascorbic
acid + calcium

Laboratoria
PolfaŁódź
Przeziębienie i
Grypa

Bio-Profil
Polska

PL 01.2001 Ascalcin
Plus o smaku
grejpfrutowym*,
zm. Laboratoria
PolfaŁódź
Przeziębienie i Grypa

N06BX

Vinpocetine

VinpoHasco

Hasco-Lek

PL 04.2013

R01AB06

Xylometazoline + dexpanthenol Xylodex

Polfa
Warszawa

PL 04.2013

R01AC

Azelastine

Azelastin POS

Ursapharm

PL 04.2016

R06AX

Desloratadine

Pylodes

PharmaSwiss

PL 10.2012

V08CA

Gadoteric acid

Dotarem

Guerbet

PL 05.2014

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin; A10BJ – Analogi glukagonopodobnego peptydu-1 (GLP-1)
B – Krew i układ krwiotwórczy
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; B05B –
Roztwory do podawania dożylnego; B05BB
– Roztwory wpływające na równowagę elektrolitową; B05BB02 – Elektrolity z węglowodanami
C – Układ sercowo-naczyniowy
C05 – Środki ochraniające naczynia;

48

C05A – Preparaty przeciw żylakom odbytu do
stosowania miejscowego; C05AX – Inne preparaty przeciw żylakom i pęknięciom odbytu
do stosowania miejscowego
C05B – Leczenie przeciwżylakowe; C05BA
– Heparyny lub heparynoidy do stosowania
miejscowego
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II,
leki proste
C09D – Antagoniści angiotensyny II w połączeniach; C09DA - Antagoniści angiotensyny
II w połączeniach z lekami moczopędnymi;
C09DA03 – Walsartan w połączeniach z lekami moczopędnymi

Aptekarz Polski, 126(104e) luty 2017
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C09DA07 – Telmisartan w połączeniach z lekami moczopędnymi

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;
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE Pochodne nitrofuranu
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AA – Analogi iperytu azotowego
L01X/L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AX – Inne środki pobudzające układ
odpornościowy
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AJ – Opioidy w połączeniach z nieopioidowymi lekami przeciwbólowymi; N02AJ14 – Tramadol i deksketoprofen
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BA – Kwas salicylowy i pochodne; N02BA51 – Kwas acetylosalicylowy
w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości
psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
i nootropowe; N06BX – Inne leki psychostymulujące i nootropowe
R – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa;
R01A – Środki udrożniające nos i inne preparaty stosowane miejscowo do nosa;
R01AB – Sympatykomimetyki w połączeniach,
z wyłączeniem kortykosteroidów; R01AB06 –
Ksylometazolina
R01AC – Preparaty przeciwalergiczne, z wyłączeniem kortykosteroidów
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające
ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
V – Preparaty różne
V08 – Środki cieniujące; V08C - Środki cieniujące obrazujące w rezonansie magnetycznym;
V08CA – Paramagnetyczne środki cieniujące

2017-02-25
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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – 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 QuintilesIMS;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

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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BEZPŁATNE LEKI DLA SENIORÓW
OD 1 MARCA 2017 WG ATC/WHO

Obowiązujący od 1 marca 2017 wykaz bezpłatnych leków dla seniorów (Dz. Urz. MZ poz. 17/2017)
liczy 1264 pozycje. Poniżej przedstawiono ten wykaz z podziałem według klasyfikacji ATC/WHO, uwzględniając tylko substancje czynne (87) i liczbę oraz nazwy marek leków (471), pomijając postaci, dawki, opakowania oraz wskazania z wykazu aptecznego, na podstawie których lek przysługuje seniorom bezpłatnie.
Tabela 1. Liczba marek produktów leczniczych według pierwszego poziomu klasyfikacji ATC (14 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

A – Przewód pokarmowy i metabolizm

7

34

B – Krew i układ krwiotwórczy

5

21

C – Układ sercowo-naczyniowy

32

228

D – Leki stosowane w dermatologii

0

0

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

1

2

H – Leki hormonalne działające ogólnie, z wyłączeniem hormonów
płciowych i insulin

0

0

J – Leki przeciwzakaźne działające ogólnie

0

0

L – Leki przeciwnowotworowe i wpływające na układ odpornościowy

0

0

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

3

11

N – Układ nerwowy

18

99

P – Leki przeciwpasożytnicze, środki owadobójcze i repelenty

0

0

R – Układ oddechowy

6

15

S – Narządy zmysłów

15

61

V – Preparaty różne

0

0

87

471

Klasa ATC

Suma

Tabela 2a. Podział marek produktów leczniczych w klasie A według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(16 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

