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Uchwaloną przez Sejm w dniu 7 kwietnia 2017 roku ustawę o zmianie ustawy Prawo 
farmaceutyczne, którą Senat przyjął bez poprawek czekają jeszcze, zanim ta ustawa stanie się 
obowiązującym powszechnie prawem, następujące prawotwórcze akty:

– podpisanie ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
– publikacja w Dzienniku Ustaw.
 
– „21 kwietnia br. Senat RP zakończył prace nad zmianą ustawy Prawo farmaceutyczne, 

potocznie zwaną „Apteką dla Aptekarza”… – tymi słowami rozpoczyna się list skierowa-
ny przez Elżbietę Piotrowską-Rutkowską, prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej do Andrzeja 
Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z prośbą o poparcie zmiany ustawy – Prawo far-
maceutyczne (druki sejmowe nr 1126 i 1413 oraz senacki nr 472). 

– „W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej, uprzejmie proszę Pana Prezydenta o poparcie 
rozwiązań przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne – rozwiązań korzystnych dla pol-
skich pacjentów oraz polskiego sektora aptecznego”. Zacytowane zdania tego listu są klamrą 
obszernego wywodu poświęconego ustawie. List do Pana Prezydenta udostępniamy w cało-
ści (on-line www.aptekarzpolski.pl).

Artykuł 3 tej ustawy stanowi, że „Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia”. 

•

Ustawa ta kształtuje ustrój aptekarstwa, którego podstawą jest osobista odpowiedzialność 
farmaceuty za wykonywanie powinności aptekarskich w powiązaniu z bezpośrednim władz-
twem nad apteką.

Aksjologicznym podłożem tej ustawy jest uznanie zdrowia, jako wartości bezcennej dla 
każdego człowieka i uznanie pierwszeństwa ochrony zdrowia przed innymi wartościami. 
Ustawa otwiera przed aptekarstwem możliwości rozwoju zgodnie z imperatywem mającym 
swoje źródło w farmaceutycznym credo – salus aegroti suprema lex esto. 

•

„Monitorowanie procesu sporządzania leku na podstawie przykładów stałych i półsta-
łych postaci leku”, tym artykułem zamieszczonym w dziale Manuał Aptekarski kontynuu-
jemy cykl publikacji z serii REPETYTORIUM DO SPECJALIZACJI. 

Autorka artykułu, dr Beata Skibska, przypomina, że „zadaniem każdego farmaceuty jest 
zapewnienie pacjentowi odpowiedniej formy leku recepturowego przepisanego przez lekarza 
i wykonanie go z uwzględnieniem wszystkich czynników warunkujących jego najwyższą ja-
kość i skuteczność działania”. 

Motyw naszej okładki związany jest z tematem cyklu artykułów poświęconych zagadnie-
niom związanym z opieką zdrowotną nad seniorami. Rozpoczynamy artykułem autorstwa dr 
Roberta Błaszczaka „Odrębność farmakokinetyki i farmakodynamiki u pacjentów w wie-
ku podeszłym”.

– „Farmakoterapia ludzi w podeszłym wieku jest bezpieczna i przynosi efekt wtedy, kiedy 
bierzemy pod uwagę wpływ wieku na farmakokinetykę i farmakodynamikę stosowanych le-
ków” – konstatuje Autor.

Na łamach Aptekarza Polskiego gościmy ponownie dr Karola Adamowskiego, który 
dzieli się wiedzą na temat osiągnięć nauki w dziedzinie neurogastroenterologii. Autor przy-
gotował dwuczęściowy artykuł „Wpływ mikroflory jelit na nasze zdrowie”. Pierwsza część 
poświęcona jest interakcjom jelitowo-mózgowym. –„Stan, w jakim znajduje się mikroflora  
jelit ma niekwestionowany wpływ na nasze zdrowie” – tą konkluzją Autor kończy pierwszą 
część artykułu. 

Aptekarz Polski objął patronat medialny nad XXIII Naukowym Zjazdem Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego, który pod hasłem „FARMACJA W POLSCE – PER-
SPEKTYWY NAUKI I ZAWODU” odbędzie się w Krakowie. W związku z tym wyda-
rzeniem w dziale Rozmowy Redakcji publikujemy rozmowę z profesorem Włodzimierzem 
Opoką, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Zjazdu. Rozmowę przeprowadziła 
dr Anna Więckowska i nadała jej tytuł „Spotkajmy się w Krakowie 19-22 września 2017 
roku!”. Redakcja Aptekarza przyłącza się do tego zaproszenia. Informacje dotyczące pro-
gramu oraz warunków uczestnictwa w Zjeździe udostępniamy on line na stronie Aptekarza 
Polskiego. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. 
Redakcja
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Monitorowanie procesu 
sporządzania leku na 
podstawie przykładów 
stałych i półstałych 
postaci leku

Zadaniem każdego farmaceuty jest zapewnienie pacjen-

towi odpowiedniej formy leku recepturowego przepisanego 

przez lekarza i wykonanie go z uwzględnieniem wszystkich 

czynników warunkujących jego najwyższą jakość i skutecz-

ność działania.
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W bieżącym artykule zo-
staną omówione przykłady opi-
sów wykonania stałych postaci 
leku: czopków, proszków oraz 
półstałych – maści. Największe 
problemy recepturowe w wyko-
naniu czopków i globulek doty-
czą najczęściej nadmiernej ilości 
składników stałych lub roztworów 
w składzie recepty, właściwych po-
łączeń substancji z podłożem oraz 
braku składnika „pro receptura”. 
W przypadku proszków, problemy 
dotyczą mieszanin eutektycznych, 
higroskopijności substancji lecz-
niczych, braku składnika „pro re-
ceptura” oraz dużego ciężaru na-
sypowego proszku. W maściach 
problemem jest użycie dwóch 

typów emulgatorów o przeciw-
nych właściwościach oraz umie-
jętność zamiany rozpuszczalników 
w przypadku różnej rozpuszczal-
ności składników. Wykonanie leku 
recepturowego powinno zostać 
potwierdzone odpowiednim pro-
tokołem zgodnie z Dobrą Prakty-
ką Wytwarzania. Według takiego 
protokołu przeprowadzane są 
również egzaminy specjalizacyj-
ne. Protokół zawiera opis postaci 
farmaceutycznej i fizykochemicz-
nej leku recepturowego, synoni-
my i dawki substancji leczniczych 
zawartych w recepcie i Farmako-
pei Polskiej, wnioski z przeliczania 
dawek, przewidywane działanie 
i zastosowanie leku, opis wykona-

nia z komentarzem oraz trwałość 
i przechowywanie danej postaci 
leku. 

Poniższa recepta jest przy-
kładem leku recepturowego 
w postaci czopków. Duża ilość 
składników oraz ich właściwości 
fizykochemiczne nie pozwalają 
w prosty sposób na sporządzenie 
takiej postaci leku.

Pierwszym problemem jest 
połączenie balsamu peruwiań-
skiego z olejem kakaowym, po-
nieważ balsam peruwiański nie 
miesza się z olejami innymi niż 
olej rycynowy. W rezultacie może 
nastąpić wydzielenie balsamu 
peruwiańskiego z czopków. Aby 
uniknąć tej niezgodności, nale-
ży zmieszać w parownicy balsam 
peruwiański z olejem rycynowym 
w stosunki 1:1, a następnie dodać 
odważony olej kakaowy. Jeżeli 
czopki wykonywane są w ungua-
torze, niezgodności można unik-
nąć przez rozdzielenie balsamu 
peruwiańskiego i oleju kakaowe-
go proszkami, co pozwala wyeli-
minować dodatek oleju rycyno-
wego.

Podobnie w przypadku po-
łączenia balsamu peruwiańskiego 
z tlenkiem cynku, należy unikać 
bezpośredniego połączenia. Re-
agujące ze sobą składniki należy 
wymieszać oddzielnie z resztą 
substancji i dopiero na końcu 
połączyć.

Innym problemem jest za-
stosowanie w recepcie Encortolo-
nu, który nie występuje w postaci 
proszku do receptury („pulvis pro 
receptura”). Należy skorzystać 
z tabletek o zawartości substancji 
5 mg. W recepcie ilość Encortolo-
nu wynosi 0.008 x 24 = 0.192 g. 
Należy użyć 38 tabletek Encorto-
lonu 5 mg (192 mg/5 mg = 38.4). 

Lek recepturowy wykonano 
metodą wylewania w Unguatorze. 

Lek recepturowy powinien charakteryzo-
wać się odpowiednim składem dostosowanym 
do indywidualnej terapii, właściwymi dawkami 
substancji czynnych, zależnymi od wieku i sta-
nu pacjenta oraz stabilnością w czasie trwania 
farmakoterapii. Czasami jednak złożoność leku 
recepturowego przysparza farmaceutom proble-
mów. W recepcie mogą występować niezgodnoś-
ci recepturowe, które należy w miarę możliwości 
rozwiązać. Ważny jest więc właściwy przebieg 
procesu sporządzania leku, który powinien nie 
tylko zapewniać skuteczność, ale również bezpie-
czeństwo stosowania. Dlatego farmaceuta powi-
nien posiadać szeroką wiedzę, aby uwzględniać 
wszystkie czynniki prowadzące do prawidłowego 
wykonania leku recepturowego.

►
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Recepta: 

Rp. 
Papaverini hydr. 0.025
Bismuthi subnitr. 0.15
Bismuthi carb. 0.3
Zinci oxidi 0.25
Encortoloni 0.008
Balsami peruviani 0.2
Ol. Cacao q.s.

M.f. supp.
D.t.d. No 24
D.S. 1 czopek na wieczór 

Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna: 

Lek w postaci stałej. 
Czopki doodbytnicze na podłożu lipofilowym.

Synonimy składników: 

Papaverini hydrochloridum – Papaverinum hydrochloricum, Papaverinum muriaticum 
Bismuthi subnitras - Bismuthum subnitricum, Bismuthum nitricum basicum, Magisterium Bismuthi 
Bismuthum carbonicum basicum - Bismuthi subcarbonas, Bismuthum subcarbonicum 
Zinci oxidum – Zincum oxidatum 
Encortolon - Prednizolon 
Oleum cacao – Butyrum Cacao   

Dawki (stężenia) składników wg recepty: 

Papaverini hydr. 0.025 g
Bismuthi subnitr. 0.15 g
Bismuthi carb. 0.3 g
Zinci oxidi  0.25 g
Encortoloni  0.008 g
Balsami peruviani 0.2 g

Dawki (stężenia) składników wg FP:
Papaverini hydr.: doustna d.j.max = 0.2; d.d.max = 0.6, doodbytnicza ¾ dawki doustnej d.j.max = 0.15; d.d.max = 0.45
Bismuthi subnitr. 
Bismuthi carb. 
Zinci oxidi                                                brak dawek maksymalnych
Encortoloni  
Balsami peruviani 

Wnioski z przeliczenia dawek (stężeń):
Dawka chlorowodorku papaweryny wg recepty wynosi 0.025 g, a wg FP wynosi 0.15.
Wniosek: Dawki chlorowodorku papaweryny w recepcie nie zostały przekroczone.

Przewidywane działanie i zastosowanie: 
Lek wykazuje działanie przeciwzapalne, rozkurczające, lekko ściągające i wysuszające. Zastosowanie: trudno 
gojące się żylaki odbytu i owrzodzenia.

 PROTOKÓŁ SPORZĄDZANIA LEKU RECEPTUROWEGO
►

}
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►

Zestawienie składników recepty: 
Nazwa:
Papaverini hydr.
Bismuthi subnitr.
Bismuthi carb.
Zinci oxidi
Encortoloni
Balsami peruviani
Ol. Cacao

ilość: na 1 czopek
0.025
0.15
0.3
0.25
0.008
0.2

1.067

na 24 czopki
0.6
3.6
7.2
6.0

0.192 (38 tabl. a 5 mg) 
4.8

38.48

W celu obliczenia ilości podłoża - Oleum Cacao, stosuje się wzór: 

M = F – f · S
M – ilość podłoża w gramach potrzebna do przygotowania określonej ilości czopków,
F – ilość podłoża w gramach mieszcząca się w formie dla przepisanej ilości czopków, 
f – współczynnik wyparcia dla odpowiedniego środka leczniczego,
S – ilość środka leczniczego w gramach dla przepisanej ilości czopków.
Forma dla czopka - 2,0 g. 
M = 2 x 24 – (0.72 x 0.6 + 0.33 x 3.6 + 0.4 x 7.2 + 0.15 x 6.0 + 0.7 x 0.192 + 0.83 x 4.8) = 38.48
(W celu dokładniejszego wyliczenia, można po rozkruszeniu tabletek Encortolonu, zważyć substancję wraz 
z masą tabletkową).

Opakowanie leku: Formy jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, 2.0 g. 

Opis wykonania leku: 

Lek recepturowy wykonano przez wylewanie w Unguatorze. W pierwszej kolejności rozkruszono w moździe-
rzu 38 tabletek Encortolonu w dawce 5 mg i przesiano przez sito 0.08 mm. Następnie odważono na wytarowa-
nej wadze: chlorowodorek papaweryny 0.6 g; azotan bizmutu 3.6 g; węglan bizmutu 7.2 g; tlenek cynku 6.0 g; 
balsam peruwiański 4.8 g oraz olej kakaowy 38.48 g.

Do opakowania - tuby z ruchomym dnem przeniesiono olej kakaowy uprzednio zmieszany z tlenkiem cynku. 
W dalszej kolejności umieszczono pozostałe, stałe składniki leku, a na koniec dodano balsam peruwiański. Na-
stępnie zamontowano odpowiedniej wielkości mieszadło, podłączono pojemnik do Unguatora i po nastawieniu 
czasu i szybkości obrotów mieszano do upłynnienia masy (5 minut, 7 poziom obrotów). Pojemnik odłączono 
od aparatu, wyjęto mieszadło, założono aplikator i przetłoczono płynną masę czopkową do form 2.0 g, jedno-
razowego użytku z tworzywa sztucznego. Po zastygnięciu masy czopkowej, czopki umieszczono w lodówce. 

Komentarz (uzasadnienie zastosowanych procesów technologicznych i kolejności dodawania 
składników): 

W przygotowaniu leku recepturowego, zachowano odpowiednią kolejność mieszania składników, ponieważ 
balsam peruwiański nie miesza się z olejem kakaowym i wchodzi w interakcję z tlenkiem cynku. Należało 
więc uniknąć bezpośredniego połączenia tych składników, rozdzielając je pozostałą masą proszkową.  

Trwałość i przechowywanie: 

Lek przechowywać w chłodnym miejscu i zużyć w ciągu 30 dni.
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PROTOKÓŁ SPORZĄDZANIA LEKU RECEPTUROWEGO

Recepta: 

Rp. 
Hyoscini hydrobrom. 
Atropini sulfatis             aa 0.0002
Papaverini hydrochlor. 
Phenobarbitali                aa 0.015
Lactosi                                0.3

M.f. pulv.
D.t.d. No 40 
D.S. 2 x dziennie 1 proszek

Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna: 

Lek w postaci stałej. Proszki dzielone do użytku wewnętrznego.

Synonimy składników: 

Hyoscini hydrobromidum - Scopolaminum hydrobromicum
Atropini sulfas - Atropinum sulfuricum 
Papaverini hydrochloridum – Papaverinum hydrochloricum, Papaverinum muriaticum 
Phenobarbitalum - Acidum phenylaethylbarbituricum, Luminalum, Gardenalum, Aephenalum, Lepinal 
Lactosum - Saccharum lactis    

Dawki (stężenia) składników wg recepty:

Hyoscini hydrobrom.     
Atropini sulfatis      
Papaverini hydrochlor.    
Phenobarbitali      

D.j.max
0.0002      
0.0002 
0.015
0.015   

D.d.max.
0.0004
0.0004

0.03 
0.03

Dawki (stężenia) składników wg FP: 

  D.j.max.   D.d.max.

Hyoscini hydrobrom.
Atropini sulfatis
Papaverini hydrochlor. 
Phenobarbitali     

0.0005
0.002

0.2
0.3

0.003
0.003

0.6
0.6

Kolejny przykład przedstawia lek recepturowy w postaci proszków. Problemem w przygotowaniu tej 
postaci leku są zbyt małe ilości substancji czynnych, które należy odważyć. Dlatego w przypadku bromo-
wodorku hioscyny oraz siarczanu atropiny zastosowano triturację.

►
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Wnioski z przeliczenia dawek (stężeń):

Dawka jednorazowa bromowodorku hioscyny w recepcie wynosi 0.0002, a wg FP wynosi 0.0005. Dawka do-
bowa bromowodorku hioscyny w recepcie wynosi 0.0004, a wg FP wynosi 0.003. Wniosek: zarówno dawka 
jednorazowa, jak i dobowa bromowodorku hioscyny w recepcie nie jest przekroczona. 
Dawka jednorazowa siarczanu atropiny w recepcie wynosi 0.0002, a wg FP wynosi 0.002. Dawka dobowa 
siarczanu atropiny w recepcie wynosi 0.0004, a wg FP wynosi 0.003. Wniosek: zarówno dawka jednorazowa, 
jak i dobowa siarczanu atropiny w recepcie nie jest przekroczona. 
Dawka jednorazowa chlorowodorku papaweryny w recepcie wynosi 0.015, a wg FP wynosi 0.2. Dawka dobowa 
chlorowodorku papaweryny w recepcie wynosi 0.03, a wg FP wynosi 0.6. Wniosek: zarówno dawka jednorazowa, 
jak i dobowa chlorowodorku papaweryny w recepcie nie jest przekroczona. 
Dawka jednorazowa fenobarbitalu w recepcie wynosi 0.015, a wg FP wynosi 0.3. Dawka dobowa fenobarbitalu 
w recepcie wynosi 0.03, a wg FP wynosi 0.6. Wniosek: zarówno dawka jednorazowa, jak i dobowa fenobarbitalu 
w recepcie nie jest przekroczona.

Przewidywane działanie i zastosowanie: 

Lek wykazuje działanie rozkurczające, uspokajające, przeciwbólowe. Zastosowanie: kolka jelitowa, kamica 
nerkowa.

Zestawienie składników recepty:
Nazwa:  

1. Hyoscini hydrobrom.  
2. Atropini sulfatis   
3. Papaverini hydrochlor.  
4. Phenobarbitali    
5. Lactosi     

    
 ilość na 1 
proszek: 
0.0002
0.0002
0.015
0.015
0.3

ilość na 40 proszk. 
0.008 
0.008
0.6
0.6
12.0

uwzględ. rozcierkę
0.8 (1:100)
0.08 (1:10)

Opakowanie leku: 

Kapsułki skrobiowe w torebce papierowej do użytku wewnętrznego.

Opis wykonania leku:

Do moździerza przeniesiono część odważonej laktozy (z ilości 12.0 g), następnie dodano 0,08 g trituracji 
siarczanu atropiny (1:10), dokładnie wymieszano, dodano 0,8 g trituracji bromowodorku skopolaminy (1:100) 
oraz pozostałe substancje; po 0,6 g chlorowodorku papaweryny i fenobarbitalu oraz pozostałą część laktozy. 
Całość dokładnie wymieszano, rozsypano do 40 opłatków skrobiowych i umieszczono w białej, opisanej torebce.

Komentarz (uzasadnienie zastosowanych procesów technologicznych i kolejności dodawania 
składników): 

W recepcie zastosowano rozcierki siarczanu atropiny (1:10) oraz bromowodorku skopolaminy (1:100) w celu 
ułatwienia odważenia substancji silnie działających w małych dawkach. Substancje umieszczano w moździerzu 
w ilościach od najmniejszej do największej i dokładnie mieszano, aby uzyskać jednorodną masę proszkową. 

Trwałość i przechowywanie: 

Proszki należy przechowywać w temperaturze pokojowej i zużyć w terminie 30 dni. ►
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Przykładem półstałego leku recepturowego jest maść. Poniższa recepta zawiera w swoim składzie 
wodną formę witaminy A, podaną w jednostkach międzynarodowych. Należy przeliczyć jednostki na gramy 
i odważyć odpowiednią ilość witaminy A, uwzględniając jej gęstość.
 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZANIA LEKU RECEPTUROWEGO

Recepta: 
Rp. 

Vit. A 75.000 j.m.
Cacao olei 15.0
Rapae olei 10.0
1.5 % Sol. Acidi borici
Lekobaza aa ad 50.0

M. f.unq.
D.S. Zewnętrznie

Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna:

Lek w postaci półstałej. Maść typu emulsji.

Synonimy składników: 

Vitaminum A - Retinoli palmitas, Retinoli acetas 
Oleum cacao – Butyrum Cacao   
Rapae olei 
Acidi borici
Lekobaza 

Dawki (stężenia) składników wg recepty: 

Vit. A 75.000 j.m.
Cacao olei 15.0
Rapae olei 10.0
1.5 % Sol. Acidi borici
Lekobaza aa ad 50.0

Dawki (stężenia) składników wg FP: 

Vit. A 
Cacao olei 
Rapae olei                                                  brak stężeń maksymalnych
1.5 % Sol. Acidi borici
Lekobaza 

Wnioski z przeliczenia dawek (stężeń):

 Lek wykonano bez korekty stężeń.

Przewidywane działanie i zastosowanie: 

Lek wykazuje działanie odkażające, wysuszające, przyspieszające gojenie.
Zastosowanie: stany zapalne skóry.

