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Felieton Redakcji

11 listopada. Wielkie i radosne święto
Publikacja bieżącego numeru Aptekarza Polskiego zbiega się w czasie z datami związanymi z doniosłymi i bardzo ważnymi wydarzeniami.
Pierwszym wydarzeniem jest zbliżająca się
rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.
W 1918 roku po 123 latach niewoli Polska wyzwoliła się spod zaborów stając się niepodległym i suwerennym państwem. Dla upamiętnienia rocznicy
odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu
państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność
i niepodległość dzień 11 listopada jest uroczystym
Narodowym Świętem Niepodległości.
11 listopada 2017 roku będziemy obchodzić
dziewięćdziesiątą dziewiątą rocznicę odzyskania niepodległości. Przygotujmy się na ten dzień. Stańmy
godnie do tych obchodów. Udekorujmy barwami narodowymi nasze otoczenie. Polska w biało czerwonych
barwach wygląda pięknie. Jeżeli będziemy mogli, to
przyłączmy się do obchodów święta organizowanych
w miejscu zamieszkania lub pobytu.
Do obchodów Święta Niepodległości nawiązuje artykuł dr n. farm. Macieja Bileka zatytułowany
„Wielkie i dla wszystkich radosne święto”. Autor
opisuje obchody Święta Niepodległości w środowisku
farmaceutów i aptekarzy w czasach II Rzeczypospolitej podkreślając, że „atmosfera, w której ten wyjątkowy dzień spędzano kilkadziesiąt lat temu była pełna
czystej radości, optymizmu, entuzjazmu i satysfakcji
z dotychczasowego dorobku codziennej żmudnej pracy. Była również pełna planów na przyszłość i zapału
do dalszych wysiłków.”
•
18 listopada, to druga z ważnych dat, której
poświęcamy uwagę w bieżącym numerze. Tego dnia
Europa obchodzi Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach ustanowiony przez Komisję Europejską.
Redakcja Aptekarza Polskiego współpracuje z Narodowym Programem Ochrony Antybiotyków w celu
przedstawienia problemu dotyczącego groźnego
zjawiska w obszarze zdrowia publicznego, jakim jest
narastająca i szybko rozprzestrzeniająca się oporność
na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących
4

najważniejsze i najpowszechniejsze zakażenia u człowieka. Problemowi temu poświęcony jest artykuł dr
hab. n. med. Aliny Olender „Nadużywanie antybiotyków – przyczyny i skutki”.
–„Obserwowana w ostatnich latach tendencja
zmniejszania się skuteczności leków przeciwbakteryjnych ze względu na rozprzestrzenianie się szczepów
wieloopornych staje się wyzwaniem dla medycyny na
całym świecie i dotyczy prawie wszystkich dyscyplin
i specjalizacji medycznych: lekarzy, mikrobiologów,
farmaceutów. To też stwarza pilną konieczność ścisłej kontroli przepisywania i stosowania antybiotyków
poprzez szeroką edukację i nadzór nad ich stosowaniem”– apeluje autorka.
•
Spis treści bieżącego numeru jest imponujący.
Proponujemy zróżnicowaną i bardzo ciekawą tematykę zamieszczonych w bieżącym numerze artykułów
problemowych napisanych przez znakomitych autorów. Witamy na naszych łamach dr n. farm. Leszka Borkowskiego, który dołączył do grona autorów
Aptekarza Polskiego powierzając nam do publikacji
artykuł „Biologiczne leki biopodobne są dostępne
w obrocie aptecznym”. Polecamy.
•
27 października minister zdrowia powołał roboczy zespół do spraw pilotażowego wdrożenia opieki
farmaceutycznej. W treści stosownego zarządzenia
czytamy, że „zespół jest obowiązany opracować model pilotażowego wdrożenia opieki farmaceutycznej
w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia”, co oznacza, że z końcem kwietnia
przyszłego roku lub niedługo później pilotaż może być
wdrożony. À propos, w Aptekarzu Polskim prowadzimy dział OPIEKA FARMACEUTYCZNA, gdzie publikujemy artykuły poświęcone temu zagadnieniu. ■
Zapraszamy farmaceutów do skorzystania z kapitału wiedzy udostępnionej w Aptekarzu
Polskim. Redakcja.
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Stałe postaci leku
z preparatami gotowymi

– globulki
W praktyce aptecznej farmaceuta często spotyka się z koniecznością użycia do wykonania leku recepturowego gotowych preparatów przemysłowych. Wynika to z braku dostępności danej substancji
leczniczej pro receptura lub z konkretnej ordynacji lekarza. W takim
przypadku należy zapoznać się z dostępnymi aktualnie preparatami
gotowymi oraz dokładnie przeanalizować ich skład.