A01 – Preparaty stomatologiczne

0

0

A02 – Leki stosowane w zaburzeniach związanych z nadkwaśnością

0

0

A – Przewód pokarmowy i metabolizm
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A03 – Leki stosowane w czynnościowych zaburzeniach żołądkowojelitowych

0

0

A04 – Leki przeciw wymiotom i mdłościom

0

0

A05 – Leczenie wątroby, pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych

0

0

A06 – Leki przeczyszczające

0

0

A07 – Leki przeciwbiegunkowe, przeciwzapalne i przeciwzakaźne
stosowane w chorobach jelit

0

0

A08 – Środki do leczenia otyłości

0

0

A09 – Leki poprawiające trawienie, włącznie z enzymami

0

0

A10 – Leki stosowane w cukrzycy

7

34

A11 – Witaminy

0

0

A12 – Substancje mineralne

0

0

A13 – Preparaty tonizujące

0

0

A14 – Leki anaboliczne stosowane ogólnie

0

0

A15 – Preparaty pobudzające apetyt

0

0

A16 – Inne leki działające na przewód pokarmowy i metabolizm

0

0

Suma

7

34

Tabela 2b. Podział marek produktów leczniczych w klasie A według czwartego poziomu klasyfikacji ATC
Liczba marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

A10AB Insulin

5

Actrapid Penfill, Gensulin R, Humulin R, Insuman Rapid,
Polhumin R

A10AB Insulin aspart

1

Novorapid Penfill

A10AB Insulin glulisine

1

Apidra

A10AB Insulin lispro

1

Humalog

A10AC Insulin

5

Gensulin N, Humulin N, Insulatard Penfill, Insuman Basal,
Polhumin N

A10AD Insulin

5

Gensulin M, Humulin M, Insuman Comb, Mixtard Penfill,
Polhumin Mix

A10AD Insulin aspart

1

Novomix Penfill

A10AD Insulin lispro

1

Humalog Mix

A10AE Insulin detemir

1

Levemir Penfill

A10AE Insulin glargine

3

Abasaglar, Lantus, Toujeo Solostar

A10BA Metformin

10

Avamina, Etform, Formetic, Glucophage, Metfogamma,
Metformax, Metformin Bluefish, Metformin Galena,
Metifor, Siofor

Suma

34

34

ATC4

Substancja
czynna/skład

7
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Tabela 3a. Podział marek produktów leczniczych w klasie B według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(5 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

B01 – Leki przeciwzakrzepowe

5

21

B02 – Leki przeciwkrwotoczne

0

0

B03 – Leki stosowane w niedokrwistości

0

0

B05 – Substytuty osocza i płyny do wlewów

0

0

B06 – Inne preparaty stosowane w hematologii

0

0

Suma

5

21

B – Krew i układ krwiotwórczy

Tabela 3b. Podział marek produktów leczniczych w klasie B według czwartego poziomu klasyfikacji ATC
Liczba marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

B01AC Clopidogrel

14

Agregex, Areplex, Carder, Clopidix, Clopidogrel Apotex,
Clopidogrel Genoptim, Clopidogrel Krka, Clopidogrel Teva,
Grepid, Pegorel, Plavocorin, Trombex, Vixam, Zyllt

B01AC Ticlopidine

4

Aclotin, Apo-Clodin, Iclopid, Ifapidin

Dabigatran
etexilate

1

Pradaxa

B01AF Apixaban

1

Eliquis

B01AF Rivaroxaban

1

Xarelto

Suma

21

21

ATC4

B01AE

Substancja
czynna/skład

5

Tabela 4a. Podział marek produktów leczniczych w klasie C według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(9 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

C01 – Leki nasercowe

0

0

C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi

2

11

C03 – Leki moczopędne

4

20

C04 – Leki rozszerzające naczynia obwodowe

0

0

C05 – Leki ochraniające naczynia

0

0

C07 – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne

2

12

C08 – Blokery kanału wapniowego

4

24

C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna

12

103

C10 – Leki wpływające na stężenie lipidów

8

58

Suma

32

228

C – Układ sercowo-naczyniowy
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Tabela 4b. Podział marek produktów leczniczych w klasie C według czwartego poziomu klasyfikacji ATC
ATC4

Substancja czynna/
skład

Liczba
marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

C02AC

Clonidine

1

Iporel

C02CA

Doxazosin

10

Apo-Doxan, Cardura XL, Doxagen, Doxalong,
Doxanorm, Doxar, Doxonex, Dozox, Kamiren,
Zoxon