}

►
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Zestawienie składników recepty: 
             Nazwa:                                  ilość: 

1. Vit. A                                     75.000 j.m.(1.89 g)
2. Cacao olei                             15.0
3. 1.5 % Sol. Acidi borici         16.56 (0.25 g Ac. borici +16.30 Aqua destill.) 
4. Lekobaza                              16.56

Na opakowaniu witaminy A (solutio aquosa) producent podał, że: 1 ml/30 kropli = 50 000 j.m. wit. A oraz że 
1 kropla zawiera 1600 j.m. wit. A. W przypadku tej recepty należy użyć 75 000 j.m. witaminy A, czyli 1.5 ml 
lub 45 kropli. Odliczenie dużej ilości kropli nie jest wygodne.
Znając gęstość roztworu wodnego witaminy A (d = 1,26 g/ml) można odważyć 1.5 ml roztworu.
1.5×1,26 = 1.89 g
Do recepty należy odważyć 1.89 g witaminy A (roztworu wodnego) zamiast odliczać 45 kropli.

Opakowanie leku: 

Pudełko do maści 50.0 g 

Opis wykonania leku: 

Do pojemnika z ruchomym dnem wprowadzono składniki w kolejności: lekobaza, olej kakaowy, roztwór 
kwasu borowego, roztwór witaminy A. Po umieszczeniu mieszadła zamontowano pojemnik w statywie aparatu 
i uruchomiono mieszadło. Parametry miksowania: czas - 3 minut, obroty - 5 poziom.

Komentarz (uzasadnienie zastosowanych procesów technologicznych i kolejności dodawania 
składników):

Lek recepturowy wykonano w Unguatorze. Przed połączeniem składników sporządzono wodny roztwór 
kwasu bornego (0.25 g kwasu bornego rozpuszczono w 16.30 g gorącej wody destylowanej). Aby zachować 
prawidłową kolejność umieszczania substancji w pojemniku, na spód pojemnika odważono podłoża: lekobazę 
i olej kakaowy. Następnie dodano roztwór kwasu bornego i witaminę A. W ten sposób otrzymano jednorodną 
konsystencję maści.

Trwałość i przechowywanie: 

Maść należy przechowywać w lodówce i zużyć w terminie 30 dni.

Powyższe przykłady recept stanowią jedynie wybrane opracowania półstałych i stałych postaci leków, 
ale mogą być pomocne w przygotowaniu do egzaminu specjalizacyjnego z Farmacji Aptecznej i jednocześnie 
wyjaśniają, w jaki sposób przygotowanie leku recepturowego wpływa na jego końcowy rezultat. ■

dr n. med. Beata Skibska
Katedra Farmacji Stosowanej, 

Zakład Farmacji Aptecznej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Nasze społeczeństwo się starzeje – zarówno według skali Rosetta, jak i we-
dług ujęcia demograficznego ONZ, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się. 
Coraz więcej jest osób powyżej 65 roku życia oraz następuje wzrost odsetka ludzi 
powyżej 89 roku życia, dlatego też współczesna medycyna stoi przed wyzwaniem 
odpowiedniego leczenia osób w wieku podeszłym, opierając się na znajomości 
starzejącego się organizmu. W przypadku ordynowania leków powinniśmy być 
świadomi zmian w układach narządów biorących udział w dystrybucji leków, 
wpływających na ich wchłanianie, dystrybucję, wydalanie oraz oddziaływanie 
na tkanki docelowe. 

Odrębność farmakokinetyki 
i farmakodynamiki 

u pacjentów w wieku 
podeszłym
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►

Starzenie, będąc zjawiskiem 
fizjologicznym, oznacza 
stopniowe, postępujące 

wraz z upływem czasu pogorsze-
nie funkcji tkanek i narządów, co 
wpływa na trudności w utrzyma-
niu homeostazy naszego organi-
zmu. Postęp medycyny sprawił, 
że średnia długość życia ludzkie-
go ulega stopniowo wydłużeniu. 
Według danych Głównego Urzę-
du Statystycznego w 2015 roku, 
średnia długość życia mężczyzny 
w naszym kraju w latach wynosi-
ła 73,8, natomiast średnia długość 
życia kobiet – 81,6. 

Wraz z postępem – kiedy 
w ratowaniu i poprawie jakości 
życia z pomocą przychodzą naj-
nowsze osiągnięcia techniki, kolej-
ne nowe odkrycia, leki – cały czas 
musimy mieć na uwadze, że pro-
ces starzenia się organizmu ludz-
kiego – zachodzące w nim procesy 
fizjologiczne, zmiany anatomiczne 
pojawiające się w miarę upływu 
lat – są niezmienne od zawsze, 
jeżeli mamy oczywiście na myśli 
starzenie pomyślne, kiedy nasz 
organizm zmienia się tylko z po-
wodu upływających lat. W przy-
padku, kiedy na proces starzenia 
nakładają się zmiany chorobowe 
wynikające ze schorzeń przewle-
kłych, to mamy do czynienia ze 
starzeniem niepomyślnym, kiedy 
wydolność układów i narządów 
w naszym organizmie ulega jesz-
cze większemu zachwianiu. 

Obecnie farmakoterapia 
w większości przypadków opiera 
się na politerapii, czyli kojarzeniu 
leków, co dzięki zjawisku wzmoc-
nienia działania kilku substancji 
pozwala na zwiększenie efektu te-
rapeutycznego bez równoczesne-
go istotnego zwiększania ryzyka 
działań niepożądanych. W grupie 
osób w starszym wieku wraz ze 
zwiększeniem liczby stosowanych 
preparatów zwiększa się częstość 

nieprawidłowości w leczeniu – 
spowodowane jest to bardzo czę-
sto niebraniem pod uwagę zmian 
zachodzących w starzejącym 
się organizmie, w wyniku czego 
mamy do czynienia ze zwiększo-
nym ryzykiem wystąpienia zespo-
łów jatrogennych oraz poważnych 
interakcji lek-lek lub też brakiem 
skuteczności leczenia. Dlatego 
powinniśmy pamiętać, że farma-
koterapia ludzi w podeszłym wie-
ku jest bezpieczna i przynosi efekt 
wtedy, kiedy bierzemy pod uwagę 
wpływ wieku na farmakokinetykę 
i farmakodynamikę stosowanych 
leków. Przy czym farmakokinetyka 
obejmuje wszystkie czynniki wpły-
wające na ilość leku docierającą 
do receptora, a więc: wchłanianie, 
dystrybucję, metabolizm i wydala-
nie, natomiast farmakodynamika 
skupia się na wpływie leku na re-
ceptory i oddziaływanie na tkanki 
docelowe. 

Wchłanianie leków

Pomimo zmian zachodzą-
cych w przewodzie pokarmowym 
w miarę upływu lat, absorpcja 
większości leków nie ulega istot-
nym zmianom. Z jednej strony 
mamy do czynienia wprawdzie ze 
zmniejszoną szybkością absorp-
cji leków podawanych doustnie, 
zwiększa się pH soku żołądkowe-
go, zmniejsza wydzielanie kwasu 
solnego i trypsyny, zmniejszeniu 
ulega powierzchnia wchłania-
nia (atrofia błony śluzowej, zanik 
kosmków jelitowych) oraz jelitowy 
przepływ krwi, ale ulega to zrów-
noważeniu poprzez zwolnienie 
perystaltyki przewodu pokarmo-
wego i dłuższy kontakt substan-
cji czynnych z przewodem po-
karmowym. Dlatego też u osób 
w starszym wieku wchłanianie 
leków z przewodu pokarmowego 
na drodze transportu biernego 

(czyli tak naprawdę większości 
leków stosowanych doustnie), 
nie zmienia się w istotny sposób, 
a upośledzenie wchłaniania może 
dotyczyć leków absorbowanych 
za pomocą transportu czynne-
go, takich jak preparaty wapnia, 
żelaza, witamin B1 i B6. Osoby 
starsze bardzo często używają 
dostępnych bez recepty leków 
w postaci maści czy kremów sto-
sowanych na powierzchnię skóry. 
Musimy pamiętać, że procesy za-
chodzące w starzejącej się tkan-
ce podskórnej oraz samej skórze 
i zaburzenia przepływu krwi mogą 
powodować gorsze wchłanianie 
leków – szczególnie hydrofilnych. 
W przypadku leków podawanych 
drogą domięśniową, w iniekcjach 
podskórnych lub też podawanych 
doodbytniczo również uważa się, 
że zmniejszenie przepływu krwi 
wpływa na ograniczenie dostęp-
ności leków podawanych tymi 
drogami.

Należy jednak pamiętać, 
że w przypadku osób starszych 
mamy do czynienia z wielocho-
robowością – dlatego też bar-
dzo często może być zmienione 
wchłanianie leków ze względu 
na współwystępujące schorzenia 
przewodu pokarmowego lub też 
pod wpływem zmian żywienio-
wych lub w wyniku stosowania 
leków OTC, takich jak preparaty 
przeczyszczające czy zobojętnia-
jące treść żołądkową.

Dystrybucja leków

Większy wpływ ma pro-
ces starzenia organizmu na dys-
trybucję leków. Związane jest to 
ze zmianą dysproporcji między 
zawartością tkanki tłuszczowej 
u osób w wieku podeszłym, któ-
rej ilość się zwiększa z 18 do 36% 
u mężczyzn i z 33 do 45% u ko-
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hipoalbuminemię (np. choroby 
nowotworowe, choroby wątroby, 
niedożywienie), może dochodzić 
do zmian stopnia wiązania leków 
z albuminami i zwiększenia ich 
czynnej farmakologicznie frakcji 
oraz pojawienia się działań nie-
pożądanych. Zmiany te mają duże 
znaczenie w przypadku leków 
wiążących się silnie z albuminami 
(powyżej 90%) – leków o charak-
terze kwaśnym (trójpierścieniowe 
leki przeciwdepresyjne, benzo-
diazepiny, kwas walproinowy, leki 
przeciwpsychotyczne, warfaryna, 
pochodne sulfonylomocznika, 
sulfonamidy, niesteroidowe leki 
przeciwzapalne, kwas acetylosa-
licylowy, propranolol). 

Zwiększenie natomiast ilości 
kwaśnej α1-glikoproteiny skutku-
je zwiększeniem stopnia wiązania 
leków o odczynie zasadowym, 
takich jak np.: mianseryna, imi-
pramina, amitryptylina, chlorpro-
mazyna, lidokaina i chinidyna. 
Stężenie α1-glikoproteiny rośnie 
wraz z wiekiem i wielochorobo-
wością, dlatego należy zachować 
ostrożność w dawkowaniu leków 
mających duże powinowactwo do 
tego białka.

Metabolizm

Metabolizm większości le-
ków odbywa się w wątrobie, któ-
ra w miarę upływu lat podlega 
zmianom. Zmniejsza się masa 
całkowita wątroby, zmniejszeniu 
ulega przepływ krwi oraz aktyw-
ność enzymów mikrosomalnych. 
Leki są metabolizowane w wątro-
bie w dwóch fazach. Wraz z wie-
kiem pogorszeniu może ulec faza 
pierwsza, obejmująca reakcje 
utleniania i redukcji, natomiast 
faza druga, w której zachodzą re-
akcje sprzęgania lub syntezy do 
form rozpuszczalnych w wodzie 

►
biet oraz zmniejszeniem całkowitej 
ilości wody w organizmie o 17% 
(między 20 a 80 rokiem życia). 
Dochodzi również do zmniejsze-
nia masy mięśniowej, zmniejsze-
nia pojemności wyrzutowej serca, 
zmniejszenia perfuzji tkankowej, 
obniżenia stężenia albumin osocza 
oraz zwiększenia stężenia kwaśnej 
α1-glikoproteiny. Zwiększenie ilo-
ści tkanki tłuszczowej powoduje, 
że zwiększa się objętość dystry-
bucyjna leków rozpuszczalnych 
w tłuszczach – lipofilnych, a tym 
samym mamy do czynienia z wy-
dłużeniem okresu ich półtrwa-
nia i ryzykiem kumulacji, a więc 
zwiększeniem ryzyka działań nie-
pożądanych.

Lekami lipofilnymi, które 
podlegają tym zmianom są m.in.: 
diazepam, oksazepam, halope-
ridol, chlorpromazyna, amitryp-
tylina, dezypramina, werapamil, 
amiodaron, glutetymid czy klo-
metiazol. Zmniejszenie całko-
witej ilości wody w organizmie, 
a co się z tym wiąże zmniejszenie 
objętości dystrybucyjnej leków 
rozpuszczalnych w wodzie – hy-
drofilnych, prowadzi do szybsze-
go osiągnięcia maksymalnego 
stężenia tych leków w surowicy 
i szybszego efektu terapeutycz-
nego, ale jednocześnie zwiększa 
się ryzyko ich efektu toksycznego. 
Do leków hydrofilnych zaliczamy 
m.in.: sole litu, morfinę, digoksy-
nę, propranolol, atenolol, sotalol, 
acebutolol, antybiotyki aminogli-
kozydowe, cymetydynę, teofilinę 
i hydrochlorotiazyd. 

Duże znaczenie w pode-
szłym wieku na rozkład leków 
ma zmiana w stężeniu albumin, 
ponieważ bardzo często u osób 
starszych stężenie albumin ulega 
zmniejszeniu. W przypadku, gdy 
obok zmian stężenia albumin 
związanych z wiekiem dołączą się 
dodatkowe czynniki powodujące 

i wydalanych następnie przez ner-
ki wydaje się być niezmieniona. 
Upośledzenie procesów utleniania 
leków powoduje zmniejszenie kli-
rensu wątrobowego i wydłużenie 
okresów półtrwania takich leków 
jak pochodne benzodiazepiny, 
barbiturany, paracetamol czy teo-
filina. Dlatego należy pamiętać, 
aby stosować leki, które podlegają 
metabolizmowi jednostopniowe-
mu (czyli jedynie drugiej fazie me-
tabolizmu) np. lorazepam, a nie 
diazepam. Na zmieniony meta-
bolizm leków w wątrobie mogą 
mieć również wpływ niektóre 
jednocześnie przyjmowane sub-
stancje i leki. Dotyczy to zwłasz-
cza aktywności izoenzymów cyto-
chromu P450, którą hamuje wiele 
powszechnie stosowanych leków, 
jak np: fluoksetyna, paroksetyna, 
fuwoksamina, haloperidol, bupro-
pion, dilitiazem, werapamil, lan-
zoprazol, omeprazol, tiklopidyna, 
flukonazol, ketokonazol, a także 
substancje zawarte w soku grejp-
frutowym. Dzięki aktywności nie-
których enzymów – na przykład 
nieswoistych esteraz osoczowych 
– metabolizm niektórych leków 
odbywa się poza wątrobą. Obni-
żona aktywność tych enzymów 
u osób wyniszczonych, unieru-
chomionych (po złamaniach szyjki 
kości udowej, przebytych udarach 
niedokrwiennych, w końcowym 
stadium choroby Alzheimera) 
powoduje, że czas półtrwania 
niektórych leków może być wy-
dłużony i stężenie leków w osoczu 
może być podwyższone.

Wydalanie

W wieku podeszłym czynni-
kiem modyfikującym farmakoki-
netykę leków jest ich eliminacja. 
Wraz z wiekiem dochodzi do stop-
niowego pogarszania się funkcji 
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nerek, które jak każdy narząd wraz 
z wiekiem podlegają anatomicz-
nym i fizjologicznym zmianom. 
Zmniejszeniu ulega masa nerek 
o około 20%, zmniejsza się ilość 
kłębuszków nerkowych i nefro-
nów. Nerkowy przepływ krwi 
zmniejsza się z około 1200 ml/min 
w 3-4 dekadzie do około 600 ml/
min w 8 dekadzie życia. Przesą-
czanie kłębuszkowe (glomerular 
filtration rate – GFR) obniża się 
z ok. 125 ml/min/1.73m2 u osoby 
młodej do ok. 80 ml/min/1.73m2 
u osoby 60-cio letniej i do ok. 
60 ml/min/1.73m2 u osoby 80-
cio letniej. Zmniejszeniu ulega 
także cewkowe wydzielanie i re-
absorpcja, zmniejsza się klirens 
kreatyniny. Zmiany te muszą być 
uwzględniane przy podawaniu 
leków eliminowanych przez nerki. 
Musimy jednak pamiętać, że po-
mimo upośledzenia czynności ne-
rek i zmniejszenia klirensu kreaty-
niny, u większości starszych osób 
stężenie kreatyniny w surowicy nie 
wzrasta, ponieważ osoby starsze 
mają obniżoną masę mięśniową. 
Dlatego też leki wydalane w głów-
nej mierze przez nerki wymagają 
dostosowania dawki nie na pod-
stawie stężenia kreatyniny w su-
rowicy, lecz na podstawie klirensu 
kreatyniny, który można obliczyć 
na podstawie wzoru Cockcroft-
-Gault’a.

Grupa leków, których wy-
dalanie zmniejsza się w związku 
z upośledzoną funkcją nerek to: 
sole litu, oksazepam, amantady-
na, rysperidon, aminoglikozydy, 
wankomycyna, cefalosporyny, sul-
fonamidy, tetracykliny, chinolony, 
digoksyna, inhibitory konwertazy 
angiotensyny, prokainamid, cy-
metydyna, ranitydyna, furosemid, 
hydrochlorothiazyd, amiloryd, 
chlorpropamid, metformina, nie-
steroidowe leki przeciwzapalne. 

Farmakodynamika leków

Wpływ natomiast na far-
makodynamikę leków u osób 
w wieku podeszłym wynika ze 
zmienionej wrażliwości tkanek 
docelowych na leki. Wraz z wie-
kiem zmniejsza się ilość recepto-
rów w narządach oraz dochodzi 
do zmian wrażliwości receptorów 
i zmniejszenia ilości niektórych 
neuroprzekaźników. I tak na przy-
kład u ludzi w wieku podeszłym, 
wskutek obniżenia przekaźnictwa 
cholinergicznego zwiększa się 
wrażliwość na leki o działaniu an-
tycholinergicznym, zaś obniżenie 
neuroprzekaźnictwa w układzie 
nigrostriatalnym i podwyższenie 
wrażliwości receptorów dopami-
nowych powoduje częstsze wystę-
powanie objawów pozapiramido-
wych podczas stosowania leków 
przeciwpsychotycznych. Dochodzi 
także do zwiększenia aktywności 
układu sympatycznego ze zmniej-
szeniem wrażliwości receptorów 
beta-adrenergicznych przy za-
chowanej prawidłowej wrażliwości 
receptorów alfa-adrenergicznych, 
w związku z czym konieczne może 
być stosowanie większych dawek 
leków oddziałujących na recep-
tor beta-adrenergiczny w celu 
uzyskania odpowiedniego efektu 
terapeutycznego. Słabsze jest tak-
że działanie furosemidu, immuni-
zacja po szczepieniu, natomiast 
wzrasta wrażliwość na opioidy, 
metoclopramid, lewodopę, do-
ustnie antykoagulanty. 

U pacjentów w wieku po-
deszłym farmakoterapia wyma-
ga znajomości procesów zacho-
dzących w obrębie starzejącego 
się organizmu, ich wpływu na 
farmakodynamikę i farmakoki-
netykę. Lecząc pacjenta w wieku 
podeszłym powinniśmy przede 
wszystkim dążyć do eliminacji 

lub zmniejszenia symptomów, 
ograniczenia objawów niepożą-
danych, jednocześnie starając się 
osiągnąć poprawę jakości życia 
naszego pacjenta oraz wydłu-
żenie życia z zachowaniem jak 
największej sprawności pacjenta. 
Pamiętajmy jednak, że nie każda 
dolegliwość zgłaszana przez oso-
bę w wieku podeszłym musi być 
leczona farmakologicznie – nasi 
pacjenci bardzo często przyjmują 
duże ilości leków dostępnych bez 
recepty, co niesie ze sobą ryzyko 
interakcji lekowych oraz wzrasta 
częstość działań niepożądanych. 
Powinniśmy stosować leki o du-
żym współczynniku terapeutycz-
nym, w dawkach dobranych do 
danego pacjenta. Wiek pacjenta 
jest tym czynnikiem, który powi-
nien skłaniać nas do zapoznania 
się z farmakokinetyką i farmako-
dynamiką leku, ponieważ jest to 
czynnik, który utrudnia leczenie, 
lecz nie zwalnia z odpowiedzial-
ności. ■

dr n. med. Robert Błaszczak
Kierownik Klinicznego Medycznego 

Centrum Seniora USK 
im. WAM-CSW w Łodzi
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Koenzym Q10 

(CoQ10)

Koenzym Q10 zwany ubidekarenonem należy do pochod-

nych 1,4-benzochinonu. Związek ten nie rozpuszcza się w wo-

dzie, natomiast dobrze rozpuszcza się w tłuszczach roślinnych 

i alkoholu. Syntetyzowany jest we wszystkich tkankach i ko-

mórkach organizmu (ubitarius – wszechobecny) w ilościach, 

które wystarczają do zachowania homeostazy. 

Propedeutyka wiedzy o suplementach diety. 
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►

Synteza koenzymu Q10 roz-
poczyna się w retikulum en-
doplazmatycznym, a koń-

czy w błonach aparatu Golgiego. 
Biosynteza koenzymu zwiększa 
się pod wpływem stresu oksyda-
cyjnego, wysiłku fizycznego oraz 
działania zimna. CoQ10 jest nie-
zbędnym ogniwem łańcucha od-
dechowego. Bierze udział w prze-
noszeniu elektronów z kompleksu 
I (oksyreduktaza NADH-ubichi-
non) i kompleksu II (oksydore-
duktaza bursztynian-ubichinon) 
na kompleks III cytochromowy. 
Aktywuje białka mitochondrial-
ne, wpływa na stabilność i właś-
ciwości fizykochemiczne błon 
komórkowych, utrzymuje w od-
powiednich ilościach substancje 
niezbędne do ich prawidłowego 
funkcjonowania (H2O, Mg2+, K+, 
Ca2+). 