G

lobulki to postać leku recepturowego,
w składzie której lekarz może przepisać preparat gotowy. Jednym z częściej przepisywanych preparatów gotowych jest produkt zawierający
w składzie amoksycylinę (np. pod nazwą Augmentin), która jest antybiotykiem beta-laktamowym
o szerokim spektrum działania bakteriobójczego
oraz kwas klawulanowy, który ma za zadanie hamować aktywność enzymów bakteryjnych (beta-laktamaz) powodujących rozkład amoksycyliny.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Augmentin dostępny jest w tabletkach w dawkach: 375mg, 625mg, 1000mg.
Skład poszczególnych dawek:
Augmentin 375 = Amoxicillinum 250mg +
+Acidum clavulanicum 125mg
Augmentin 625 = Amoxicillinum 500mg +
+Acidum clavulanicum 125mg
Augmentin 1000 = Amoxicillinum 875mg +
+Acidum clavulanicum 125mg

►
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Należy zwrócić uwagę, że w poszczególnych
dawkach wzrasta ilość antybiotyku, zaś ilość kwasu
klawulanowego pozostaje niezmienna.
Przeanalizujmy przykłady:

Manuał aptekarski
Ponadto do wykonania recepty z przykładu konieczne jest przeliczenie ilości nystatyny, po
sprawdzeniu na etykiecie opakowania jej zawartości w 1 mg. W analizowanym przez nas przykładzie
przyjmujemy wartość 6357IU/mg:
6357j.m.

Przykład I.
Rp.
Augmentin		 0,375
Nystatyni		
100 000 j.m.
Metronidazol		
0,5
Lactosi			0,3
Cacao olei		
q.s.
M.f. glob. vag. D.t.d. No 12
D.S. 1 globulka na noc
Do wykonania należy użyć 12 tabletek preparatu 375mg. W przypadku tego leku gotowego nie
należy używać mniejszej ilości tabletek o wyższej
dawce. Przyjrzyjmy się następującym obliczeniom jeśli dysponujemy tabletkami w dawce 1000mg, to
12 tabletek x 375mg = 4500mg, a zatem należałoby
użyć 4,5 tabletki produktu o mocy 1000mg. Jednak
skład 12 tabletek Augmentin 375mg nie jest równoważny ze składem 4,5 tabletki Augmentin 1000mg.
W jednej globulce według recepty ma być 250mg
amoksycyliny i 125mg kwasu klawulanowego. Jeżeli użyjemy tabletek 1000mg, to w jednej globulce
będzie 328mg amoksycyliny i 47mg kwasu klawulanowego. Prześledźmy poniższe obliczenia:
Augmentin 1000 = Amoxicillinum 875mg +
+ Acidum clavulanicum 125mg
Amoxicillinum 875mg ∙ 4,5 tabletki = 3937,5mg
3937,5mg : 12 globulek =
= 328,125mg amoksycyliny w globulce
Acidum clavulanicum 125mg ∙ 4,5 tabletki = 562,5mg
562,5mg : 12 globulek =
= 46,875mg kwasu klawulanowego w globulce
Reasumując, jeśli użyjemy mniejszej ilości tabletek o wyższej dawce, to w globulce znajdzie się
inna ilość antybiotyku niż zalecona przez lekarza.
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–

1mg

12 x 100 000j.m. – x mg
x = 188,768mg = 0,189g trituracji nystatyny
Należy uwzględnić masę tabletki preparatu
gotowego w dawce 375mg. Masę tabletki preparatu
przemysłowego możemy znaleźć w podręcznikach
do receptury lub ustalić doświadczalnie - w analizowanym przypadku było to dla 1 tabletki = 0,64
grama, a dla 12 tabletek - 7,68 grama.
Następnie należy obliczyć ilość masła kakaowego potrzebną do wykonania globulek, korzystając ze współczynników wyparcia dla substancji leczniczych. Dla przypomnienia: współczynnik wyparcia
f jest to ilość podłoża (oleju kakaowego) w gramach
jaką zajmuje 1 g danej substancji. Współczynnik
wyparcia jest ustalany doświadczalnie, a wartości
możemy znaleźć w literaturze. Jeśli substancja nie
posiada ustalonego współczynnika wyparcia, do
obliczeń przyjmujemy wartość 0,7.

do tuby Unguatora® odważyć 24,0g oleju
kakaowego;
• dodać substancje stałe (zdjęcie 1);
• zmieszać w Unguatorze® - 6 minut, poziom
7 (stopniowo zwiększając obroty) (zdjęcie 2);
• homogenną masę rozdozować do jednorazowych form 3,0g wlewając stopniowo,
aby uzyskać 12 równych globulek - należy
przenieść dokładnie całą masę z tuby (zdjęcie 3, 4);
• pozostawić do zestalenia (zdjęcie 5);
• odpowiednio opakować i opisać.
•

Globulki z antybiotykami należy wykonać
w warunkach aseptycznych.
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Zachowując przepisany skład Augmentin
1000mg (875mg amoksycyliny i 125mg kwasu klawulanowego), do wykonania globulek należy użyć
12 tabletek preparatu gotowego o mocy 1000mg.
Należy uwzględnić masę tabletki - w recepcie
z przykładu 1 tabletka waży 1,48 grama, zaś 12
tabletek = 17,76 grama.