C03BA

Clopamide

1

Clopamid VP

C03BA

Indapamide

15

Diuresin SR, Indapamide Krka, Indapamide
SR, Indapamide SR Genoptim, Indapamide SR
Mercapharm, Indapamidum 123ratio, Indapen,
Indapres, Indix SR, Ipres Long, Ivipamid, Opamid,
Rawel SR, Symapamid SR, Tertensif SR

C03DA

Spironolactone

3

Finospir, Spironol, Verospiron

C03EA

Amiloride +
hydrochlorothiazide

1

Tialorid

C07AA

Sotalol

2

Biosotal, Sotahexal

C07AG

Carvedilol

10

Atram, Avedol, Carvedilol-Ratiopharm, Carvedilolum
123ratio, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Hypoten,
Symtrend, Vivacor

C08CA

Amlodipine

19

Adipine, Agen, Aldan, Alneta, Amlaxopin,
Amlodipine Aurobindo, Amlodipine Bluefish,
Amlodipinum 123ratio, Amlomyl, Amlonor, Amlopin,
Amlozek, Apo-Amlo, Cardilopin, Damloc, Finamlox,
Normodipine, Tenox, Vilpin

C08CA

Felodipine

1

Plendil

C08CA

Lacidipine

3

Lacipil, Lacydyna, Lapixen

C08GA

Amlodipine +
indapamide

1

Tertens-AM

C09BB

Ramipril + amlodipine

3

Egiramlon, Ramizek Combi, Sumilar

C09CA

Candesartan

7

Atacand, Candepres, Carzap, Kandesar, Kangen,
Karbis, Ranacand

C09CA

Eprosartan

1

Teveten

C09CA

Irbesartan

2

Ifirmasta, Irprestan

16

Apo-Lozart, Cozaar, Lakea, Loreblok, Lorista,
Losacor, Losagen, Losartan Bluefish, Losartan
Krka, Losartanum 123ratio, Losartic, Lozap,
Presartan, Rasoltan, Xartan, Zeprez

15

Actelsar, Micardis, Polsart, Pritor, Telmabax,
Telmisartan Apotex, Telmisartan Egis, Telmisartan
Mylan, Telmisartan Sandoz, Telmisartanum
123ratio, Telmix, Telmizek, Tezeo, Tolura,
Zanacodar

C09CA

C09CA

Losartan

Telmisartan
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C09CA

Valsartan

18

Apo-Valsart, Avasart, Awalone, Axudan, Bespres,
Diovan, Ivisart, Nortivan, Tensart, Valsacor,
Valsargen, Valsartan 123ratio, Valsartan Aurobindo,
Valsotens, Valtap, Valzek, Vanatex, Walsartan Krka

C09DA

Candesartan +
hydrochlorothiazide

4

Candepres HCT, Candesartan + HCT Genoptim,
Carzap HCT, Karbicombi

C09DA

Losartan +
hydrochlorothiazide

10

Hyzaar, Hyzaar Forte, Loreblok HCT, Lorista H/HD/
HL, Losacor HCT, Losartan HCT Bluefish, Losartan
Hydrochlorotiazyd Krka, Lozap HCT, Presartan H,
Xartan HCT

12

Actelsar HCT, Gisartan, Micardisplus, Polsart Plus,
Pritorplus, Telhyd, Telmisartan/Hydrochlorothiazide
Billev, Telmisartan/Hydrochlorothiazide Egis,
Telmizek HCT, Tezeo HCT, Tolucombi, Zanacodar
Combi

C09DA

Telmisartan +
hydrochlorothiazide

C09DA

Valsartan +
hydrochlorothiazide

14

Apovalsart HCT, Awalten, Axudan HCT, CoBespres, Co-Diovan, Co-Nortivan, Co-Valsacor,
Tensart HCT, Valsartan + Hydrochlorothiazide
Aurobindo, Valsartan + Hydrochlorothiazide Krka,
Valsartan HCT Mylan, Valsotens HCT, Valtap HCT,
Vanatex HCT

C09DB

Losartan + amlodipine

1

Alortia

C10AA

Atorvastatin

19

Apo-Atorva, Atoris, Atorvagen, Atorvastatin
Bluefish, Atorvastatin Genoptim, Atorvastatin
Vitama, Atorvastatinum 123ratio, Atorvasterol,
Atorvox, Atractin, Atrox, Corator, Lambrinex, Larus,
Pharmastatin, Storvas CRT, Torvacard, Torvalipin,
Tulip