W prawidłowo funkcjo-
nującym organizmie występu-
ją w równowadze dwie formy 
CoQ10: utleniona – ubichinon 
(CoQ10) oraz zredukowana – 
ubichinol (CoQ10H2). Ubichinol 
oddaje atom wodoru, powstaje 
rodnik ubisemichinonowy, który 
może reagować z tlenem czą-
steczkowym i innymi rodnikami. 
Właściwości antyoksydacyjne 
posiada wyłącznie zredukowana 
forma, dlatego bardzo istotna jest 
regeneracja tego związku z ubi-
chinonu w tkankach. 

Istnieje zależność pomiędzy 
działaniem koenzymu Q10, a alfa-
-tokoferolem. Działanie przeciw-
utleniające CoQ10 nie zależy od 
obecności alfa-tokoferolu, nato-
miast koenzym powoduje przej-
ście tokoferolu z formy utlenionej 
do postaci aktywnej. 

Koenzym Q po wchłonię-
ciu do krwi gromadzi się głównie 
w wątrobie, poza tym w nadner-
czach, śledzionie, sercu, płucach 

i nerkach. Całkowita zawartość 
CoQ10 w organizmie wynosi od 
0,5-1,5 g. Około 40-50% CoQ10 
zlokalizowanych jest w wewnętrz-
nej błonie mitochondrialnej. 
Większość CoQ10 w tkankach 
znajduje się w postaci zreduko-
wanej jako ubichinol z wyjątkiem 
mózgu i płuc. Naturalnym źród-
łem koenzymu są produkty spo-
żywcze. Absorpcja CoQ10 z żyw-
ności wynosi poniżej 10%. Jest 
powoli wchłaniany w układzie po-
karmowym, transportowany przez 
układ limfatyczny do krwiobiegu 
i wbudowywany w strukturę lipo-
protein w wątrobie. Maksymalne 
stężenie w osoczu stwierdza się 
po 6–23 godz. Największe ilości 
ubichinonu zawiera mięso, ryby, 
orzechy i niektóre oleje, nato-
miast w większości produktów 
mlecznych, warzywach, owocach 
i zbożach poziom ten jest znacz-
nie niższy. Proponowane dzienne 
spożycie z endogennych źródeł 
u osób zdrowych jest zróżnico-
wane i wynosi od 30 do 100 mg. 
Do syntezy koenzymu niezbędne 
są kwasy tłuszczowe i tyrozyna. 
Biosynteza CoQ10 przez tkanki 
i narządy jest zróżnicowana i zale-
ży również od obecności witamin 
B2, B6, B12, kwasu foliowego i pan-
totenowego, składników mineral-
nych: fluoru, magnezu, wapnia. 
Źle zbilansowane diety, niskokalo-
ryczne i jednostronne dostarczają 
zbyt małą ilośćCoQ10. Zawartość 
koenzymu w organizmie jest naj-
wyższa około 20-30 roku życia, 
potem występuje spadek i w nie-
których narządach w wieku 80 lat 
może być ona niższa niż w chwili 
urodzenia.

Korzystne działanie koen-
zymu Q10 zostało potwierdzone 
w wielu badaniach dotyczących 
wykorzystania CoQ10 w leczeniu 
chorób:

• kardiomiopatii i niewydolnoś-
ci serca; próbki mięśnia serco-
wego pobierane podczas za-
biegów kardiochirurgicznych 
zawierały niższe poziomy ko-
enzymu Q10 niż u osób zdro-
wych. CoQ10 bierze udział 
w prawidłowym funkcjono-
waniu układu oddechowego, 
jego niski poziom w mięśniu 
sercowym może prowadzić 
do niewydolności narządu. 
Stosowany w dawce 75-600 
mg/d poprawia dysfunkcję 
rozkurczową, zmniejsza po-
szerzenie jam serca, zwiększa 
pojemność wyrzutową serca. 
Zapobiega zaburzeniom funk-
cji mięśnia sercowego pod-
czas niedokrwienia.

• nadciśnienia tętniczego; 
CoQ10 może być stosowany 
jako związek wspomagają-
cy działanie leków obniżają-
cych ciśnienie krwi. Działanie 
CoQ10 polega na obniżeniu 
obwodowego oporu naczy-
niowego. W badaniach Lang-
sjoena i wsp., podawano pa-
cjentom z nadciśnieniem leki 
i CoQ10 w dawce 225 mg/d. 
U chorych uzyskano obniże-
nie ciśnienia zarówno skur-
czowego jak i rozkurczowego 
oraz poprawę funkcji lewej 
komory. 

• miażdżycy; utlenianie lipopro-
tein frakcji LDL przyspiesza 
tworzenie blaszki miażdżyco-
wej i powoduje uszkodzenie 
śródbłonka. CoQ10 jest silnym 
antyoksydantem, chroni lipo-
proteiny przed peroksydacją, 
hamuje pierwszy etap utlenia-
nia tłuszczów, nie dopuszcza 
do reakcji wolnych rodników 
z błoną komórkową. Działa 
silniej niż witaminy C i E. 

• paradontozy; u większości 
osób z paradontozą stwierdza 
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►
się niskie stężenie koenzymu 
Q10 w błonie śluzowej dzią-
seł. W badaniach klinicznych 
wstrzykiwano pacjentom do 
kieszonek okołozębowych 
zawieszony w oleju sojowym 
CoQ10. Uzyskano zmniejsze-
nie krwawienia, głębokości 
i liczby kieszonek okołozę-
bowych. Podawanie doustne 
koenzymu Q10 zmniejszyło 
zapalenie dziąseł, które po-
przedza rozwój paradonto-
zy. Były to jednak badania 
prowadzone na małej grupie 
osób. W celu potwierdzenia 
tych wyników powinny być 
przeprowadzone randomizo-
wane badania długotermino-
we obejmujące większą liczbę 
pacjentów.

• układu immunologicznego; 
niedobór CoQ10 może za-
burzać procesy odpornoś-
ciowe. U osób stosujących 
suplementację CoQ10 nastę-
powało zwiększenie stężenia 
immunoglobulin G i wzrost 
liczby limfocytów T4. Ubichi-
non może wpływać na prze-
bieg chorób nowotworowych. 
Wprowadzając suplementację 
CoQ10 u osób z rakiem okręż-
nicy, płuc i piersi zaobserwo-
wano wzrost wydolności ok-
sydacyjnej, zmniejszenie stę-
żeń cytokin zapalnych oraz 
poprawę stanu klinicznego. 

• niepłodności; przeprowa-
dzone badania w grupie 
mężczyzn leczonych na nie-
płodność, którym podawano 
300 mg/d CoQ10 wykazały 
zwiększoną liczbę i ruchliwość 
plemników, wpływ na poziom 
hormonu folikulotropowego 
i luteinizującego. Nadmiar 
reaktywnych form tlenu osła-
bia funkcje plemników, CoQ10 
jako antyoksydant zapobiega 

peroksydacji lipidów w bło-
nach plemników.

• zmniejszenie ryzyka wystą-
pienia stanu przedrzucawko-
wego u kobiet w ciąży; meta-
analiza Cochrane z 2008 r. nie 
zaleca suplementacji CoQ10 
w ciąży w celu zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia stanu 
przedrzucawkowego. Ale wy-
niki innych badań wykazują 
pozytywny wpływ CoQ10 na 
funkcje śródbłonka, co może 
mieć olbrzymie znaczenie 
w leczeniu tego stanu. 

• cukrzycy; mitochondria od-
grywają ważną rolę w regu-
lacji wydzielania insuliny, ich 
dysfunkcja może być jednym 
z mechanizmów powstawa-
nia cukrzycy typu 2. U osób 
chorych na cukrzycę wystę-
puje niskie stężenie ubichi-
nonu we krwi. Deficyt CoQ10 
może upośledzać czynność 
mitochondriów. W badaniach 
przeprowadzonych w Japonii 
podawano CoQ10 pacjentom 
chorym na cukrzycę, uzyska-
no poprawę czynności komó-
rek beta trzustki. 

• zaburzeń neurologicznych; 
przeprowadzone badania 
wskazują na możliwość za-
stosowania koenzymu Q10 
w leczeniu chorób neurode-
gradacyjnych: Parkinsona, Alz-
heimera. Jednym z czynników 
powodujących rozwój tych 
chorób są zaburzenia przeno-
szenia elektronów w których 
bierze udział koenzym Q10. 
W chorobach tych występuje 
stres oksydacyjny oraz niepra-
widłowości w działaniu mito-
chondriów. 

Doksorubicyna, antybio-
tyk z grupy antracyklin stosowa-
ny jest w leczeniu nowotworów. 
Wśród działań niepożądanych 

wymieniana jest kardiotoksycz-
ność: ostre zaburzenie rytmu, 
kardiomiopatia, zmiany ciśnienia 
tętniczego. Antracykliny zaburzają 
prawidłowe funkcjonowanie łań-
cucha oddechowego, ponadto 
metabolizowane są do toksycz-
nych pochodnych, które łączą się 
z błonami lipidowymi, powstają 
przy tym duże ilości reaktyw-
nych form tlenu. Może dojść do 
nieodwracalnego, oksydacyjne-
go uszkodzenia mitochondriów 
komórek serca. Zmniejszenie 
stresu oksydacyjnego możemy 
uzyskać poprzez wysokie stężenie 
CoQ10 w błonie mitochondrialnej. 
Wcześniejsze podawanie ubichi-
nonu zmniejsza ryzyko uszkodze-
nia serca przez cytostatyk.

Statyny (inhibitory 3-hy-
droksy-3-metyloglutarylokoen-
zymu A) stosowane są jako leki 
hipolipemizujące. Ich działanie 
polega na odwracalnym hamo-
waniu jednego z enzymów szlaku 
mewalonowego, reduktazy 3-hy-
droksy-3-metyloglutarylo-koen-
zymu A (HMGCoA), co powoduje 
zatrzymanie endogennej syntezy 
cholesterolu oraz CoQ10. Hamu-
jąc syntezę koenzymu mogą do-
prowadzić do zaburzeń dostar-
czania energii do mięśni szkiele-
towych, prowadząc do miopatii. 
Obniżenie poziomu CoQ10 może 
wynosić od 16 do 49%. Do spadku 
stężenia CoQ10 może przyczynić 
się również obniżenie poziomu 
cholesterolu frakcji LDL. Za po-
mocą lipoprotein LDL CoQ10 jest 
transportowany w organizmie. 
Największą toksyczność w sto-
sunku do mitochondriów wyka-
zują: simwastatyna, lowastatyna, 
ceriwastatyna. Doniesienia na te-
mat możliwości zastosowania su-
plementacji koenzymem Q10 są 
niejednoznaczne. Niektóre z nich 
pokazują, że CoQ10 może sku-
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tecznie znosić objawy miopatii, 
inne wskazują na brak działania 
koenzymu. W 2017 r opubliko-
wano wyniki metaanalizy doty-
czącej badań oceniających wpływ 
suplementacji CoQ10 na poprawę 
miopatii wywołanej terapią z za-
stosowaniem statyn. Nie zaob-
serwowano wpływu CoQ10 na 
zmniejszenie bólu mięśniowego.

Wchłanianie CoQ10 z prze-
wodu pokarmowego zależy od 
pokarmów. Preparaty zażywamy 
bezpośrednio po posiłkach zawie-
rających tłuszcze. CoQ10 wchła-
nia się z lecytyną, do preparatów 
można również dodać piperynę. 
Suplementy diety zawierające 
koenzym Q10 różnią się między 
sobą jego biodostępnością i przy-
swajalnością. Nieprzetworzony 
CoQ10 jest krystaliczną substan-
cją rozpuszczalną w tłuszczach, 
o niskiej biodostępności. Obrób-
ka cieplna zmienia strukturę ko-
enzymu i zwiększa powierzchnię 
wchłaniania. Najbardziej dostęp-
ną formą CoQ10 jest postać na-
noemulsji lub mikrosomów. Ubi-
chinony otrzymuje się poprzez 
ich wyodrębnienie z naturalnych 
źródeł, bądź na drodze syntezy 
chemicznej.

Na rynku dostępne są pre-
paraty zawierające ubichinon lub 
znacznie droższy, zredukowany 
ubichinol. Wielu producentów 
ubichinolu podkreśla, że tylko 
w takiej formie lepiej absorbu-
je się on do krwiobiegu i silniej 
działa. Należy jednak pamiętać, 
że w organizmie CoQ10 ulega 
przekształceniu i funkcjonuje po-
między dwoma formami: ubichi-
nonem i ubichinolem. Przepro-
wadzone badania kliniczne do-
tyczące działania CoQ10 w więk-
szości dotyczą ubichinonu. CoQ10 
jest wrażliwy na działanie światła 
i tlenu, dlatego powinien być za-

mknięty w ciemnych kapsułkach 
zabezpieczających przed działa-
niem tych czynników.

Koenzym Q10 jest nietok-
syczny, dobrze tolerowany przez 
organizm nawet w wysokich daw-
kach 600-1200 mg/dobę. Popra-
wa i zauważalne efekty działania 
CoQ10 występują po dłuższym 
czasie stosowania (kilkanaście 
dni). Działania niepożądane ogra-
niczają się do łagodnych objawów 
żołądkowo-jelitowych obserwo-
wanych u niewielkiej liczby osób 
stosujących preparaty zawierające 
CoQ10. ■

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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Łupież i łojotokowe 
zapalenie skóry 

– etiologia i metody leczenia

Człowiek posiada 5-6 milionów mieszków włosowych na całym 
ciele, których pierwsze zawiązki pojawiają się już około 3 miesiąca 
życia płodowego, a około 6 miesiąca są już dosyć równomiernie roz-
mieszczone na owłosionych powierzchniach ciała. Gęstość włosów na 
głowie zależy od wielu czynników i ulega dużym wahaniom w czasie 
życia człowieka. Przykładowo, średnia liczba włosów na głowie w pol-
skiej populacji kobiet wynosi 286/cm2 w okolicy ciemieniowej, 267/
cm2 w okolicy skroniowej oraz 220/cm2 w okolicy potyliczej. Włosy na 
głowie są różnej grubości – można wyróżnić włosy grube (o przekro-
ju 0,05 – 0,1 mm), średniej grubości (ok. 0,05 mm) oraz cienkie (ok. 
0,025 mm). Z wiekiem zmniejsza się ilość włosów grubych, wzrasta 
natomiast odsetek włosów o średniej grubości oraz cienkich [1].
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Owłosiona skóra głowy
 
W dzisiejszym społeczeń-

stwie włosy odgrywają bardzo 
ważną rolę, inną od pierwotnych 
funkcji ochronnych, które obecnie 
stały się drugorzędne. Wszelkie 
zmiany w wyglądzie skóry i wło-
sów wpływają na poczucie własnej 
wartości i pewność siebie, dlatego 
objawy jakiegokolwiek procesu 
chorobowego w tym miejscu cia-
ła wiążą się zawsze z ogromnym 
dyskomfortem psychicznym [2]. 

Owłosiona skóra głowy 
jest wyjątkową częścią ludzkiego 
ciała, nie tylko z uwagi na dużą 
ilość gęsto w niej umieszczonych 
mieszków włosowych, ale również 
z uwagi na wysoką produkcję se-
bum. Wiele czynników i przed-
miotów mających z nią kontakt 
(nakrycia głowy, przyrządy do 
czesania czy stylizacji włosów) 
może być źródłem drobnoustro-
jów, zwiększając ryzyko infekcji czy 
infestacji. Ciemne i ciepłe miejsce, 
jakim jest owłosiona skóra głowy, 
jest środowiskiem sprzyjającym 
powierzchniowym zakażeniom 
o charakterze grzybiczym lub pa-
sożytniczym [2]. 

Czym jest łupież?

Łupież zwykły (łac. pityriasis 
simplex) jest schorzeniem o cha-
rakterze przewlekłym, zaliczanym 
do chorób łojotokowych. Niektó-
rzy autorzy uważają, że łupież jest 
łagodną odmianą łojotokowego 
zapalenia skóry (łac. dermatitis 
sebborhoica), inni z kolei traktu-
ją oba schorzenia jako odrębne 
jednostki chorobowe. Zarówno 
łupież, jak i łojotokowe zapale-
nie skóry stanowią obecnie naj-
częściej rozpoznawane patologie 
owłosionej skóry głowy. Według 
najnowszych danych, łojotokowe 
zapalenie skóry (ŁZS) występuje 
u 1–3% populacji i zdecydowanie 
częściej dotyczy mężczyzn. Jest 

obserwowane u ludzi młodych, 
w przedziale wiekowym 18-40 lat 
(nawet do 5% populacji). Łupież 
dotyczy większej ilości osób (na-
wet do 10% populacji), najczęś-
ciej w wieku 10-20 lat [3]. Według 
niektórych autorów łupież w pew-
nym okresie życia występuje u po-
łowy globalnej populacji ludzi [4]. 

Cechy kliniczne

Wyróżniamy kilka podty-
pów łupieżu, najczęściej jednak 
obserwuje się łupież zwykły (ina-
czej nazywany suchym) oraz łu-
pież tłusty. Łupież zwykły zloka-
lizowany jest w obrębie owłosio-
nej skóry głowy, rzadko obejmuje 
rzęsy oraz brwi [3]. Jego objawem 
jest obecność drobnych, białych 
łusek [2, 3], przypominających 
konsystencją puder, którym nie 
towarzyszą żadne zmiany skóry 
głowy o charakterze zapalnym. 
Z czasem łupież zwykły może 
przekształcić się w łupież tłusty 
[3], w którym obserwuje się wy-
stępowanie żółtych, tłustych łusek 
[2, 3], przytwierdzonych do pod-
łoża, które mogą się nawarstwiać 
i powodować strupy. Tym zmia-
nom towarzyszy dokuczliwy świąd 
oraz wypadanie włosów [3]. Fizjo-
logicznie, podczas mycia owłosio-
nej skóry głowy, złuszczeniu ulega 
około 487 tysięcy komórek/cm2, 
natomiast w przebiegu łupieżu 
liczba ta wzrasta do 800 tysięcy 
komórek/cm2 [5]. 

W przebiegu ŁZS obser-
wuje się delikatny rumień z to-
warzyszącym znacznym złusz-
czaniem naskórka. W pierwszej 
kolejności zmiany pojawiają się 
w obrębie owłosionej skóry gło-
wy, ale mogą występować też na 
skórze nieowłosionej – na czole 
wzdłuż linii włosów, w obrębie 
brwi, za uszami oraz w fałdach 
nosowo-wargowych, a także na 
skórze wzdłuż linii kręgosłupa 
oraz w okolicy mostkowej. Scho-

rzenie to ma charakter sezonowy, 
nawroty obserwowane są jesienią 
i zimą [3]. 

Pacjenci cierpiący na scho-
rzenia łojotokowe w obrębie 
owłosionej skóry głowy najczęś-
ciej skarżą się na świąd (66% pa-
cjentów), podrażnienie (25%) czy 
nieprzyjemne uczucie ściągniętej 
lub suchej skóry głowy (59%) [2]. 

Etiologia i patogeneza

Pomimo częstego występo-
wania zarówno łupieżu, jak i ŁZS 
przyczyny obu tych schorzeń na-
dal pozostają niejasne. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że ich etiolo-
gia jest złożona, a na wystąpie-
nie i przebieg choroby ma wpływ 
wiele czynników [3]. 

Uważa się, że w patofizjo-
logii łupieżu dużą rolę odgrywa 
nieprawidłowy proces odnowy 
komórek naskórka. W warun-
kach fizjologicznych odnawianie 
komórek warstwy rogowej skóry 
(łac. stratum corneum) trwa oko-
ło 28 dni – w łupieżu proces ten 
jest znacznie przyspieszony (7 
– 15 dni), co klinicznie jest ma-
nifestowane obecnością łusek na 
owłosionej skórze głowy. Inny-
mi czynnikami, które mogą mieć 
wpływ na wystąpienie i przebieg 
choroby, jest nieprawidłowy po-
ziom hormonów, nieodpowiednia 
dieta, nadużywanie alkoholu, dłu-
gotrwałe działanie promieniowa-
nia ultrafioletowego, nadmierny 
stres czy zaburzenia emocjonalne, 
jak również predyspozycje gene-
tyczne. Podkreśla się również rolę 
czynników zewnątrzpochodnych 
(tzw. egzogennych), wśród któ-
rych wymienić należy nieprawid-
łową pielęgnację owłosionej skó-
ry głowy i włosów (stosowanie 
w nadmiarze nieodpowiednich 
kosmetyków, służących głównie 
do stylizacji włosów), częste no-
szenie nakryć głowy czy niewłaś-
ciwe zabiegi pielęgnacyjne [3]. 
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Uważa się, że w patogenezie 
ŁZS znaczenie mają czynniki im-
munologiczne, zaburzenia funk-
cji wydzielniczych gruczołów ło-
jowych oraz nieprawidłowy skład 
produkowanego łoju, podkreśla 
się również wpływ nieodpowied-
niej diety oraz higieny osobistej, 
zanieczyszczenie środowiska, brak 
ekspozycji na światło słoneczne 
oraz stres. Do wystąpienia lub na-
silenia objawów ŁZS może także 
dojść w przebiegu różnych cho-
rób przewlekłych, jak na przykład 
w schorzeniach neurologicznych 
(choroba Parkinsona), zaburze-
niach psychicznych (depresja), 
alkoholizmie, chorobach nowo-
tworowych przewodu pokarmo-
wego i układu oddechowego czy 
infekcjach wirusem HIV [3]. 