C10AA

Lovastatin

3

Liprox, Lovasterol, Lovastin

C10AA

Rosuvastatin

8

Crosuvo, Ridlip, Romazic, Rosutrox, Roswera,
Suvardio, Zahron, Zaranta

C10AA

Simvastatin

20

Apo-Simva, Simcovas, Simorion, Simratio,
Simvacard, Simvachol, Simvacor, Simvagamma,
Simvagen, Simvahexal, Simvastatin Bluefish,
Simvastatin Genoptim, Simvastatin Krka,
Simvastatinum Accord, Simvasterol, Sistat, Vasilip,
Vastan, Ximve, Zocor

C10AB

Ciprofibrate

1

Lipanor

C10AB

Fenofibrate

5

Apo-Feno, Biofibrat, Fenardin, Grofibrat, Lipanthyl

C10AX

Ezetimibe

1

Ezetrol

C10BA

Atorvastatin + ezetimibe

1

Atozet

Suma

32

228

228
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Tabela 5a. Podział marek produktów leczniczych w klasie G według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(4 klasy).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

G01 – Leki ginekologiczne przeciwzakaźne i antyseptyczne

0

0

G02 – Inne preparaty ginekologiczne

0

0

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czynność układu
płciowego

0

0

G04 – Leki urologiczne

1

2

Suma

1

2

G – Układ moczowo-płciowy i hormony płciowe

Tabela 5b. Podział marek produktów leczniczych w klasie G według czwartego poziomu klasyfikacji ATC
Liczba
marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

G04CA Terazosin

2

Hytrin, Kornam

Suma

2

2

ATC4

Substancja
czynna/skład

1

Tabela 6a. Podział marek produktów leczniczych w klasie M według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(6 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne

0

0

M02 – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni

0

0

M03 – Środki zwiotczające mięśnie

0

0

M04 – Leki przeciw dnie moczanowej

0

0

M05 – Leki stosowane w chorobach kości

3

11

M09 – Inne leki stosowane w chorobach układu mięśniowo-szkieletowego

0

0

Suma

3

11

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

Tabela 6b. Podział marek produktów leczniczych w klasie M według czwartego poziomu klasyfikacji ATC

ATC4

Substancja
czynna/skład

M05BA Alendronic acid
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Liczba
marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

9

Alendran, Alendrogen, Alendronat Bluefish, Alendronate
Arrow, Alendronic Acid Genoptim, Ostemax Comfort, Ostenil,
Ostolek, Sedron
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M05BA Risedronic acid

1

Risendros

M05BX Denosumab

1

Prolia

Suma

11

11

3

Tabela 7a. Podział marek produktów leczniczych w klasie N według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(7 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

N01 – Środki znieczulające

0

0

N02 – Leki przeciwbólowe

0

0

N03 – Leki przeciwpadaczkowe

0

0

N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona

7

19

N05 – Leki psychotropowe

1

1

N06 – Psychoanaleptyki

10

79

N07 – Inne leki działające na układ nerwowy

0

0

Suma

18

99

N – Układ nerwowy

Tabela 7b. Podział marek produktów leczniczych w klasie N według czwartego poziomu klasyfikacji ATC

ATC4

Substancja
czynna/skład

Liczba
marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

N04BA

Benserazide +
levodopa

1

Madopar

N04BA

Carbidopa +
levodopa

2

Nakom, Sinemet CR

N04BB Amantadine

1

Viregyt-K

N04BC Piribedil

1

Pronoran

N04BC Pramipexole

2

Hitoff, Oprymea

N04BC Ropinirole

10

Aparxon PR, Aporopin, Aropilo, Ceurolex SR, Nironovo SR,
Polpix SR, Repirol SR, Requip, Rolpryna SR, Ropodrin

N04BD Selegiline

2

Segan, Selgres

N05BE Buspirone

1

Spamilan

N06AB Fluoxetine

7

Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoksetyna Egis, Fluoxetin
Polpharma, Fluxemed, Seronil

N06AB Fluvoxamine

1

Fevarin

N06AB Paroxetine

7

Arketis, Parogen, Paroxetine Aurobindo, Paroxinor, Paxtin,
Rexetin, Xetanor
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N06AB Sertraline

12

Aposerta, Asentra, Asertin, Miravil, Sertagen, Sertralina Krka,
Sertraline Aurobindo, Sertranorm, Setaloft, Stimuloton, Zoloft,
Zotral

N06AG Moclobemide

3

Aurorix, Mobemid, Moklar

N06AX Mianserin

4

Deprexolet, Lerivon, Miansec, Miansegen

N06AX Trazodone

1

Trittico CR

N06AX Venlafaxine

15

Alventa, Axyven, Efectin ER, Efevelon SR, Faxigen XL,
Faxolet ER, Lafactin, Olwexya, Oriven, Prefaxine, Symfaxin
ER, Velafax, Velaxin ER, Venlafaxine Bluefish XL, Venlectine