Zarówno w łupieżu, jak 
i w ŁZS, od dawna podkreślana 
jest rola grzybów należących do 
rodzaju Malassezia (dawniej Pity-
rosporum). Obecnie wyróżnia się 
siedem gatunków – Malassezia 
furfur, Malassezia globosa, Ma-
lassezia obtusa, Malassezia sym-
podialis, Malassezia slooffiae, Ma-
lassezia restricta oraz Malassezia 
pachydermatis [3, 5]. Drożdżaki 
te stanowią fizjologiczną mikro-
florę skóry człowieka, występując 
w okolicach gruczołów łojowych. 
Wykazano, że u pacjentów z łu-
pieżem tłustym kolonie tego mi-
kroorganizmu stanowią ok. 74% 
całkowitej mikroflory owłosionej 
skóry głowy, natomiast u pacjen-
tów cierpiących na ŁZS aż 85%, 
podczas kiedy w warunkach fizjo-
logicznych wartość ta wynosi ok. 
45% [3]. Uważa się, że lipofilowe 
drożdże rozkładają triglicerydy 
pochodzące z łoju, wytwarza-
jąc wolne kwasy tłuszczowe (na 
przykład kwas oleinowy), które 
przenikają przez warstwę rogową 
i uszkadzają barierę skórną, wy-
wołując objawy kliniczne [2]. 

Często pomijany jest inny 
czynnik, który może mieć zwią-

zek z osobniczą podatnością na 
występowanie łupieżu, a którym 
jest stan warstwy rogowej na-
skórka owłosionej skóry głowy. 
Jest to główna bariera ochronna 
przed szkodliwymi czynnikami ze-
wnętrznymi (na przykład drobno-
ustrojami, czynnikami o charakte-
rze oksydacyjnym, promieniowa-
niem UV czy materiałami toksycz-
nymi), która również ogranicza 
utratę wody, zapewniając odpo-
wiednie nawilżenie i integralność 
owłosionej skóry głowy. W prze-
biegu łupieżu obserwuje się ob-
niżony poziom niezbędnych lipi-
dów w warstwie stratum corneum, 
co w konsekwencji prowadzi do 
nadmiernej proliferacji komórek, 
zmian w procesach dojrzewania 
korneocytów oraz rozwoju stanu 
zapalnego [4]. 

Leczenie

Z uwagi na przewlekły i na-
wracający charakter zarówno łu-
pieżu, jak i ŁZS, terapia tych scho-
rzeń jest żmudna, długoletnia 
i często wiąże się z niezadowo-
leniem pacjentów, kiedy okazuje 
się, że poprawa stanu była tylko 
przejściowa. W leczeniu stosuje 
się przede wszystkim preparaty 
o działaniu miejscowym w postaci 
szamponów, jednak w przypadku 
bardzo nasilonych objawów sto-
suje się terapię ogólną [3]. Warto 
pamiętać, że leczenie tych scho-
rzeń jest procesem długotrwałym 
i wymaga od pacjenta zarów-
no cierpliwości, jak i stosowania 
się do zaleceń lekarskich nawet 
w przypadku niezadowolenia 
z efektów terapii. 

W zależności od mechani-
zmów działania substancji stoso-
wanych w terapii łupieżu oraz ŁZS 
można je podzielić na trzy główne 
grupy: 

Substancje o działaniu cy-
tostatycznym – regulują niepra-
widłowy proces odnowy komórek 

naskórka, opóźniając procesy ich 
regeneracji, co w konsekwencji 
prowadzi do przywrócenia pra-
widłowego rytmu odnowy komó-
rek stratum corneum i ustąpienia 
objawów klinicznych choroby. Do 
tej grupy zaliczany jest siarczek 
selenu oraz dziegcie mineralne 
[3]. Wielu pacjentów po stoso-
waniu preparatów zawierających 
siarczek selenu skarży się na efekt 
uboczny, jakim jest nadmierne 
wydzielanie łoju [5, 6]. Często po 
odstawieniu preparatu zawierają-
cego substancje o działaniu cyto-
statycznym symptomy schorzenia 
powracają [3]. 

Substancje o działaniu ke-
ratolitycznym – mają działanie 
złuszczające i prowadzą do usu-
nięcia komórek zrogowaciałego 
naskórka. Do tej grupy zaliczany 
jest kwas salicylowy, mocznik, 
dziegcie oraz preparaty siarki 
[3]. Keratolityczne działanie siar-
ki przypuszczalnie wynika z re-
akcji między tym pierwiastkiem 
a cysteiną w keratynocytach, na-
tomiast działanie przeciwdrob-
noustrojowe, które również jest 
obserwowane w przypadku tego 
związku, może być związane 
z konwersją siarki do kwasu pen-
tationowego w wyniku działania 
flory bakteryjnej skóry lub keraty-
nocytów. W badaniach klinicznych 
obserwowano lepszy efekt kera-
tolityczny w przypadku stosowa-
nia szamponu zawierającego 2% 
siarki oraz 2% kwasu salicylowego 
w porównaniu z tymi samymi sub-
stancjami stosowanymi oddziel-
nie [6]. Długotrwałe stosowanie 
substancji keratolitycznych może 
powodować ścieńczenie powierz-
chownych warstw owłosionej 
skóry głowy, czego konsekwen-
cją mogą być zaburzenia bariery 
ochronnej naskórka [3]. Ograni-
czeniem stosowania preparatów 
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zawierających dziegcie może być 
ich charakterystyczny zapach oraz 
właściwości barwiące [5, 6]. 

Substancje o działaniu 
przeciwgrzybiczym – są naj-
częściej stosowane w terapii łu-
pieżu. Najbardziej popularne są 
związki imidazolowe (na przykład 
ketokonazol), siarczek selenu, 
pirytionian cynku oraz cyklo-
piroksolamina. Pirytionian cyn-
ku zaburza funkcje transportowe 
w ścianie komórkowej mikroor-
ganizmu grzybiczego, wykazuje 
również działanie przeciwbakte-
ryjne. Ma też tendencję do wią-
zania się z komórkami naskórka 
oraz z włosami. Ketokonazol, sto-
sowany w postaci 2% szamponu, 
hamuje układ cytochromu P450 
w komórkach grzybiczych i pro-
wadzi do zaburzeń biosyntezy 
ergosterolu, który jest niezbęd-
nym składnikiem błony komór-
kowej grzybów [3]. Wykazano, 
że szampon zawierający 2% ke-
tokonazolu jest równie skutecz-
ny w terapii łupieżu co szampon 
zawierający 2,5% siarczku selenu, 
ma jednak znacznie mniej działań 
niepożądanych i jest lepiej tolero-
wany przez pacjentów [6, 7]. Cy-
klopiroksolamina jest substancją 
o działaniu grzybobójczym, prze-
ciwbakteryjnym oraz przeciwza-
palnym – dostępna jest w postaci 
1,5% szamponu [3]. Połączenie 
tego związku w jednym prepara-
cie z kwasem salicylowym w stę-
żeniu 3% zwiększa przenikanie 
cyklopiroksolaminy do zmienionej 
chorobowo skóry [6]. 

W leczeniu ŁZS wykorzy-
stuje się również fototerapię oraz 
miejscowo stosowane kortykoste-
roidy w postaci aerozoli i płynów 
aplikowanych na owłosioną skórę 
głowy [3]. 

Warto pamiętać, że obec-
nie pacjenci oprócz skuteczności 
terapeutycznej szamponów prze-
ciwłupieżowych zwracają również 
uwagę na właściwości kosmetycz-
ne preparatu, takie jak zapobie-
ganie puszeniu i elektryzowaniu 
włosów, wygładzanie łusek włosa 
czy łatwość rozczesywania. Po-
nieważ łupież jest schorzeniem 
przewlekłym i nawracającym, 
stosowanie kosmetycznie akcep-
towalnego preparatu będzie uła-
twiało pacjentom przestrzeganie 
zaleceń lekarza [8]. 

Pacjenci stosujący produkty 
przeciwłupieżowe powinni zostać 
poinformowani o konieczności 
naprzemiennego stosowania pre-
paratów zawierających substancje 
o różnych mechanizmach działa-
nia, co przeciwdziała wystąpieniu 
zjawiska tachyfilaksji [3]. Uważa 
się, że jeśli jeden rodzaj szam-
ponu przeciwłupieżowego nie 
łagodzi objawów choroby po 
4–6 tygodniach stosowania, na-
leży zastosować preparat z inną 
substancją. Należy pamiętać, że 
żadne leczenie nie wyleczy łupie-
żu całkowicie, dlatego zaleca się 
aplikację szamponów przeciwłu-
pieżowych raz na jakiś czas, aby 
zapobiec ponownemu wystąpie-
niu objawów choroby [9]. Warto 
też przypomnieć pacjentowi, że 
skuteczność lecznicza szamponu 
będzie większa, kiedy pozostawi 
się spieniony preparat na skó-
rze głowy przez kilka minut [3, 
9]. Szampony przeciwłupieżowe 
powinny być dokładnie spłuki-
wane z włosów w celu uniknięcia 
podrażnienia. W trakcie terapii, 
pomiędzy aplikacjami szampo-
nów leczniczych, można stoso-
wać zwykłe szampony, odżywki 
do włosów, jak również preparaty 
do stylizacji włosów. Ważne jest, 
aby unikać nakładania odżywki 
na owłosioną skórę głowy. Zwy-

kle w terapii łupieżu zaleca się 
częste mycie włosów (co najmniej 
trzy razy w tygodniu). Szampony 
przeciwłupieżowe mogą być też 
stosowane na brodę, jeśli w tym 
miejscu występują objawy łupieżu 
[9]. ■
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Rozwój nauki w dziedzinie neurogastroenterologii dostarczył no-

wych danych na temat patogenetycznych zaburzeń czynnościowych prze-

wodu pokarmowego. Zmiany te zaczęto nazywać zaburzeniami interakcji 

jelitowo-mózgowych, gdyż wykazano, że centralną rolę w ich regulacji 

odgrywa mikroflora jelitowa.

Wpływ mikroflory 
jelit na nasze 
zdrowie. 
Część I: Interakcje jelitowo-mózgowe



25Aptekarz Polski, 128(106e) kwiecień 2017

Wszechnica aptekarska

►

Mikroflora układu 
pokarmowego

Przewód pokarmowy czło-
wieka tworzy doskonałe do za-
mieszkania środowisko dla różno-
rodnych mikroorganizmów two-
rzących tzw. mikroflorę. Zasiedla-
nie przewodu pokarmowego mi-
kroorganizmami rozpoczyna się 
od chwili urodzenia, lecz rozwój 
mikroflory i tworzenie bariery jeli-
towej jest procesem stopniowym, 
gdyż układ pokarmowy płodu jest 
jałowy. Natychmiast po urodze-
niu dochodzi do zasiedlania go 
przez pierwsze mikroorganizmy, 
wśród których dominują bakterie 
typu Escherichia coli, zdolne do 
wzrostu w warunkach tlenowych. 
Skład pierwotnej mikroflory jest 
jednak uzależniony od rodzaju 
porodu. W przypadku porodu 
siłami natury, pierwsze mikroor-
ganizmy, dostające się do prze-
wodu pokarmowego noworodka 
pochodzą z dróg rodnych matki 
i są to głównie beztlenowce. Flo-
ra bakteryjna dziecka urodzone-
go za pomocą cesarskiego cięcia 
pozbawiona jest bakterii beztle-
nowych, a dominują w niej mi-
kroorganizmy aerofilne. Wraz ze 
zmianą środowiska na beztlenowe 
pojawiają się bakterie z rodzaju 
Lactobacillus. Liczba mikroorga-
nizmów w przewodzie pokarmo-
wym noworodka szybko wzrasta 
i podczas pierwszego tygodnia 
życia osiąga wartość 109 komó-
rek/ml treści jelitowej. Szczepami 
dominującymi w tym okresie są 
bakterie z rodzaju: Staphylococcus, 
Streptococcus, Enterobacteriaceae 
oraz Pseudomonas aeruginosa. 
Wraz z rozwojem fakultatyw-
nych beztlenowców pojawiają się 
szczepy Bifidobacterium.

Dalszy rozwój mikroflory 
przewodu pokarmowego zależy 

w znacznym stopniu od sposo-
bu karmienia noworodka i śro-
dowiska, w którym on przebywa. 
Wykazano, że u niemowląt kar-
mionych piersią tempo zasiedla-
nia jest znacznie szybsze, co jest 
związane z przedostawaniem się 
do przewodu pokarmowego no-
worodka mikroorganizmów ze 
skóry i mleka matki. Zauważono, 
że noworodki urodzone w krajach 
gospodarczo zacofanych mają 
bardziej zróżnicowaną mikroflorę 
jelitową niż noworodki z krajów 
wysoko rozwiniętych. Ponadto 
wykazano, że w jelicie tych no-
worodków znacznie wcześniej 
pojawiają się bakterie z rodziny 
Enterobacteriaceae. Dopiero skład 
mikroflory 2-letniego dziecka 
w znacznym stopniu przypomina 
florę jelitową zdrowego, dorosłe-
go człowieka.

Przewód pokarmowy do-
rosłego człowieka jest zasiedlony 
przez około 1014 różnego rodzaju 
komórek bakterii, wirusów, grzy-
bów i bakteriofagów, reprezen-
tujących około 500 szczepów, 
należących do 40–50 rodzin. Sta-
nowi to dynamiczną populację, 
uważaną aktualnie za symbio-
tyczny super organizm (zwany 
mikro-biomem), która 10-krot-
nie przewyższa liczbę komórek 
własnych organizmu ludzkiego. 
Liczba genów tego mikro-biomu 
jest 100-krotnie wyższa od licz-
by genów człowieka. Ten super 
organizm składa się z komórek 
różnego pochodzenia, które uła-
twiają komunikowanie się między 
komórkami gospodarza i innymi, 
znajdującymi się w organizmie, 
a wykształcił się on w ciągu kil-
ku milionów lat ewolucji. Efektem 
tego jest ukształtowanie się flory 
bakteryjnej uczestniczącej zarów-
no w odnowie nabłonka jelitowe-
go, jak i metabolizmie składników 

pokarmu czy modulowaniu ukła-
du odpornościowego. Wykaza-
no, że wiele procesów metabo-
licznych zachodzących w ludzkim 
organizmie uzależnionych jest od 
metabolizmu mikro-biomu (m.in. 
metabolizm węglowodanów, ami-
nokwasów, ksenobiotyków oraz 
synteza witamin).

Mikroflora jelitowa dorosłe-
go człowieka jest zdominowana 
przez cztery główne grupy bak-
terii należących do rodzajów Bac-
teroidetes, Femicutes, Proteobac-
teria i Actinobacteria. Najbardziej 
pożądane gatunki bakterii to te, 
które wykazują zdolność syntezy 
enzymów ułatwiających rozkład 
i wchłanianie składników pokar-
mowych. Duże znaczenie mają 
także gatunki tworzące tzw. po-
żyteczne środowisko, które mają 
zdolność obrony przed bakte-
riofagami i zdolność łagodzenia 
ostrych reakcji układu immuno-
logicznego.

Funkcje mikroflory układu 
pokarmowego

Powierzchnia śluzówki na-
błonka wyścielającego układ 
pokarmowy jest miejscem by-
towania swoistej flory bakteryj-
nej. Stwierdzono, że ponad 90% 
wszystkich komórek zdrowego 
człowieka to komórki bakteryjne. 
Obecność bakterii jest niezbędna 
do prawidłowego rozwoju i funk-
cjonowania nie tylko układu od-
pornościowego związanego ze 
śluzówką, lecz także całego ukła-
du odpornościowego człowieka. 
Istnieją przesłanki wskazujące na 
to, że istnieje mechanizm uła-
twiający rozpoznawanie bakterii 
komensalnych i pozwalający na 
aktywację układu odpornościo-
wego. W badaniach z ostatnich lat 
stwierdzono, że bakterie komen-
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►
salne mają wpływ na przebieg 
procesów biochemicznych, cho-
rób metabolicznych i zapalnych. 
Przypuszcza się, że u pacjentów 
z nieswoistym zapaleniem jelit, 
zapaleniem stawów czy chorobą 
Leśniowskiego-Crohna chronicz-
ny stan zapalny jest związany ze 
zmianami ich flory bakteryjnej.

Pożyteczna mikroflora 
przewodu pokarmowego, współ-
zawodnicząc o miejsce zasiedle-
nia wytwarza m.in. bakteriocyny, 
uniemożliwiające rozwój bakterii 
potencjalnie chorobotwórczych. 
Tworzy się w układzie pokarmo-
wym swoistego rodzaju homeo-
staza. Podawanie antybiotyków 
doprowadza do zaburzenia tej 
równowagi. Z kolei u niemow-
ląt odchylenia od prawidłowego 
składu flory bakteryjnej mogą 
być przyczyną rozwoju alergii, 
a także występowania biegunek. 
Mikroflora przewodu pokarmowe-
go poprzez wytwarzanie licznych 
enzymów, metabolitów kwasów 
żółciowych, bilirubiny, choleste-
rolu oraz krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych, uczestniczy 
w procesach trawiennych gospo-
darza. Stwierdzono również udział 
mikroflory jelitowej w syntezie wi-
taminy K.

Jelitowy układ nerwowy

Istotnym elementem do-
kładniejszego wglądu w mecha-
nizmy w zakresie osi mózgowo-je-
litowo-bakteryjnej było poznanie 
strukturalnej i funkcjonalnej or-
ganizacji jelitowego układu ner-
wowego (enteric nervous system, 
ENS), która w dużej mierze jest 
analogiczna do organizacji OUN. 
Kluczowym ogniwem interak-
cji są wspólne neuroprzekaźniki 
w zakresie OUN oraz ENS, który 
jest nazywany małym lub drugim 
mózgiem. Wykazano, że bakte-
rie jelitowe mają zdolność syn-
tezy licznych neuroprzekaźników 
i neuromodulatorów, takich jak 
kwas γ-aminomasłowy, seroto-
nina, dopamina lub krótkołań-
cuchowe kwasy tłuszczowe, co 
umożliwia bezpośrednią komu-
nikację mikroflory z komórkami 
układu nerwowego. Komunikacja 
ta odbywa się za pośrednictwem 
mechanizmów neuronalnych, en-
dokrynnych i immunologicznych. 
Często występuje też nakładanie 
się tych mechanizmów poprzez 
interakcje neuroendokrynne 
i neuroimmunologiczne. Jednak 
zaburzenia mikroflory jelitowej 
w wyniku zmiany diety, zakażenia 

lub antybiotykoterapii mogą za-
kłócać bezpośrednią komunikację 
między bakteriami a licznymi ko-
mórkami efektorowymi w zakresie 
jelit, do których należą komórki 
układu immunologicznego, ente-
rocyty, komórki mięśni gładkich, 
neurony i komórki glejowe jeli-
towego układu nerwowego i ko-
mórki enteroendokrynowe.

Kolejnym nowym aspek-
tem funkcjonowania ENS jest 
rola jelitowych komórek glejo-
wych (enteric glial cells, EGCs). 
Dotychczas sądzono, że stanowią 
one jedynie strukturę podporową 
dla neuronów jelitowych. Okaza-
ło się jednak, że analogicznie do 
funkcji astrocytów w OUN, EGCs 
bezpośrednio uczestniczą w regu-
lacji funkcji przewodu pokarmo-
wego. Ocenia się, że liczba EGCs 
4-krotnie przewyższa liczbę neu-
ronów jelitowych. Liczne czynniki 
uwalniane przez EGCs determi-
nują powstawanie, rozwój i róż-
nicowanie neuronów jelitowych. 
Nowym ważnym odkryciem było 
stwierdzenie zdolności EGCs do 
rozróżniania bakterii patogen-
nych i komensalnych. Tak więc 
EGCs mogą uczestniczyć nie tylko 
w aktywacji neuronów, ale także 
komórek immunologicznych. We-

Odcinek przewodu pokarmowego Główne rodzaje bakterii

Jama ustna Streptococcus

Przełyk  Prevotell, Streptococcus, Veilonella

Żołądek  Helicobacter

Jelito cienkie Enterococcus, Lactobacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, 
bakterie z rodziny Enterobacteriaceae

Jelito grube Enterococcus, Lactobacillus, Bacteroides, Bifidobacterium, Clostridium, 
bakterie z rodziny Enterobacteriaceae, Escherichia, Klebsiella, 
Peptococcus, Peptostreptococcus, Proteus,
Staphylococcus, Ruminococcus

Tabela: Rozmieszczenie bakterii w przewodzie pokarmowym człowieka.  
[wg. Górska S. i wsp. : Bakterie probiotyczne w przewodzie pokarmowym człowieka. Postępy Hig Med Dośw., 2009, 63, 653]
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dług aktualnej wiedzy, EGCs wy-
dają się odgrywać centralną rolę 
w regulacji homeostazy jelitowej 
poprzez integrowanie sygnałów 
pochodzących z licznych komórek 
efektorowych i modulację funkcji 
motorycznych, sensorycznych, 
sekrecyjnych, absorpcyjnych, 
neuroendokrynnych, immunolo-
gicznych i integralności bariery 
jelitowej.

Zaburzenia bariery jelitowej

Bariera jelitowa składa się 
z trzech głównych elementów: 
warstwy komórek nabłonka, ślu-
zu i mikroflory. Mikroflora jelitowa 
uważana jest za integralną część 
bariery, gdyż skład jakościowy 
i ilościowy bakterii determinu-
je jej prawidłowe funkcjonowa-
nie. Bariera jelitowa spełnia trzy 
podstawowe funkcje: absorpcyj-
ną, ochronną i immunologiczną. 
Przepuszczalność bariery jelitowej 
jest jej funkcjonalną cechą, nato-
miast zaburzenia wiążą się z utra-
tą selektywnej przepuszczalności. 
Do podstawowych czynników 
wpływających na funkcjonowanie 
bariery jelitowej należą: zaburze-
nia mikroflory jelitowej, aktywacja 
układu immunologicznego błony 
śluzowej, stres (psychiczny, fizycz-
ny) oraz czynniki endogenne, ta-
kie jak kwasy żółciowe, histamina 
lub serotonina. Głównym celem 
terapeutycznym w przypadku za-
burzeń bariery jelitowej jest elimi-
nacja czynników uszkadzających 
(dieta, leki, stres) oraz przywró-
cenie prawidłowej mikroflory. 
Wzrost przepuszczalności bariery 
jelitowej, która jest integralnym 
elementem osi mózgowo-jelito-
wo-bakteryjnej, może odgrywać 
kluczową rolę w patogenezie za-
burzeń czynnościowych przewo-
du pokarmowego. W przypadku 

naruszenia struktury lub upośle-
dzenia czynności bariery jelitowej 
dochodzi do istotnych zaburzeń 
interakcji jelitowo-mózgowych, 
które mogą doprowadzić do po-
wstania zespołu jelita przesiąkli-
wego.

Zaburzenia ośrodkowego 
układu nerwowego

Intensywny rozwój technik 
obrazowania OUN umożliwił do-
kładniejsze poznanie roli czynni-
ków centralnych w patogenezie 
zaburzeń osi mózgowo-jelitowej. 
Wykazano neurofunkcjonalne, 
jak i neurostrukturalne różnice 
w mózgu chorych z zespołem je-
lita nadwrażliwego (irritable bowel 
syndrome, IBS) vs osoby zdrowe. 
Stwierdzono m.in. zaburzenia 
aktywacji ośrodków mózgowych 
uczestniczących w regulacji czucia 
bólu oraz odpowiedzi emocjonal-
nej, zaburzenia metabolizmu glu-
taminianu w lewym hipokampie, 
zaburzenia fal mózgowych oraz 
różnice w grubości kory mózgo-
wej i objętości substancji szarej 
u chorych z IBS w odniesieniu 
do grupy kontrolnej. Wykazano 
także istotne różnice w wynikach 
zależne od płci, czynników psy-
chologicznych i nasilenia obja-
wów jelitowych. Ponadto pojawi-
ły się doniesienia o występujących 
u chorych z IBS różnicach w połą-
czeniach mózgowych dotyczących 
komunikacji między dwiema pół-
kulami i zaburzeniach funkcjono-
wania sieci sterującej uwagą.

Przełomowe w dziedzinie 
badań nad wpływem bakterii jeli-
towych na procesy neurochemicz-
ne w OUN były wyniki opubliko-
wane w 2013 roku przez grupę 
badaczy z Uniwersytetu Kalifor-
nijskiego w Los Angeles (UCLA). 
W badaniu, w którym uczestni-

czyły zdrowe kobiety, wykazano, 
że spożywanie jogurtu zawierają-
cego pięć szczepów bakterii pro-
biotycznych 2 razy dziennie przez 
4 tygodnie wpływa na aktywność 
regionów śródmózgowia uczest-
niczących w przetwarzaniu emocji 
oraz bodźców czuciowych. Nowe 
doniesienia potwierdziły również 
częste występowanie u chorych 
z IBS zaburzeń psychicznych, 
głównie depresyjnych i lękowych, 
co wskazuje na ich wspólne og-
niwa patogenetyczne dotyczące 
m.in. układu serotoninergicznego.

Podsumowując powyższe 
rozważania należy stwierdzić, że 
stan w jakim znajduje się mikro-
flora jelit ma niekwestionowany 
wpływ na nasze zdrowie. Toteż 
powinniśmy stosować na co dzień 
dietę z odpowiednią zawartością 
prebiotyków, a dodatkowo wspo-
magać i uzupełniać naszą mikro-
florę jelitową odpowiednimi pro-
biotykami. Zagadnienia te szerzej 
omówię w następnej części arty-
kułu. ■

dr Karol Adamkowski
adres autora: adamkowski.karol@gmail.com
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Szkoła polskiej farmacji. Uczeni i ich dzieła.

Prof. Rembieliński urodził 
się 27 marca 1894 roku w Łodzi, 
jako syn Roberta Piotra Rembieliń-
skiego i Pauliny z domu Mie-
czyńskiej. Początkowo uczył się 
w Łodzi, następnie w Sieradzu 
i Piotrkowie Trybunalskim, gdzie 
w 1916 roku uzyskał świadectwo 
dojrzało ści. Od najmłodszych 
lat wyróżniał się zamiłowania-
mi humanistycznymi, ale osie-
rocony dość wcześnie, z licznymi 
obowiązkami wobec młodszego 
rodzeństwa, wy brał zawód far-
maceutyczny i rozpoczął prakty-
kę w łódzkich aptekach. W tym 
cza sie, podobnie jak większość 
ówczesnej młodzieży, związał się 
z ruchem niepodle głościowym. 
W początkach 1920 roku wstąpił 
jako ochotnik do wojska polskiego 
i walczył w 3 pułku ułanów. Dwu-
krotnie ranny, powrócił do domu 
i rozpoczął studia farmaceutyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim. 

Prof. dr farm.  

Robert Rembieliński 

(1894 – 1975)

Prof. dr farm. Robert Rembieliński odegrał pio-
nierską rolę w tworzeniu historii farma cji, jako 
nowej dyscypliny naukowej w powojennej Pol-
sce. Był założycielem pierw szej i jedynej w kraju 
Katedry Historii Farmacji, która powstała na Wy-
dziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w 
Łodzi. Został pierwszym profesorem historii far-
macji, a także opracował pierwszy w języku pol-
skim podręcznik z tej dyscypliny. Trudno prze-
cenić wkład prof. Rembielińskiego w organiza-
cję instytucjonalnych podstaw życia naukowego 
polskich historyków farmacji – w tworzenie to-
warzystw naukowych lub ich nowych sekcji. Miał 
też ogromne zasługi w zakresie popularyzacji 
wiedzy historyczno – farmaceutycznej wśród 
członków zawodu farmaceutycznego.
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►

W 1929 roku uzyskał dy-
plom magi stra farmacji i jako 
stypendysta fundacji Rockefel-
lera wyjechał do Francji, gdzie 
na Uniwersytecie w Nancy po-
szerzał swoją wiedzę farmaceu-
tyczną, pracując na ukowo u prof. 
Grelot’a – kierownika Zakładu 
Farmacji Stosowanej, specjalisty 
w dziedzinie farmacji galenowej 
i badania środków spożywczych. 
Po dwóch latach pobytu we Fran-
cji obronił pracę doktorską pt. 

w kierunku historii, a zwłaszcza 
dziejów Łodzi i łódzkiego ap-
tekarstwa. Jego ogromny sen-
tyment do tego miasta wynikał 
zapewne ze związków rodzin-
nych z Rajmundem Rembieliń-
skim, polskim działaczem poli-
tycznym i gospodarczym okresu 
Królestwa Polskiego, powszech-
nie uważanym za twórcę Łodzi 
przemysłowej. W 1932 roku Ro-
bert Rembieliński ukończył kurs 
archi walny, zorganizowany przez 
Polskie Towarzystwo Historyczne 
i rozpoczął kwe rendę w łódzkich 
i warszawskich archiwach. Wyniki 
swoich badań przedstawił w kil-
ku wartościowych pracach, opa-
rtych na nieznanych dotąd ma-
teriałach źródło wych. Spośród 
nich należy wymienić klasyczną 
już monografię pt. „Zarys histo-
ryczny powstania i rozwoju aptek 
łódzkich” (Warszawa 1934) oraz 
równie obszerną pracę – „Raj-
mund Rembieliński, budowniczy 
Łodzi przemysłowej”, ogłoszoną 
w 1932 roku w periodyku histo-
rycznym pn. „Rocznik Łódzki”. 

„Wpływ żywienia krów wytłoka-
mi bawełnianymi i sezamowymi 
na tworzenie się substancji tłusz-
czowych masła” i otrzymał sto-
pień naukowy doktora farmacji 
w zakresie bromatologii.  

W 1927 roku powrócił do 
kraju i prowadził w Łodzi włas-
ną aptekę oraz laboratorium 
chemiczno – farmaceutyczne, 
w którym wytwarzał specyfiki 
ziołowe. Jednocześnie swoje za-
interesowania naukowe zwrócił 

Grupa polskich studentów w Uniwersytecie w Nancy. 
Robert Rembieliński stoi w pierwszym rzędzie, pierwszy z lewej.

Z archiwum Muzeum Farmacji UM w Łodzi.

Inauguracja roku akademickiego w Uniwersytecie Warszawskim w 1920 r. 
(student Robert Rembieliński zaznaczony strzałką)

Strona tytułowa rozprawy doktorskiej 
Roberta Rembielińskiego.



30 Aptekarz Polski, 128(106e) kwiecień 2017

historia farmacji – aptekarskie tradycje

►
Pionierski charakter miały też 
jego opracowania, ukazujące się 
na łamach czasopism farmaceu-
tycznych, m.in. artykuły: „Rzut 
oka na działalność Łódzkiego 
Stowarzyszenia Aptekarzy w cią-
gu ćwierćwiecza” i „Trzydzieści 
lat aptekarstwa łódzkiego”. Już 
w okresie mię dzywojennym do-
strzegał potrzebę popularyzacji 
wiedzy w zakresie historii medy-
cyny i farmacji, co znalazło wyraz 
w jego pracy na rzecz towarzystw 
naukowych i innych stowarzyszeń 
społecznych. 

Strona tytułowa książki „Zarys hi-
storyczny powstania i rozwoju aptek 
łódzkich”, autorstwa Roberta Rem-

bielińskiego, Warszawa 1934.

W 1927 roku był współza-
łożycielem i następnie członkiem 
zarządu Oddziału Łódzkiego Pol-
skiego Towarzystwa Historycz-
nego, w którym utworzył sekcję 
historii medycyny i kierował jej 
pracami do 1939 roku. Dwa lata 
później współtworzył odrębną 
sekcję naukową w Oddziale Łódz-
kim Polskiego Powszechnego 
Towarzystwa Farmaceutycznego 
(PPTF); zasiadał w zarządzie sek cji, 
szerzył wiedzę z dziedziny histo-
rii farmacji, organizował naukowe 

spotkania i wystawy o charakte-
rze historycznym. Był jednym 
z najgorliwszych orędowników 
muzealnictwa farmaceutycznego 
w Polsce; w latach 1934 – 1939 
pełnił funkcję przewodniczące-
go sekcji muzealnej PPTF. Ape-
lował o gromadzenie pamiątek 
hi storycznych, związanych z far-
macją oraz powołanie do życia 
pierwszego w Polsce muzeum 
farmacji. Podjęte wkrótce prace 
nad przyszłym muzeum zosta-
ły jednak przerwane wybuchem 
drugiej wojny światowej. Działal-
ności społecznej nie ograni czał 
do spraw wyłącznie farmaceu-
tycznych. Był jednym z założycieli, 
a później też członkiem Zarządu 
Towarzystwa Przyjaciół miasta 
Łodzi; współpracował z Polskim 
Towarzystwem Krajoznawczym. 
W latach 1936 – 1939 wygłosił 
w łódzkiej rozgło śni Polskiego 
Radia cykl prelekcji o tematyce 
historycznej, m.in. o początkach 
Ło dzi przemysłowej, o łódzkiej 
służbie zdrowia i tradycjach miej-
scowego aptekar stwa. Tej samej 
tematyki dotyczyła jego współ-
praca z prasą łódzką i warszaw-
ską.

Dr farm. Robert Rembieliński,  
ok. 1930 roku. Z archiwum Muzeum 

Farmacji UM w Łodzi.

W pierwszych miesiącach 
okupacji niemieckiej został prze-
siedlony wraz z ro dziną z Łodzi do 
Generalnej Guberni, gdzie kilka-
krotnie zmieniał miejsce zamiesz-
kania i podejmował się różnych 
prac, nie zawsze związanych z za-
wodem. W 1944 roku ukrywając 
się przed aresztowaniem prze-
bywał u krewnych w Krakowie, 
a następnie w Gorlicach. Pomimo 
zagrożeń i trudności związanych 
z okresem wojny kontynu ował 
badania naukowe, opracowując 
dzieje polskiej farmacji. Badania 

Zarząd Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Powszechnego Towarzystwa Farmaceutycznego, 1936 rok. 

Robert Rembieliński stoi w drugim rzędzie, drugi od lewej.  
Z archiwum Muzeum Farmacji UM w Łodzi. 
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te znacznie rozszerzył w latach 
powojennych.

Po powrocie do Łodzi 
w początkach 1945 roku podjął 
pracę zawodową we wła snej ap-
tece, a wiosną tegoż roku wziął 
aktywny udział w organizowa-
niu Wydziału Farmaceutycznego 
w nowo powstałym Uniwersytecie 
Łódzkim. Wkrótce też został po-
wołany na stanowisko zastępcy 
profesora i kierownika Gabinetu 
Historii Farma cji, a od 1946 roku 
Zakładu Historii Farmacji łódzkiej 
uczelni. Początkowo wykładał 
propedeutykę i historię farmacji; 
w latach 1950 – 1956 gdy zawie-
szono w akade miach medycznych 
wszelką działalność dydaktyczną 
związaną z historią, prowadził 
zajęcia z organizacji ochrony 
zdrowia i zasad służby farmaceu-
tycznej; a po odwilży politycznej 
w 1956 roku ponownie wykładał 
historię farmacji oraz deontologię 
farma ceutyczną. Podobną dzia-
łalność dydaktyczną prowadził 
okresowo w Poznaniu i we Wroc-
ławiu. W 1956 roku na podstawie 
rozprawy pt. „Teofil Lesiński na 
tle naukowej farmacji warszaw-
skiej XIX wieku” uzyskał stopień 
naukowy docenta. 

Prof. dr farm. Robert Rembieliński, 
lata 50. Z archiwum Muzeum Far-

macji UM w Łodzi.

Trzy lata później (1959), 
dzięki jego usilnym stara-
niom utworzono na Wydziale 
Farmaceu tycznym Akademii Me-
dycznej w Łodzi pierwszą i je-
dyną w Polsce Katedrę Historii 
Farmacji, której nadal był kierow-
nikiem. Jako pierwszy w kraju, 
uzyskał w 1962 roku tytuł profe-
sora w dziedzinie historii farmacji. 
W 1964 przeszedł na emeryturę, 
lecz sprawował kierownictwo na-
ukowe nad działalnością łódzkiej 
Katedry Historii Far macji aż do 
1970 r. Przez wiele lat prowadził 
również wykłady dla studentów. 
Prof. Robert Rembieliński stwo-
rzył w Łodzi główny ośrodek 
naukowy i dydaktyczny w dzie-
dzinie historii farmacji. Wykształ-
cił i wychował największą liczbę 
badaczy tej specjalności, którzy 
kontynuowali jego myśl naukową 
w innych ośrodkach akade mickich 
w Polsce. Był opiekunem nauko-
wym przewodu habilitacyjnego 
przyszłego profesora historii far-
macji i dyrektora Muzeum Farma-
cji w Krakowie Wojciecha Roeske. 
Recenzował dorobek naukowy 
i pracę habilitacyjną późniejsze-
go profesora historii farmacji 
Witolda Włodzimierza Głowa-
ckiego z Poznania. Kierował pię-
cioma pracami doktorskimi. Pod 
jego kierunkiem i bezpośrednią 
opieką wykonano około 30 prac 
magisterskich. Ich tematyka była 
zróżnicowana, jednak najczęściej 
podejmowano badania dotyczą-
ce historii aptek i aptekarstwa 
oraz lecznictwa re gionalnego. 
Przywiązywał ogromną wagę 
do kształtowania u młodzieży 
akademic kiej zainteresowań hi-
storycznych i zamiłowania do 
tradycji. Sprawom dydaktyki po-
święcał się bez reszty. Opracował 

ogólnopolski program naucza-
nia tej dyscy pliny. Jest autorem 
pierwszego w języku polskim, 
obszernego podręcznika z histo rii 
farmacji, który doczekał się trzech 
wydań (1963, 1972, 1987). Wyda-
nie drugie i trzecie ukazało się we 
współautorstwie z prof. Barbarą 
Kuźnicką, córką profesora. Warto 
dodać, że już pierwsze wydanie 
tej książki z 1963 roku, przedsta-
wiające dzieje farmacji narodo-
wej na tle historii powszechnej, 
uznano za nowatorskie nie tylko 
w Polsce, ale też w skali europej-
skiej. Dla celów dydaktycznych 
zgromadził wiele cennych ekspo-
natów muzealnych, dokumentów 
archiwalnych i starodruków, któ-
re w późniejszym czasie dały po-
czątek Muzeum Wydziału Farma-
ceutycznego w Łodzi. Był lubiany 
przez studentów, co wielokrotnie 
podkreślano we wspomnieniach 
o profesorze. Doc. Henryk Pankie-
wicz napisał – „Na wykłady przy-
chodzono chętnie – być może dla 
„inności” humanistycznego przed-
miotu, a może też dla archaicz-
nego wdzięku obejścia Profesora, 
który młodzież obdarzał wielką 
przyjaźnią i był przez nią lubiany 
i szanowany. Toteż zapraszano Go 
na uroczystości akademickie, ob-
darzono członkostwem honoro-
wym koła studenckiego „Lechia” – 
które bardzo sobie cenił – a gdy 7 
czerwca Profesor obchodził imie-
niny, brać studencka śpie wała pod 
oknami serdeczne „sto lat”. Wiwa-
towanie kończyło się, oczywiście, 
w domu Profesora, gdzie zawsze, 
przy każdej okoliczności i przy 
każdym zgromadze niu – tworzył 
się swoiście piękny, czasem me-
lancholijny, a czasem zapalczywy 
dialog między tradycją a współ-
czesnością”.

►
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►

Okładka podręcznika „Historia Far-
macji”  autorstwa Roberta Rembie-
lińskiego, Warszawa, 1972. Z archi-
wum Muzeum Farmacji UM w Łodzi.

Dorobek piśmienniczy prof. 
R. Rembielińskiego obejmuje po-
nad 70 publika cji, w tym 8 książek. 
Dotyczą one głównie dziejów far-
macji w Polsce, m.in. orga nizacji 
służby farmaceutycznej w po-
czątkach XIX wieku, pierwszych 
naukowych towarzystw farma-
ceutycznych, początków farmacji 
naukowej. Szczególnego pod-
kreślenia wymaga opracowanie 
pt. „Kształtowanie się historii far-
macji jako dyscy pliny naukowej” 
(Kraków 1964), które jest pierw-
szym oryginalnym ujęciem roz-
woju polskiej historiografii farma-
ceutycznej. Inne prace autorstwa 
prof. Rembie lińskiego dotyczące 
postępów rodzimej historii far-
macji i muzealnictwa farmaceu-
tycznego ukazały się zarówno 
w czasopismach polskich, jak i ob-
cojęzycznych, ta kich jak: „Revue 
d’Histoire de la Pharmazie” i Phar-
macy in History”. Wiele publi kacji 
poświęcił wspomnieniom o wy-
bitnych farmaceutach i lekarzach, 
np. Ignacym Łukasiewiczu, Janie 

Muszyńskim, Stefanie Bagińskim. 
Nadal prowadził badania doty-
czące historii Łodzi i jej medycz-
nych tradycji, a ich wyniki ogłosił 
w kilkuna stu publikacjach, m.in. 
w obszernych opracowaniach: 
„Zagadnienia ochrony zdro wia 
w okręgu łódzkim” (Wrocław 
1962) i „Łódź jako przedmiot ba-
dań w zakresie nauk medycznych” 
(Łódź 1964). Miał też w swoim 
dorobku piśmienniczym arty kuły 
popularno – naukowe, które uka-
zały się w łódzkiej i warszawskiej 
prasie co dziennej oraz scenariusz 
do dokumentalnego filmu o pol-
skiej farmacji.

Podobnie jak w okresie 
międzywojennym, tak i po wojnie, 
prof. Rembieliński odegrał ważną 
rolę w tworzeniu i działalności 
różnych towarzystw naukowych. 
Był jednym z organizatorów Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceu-
tycznego (PTFarm) i pierwszym 
przewodniczącym jego oddziału 
w Łodzi (1947 – 1952). W 1956 
roku wspólnie z prof. Leszkiem 
Krówczyńskim, prof. Stanisławem 
Krauze i doc. Witol dem W. Gło-
wackim utworzył ogólnopolską 
Sekcję Historii Farmacji PTFarm 
i przez osiem lat był jej przewod-
niczącym. Czuwał nad właściwym 
planowaniem, koordynowaniem 
i rozwijaniem prac badawczych 
w zakresie historii farmacji oraz 
popularyzacją historycznych 
tradycji zawodu aptekarskiego. 
Prowadził akcje odczytowe, brał 
udział w zjazdach, sympozjach 
krajowych i zagranicznych, po-
pierał wszelką dzia łalność wydaw-
niczą. Staraniem prof. Rembie-
lińskiego zapoczątkowano serię 
wy dawnictwa biograficznego pt. 
„Życiorysy zasłużonych farmaceu-
tów”. W latach 1960 – 1968 uka-
zało się 15 takich biografii. Był też 
twórcą idei obierania przez apte-

ki patronów spośród wybitnych 
polskich farmaceutów. Realizo-
wano ją stop niowo w przeszło-
ści, a teraz jest kontynuowana 
przez prywatnych właścicieli ap-
tek. O randze i znaczeniu Sekcji 
Historii Farmacji świadczy przy-
jęcie jej w 1958 roku na człon-
ka Międzynarodowej Unii Towa-
rzystw Historii Farmacji (Union 
Mondiale des Societes d’Histoire 
Pharmaceutique). Doceniono 
i wyróżniono też działalność prof. 
Rembielińskiego na rzecz rozwoju 
historii farmacji. W 1956 roku zo-
stał człon kiem rzeczywistym Aka-
demie Internationale d’Historie de 
la Pharmacie oraz fran cuskiego La 
Societe d’Histoire de la Pharma-
cie. W latach 1964 – 1973 pro-
fesor kierował pracami Zespołu 
Sekcji Historii Farmacji PTFarm 
i jednocześnie prze wodniczył 
sekcji historycznej Oddziału Łódz-
kiego PTFarm. W 1957 roku był 
współor ganizatorem, a następ-
nie członkiem zarządu Polskiego 
Towarzystwa Historii Me dycyny 
(PTHM). Zorganizował oddział 
łódzki tego stowarzyszenia i kie-
rował jego pracami przez 11 lat. 
Należy zaznaczyć, że był jedy-
nym w kraju farmaceutą, patro-
nującym badaniom historyczno – 
medycznym. Jego zasługi w tym 
zakresie zostały wysoko ocenio-
ne, a on sam wyróżniony w 1973 
roku członkostwem honoro-
wym PTHM. Ponadto brał udział 
w tworzeniu Oddziału Łódzkiego 
Polskiego Towarzy stwa Przyrod-
ników im. M. Kopernika i aktyw-
nie działał w jego zarządzie. 