17

Apo-Doperil, Cogiton, Donecept, Donectil, Donepesan,
Donepestan, Donepex, Donepezil Bluefish, Donepezil
Hydrochloride Accord, Donepezil Polfarmex, Doneprion,
Donestad, Donesyn, Pamigen, Ricordo, Symepezil, Yasnal

N06DA Rivastigmine

12

Evertas, Exelon, Nimvastid, Ristidic, Rivaldo, Rivastigmin
Neuropharma, Rivastigmin Orion, Rivastigmine Actavis,
Rivastigmine Mylan, Rivastigmine Teva, Rywastygmina
Apotex, Symelon

Suma

99

99

N06DA Donepezil

18

Tabela 8a. Podział marek produktów leczniczych w klasie R według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(6 klas).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

R01 – Preparaty stosowane do nosa

0

0

R02 – Preparaty stosowane w chorobach gardła

0

0

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych

6

15

R05 – Leki stosowane w kaszlu i przeziębieniach

0

0

R06 – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie

0

0

R07 – Inne leki działające na układ oddechowy

0

0

Suma

6

15

R – Układ oddechowy

Tabela 8b. Podział marek produktów leczniczych w klasie R według czwartego poziomu klasyfikacji ATC
ATC4

Substancja czynna/skład

R03AC Indacaterol
R03AL

Fenoterol + ipratropium
bromide
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Liczba marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

1

Onbrez Breezhaler

1

Berodual
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R03BA Budesonide

9

Benodil, Budelin Novolizer, Budesonide Easyhaler,
Budezonid Lek-AM, Budiair, Miflonide Breezhaler,
Nebbud, Pulmicort, Ribuspir

R03BB Glycopyrronium bromide

1

Seebri Breezhaler

R03BB Tiotropium bromide

2

Braltus, Spiriva

R03BB Umeclidinium bromide

1

Incruse

Suma

15

15

6

Tabela 9a. Podział marek produktów leczniczych w klasie S według drugiego poziomu klasyfikacji ATC
(3 klasy).
Substancje
czynne/skład

Marki
produktów
leczniczych

S01 – Leki okulistyczne

15

61

S02 – Leki otologiczne

0

0

S03 – Leki okulistyczne i otologiczne

0

0

Suma

15

61

S – Narządy zmysłów

Tabela 9b. Podział marek produktów leczniczych w klasie S według czwartego poziomu klasyfikacji ATC
Liczba
marek
produktów
leczniczych

Marki produktów leczniczych

S01EA Brimonidine

5

Alphagan, Biprolast, Briglau PPH, Brymont, Luxfen

S01EB Pilocarpine

1

Pilocarpinum WZF

S01EC Brinzolamide

4

Azopt, Brinzolamide Genoptim, Brinzolamide Sandoz,
Optilamid

S01EC Dorzolamide

9

Dolopt, Dorzolamid Stada, Dorzolamide Genoptim, Dorzostill,
Dropzol, Nodom, Oftidor, Rozalin, Trusopt

S01ED Betaxolol

2

Betoptic S, Optibetol

S01ED Timolol

2

Cusimolol, Oftensin

ATC4

Substancja
czynna/skład

S01ED

Timolol +
bimatoprost

1

Ganfort

S01ED

Timolol +
brimonidine

1

Combigan

S01ED

Timolol +
dorzolamide

8

Cosopt, Dolopt Plus, Dorzolamide + Timolol Genoptim,
Dropzol Tim, Nodom Combi, Oftidorix, Rozacom, Tymolamid

S01ED

Timolol +
latanoprost

8

Latacom, Latanoprost+Timolol Stada, Polprost Plus, Tilaprox,
Timlatan, Timprost, Xalacom, Xaloptic Combi

S01ED

Timolol +
travoprost

1

Duotrav
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S01EE Bimatoprost

3

Bimican, Lumigan, Treprovist

S01EE Latanoprost

11

Akistan, Latalux, Latanoprost Arrow, Latanoprost Genoptim,
Latanoprost Stada, Latanost, Monoprost, Polprost, Rozaprost,
Xalatan, Xaloptic

S01EE Tafluprost

1

Taflotan

S01EE Travoprost

4

Bondulc, Lytrescio, Travatan, Travoprost Genoptim

Suma

61

61

15

2017-03-03

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 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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dr n. farm. Jarosław Filipek
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Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych
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Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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