Teresa z Rembielińskich 
Materkowska, córka prof. R. Rem-
bielińskiego i autorka książki „Pol-
ski Dom. Rodzina – wspomnienia 
sercem pisane” przedstawia nam 
profesora tak – „Był człowiekiem 
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niezmiernie wesołym i dowcip-
nym. Z ogromnym dystansem 
podchodził do wielu spraw, nie 
robił problemu z drobiazgów, 

potrafił być do bólu wyrozumiały, 
wielkoduszny, jeśli nie podejrze-
wał złej woli, a jednocześnie bar-
dzo surowy wobec wszystkiego co 
niegodziwe, nieuczciwe i złe”. Pro-
fesor Robert Rembieliński pozo-
stawił przyszłym pokoleniom far-
maceutów znamienne przesła nie, 
które i teraz warto przypomnieć: 
„Znajomość dziejów farmacji pol-
skiej i jej rozwoju na przestrzeni 
wieków jest nader ważnym czyn-
nikiem pogłębiania naszej kultury 
zawodowej i niezbędnym uzupeł-
nieniem ogólnego wykształcenia 
farma ceutycznego”. ■

dr n. farm. Katarzyna Hanisz 

Piśmiennictwo:
1. Głowacki W.W.: Robert Rembieliński 

(1894 – 1975). „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki”, R. XXI, 1976, nr 1, s. 81 – 86.

2. Głowacki W.W.: Le professeur Robert 
Rembieliński (1894 – 1975). „Revue 
d’Histoire de la Pharmacie”, 23, 1976, nr 
229, s. 114 – 115.

3. Pankiewicz H.: In memoriam. Prof. dr 
farm. Robert Rembieliński 1894 – 1975. 
“Archiwum Historii Medycyny”, R. 39, 
1976, nr 1, s. 1 – 5.

Prof. dr farm. Robert Rembieliński, 
kierownik naukowy Katedry Historii 

Farmacji AM w Łodzi, ok. 1970 r. 
Z archiwum Muzeum Farmacji UM  

w Łodzi.

4. Pankiewicz H.: Rembieliński Robert Leo-
nard (1894 – 1975). „Polski Słow nik Bio-
graficzny PAN”, nr 31/1989, s. 84 – 85.

5. Bandurka M.: Robert Rembieliński 27 III 
1894 – 7 VIII 1975 r. „Rocz nik Łódzki”, T. 
20 (29), 1975, s. 427 – 428.

6. Hanisz K.: Prof. dr farm. Robert Rem-
bieliński (1894 – 1975). „Kronikarz se-
mestralny biuletyn informacyjny Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi”, R. 6, 
2007/2008, nr ½, s. 468 – 473.

7. Hanisz K., Gorski P.W.: Prof. dr farm. Ro-
bert Rembieliński (1894 – 1975) historyk 
farmacji i medycyny. „Farmacja Polska”, R. 
51, 1995, nr 5, s. 196 – 200.

8. Hanisz K.: Działalność zawodowo – 
naukowa i społeczna Roberta Rem-
bielińskiego w latach 1924 – 1939, ma-
szynopis pracy magisterskiej w Zakła dzie 
Historii Medycyny i Farmacji AM w Łodzi. 
Łódź 1976.

9. Grodzicka D.: Farmaceutyczna rodzina 
Rembielińskich z Łodzi. „Farma cja Pol-
ska”, R. 61, 2005, nr 19, s. 924 – 929.

10. Kuźnicka B.: O roli historii w procesie 
humanizacji farmacji (w:) Dzieje nauk 
farmaceutycznych w Polsce 1918 – 1978 
pod red. Zofii Jerzmanowskiej i Barbary 
Kuźnickiej. Wyd. PAN 1986, s. 13 – 29.

11. Teresa z Rembielińskich Materkowska: 
Polski dom. Rodzina – wspomnienia ser-
cem pisane. Warszawa 2013.

12. Kurnatowski A.: Profesorowie i docenci 
wydziałów medycznych Uniwersy tetu 
Łódzkiego i Akademii Medycznej w Łodzi 
1945 – 1964. Łódź 2003, s. 222.

16 marca 2017 roku został opublikowany 

roczny raport Grupy Farmaceutycznej Unii Europej-

skiej (PGEU), której członkiem reprezentującym pol-

skich farmaceutów jest Naczelna Izba Aptekarska.

Raport odnoszący się do działalności PGEU 

w 2016 roku przedstawia różne przykłady działań 

farmaceutów na rzecz zdrowia publicznego. Raport 

otrzymał tytuł „Apteka komunalna, publiczne cen-

trum zdrowia”.

Apteka komunalna, publiczne centrum zdrowia

Z treścią raportu można się zapoznać. Jest on udostępniony na stronie PGEU: 

http://www.pgeu.eu/en/component/attachments/attachments.html?id=4293&task=download

Warto wiedzieć



34 Aptekarz Polski, 128(106e) kwiecień 2017

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

jak optymalnie zabezpieczyć życie oraz zdrowie swoje i swoich bliskich? Jak chronić majątek, na który pracowało się przez całe życie?
To newralgiczne pytania, z którymi, pomimo mnogości ofert na rynku ubezpieczeń, wiele osób wciąż się zmaga. Któremu 
z Towarzystw Ubezpieczeniowych zaufać, aby w momencie, kiedy będziemy potrzebować pomocy, móc liczyć na szybkie i sprawne 
załatwienie naszego problemu? Już od ponad roku WARTA wraz z Naczelną Izbą Aptekarską przygotowywały dedykowany program 
ubezpieczeniowy, którego potrzebę sygnalizowali Państwo podczas obchodów 25-lecia Odrodzenia Samorządu Aptekarskiego. 
Sponsorem była tam także m.in. WARTA. Odpowiadając na potrzeby środowiska aptekarskiego, z przyjemnością rekomenduję Program 
Ubezpieczeniowy ESKULAP, którego szczegóły przedstawią Państwu osobiście przedstawiciele WARTY.

 Z poważaniem

Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej

ZAPISY MOŻLIWE JUŻ OD DZIŚ!
Start pierwszej ochrony ubezpieczeniowej od 1 czerwca.

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Do ubezpieczenia w jednym z trzech wariantów ochronnych (OCHRONA, OCHRONA PLUS, OCHRONA VIP) mogą przystąpić: właściciele 
aptek, wszyscy pracownicy zatrudnieni w danej aptece, farmaceuci, wszyscy pracownicy Izb Aptekarskich, ich współmałżonkowie oraz 
pełnoletnie dzieci, mający od 18 do 69 lat. Do wariantu dodatkowego SUPER RODZINA mogą przystąpić wymienione powyżej osoby, 
które przystąpiły już do jednego z trzech wariantów ochronnych.

ZALETY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE:
 brak karencji dla przystępujących w okresie do 1 sierpnia 2017; 
 wiele wariantów ubezpieczenia w jednej aptece – to oznacza, że każdy pracownik może wybrać indywidualny wariant dla siebie;
 indywidualne konto do wpłat dla każdego ubezpieczonego oraz certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową;
  świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu, spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, należne już za jedną dobę, a w przypadku 
choroby – po 2 dniach hospitalizacji;
 wsparcie finansowe w razie poważnej choroby zarówno ubezpieczonego, jak i małżonka lub partnera (aż 44 różne typy chorób);
 wsparcie finansowe w razie operacji chirurgicznych obejmujące katalog aż 546 operacji;
 dostępny pakiet „Dziecko”, pozwalający na objęcie ochroną dziecka ubezpieczonego w ramach jednej składki;
 po odejściu z pracy istnieje możliwość dalszego opłacania składek i pozostania w ochronie ubezpieczeniowej;
 możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po 70. roku życia.

PARTNER PROGRAMU:

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIEI

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY ESKULAP
DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU APTEKARSKIEGO,
PRACOWNIKÓW APTEK, IZB APTEKARSKICH
ORAZ ICH MAŁŻONKÓW, PARTNERÓW
I PEŁNOLETNICH DZIECI.

REKLAMA
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ZAKRES UBEZPIECZENIA:

ZAKRES ŚWIADCZEŃ 
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT I
OCHRONNY

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT 
DODATKOWY

SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE

ZGON UBEZPIECZONEGO W WYNIKU:

Wypadku komunikacyjnego w pracy 200 000 zł 300 000 zł 500 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Wypadku przy pracy 150 000 zł 225 000 zł 375 000 zł –

Nieszczęśliwego wypadku 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zawału serca lub udaru mózgu 100 000 zł 150 000 zł 250 000 zł –

Zgon ubezpieczonego 50 000 zł 75 000 zł 125 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

100% uszczerbku 45 000 zł 60 000 zł 100 000 zł –

1% uszczerbku 450 zł 600 zł 1 000 zł –

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

1% uszczerbku (zawał serca, udar mózgu) 300 zł 400 zł 600 zł –

Niezdolność do samodzielnej egzystencji 30 000 zł 50 000 zł 70 000 zł –

Wystąpienie poważnego zachorowania ubezpieczonego – 44 jednostki 15 000 zł 25 000 zł 60 000 zł –
Operacje chirurgiczne ubezpieczonego – katalog 546 operacji, 
5 stopni, brak pre-existingu 1 500 zł 3 000 zł 6 000 zł –

POBYT UBEZPIECZONEGO W SZPITALU, MINIMUM 24H

Wypadek komunikacyjny w pracy 200 zł 250 zł 350 zł –

Wypadek komunikacyjny 150 zł 200 zł 275 zł –

Wypadek przy pracy 150 zł 200 zł 275 zł –

Zawał serca lub udar mózgu 100 zł 150 zł 200 zł –

Nieszczęśliwy wypadek – jeden dzień kalendarzowy 100 zł 150 zł 200 zł –

Choroba – dłużej niż 1 dzień kalendarzowy 50 zł 75 zł 100 zł –

OIOM 500 zł 700 zł 1 000 zł –

Rehabilitacja poszpitalna (za 1 dzień zwolnienia po pobycie w szpitalu) 30 zł 40 zł 50 zł –

Ubezpieczenie lekowe 100 zł 300 zł 500 zł –
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa, 
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, 
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

2 000 zł 8 000 zł 12 000 zł –

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego – – – 50 000 zł

Zgon małżonka w wyniku nieszczęśliwego wypadku – – – 40 000 zł

Zgon małżonka/partnera – – – 20 000 zł

Zgon dziecka – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 5 000 zł

Zgon dziecka w wyniku NW – od 1. roku życia, bez górnego limitu wieku – – – 15 000 zł

Zgon rodziców – – – 1 600 zł

Zgon rodziców w wyniku NW – – – 3 000 zł

Zgon teściów – – – 1 500 zł

Zgon teściów w wyniku NW – – – 3 000 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

Urodzenie dziecka – – – 1 200 zł

Urodzenie dziecka z wadą wrodzoną – – – 2 500 zł

Zgon noworodka (do 1. roku życia) – – – 2 500 zł

Wystąpienie poważnego zachorowania dziecka – 21 jednostek – – – 4 000 zł
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień, 
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat – – – 30 zł

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień, 
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat – – – 60 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku – – – 150 zł

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki – – – 4 000 zł
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe – – – 40 zł

Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień 
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy – – – 80 zł

Prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia – po 1 miesiącu TAK TAK TAK TAK

Składka miesięczna 40 zł 60 zł 100 zł 25 zł

REKLAMA
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KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Ubezpieczenie zostało przygotowane z myślą o właścicielach aptek. 

KORZYŚCI Z POSIADANIA UBEZPIECZENIA FIRMOWEGO:
  Ubezpieczenie oferowane jest w formule od wszystkich zdarzeń (all risks). Oznacza to pokrycie szkód, będących skutkiem działania 
zarówno żywiołów (np. pożaru, wiatru, wody, elektryczności), jak i działalności człowieka i zwierząt.

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej farmaceuty to ochrona na wypadek roszczeń osób, które doznają uszczerbku na zdrowiu 
w związku z wydaniem niewłaściwego leku lub błędem w przygotowaniu leku recepturowego.

  Specjalnie dobrane rozszerzenia, jak ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach czy kosztów utraty dokumentów refundacyjnych, 
sprawiają, że propozycja ta w pełni zaspokaja potrzeby każdej apteki.

ZAKRES UBEZPIECZENIA:

RYZYKO WARIANT I WARIANT II WARIANT III WARIANT IV

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego stacjonarnego 7 500 zł 10 500 zł 15 000 zł 22 500 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego przenośnego 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie od dewastacji 5 000 zł 7 000 zł 10 000 zł 15 000 zł

Ubezpieczenie od graffiti 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł

Ubezpieczenie stłuczenia szyb 2 500 zł 3 500 zł 5 000 zł 7 500 zł

Ubezpieczenie leków przechowywanych w lodówkach 17 500 zł 24 500 zł 35 000 zł 52 500 zł

Ubezpieczenie kosztów utraty dokumentów refundacyjnych 25 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 75 000 zł

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 250 000 zł 350 000 zł 500 000 zł 750 000 zł

Odpowiedzialność cywilna farmaceuty 175 000 zł 245 000 zł 350 000 zł 525 000 zł

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Odpowiedzialność cywilna najemcy nieruchomości 50 000 zł 70 000 zł 100 000 zł 150 000 zł

Składka 980 zł 1 180 zł 1 590 zł 1 990 zł

KTO MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA:
Dla nowych klientów WARTY przygotowane zostały zniżki na ubezpieczenia OC i Autocasco oraz ubezpieczenia mieszkania lub domu 
w wysokości 10%. Oferta jest ważna dla wszystkich osób, które nie korzystały dotychczas z takiego ubezpieczenia w WARCIE, 
a zdecydowały się przystąpić do grupowego ubezpieczenia na życie w ramach programu ESKULAP.

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – KOMUNIKACJA:
Ubezpieczenia komunikacyjne WARTY i HDI to nie tylko ochrona pojazdu i kierowcy, ale w ramach OC także pakiet ubezpieczeń 
dodatkowych w cenie. Jest to np. kompleksowa pomoc Warty przy załatwianiu wszelkich formalności związanych ze szkodą 
OC (BLS), jeżeli jesteś osobą poszkodowaną, bez względu na to, w którym towarzystwie był ubezpieczony sprawca wypadku, 
czy Assistance Standard, w którym zapewniona jest m.in. pomoc po wypadku, załatwienie holownika itp. Ponadto pakiet stałego 
klienta zapewnia promocyjne składki na ubezpieczenia dodatkowe lub wyższe sumy ubezpieczenia za tę samą cenę.

WARTA oferuje 3 warianty Autocasco, czyli ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. 
W produktach znajduje się tzw. formuła all risks, która w praktyce oznacza szerszy i bardziej przejrzysty zakres ochrony. 
W WARCIE istnieje także możliwość dostosowania produktu do swoich indywidualnych potrzeb i oczekiwań, poprzez możliwość 
modyfikacji zakresu ochrony. Dzięki temu płaci się tylko za te opcje, których się potrzebuje. 

FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKIII

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGOIII

REKLAMA
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Niniejszy materiał nie zawiera kompletu informacji i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Warunki udzielania ochrony ubezpieczeniowej, 
a w szczególności jej zakres oraz warunki wypłaty świadczeń, określone są w ogólnych i szczególnych warunkach ubezpieczenia lub umowie ubezpieczenia, a także w dokumencie potwierdzającym 
zawarcie umowy ubezpieczenia. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia znajdują się na stronie www.eucuk.pl. Złożenie deklaracji przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na warunkach zakresu 
wariantu określonych powyżej nie jest dokumentem ubezpieczenia. Dowodem zawarcia umowy jest odrębny dokument potwierdzający nadanie ochrony przez TUnŻ „WARTA” S.A. (certyfikat).

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO – MIESZKANIA:
Aby czuć się bezpiecznie nie tylko w pracy, warto pomyśleć o ubezpieczeniu swojego domu lub mieszkania na wypadek zalania, pożaru, 
kradzieży z włamaniem, przepięcia, dewastacji lub stłuczenia (WARTA DOM) oraz innych szkód, które nie są wyłączone w OWU (WARTA 
DOM KOMFORT). Ubezpieczenia mieszkaniowe WARTY to wszechstronna ochrona nie tylko majątku, ale także wielu sfer życia prywatnego. 
Dobrze pamiętać o ubezpieczeniu siebie i swoich bliskich (OC w życiu prywatnym i NNW) oraz innych dodatkach, jeśli jest się fanem 
dwóch kółek, korzysta z różnych sprzętów poza domem lub dużo czasu spędza w ogrodzie. Wszystko w ramach jednej polisy – z pomocą 
assistance w cenie ubezpieczenia.

  Składkę płaci się miesięcznie w pełnej wysokości. Za termin zapłaty składki uznaje się datę wpływu środków na rachunek EuCUK.
  Składka jest płatna z góry do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc udzielenia ochrony ubezpieczeniowej. 
  Nieopłacenie składki w terminie i w prawidłowej wysokości jest równoznaczne z rezygnacją z ubezpieczenia. W takim przypadku 
ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka. 

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Więcej szczegółów na 
www.eucuk.pl + 48 886 755 366 kontakt@eucuk.pl

Europejskie Centrum
Ubezpieczeń Korporacyjnych

ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin

JAK PRZYSTĄPIĆ DO UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO? TO BARDZO PROSTE!
Wypełnij i podpisz deklarację uczestnictwa w ubezpieczeniu. Wzór deklaracji znajduje się na stronie www.eucuk.pl. 
Pamiętaj, aby uzupełnić swój e-mail i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na nasz kontakt. Wypełnioną deklarację 
przekaż do EuCUK. 

Możesz to zrobić na 2 sposoby:

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.skontaktuj się z agentem

  Wyślij oryginał deklaracji na adres: Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych, 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin. 
 Po dostarczeniu deklaracji otrzymasz mailowe potwierdzenie poprawności jej wypełnienia.
 Wpłać pierwszą składkę na następujące konto: 

26 1750 0012 0000 0000 3634 5632 
Europejskie Centrum Ubezpieczeń Korporacyjnych 
ul. Sikorskiego 30, 59-300 Lubin 
Tytuł przelewu: imię i nazwisko oraz adres osoby przystępującej.

 Certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, zostanie wysłany e-mailem.
 Kolejne składki należy wpłacać na nowe, indywidualne konto, wskazane w piśmie przesłanym z EuCUK.

Jeżeli wybierzesz wysyłkę deklaracji pocztą, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco: 

  Skontaktuj się z agentem i przekaż mu deklarację osobiście.  
Możesz go znaleźć poprzez stronę www.eucuk.pl lub pisząc na adres: kontakt@eucuk.pl.
  W trakcie spotkania agent od razu sprawdzi Twój wniosek i wygeneruje indywidualny  
numer konta, na który będziesz wpłacać wszystkie składki, także pierwszą.
  Agent przekaże Ci certyfikat uczestnictwa, potwierdzający przystąpienie  
do ubezpieczenia grupowego.

Jeżeli wybierzesz kontakt z agentem, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:

SPOSÓB 

REKOMENDOWANY
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Rozmowy „AptekARzA polskiego”

Czy w dobie internetu i wideokonferencji istnieje 
jeszcze potrzeba organizowania „stacjonarnych” 
konferencji naukowych?

Cyklicznie odbywające się zjazdy naukowe Pol-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, mają na celu 
prezentację aktualnych kierunków rozwoju i najnow-
szych dokonań nauk farmaceutycznych oraz rozpo-
znanie nowych obszarów nauki i praktyki zawodu. 
Na realizację tych zamierzeń prawdopodobnie wy-
starczyłaby platforma internetowa, ale nam zależy na 
czymś więcej. Przewagą konferencji „stacjonarnych” 
takich jak zjazd PTFarm jest możliwość nawiązania 
bezpośrednich kontaktów zawodowych i nauko-
wych. Dzięki nim dochodzi do integracji środowiska 
farmaceutycznego, różnych ośrodków naukowych 
i obszarów wiedzy, wymiany doświadczeń i przed-
stawienia aktualnych problemów z jakimi borykają 
się farmaceuci pracujący w aptekach otwartych czy 
szpitalnych. Pojawiają się nowe pomysły, które póź-
niej są realizowane jako wspólne prace badawcze 
w różnych ośrodkach naukowych w kraju. Podsumo-
wując ten fragment wypowiedzi pragnę podkreślić, 
że Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego 
jest jedynym tego typu spotkaniem dedykowanym 
całemu środowisku farmaceutycznemu, pracowni-
kom aptek otwartych, aptek szpitalnych, jednostek 
naukowych działających w ramach Wydziałów Far-
maceutycznych oraz przemysłu farmaceutycznego. 
To niepowtarzalna okazja do spotkania i dyskusji 
w tak szerokim i różnorodnym gronie.

W tym szerokim gronie specjalne miejsce zajmą 
młodzi naukowcy.

Tak, jako Organizatorzy XXIII Naukowego 
Zjazdu PTFarm jesteśmy bardzo zainteresowani 
dokonaniami młodych naukowców. Chcemy dać 

im możliwość prezentacji swoich osiągnięć i dla-
tego specjalny panel dedykujemy studentom oraz 
członkom Kół Naukowych. Dodatkowo, żeby ułatwić 
doktorantom udział w Zjeździe, Krakowski Oddział 
PTFarm wspólnie z OIA Kraków organizują konkurs, 
w którym nagrodą są opłaty zjazdowe dla czterech 
doktorantów oraz pięciu farmaceutów pracujących 
w aptekach otwartych. Realizacja tej inicjatywy jest 
możliwa dzięki naszemu lokalnemu sponsorowi fir-
mie HYGIEIA Sp.J. – zachęcamy inne firmy, aby poszły 
w ślady naszego Sponsora.

Panie Profesorze, tegoroczny zjazd PTFarm odbę-
dzie się w Krakowie. Czy uważa Pan, że z uwagi 
na wyjątkowość tego miejsca zjazd też będzie 
wyjątkowy?

Kraków już po raz czwarty będzie gościł 
uczestników Zjazdu PTFarm. Jestem przekonany, 
że dzięki naszym wcześniejszym doświadczeniom, 
ogromnemu zaangażowaniu i entuzjazmowi człon-
ków Komitetu Organizacyjnego i Naukowego zdo-
łamy sprostać wymaganiom wszystkich Uczestników 
Zjazdu, którym zależy na nieustannym podnoszeniu 
zawodowych i naukowych kompetencji. Dzięki pię-
ciu panelom tematycznym każdy znajdzie dla siebie 
coś ciekawego z najbardziej interesującej go dzie-
dziny. Mamy również nadzieję, że dacie się Państwo 
porwać magicznej atmosferze Krakowa i że będzie 
to dla Państwa szansa na odświeżenie dotychczaso-
wych kontaktów i nawiązanie nowych.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie zdecydowali 
czy wziąć udział w Zjeździe zachęcam do odwiedze-
nia strony internetowej http://zjazd2017.ptfarm.pl/, 
zapoznania się z Programem i zakładką Magiczny 
Kraków. Mam nadzieję, że to Państwa przekona. ■

Spotkajmy się w Krakowie 
19-22 września 2017 roku!

Z profesorem Włodzimierzem Opoką rozmo-
wę prowadziła dr Anna Więckowska – członek 
Komitetu Organizacyjnego XXIII Zjazdu Polskiego 
Towarzystwa Farmaceutycznego
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http://www.katowice.oia.pl

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, dr 
farm. Piotr Brukiewicz publikuje prośbę Śląskiej 
Izby Lekarsko-Weterynaryjnej o zbieranie podpisów 
pod obywatelskim projektem ustawy o Państwo-
wej Inspekcji Weterynarii i Żywności. Jak możemy 
przeczytać w wyjaśnieniu „Dyskusja nad konsolida-
cją systemu bezpieczeństwa żywności trwa od wielu 
lat. Ale nigdy wcześniej reforma nie przybrała tak 
konkretnej i niestety budzącej nasze obawy postaci. 
Dlatego kierując się odpowiedzialnością za bezpie-
czeństwo zdrowotne żywności oraz troską o rolników, 
eksporterów żywności oraz wszystkich konsumentów, 
samorząd lekarzy weterynarii postanowił przygoto-
wać własny projekt ustawy.”

Ponadto z aktualności ŚIA dowiadujemy się, 
że 10 kwietnia 2017 r. dr hab. n. farm. Paweł Olczyk 
został powołany na stanowisko Konsultanta Woje-
wódzkiego w dziedzinie farmacji aptecznej. Dr hab. 
n. farm. Paweł Olczyk pełni funkcję kierownika Za-
kładu Farmacji Aptecznej Katedry Farmacji Stoso-
wanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem 
Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej, mec. 
Krystian Szulc informuje ostrzeżenie związane z nie-
uczciwą praktyką rynkową, która polega na ofero-
waniu przez domokrążców towarów, m.in. do higie-

ny jamy ustnej, którzy informują, że sprzedaż w tej 
formie jest inicjatywą konkretnej apteki. Informują 
również o – jakoby – zaplanowanych przez aptekę 
szkoleniach z zakresu sprzedawanego asortymentu. 
Jak możemy przeczytać w ostrzeżeniu: „W przypad-
ku stwierdzenia takich praktyk, zalecam skierowa-
nie zawiadomienia na policję z zaznaczeniem, że 
produkty oferowane do sprzedaży, z powoływaniem 
się na konkretną aptekę, pochodzą z niewiadomego 
źródła i mogą być szkodliwe dla zdrowia."

http://www.koia.kielce.pl

W zakładce „Najczęściej zadawane pytania” 
Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej” opubliko-
wano kilka nowych wpisów, m.in. pytania dotyczące 
wykonania recepturowych proszków i gałek.

https://www.loia.pl/

Kustosz Apteki Muzeum w Lublinie, mgr farm. 
Zbigniew Rudzki zaprasza poprzez witrynę Lubel-
skiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na pogadankę dr 
Agnieszki Polak zatytułowaną „Kosmetyka starożyt-
nego Rzymu” w dniu 22 maja br. o godz. 18.30. Po-
lecamy.

Ukazał się Biuletyn Lubelskiej Okręgowej Izby 
Aptekarskiej Nr 3-4 (272-273), marzec-kwiecień 
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mgr farm. Olga Sierpniowska

2017. W nim między innymi tekst przypominający, 
iż rok 2017 jest rokiem Leopolda Skulskiego – ap-
tekarza, inżyniera chemii, Prezesa Rady Ministrów II 
Rzeczypospolitej Polskiej.

http://www.oia.krakow.pl/

Na stronie www Okręgowej Izby Aptekar-
skiej w Krakowie znajdujemy materiały z warszta-
tów szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę 
KAMSOFT w dniu 30 marca 2017 r. zawierające pre-
zentacje z zakresu receptury aptecznej oraz modułu 
„Zamówienia”.

Zaglądając pod winietę „W wolnym czasie” 
dowiadujemy się, że w dniu 21 kwietnia 2017 r. 
o godz. 15.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy uli-
cy Brackiej 10 odbyło się kolejne spotkanie senio-
rów miasta Krakowa z przedstawicielami Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Krakowie. Było to już drugie ze 
spotkań organizowane w ramach programu kam-
panii społecznej „Długowieczni” koordynowanego 
przez Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa ds. Poli-
tyki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Andrzeja 
Kuliga. Tematem spotkania była „Homeopatia – fak-
ty i mity”.

http://www.ooia.pl

W witrynie Opolskiej Okręgowej Izby Apte-
karskiej można natknąć się na dobrą wiadomość – 
w dniu 20 kwietnia 2017 r. podczas obrad  XL sesji 
Rady Miasta Opola została podjęta uchwała w spra-
wie nadania nazwy placowi publicznemu im. mgr. 
farm. Sylwestra Świtały.

http://www.poia.pl/

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska in-
formuje o planowanym na czerwiec 2017 wydaniu 
biuletynu szkoleniowego. W związku czym zwraca 
się do swoich członków o przesyłanie  prac w celu 
kwalifikacji do publikacji. Prace należy przesyłać na 

adres szkolenia@poia.pl, w terminie do 19 maja 
2017. Mile widziane będą streszczenia prac specjali-
zacyjnych, doktorskich i wszelkie artykuły o charak-
terze naukowym i edukacyjnym.

http://www.oia.koszalin.pl

Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekar-
ska udostępniała nowe wydanie swojego Biuletynu. 
W nim znajdziemy między innymi artykuł poświę-
cony aptekom szpitalnym. O ich problemach opo-
wiedziała konsultant wojewódzki regionu kujawsko- 
pomorskiego – mgr farm. Aleksandra Adamczyk. 
Natomiast Autorki z Katedry i Zakładu Farmacji 
Stosowanej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego 
– Justyna Pietkiewicz i Małgorzata Sznitowska opi-
sały zasady nauczania receptury aptecznej na Wy-
dziale  Farmaceutycznym  Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Na blisko 60-ciu stronach Czytelnicy 
znajdą także inne interesujące artykuły, opracowa-
nia, a także teksty do poczytania jako „chwila od-
dechu”.

http://www.warszawa.oia.org.pl/

Udostępniony został nowy Biuletyn Informa-
cyjny Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. 
A w nim wywiad z mgr farmacji Ewą Steckiewicz-
-Bartnicką – Wojewódzkim Konsultantem ds. Far-
macji Szpitalnej. Pod winietą „Okiem prawnika” 
opracowanie radcy prawnego Sylwestra Majewskie-
go dotyczący zadań i odpowiedzialności kierownika 
apteki. W numerze znajdziemy także artykuły po-
święcone recepturze aptecznej, zestawienie „pyta-
nia i odpowiedzi" oraz inne interesujące artykuły, 
m.in. „Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna 
jako niezależne narzędzia wspierające realizacje 
celów hurtowni farmaceutycznej w zakresie zarzą-
dzania jakością w Dobrej Praktyce Dystrybucyjnej”. 
Okładkę tym razem zdobi praca magistra farmacji 
Marcina Wiśniewskiego, którego pasją jest spawa-
nie. ■

►
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Test wiedzy. 
Sprawdź co zapamiętałeś!

1. Wzór Cockcroft-Gault’a służy do:
A. obliczania klirensu kreatyniny
B. oceny aktywności esteraz osoczowych
C. wyliczenia BMI u osoby starszej
D. oceny stopnia wiązania leku z białkami

2. Mikroflora jelitowa bierze udział w syntezie:
A. witaminy A
B. witaminy D
C. witaminy C
D. witaminy K

3. Rola grzybów z rodzaju Malassezia w patogenezie 
łupieżu polega na:

A. działaniu cytostatycznym i keratolitycznym
B. wydzielaniu utkania, które zawiązuje się w łuski na 

powierzchni skóry
C. wytwarzaniu wolnych kwasów tłuszczowych, które 

uszkadzają barierę skórną
D. konwersji siarki do kwasu pentationowego

4. Wybierz zdanie NIEprawdziwe dotyczące leczenia 
łupieżu:

A. zaleca się aplikację szamponów przeciwłupieżowych 
raz na jakiś czas, nawet w okresie remisji, aby zapo-
biec ponownemu wystąpieniu objawów choroby

B. zaleca się jak najrzadsze mycie skóry i włosów
C. zaleca się naprzemienne stosowanie preparatów 

zawierających substancje o różnych mechanizmach 
działania

D. w trakcie terapii, pomiędzy aplikacjami szamponów 
leczniczych, można stosować zwykłe szampony

5. Łącząc balsamu peruwiańskiego z olejem kakaowym 
należy:

A. połączyć go z olejem rycynowym w stosunki 1:1
B. połączyć go z olejem rzepakowym w stosunki 2:1
C. połączyć go z parafiną, aż powstanie emulsja
D. połączyć go z polisorbatem z ilości wynikającej ze 

wzoru

6. Aby wykonać receptę na proszki, potrzeba 0.008 
grama siarczanu atropiny. Należy:

A. w porozumieniu z lekarzem zwiększyć ilość substancji
B. odważyć potrzebną ilość zaokrąglając w górę
C. przygotować triturację 1:10
D. zrezygnować z wykonania recepty, gdyż jest to ilość 

nieodważalna

7. Prof. dr farm. Robert Rembieliński zapamiętany zo-
stał jako wybitny specjalista w dziedzinie:

A. technologii postaci leku
B. farmakologii
C. bromatologii
D. historii farmacji

8. Właściwości antyoksydacyjne posiada:
A. koenzym Q10 w kompleksie z witaminą E
B. zredukowana forma koenzymu Q10 – ubichinol
C. utleniona forma koenzymu Q10 – ubichinon
D. koenzym Q10 w kompleksie z magnezem

9. Dermatophagoides extractum to:
A. wyciąg z drożdży piwnych
B. ekstrakt z hakorośli rozesłanej
C. wyciąg alergenowy roztoczy kurzu domowego
D. ekstrakt z paciorkowców

10. Miglustat jest to substancja czynna stosowana w:
A. chorobie Kawasaki
B. chorobie Crohna
C. chorobie Alzheimera
D. chorobie Gauchera
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Odpowiedzi 

Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: A. Pomimo upośle-
dzenia czynności nerek, u większości starszych 
osób stężenie kreatyniny w surowicy nie wzra-
sta, ponieważ osoby starsze mają obniżoną masę 
mięśniową. Dlatego też leki wydalane w głównej 
mierze przez nerki wymagają dostosowania daw-
ki nie na podstawie stężenia kreatyniny w suro-
wicy, lecz na podstawie klirensu kreatyniny, któ-
ry można obliczyć na podstawie wzoru Cockcroft-
-Gault’a.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: D. Mikroflora prze-
wodu pokarmowego poprzez wytwarzanie licz-
nych enzymów, metabolitów kwasów żółciowych, 
bilirubiny, cholesterolu oraz krótkołańcuchowych 
kwasów tłuszczowych, uczestniczy w procesach 
trawiennych gospodarza. Stwierdzono również 
udział mikroflory jelitowej w syntezie witaminy K.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: C. Uważa się, że lipo-
filowe drożdże rozkładają triglicerydy pochodzące 
z łoju, wytwarzając wolne kwasy tłuszczowe (na 
przykład kwas oleinowy), które przenikają przez 
warstwę rogową i uszkadzają barierę skórną, wy-
wołując objawy kliniczne. Działanie cytostatyczne 
oraz keratolityczne wykorzystywane jest w farma-
koterapii łupieżu. Na przykład keratolityczne dzia-
łanie siarki przypuszczalnie wynika z reakcji mię-
dzy tym pierwiastkiem a cysteiną w keratynocy-
tach, natomiast działanie przeciwdrobnoustrojo-
we, które również jest obserwowane w przypad-
ku tego związku, może być związane z konwersją 
siarki do kwasu pentationowego w wyniku działa-
nia flory bakteryjnej skóry lub keratynocytów.

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: B. Zwykle w terapii 
łupieżu zaleca się częste mycie włosów (co naj-
mniej trzy razy w tygodniu).

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: A. Balsam peruwiań-
ski nie miesza się z olejami innymi niż olej rycyno-
wy. W rezultacie może nastąpić wydzielenie bal-
samu peruwiańskiego. Aby uniknąć tej niezgod-

ności, należy zmieszać w parownicy balsam peru-
wiański z olejem rycynowym w stosunki 1:1.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: C. Problemem 
w przygotowaniu proszków mogą być zbyt małe 
ilości substancji czynnych, które należy odważyć. 
Dlatego w przypadku np. bromowodorku hioscy-
ny oraz siarczanu atropiny należy skorzystać z tri-
turacji.

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: D. Prof. Robert Rem-
bieliński stworzył w Łodzi główny ośrodek na-
ukowy i dydaktyczny w dziedzinie historii farma-
cji. Wykształcił i wychował największą liczbę ba-
daczy tej specjalności, którzy kontynuowali jego 
myśl naukową w innych ośrodkach akade mickich 
w Polsce.

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: B. Właściwości anty-
oksydacyjne posiada wyłącznie zredukowana for-
ma. Działanie przeciwutleniające CoQ10 nie zale-
ży od obecności alfa-tokoferolu, natomiast koen-
zym powoduje przejście tokoferolu z formy utle-
nionej do postaci aktywnej.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: C. Dermatophagoi-
des extractum to wyciąg alergenowy roztoczy ku-
rzu domowego. Jest stosowany u osób dorosłych 
w leczeniu alergicznego nieżytu nosa i powiązanej 
astmy alergicznej wywołanych roztoczami kurzu 
domowego.

Pytanie 10. Prawidłowa odpowiedź: D. Choroba Gau-
chera jest wrodzonym zaburzeniem metabolicz-
nym, spowodowanym przez niemożność rozkładu 
glukozyloceramidu, co powoduje jego odkładanie 
się w lizosomach i wielonarządowe zmiany choro-
bowe. Miglustat jest inhibitorem syntazy glukozy-
loceramidu, enzymu odpowiedzialnego za pierw-
szy etap syntezy większości glikolipidów. Działanie 
hamujące syntazę glukozyloceramidu jest pod-
stawą terapii polegającej na redukcji substratów 
w chorobie Gauchera.
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Rynek apteczny w marcu 2017 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 974 mln 

PLN. Jest to o 189 mln PLN (+6,77%) więcej niż w analogicznym okresie ubie-

głego roku. Natomiast w porównaniu do lutego br. wartość sprzedaży zwięk-

szyła się o 226 mln PLN (+8,22%). 

Marzec 2017: 
Rynek apteczny  
w marcu 2017  
ponownie na plusie 

Marzec br. po spadku w poprzednim miesią-
cu ponownie wszedł na ścieżkę wzrostu. Wartość 
sprzedaży rynku aptecznego w marcu 2017 r. była 
o 189 mln PLN wyższa od analogicznego okresu 
2016 roku. Wartość sprzedaży rynku aptecznego od 
początku 2017 r. była ponad 599 mln PLN wyższa 
od analogicznego okresu ub. r. (średniomiesięczny 
wzrost wyniósł blisko 200 mln PLN). Rynek apteczny 
osiągnął w tym okresie wzrost o 7,36%. 

Statystyczna apteka

W marcu 2017 r. wartość sprzedaży dla staty-
stycznej apteki wyniosła 199 tys. PLN. 

Średnia wartość przypadająca na aptekę była 
wyższa o 10,5 tys. PLN (+5,57%) od wartości za ma-
rzec 2016 r. W porównaniu do lutego br. wzrost war-
tości sprzedaży w aptekach był większy. Statystycz-
na apteka sprzedała o 15,0 tys. PLN (+8,15%) więcej 
niż w poprzednim miesiącu. 

 Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptekach w marcu 2017 r. wyniosła 18,04 PLN

Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptece w porównaniu do marca 2016 r. wzro-
sła o 4,76%, a wobec poprzedniego miesiąca była 
wyższa o 1,57%. Największy wzrost procentowy cen 
względem poprzedniego roku miał miejsce w seg-
mencie sprzedaży odręcznej (+5,88%). Nieznacznie 
mniejszy wzrost zanotował segment leków peł-
nopłatnych wydawanych na receptę, który wzrósł 
o 5,85%. 

Marża apteczna w marcu wyniosła 25,12% 
i była o 0,55 pp niższa od marży z analogicznego 
okresu ubiegłego roku. Również względem lutego 
br. marża się zmniejszyła, w tym przypadku o 0,51 
pp.

W marcu 2017 r. statystyczną aptekę odwie-
dziło średnio 3 950 pacjentów. To o 1,28% więcej 
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła 
o 7,05%. 

Pacjent

Statystyczna apeka
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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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dr Jarosław Frąckowiak
 Wiceprezes PEX PharmaSequence

(dawniej PharmaExpert i Sequence)

Średnia wartość sprzedaży przypadająca na 
pacjenta wyniosła w marcu 50,38 PLN i była o 4,23% 
wyższa niż w marcu 2016 roku (48,33 PLN). Nato-
miast względem lutego br.  (49,86 PLN) wartość ta 
zwiększyła się o 1,03%. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w marcu br. wyniósł 28,99%. Wskaź-
nik ten był niższy o 0,29 pp niż w lutym br. Udział 
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był 
o 1,12 pp mniejszy niż w analogicznym miesiącu 
2016 roku. W marcu pacjenci wydali na leki refun-
dowane ponad 307 mln PLN, tj. o 81,2 mln PLN wię-
cej niż miesiąc wcześniej oraz o 54,8 mln PLN więcej 
niż w lutym 2016 r. 

W marcu pacjenci zapłacili 74,67% z 2 974 
mln PLN, stanowiących całkowitą wartość sprzedaży 
w aptekach (pozostałą część stanowi refundacja ze 
strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca 
udział ten zmniejszył się o 0,87 pp, ale wartościowo 
wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o 144,8 mln PLN. W marcu pacjenci 
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupio-
ne w aptekach ponad 2 220 mln PLN. To o 133,7 
mln PLN więcej niż w analogicznym okresie 2016 
r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 0,25 pp 
niższy od udziału z marca 2016 r. ■

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie 
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
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A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A16/A16A – Pozostałe produkty działające na 
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX - 
Różne środki działające na przewód pokarmo-
wy i metabolizm

Miglustat: Yargesa (JensonR+) to. 2. zarejestrowa-
na marka miglustatu. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Zavesca (Actelion Registration).
Yargesa jest wskazany do stosowania doustnego 
w leczeniu łagodnej i umiarkowanej choroby Gau-
chera typu I u pacjentów dorosłych. Może być sto-
sowany wyłącznie w leczeniu pacjentów, u których 
nie może być prowadzona enzymatyczna terapia 
zastępcza.
Choroba Gauchera jest wrodzonym zaburzeniem 
metabolicznym, spowodowanym przez niemożność 
rozkładu glukozyloceramidu, co powoduje jego od-
kładanie się w lizosomach i wielonarządowe zmia-
ny chorobowe. Miglustat jest inhibitorem syntazy 
glukozyloceramidu, enzymu odpowiedzialnego za 
pierwszy etap syntezy większości glikolipidów. In vi-
tro syntaza glukozyloceramidu jest hamowana przez 
miglustat z IC50 wynoszącym 20-37 µM. Dodatkowo 
zostało wykazane eksperymentalnie in vitro działa-
nie hamujące nielizosomalną glikozyloceramidazę. 
Działanie hamujące syntazę glukozyloceramidu jest 
podstawą terapii polegającej na redukcji substratów 
w chorobie Gauchera.

G – Układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urolo-
giczne; G04BE – Preparaty stosowane w za-
burzeniach erekcji

Tadalafil: Tadalafil Lilly (Eli Lilly) w 4 dawkach to 
11. zarejestrowana marka tadalafilu, w tym 9. marka 

ze wskazaniem w leczeniu zaburzeń erekcji u doro-
słych mężczyzn dla dawek 2,5 mg, 10 mg i 20 mg 
oraz z podwójnym wskazaniem dla dawki 5 mg: le-
czenie zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn oraz 
leczenie objawów łagodnego rozrostu gruczołu kro-
kowego u dorosłych mężczyzn. Aby tadalafil działał 
skutecznie w zaburzeniach erekcji, konieczna jest 
stymulacja seksualna.
Do sprzedaży od lipca 2014 wprowadzono Cialis 
(Eli Lilly). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Exerdya 
(PharmaSwiss), Tadalafil Accord (Accord Healthca-
re), Tadalafil Mylan, Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), 
Tadalafil Teva, Vixantus (Actavis) oraz zarejestrowa-
ny w Polsce także w styczniu 2017 Tadalafil Apotex.
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami 
wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płuc-
nego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek prepa-
rat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa prepara-
tu: Tadalafil Lilly), natomiast nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Tadalafil Generics (Mylan).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną 
klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów Ad-
circa i Tadalafil Generics pasują do klasy C01EB 
– Inne leki nasercowe. Niektóre preparaty tadala-
filu w dawce 20 mg (Tadalafil Accord) mają jednak 
zarejestrowane podwójne wskazania: zarówno do 
stosowania w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu 
tętniczego nadciśnienia płucnego.

J – Leki przeciwzakaźne działające 
ogóLnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01X/J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne;

Daptomycin: Daptomycin Hospira to 2. zarejestro-
wana marka daptomycyny. Na rynek wprowadzono 
lek oryginalny Cubicin (Merck Sharp & Dohme).

NOWE REJESTRACJE – UE – MARZEC 2017

W marcu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 9 decyzji 
o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stoso-
wania u ludzi. Dotyczą one 1 nowej substancji czynnej (tofacytynib) oraz 7 substancji 
czynnych już stosowanych w lecznictwie, w tym 1 substancji czynnej zarejestrowanej 
w nowym wskazaniu jako lek sierocy (chlormetyna). 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.em.europa.eu).
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►

Daptomycin Hospira jest wskazany w leczeniu na-
stępujących zakażeń: u dorosłych oraz dzieci i mło-
dzieży (w wieku od 1 roku do 17 lat) z zakażenia-
mi skóry i tkanek miękkich (ang. complicated skin 
and soft-tissue infections - cSSTI) z powikłaniami; 
u dorosłych pacjentów z prawostronnym infekcyj-
nym zapaleniem wsierdzia (ang. right sided infective 
endocarditis – RIE) wywołanym przez Staphylococ-
cus ureus - zaleca się, aby decyzję dotyczącą sto-
sowania daptomycyny podejmować uwzględniając 
wrażliwość bakterii na antybiotyki i na podstawie 
opinii eksperta; u dorosłych pacjentów z bakteriemią 
wywołaną przez Staphylococcus aureus (ang. Stap-
hylococcus aureus bacteraemia - SAB), związanej 
z prawostronnym infekcyjnym zapaleniem wsier-
dzia (RIE) lub zakażeniem skóry i tkanek miękkich 
(cSSTI). Daptomycyna działa jedynie na bakterie 
Gram-dodatnie. W zakażeniach mieszanych, gdy 
podejrzewa się zakażenie bakteriami Gram-ujemny-
mi i (lub) pewnymi rodzajami bakterii beztlenowych, 
daptomycyna powinna być podawana w skojarzeniu 
z odpowiednimi środkami przeciwbakteryjnymi.
Daptomycyna jest naturalnym pierścieniowym lipo-
peptydem, działającym wyłącznie na bakterie Gram-
-dodatnie, poprzez wiązanie się (w obecności jonów 
wapnia) z błonami bakteryjnymi zarówno w fazie 
wzrostu komórek, jak i stacjonarnej, co wywołuje 
depolaryzację i prowadzi do zahamowania syntezy 
białek, DNA i RNA. Prowadzi to do śmierci komórki 
bakteryjnej z nieznacznym udziałem cytolizy.

l – Leki przeciwnowotworowe 
i wpływające na Układ 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01A – 
Środki alkilujące; L01AA – Analogi iperytu 
azotowego

Chlormethine: Ledaga (Actelion Registration) 
w postaci żelu to nowa postać dla tej substancji 
czynnej. Skreślono już z Rejestru Nitrogranulogen 
w iniekcjach (Teva Kraków). Produkt leczniczy Le-
daga jest wskazany do miejscowego leczenia ziar-
niniaka grzybiastego, będącego postacią chłoniaka 
skóry z limfocytów T (ang. mycosis fungoides-type 
cutaneous T-cell lymphoma; MF-type CTCL), u pa-
cjentów dorosłych. Chlormetyna jest dwufunkcyjnym 
związkiem alkilującym hamującym szybką prolifera-

cję komórek.
Decyzją Komisji Europejskiej z 22 maja 2012 chlor-
metyna została oznaczona jako sierocy produkt 
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 7 
marca 2017 ma zagwarantowaną 10-letnią wyłącz-
ność rynkową.

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornoś-
ciowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ od-
pornościowy

Tofacitinib: Xeljanz (Pfizer) w skojarzeniu z metotr-
eksatem jest wskazany w leczeniu aktywnego reu-
matoidalnego zapalenia stawów (RZS) o nasileniu 
od umiarkowanego do ciężkiego u dorosłych pa-
cjentów z niewystarczającą odpowiedzią lub z nie-
tolerancją na jeden lub więcej leków przeciwreu-
matycznych modyfikujących przebieg choroby. Lek 
może być stosowany w monoterapii w przypadku 
nietolerancji metotreksatu lub jeśli leczenie metotr-
eksatem jest nieodpowiednie.
Tofacytynib jest silnym selektywnym inhibitorem ki-
naz z rodziny JAK. Kinazy janusowe (JAK; od ang. 
Janus kinases; pierwotnie od ang. Just another kina-
se) to enzymy, które przekazują sygnały wewnątrz 
komórki z błonowych receptorów dla wielu cytokin 
i czynników wzrostu biorących udział w hematopoe-
zie, powstawaniu stanu zapalnego i w funkcjonowa-
niu odpowiedzi immunologicznej. W wewnątrzko-
mórkowym szlaku sygnałowym kinazy JAK fosfory-
lują i aktywują przekaźniki sygnału i aktywatory tran-
skrypcji (białka STAT; ang. signals tranducers and 
activator of transcription), które aktywują ekspresję 
genów w komórce. W testach enzymatycznych 
tofacytynib hamuje aktywność kinaz JAK1, JAK2, 
JAK3 i w mniejszym stopniu TyK2. Wykazuje jednak 
wysoki stopień selektywności wobec innych kinaz 
w genomie ludzkim. W komórkach ludzkich prefe-
rencyjnie hamuje sygnalizację heterodimerycznych 
receptorów cytokin, z którymi łączą się kinazy JAK3 
i (lub) JAK1, charakteryzujące się selektywnością 
funkcjonalną większą od receptorów cytokin, które 
przesyłają sygnały poprzez pary kinaz JAK2. Hamo-
wanie kinaz JAK1 i JAK3 przez tofacytynib osłabia 
sygnalizację interleukinową (IL-2, IL-4, IL- 6, IL-7, 
IL-9, IL-15, IL-21) oraz interferonową typu I i typu II, 
co skutkuje modulacją odpowiedzi immunologicznej 
i zapalnej.
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L04AB – Inhibitory czynnika martwicy nowo-
tworów alfa (TNF-α)

Adalimumab: Solymbic i Amgevita (oba: Amgen) to 
leki biopodobne, odpowiednio 2. i 3. zarejestrowana 
marka adalimumabu. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Humira (AbbVie).
Leki są wskazane w leczeniu następujących cho-
rób: reumatoidalne zapalenie stawów, młodzieńcze 
idiopatyczne zapalenie stawów (wielostawowe mło-
dzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, zapalenie 
stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów 
ścięgnistych), osiowa spondyloartropatia (zesztyw-
niające zapalenie stawów kręgosłupa [ZZSK], osio-
wa spondyloartropatia bez zmian radiograficznych 
charakterystycznych dla ZZSK), łuszczycowe za-
palenie stawów, łuszczyca, łuszczyca zwyczajna 
(plackowata) u dzieci i młodzieży, ropne zapalenie 
apokrynowych gruczołów potowych (Hidradenitis 
Suppurativa, HS), choroba Leśniowskiego-Crohna 
(w tym u dzieci i młodzieży), wrzodziejące zapalenie 
jelita grubego, zapalenie błony naczyniowej oka.
Adalimumab jest rekombinowanym ludzkim przeciw-
ciałem monoklonalnym uzyskiwanym przez ekspre-
sję w komórkach jajnika chomika chińskiego. Prze-
ciwciało wiąże się swoiście z czynnikiem martwicy 
nowotworów (TNF) i neutralizuje biologiczną czyn-
ność TNF blokując jego interakcję z receptorami 
p55 i p75 na powierzchni komórki. Moduluje również 
odpowiedzi biologiczne indukowane lub regulowane 
przez TNF, w tym zmiany w poziomach cząsteczek 
adhezji międzykomórkowej odpowiadających za 
migrację leukocytów (ELAM-1, VCAM-1 i ICAM-1).
Po leczeniu adalimumabem u pacjentów z reu-
matoidalnym zapaleniem stawów zaobserwowano 
szybkie obniżenie się poziomu wskaźników fazy 
ostrej zapalenia [białko C-reaktywne (CRP) i odczyn 
opadania krwinek (OB)] oraz stężenia cytokin (IL-
6) w surowicy w porównaniu z wartościami przed 
rozpoczęciem leczenia. Po podaniu adalimumabu 
zmniejszeniu uległy również stężenia metaloprote-
inaz macierzy (MMP-1 i MMP-3), które powodują 
przebudowę tkanek odpowiedzialną za zniszczenie 
chrząstki. U pacjentów leczonych adalimumabem 
zwykle obserwowano poprawę hematologicznych 
wskaźników przewlekłego zapalenia. Po leczeniu 
adalimumabem obserwowano także szybkie obniże-
nie się poziomu CRP u pacjentów z wielostawowym 

młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów, 
chorobą Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego i ropnym zapaleniem 
apokrynowych gruczołów potowych. U pacjentów 
z chorobą Leśniowskiego-Crohna w jelicie grubym 
stwierdzono zmniejszenie liczby komórek powodu-
jących ekspresję wskaźników zapalenia w jelicie 
grubym, w tym znaczące zmniejszenie ekspresji 
TNF-α. Badania endoskopowe błony śluzowej jelit 
wykazały gojenie się śluzówki u pacjentów leczo-
nych adalimumabem.

L04AX – Inne leki hamujące układ odpornoś-
ciowy

Methotrexate: Jylamvo (Therakind) w nowej dla tej 
substancji czynnej postaci roztworu doustnego to 
aktualnie 10. zarejestrowana w tej klasie marka me-
totreksatu, w tym 5. marka doustna. Do sprzedaży 
wprowadzono 3 marki doustne: Methotrexat-Ebewe, 
Trexan (Orion) i od października 2014 Metotab (Me-
dac). Nie pojawił się jeszcze na rynku Methotrexate 
Orion.
Ponadto zarejestrowano 5 marek iniekcyjnych. Na 
rynek zostały wprowadzone 3 marki iniekcyjne: od 
lutego 2011 Metex (Medac) w ampułkostrzykaw-
kach, od czerwca 2013 Ebetrexat (Ebewe) w am-
pułkostrzykawkach i od kwietnia 2016 Namaxir (Ac-
tavis) w ampułkostrzykawkach. Nie zostały jeszcze 
wprowadzone: Metex Pen (Medac) we wstrzykiwa-
czach, Methofill (Accord Healthcare) w ampułko-
strzykawkach i Nordimet (Nordic Group) we wstrzy-
kiwaczach.
Produkt Jylamvo jest przeznaczony do stosowania 
z następujących wskazań:
•	 w chorobach reumatologicznych i dermatologicz-

nych: czynne reumatoidalne zapalenie stawów 
u dorosłych pacjentów; postać wielostawowa 
ciężkiego czynnego młodzieńczego idiopatycz-
nego zapalenia stawów (ang. juvenile idiopathic 
arthritis, JIA) u młodzieży i dzieci w wieku co 
najmniej 3 lat w przypadku, gdy odpowiedź na 
niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) była 
niezadowalająca; ciężka, oporna na leczenie, 
prowadząca do inwalidztwa łuszczyca nieod-
powiadająca w wystarczający sposób na inne 
rodzaje terapii, takie jak fototerapia, leczenie 
psoralenem w skojarzeniu z napromienianiem 
światłem ultrafioletowym z zakresu UVA (PUVA) 
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i retinoidami, oraz ciężkie łuszczycowe zapalenie 
stawów u dorosłych pacjentów;

•	 w onkologii: leczenie podtrzymujące ostrej bia-
łaczki limfoblastycznej (ang. acute lymphoblastic 
leukemia, ALL) u dorosłych, młodzieży i dzieci 
w wieku co najmniej 3 lat.

Metotreksat jest antagonistą kwasu foliowego, który 
jako antymetabolit należy do klasy terapeutycznej 
substancji czynnych cytotoksycznych. Jego działanie 
polega na kompetycyjnym zahamowaniu aktywności 
enzymu reduktazy dihydrofolianowej i hamowaniu 
w ten sposób syntezy DNA. Dotychczas nie można 
było wyjaśnić, czy skuteczność metotreksatu w le-
czeniu łuszczycy, łuszczycowego zapalenia stawów 
i przewlekłego zapalenia wielostawowego wynika 
z jego działania -przeciwzapalnego czy immunosu-
presyjnego, ani w jakim stopniu do tego działania 
przyczynia się zwiększenie przez metotreksat po-
zakomórkowego stężenia adenozyny w miejscu od-
czynu zapalnego. Tkanki cechujące się dużą zdol-
nością proliferacji, takie jak komórki nowotworowe, 
szpik kostny, komórki płodu, nabłonek skóry i błona 
śluzowa, są na ogół bardziej wrażliwe na to dzia-
łanie metotreksatu. Zazwyczaj procesy proliferacji 
zachodzą intensywniej w nowotworach złośliwych 
niż w prawidłowych tkankach i dlatego metotreksat 
długotrwale wpływa na rozrost nowotworowy, nie 
powodując nieodwracalnego uszkodzenia prawid-
łowych tkanek. W łuszczycy proliferacja komórek 
nabłonka jest znacznie zwiększona w porównaniu 
z prawidłową skórą. Ta różnica tempa proliferacji 
komórek stanowi punkt wyjścia dla zastosowania 
metotreksatu w szczególnie ciężkiej, uogólnionej, 
opornej na leczenie łuszczycy i łuszczycowym za-
paleniu stawów.

r – Układ oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03B – Inne leki 
stosowane w obturacyjnych chorobach dróg 
oddechowych, preparaty wziewne; R03BB – 
Leki antycholinergiczne

Umeclidinium bromide: Rolufta (GlaxoSmithKline) 
to 2. zarejestrowana marka bromku umeklidyniowe-
go. Do sprzedaży od czerwca 2016 wprowadzono 
Incruse (Glaxo Group). Leki są wskazane do pod-
trzymującego leczenia rozszerzającego oskrzela 
w celu łagodzenia objawów u dorosłych pacjentów 
z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP).
Bromek umeklidyniowy jest długo działającym an-
tagonistą receptora muskarynowego (określanym 
również jako lek przeciwcholinergiczny). Jest po-
chodną chinuklidyny, o właściwościach antagonisty 
receptora muskarynowego, wykazującą aktywność 
wobec różnych podtypów cholinergicznego recep-
tora muskarynowego. Mechanizm rozszerzającego 
oskrzela działania bromku umeklidyniowego polega 
na kompetycyjnym hamowaniu wiązania acetylo-
choliny do receptorów muskarynowych w mięśniach 
gładkich dróg oddechowych. Umeklidynium wykazu-
je in vitro powolną odwracalność wobec podtypu M3 
ludzkiego receptora muskarynowego i długi okres 
działania w warunkach in vivo, gdy podawany był 
bezpośrednio do płuc w modelach przedklinicznych.

2017-04-06

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania 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 Leczni-
czych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU – MARZEC 2017

W marcu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 14 nowych 
marek produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji

A07AX Nifuroxazide nifuroksazyd 
polfarmex

Polfarmex PL 09.2016

A11DB Thiamine + pyridoxine + 
cyanocobalamin

Bexon Vital Pharma PL 12.2016

D04AA Dimetindene Foxill Polpharma PL 10.2016

D08AJ57 Octenidine + 
phenoxyethanol

Linoseptic Dr. Wolff PL 08.2015

G03AA16 Dienogest + 
ethinylestradiol

astha Axxon PL 11.2015

G04BE Sildenafil mensil Hasco-Lek PL 08.2012 Sildenafil 
Hasco*, zm. 01.2017 
Mensil

J05AB Valganciclovir Valhit Accord 
Healthcare

PL 07.2016

L01XE Cobimetinib cotellic Roche UE 11.2015

L01XE Palbociclib ibrance Pfizer UE 11.2016

L04AC Ixekizumab taltz Eli Lilly UE 04.2016

N01AB Sevoflurane Sojourn Piramal 
Healthcare

PL 12.2011

N05AL Amisulpride amsulgen Generics PL 02.2015

R02AA20 Amyl-m-cresol + 
dichlorobenzyl alcohol

Septofar mięta
Septofar miód i 
cytryna

Dr. Max PL 10.2016

V01AA Dermatophagoides 
extractum

acarizax Alk-Abello PL 01.2016

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

Ponadto w marcu 2017 r. wprowadzono do sprze-
daży 4 nowe wersje marek już obecnych na rynku:
•	 C09CA, valsartan: nortivan neo (Gedeon Richter), 

PL 03.2013 Valsartan-Richter, zm. 05.2016 Nortivan 
Neo;

•	 J05AB, aciclovir: hascovir control (Hasco-Lek), PL 
02.2016 Aciclovir Hasco, zm. 03.2017 Hascovir Con-
trol;

•	 R05CB, ambroxol, ambroksol hasco max (Hasco-
Lek), PL 07.2016;

•	 R06AX, desloratadine, delortan allergy (Polfa 
Warszawa), PL 09.2015.

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A07 – Leki przeciwbiegunkowe o działaniu przeciwza-

palnym/przeciwzakaźnym stosowane w choro-
bach jelit; A07A - Leki przeciwzakaźne stosowane 
w chorobach jelit; A07AX – Inne leki przeciwza-
kaźne stosowane w chorobach jelit

A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez dodatku in-
nych substancji oraz jej połączenia z witaminami 
B6 i B12; A11DB – Witamina B1 w połączeniu z 
witaminą B6 i/lub witaminą B12

c – Układ Sercowo-naczyniowy
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; 

C09C/C09CA – Antagoniści angiotensyny II, leki 
proste

d – Leki StoSowane w dermAtoloGii
D04/D04A – Leki przeciwświądowe, w tym przeciwhista-

minowe, znieczulające itp.; D04AA – Preparaty 
przeciwhistaminowe stosowane miejscowo

D08/D08A – Środki antyseptyczne i odkażające; D08AJ 
– Czwartorzędowe związki amoniowe; D08AJ57 – 
Oktenidyna w połączeniach

G – Układ moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na czyn-
ność układu płciowego; G03A - Hormonalne środ-
ki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA 
– Progestogeny i estrogeny, preparaty jednofazo-
we; G03AA16 – Dienogest i etinylestradiol

G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BE 
– Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji

J – Leki przeciwzakaźne dziAłające 
ogóLnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – 
Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; 
J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłączeniem 
inhibitorów odwrotnej transkryptazy

l – leki Przeciwnowotworowe i 
wpływające na Układ odpornościowy

L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki prze-
ciwnowotworowe; L01XE – Inhibitory kinazy biał-
kowej

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; L04AC 
– Inhibitory interleukiny

n – Układ nerwowy
N01 – Środki znieczulające; N01A – Środki do znieczu-

lenia ogólnego; N01AB – Węglowodory chlorow-
cowane

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

r – UkłAd oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach gardła; 

R02AA – Antyseptyki; R02AA20 – Różne
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; 

R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem prepara-
tów złożonych zawierających środki przeciwkasz-
lowe; R05CB – Leki mukolityczne

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogól-
nie; R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie

V – PrePArAty różne
V01/V01A – Alergeny; V01AA – Wyciągi alergenów

2017-04-24
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 szczepio-
nek: „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.



Sport to zdrowie

52 Aptekarz Polski, 128(106e) kwiecień 2017

International Karate Friendship  
& 6th World Weight Category 

Karate Championships
W dniach 15-16 kwietnia 2017 roku w Tokio 

z  udziałem  ponad  1600  zawodników  odbył  się  tur-

niej  International  Karate  Friendship  &  6th  World 

Weight  Category  Karate  Championships.  Michał 
Marcinkowski, mgr farmacji (członek GOIA) zajął  
3 miejsce w kategorii 70 kg 35-39 lat. Gratulujemy!
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