M = (3,0g ∙ 12) – (0,7 ∙17,76g)
M = 36,0g – 12,432g
M = 23,568g = 23,6g oleju kakaowego

1

2

Globulki należy wykonać, tak jak w recepcie
z przykładu pierwszego, zachowując warunki aseptyczne.

Przykład III.
Rp.
Amoxicillini		
0,25
Lactosi			0,2
Cacao olei		
q.s.
M.f. glob.vag. D.t.d. No 12
D.S. 1 globulka na noc

3
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M = (3,0g ∙ 12) – [(0,7 ∙7,68g) + (0,77 ∙ 0,189g) +
+ (0,67 ∙ 6g) + (0,7∙3,6)]
M = 36,0g – 12,062g
M = 23,938g = 24,0g oleju kakaowego
Wykonanie za pomocą aparatu Unguator®:
• 12 tabletek preparatu gotowego w dawce
375mg sproszkować w moździerzu i przesiać
przez sito;
• kolejno odważyć 0,189g trituracji nystatyny,
6,0g metronidazolu i 3,6g laktozy;
• substancje stałe dokładnie wymieszać;

Rp.
Augmentin		
1,0
Cacao olei		
q.s.
M.f. glob.vag. D.t.d. No 12
D.S. 1 globulka na noc

Należy obliczyć ilość masła kakaowego potrzebną do wykonania globulek, korzystając ze
współczynnika wyparcia 0,7.

M = F − ( f1 ∙ s1 + f2 ∙ s2 + f3 ∙ s3 + ...)
M – ilość oleju kakaowego [g] potrzebna do sporządzenia przepisanej liczby globulek;
F – ilość oleju kakaowego [g] potrzebna do wypełnienia
formy z uwzględnieniem liczby globulek (np. 3,0g x
12 globulek);
f – współczynnik wyparcia poszczególnych substancji;
s – ilość poszczególnych przepisanych substancji leczniczych [g] na wszystkie globulki.

Przykład II.

5
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Amoksycylina dostępna jest
w tabletkach, w preparatach różnych producentów w dawkach:
125mg, 250mg, 500mg, 750mg,
1000mg. Preparaty te zawierają
amoksycylinę jako jedyną substancja czynną, dlatego w tym
przypadku można użyć mniejszej
ilości tabletek w większej dawce,
np. preparatu Amotaks 1g (Amo►
xicillinum 1000mg). Obliczmy, ile
7
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tabletek produktu gotowego w dawce 1g potrzeba
do wykonania globulek.
12 tabletek x 250mg = 3000mg = 3,0g =
				

=
3 tabletki 1g

masa 1 tabletki Amotaks 1g = 1,382g
masa 3 tabletek Amotaks 1g = 4,146g
M = (3,0g ∙ 12) – [(0,7 ∙ 4,146g) + (0,7 ∙ 2,4g)]
M = 36,0g – 4,582g
M = 31,418g = 31,42g oleju kakaowego
Globulki należy wykonać według wytycznych
z przykładu pierwszego, w warunkach aseptycznych.

Przykład IV.
Rp.
Biseptol
Metronidazol
Acidi borici
Cacao olei
M.f. glob.vag.

0,48
0,5
0,06
q.s.
D.t.d. No 12

Biseptol jest to chemioterapeutyk wykazujący
szeroki zakres działania przeciwbakteryjnego. Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności wybranych enzymów bakteryjnych. Substancje
czynne zawarte w preparacie w skojarzeniu mają
silniejsze działanie bakteriobójcze niż każda z nich
osobno. Produkt Biseptol jest preparatem złożonym,
dostępny w tabletkach w dawkach:
Biseptol 120 = sulfametoksazol 100mg +
				+ trimetoprim 20mg
Biseptol 480 = sulfametoksazol 400mg +
				+ trimetoprim 80mg
Biseptol 960= sulfametoksazol 800mg +
				+trimetoprim 160mg
W tym przypadku można użyć mniejszej ilości tabletek w większej dawce, ponieważ ilość obu
substancji czynnych zwiększa się proporcjonalnie.

8

W jednej globulce według recepty ma być
sulfametoksazolu - 400mg i trimetoprimu - 80mg.
Używając sześciu tabletek produktu Biseptol 960
zachowamy zalecaną dawkę i proporcje substancji
czynnych.
Obliczmy, ile tabletek Biseptolu 960 potrzeba
do wykonania globulek:
12 tabletek Biseptolu 480 = 6 tabletek Biseptolu 960
masa 1 tabletki Biseptolu 960 = 1,1g
masa 6 tabletek Biseptolu 960 = 6,6g
M = (3,0g ∙ 12) – [(0,7 ∙6,6g) + (0,67 ∙ 6,0g) +
+ (0,67 ∙ 0,72g)]
M = 36,0g – 9,122g
M = 26,878g = 27,0g oleju kakaowego
Globulki należy wykonać, zgodnie z wskazówkami podanymi w przykładzie pierwszym, z zachowaniem najwyższej czystości mikrobiologicznej ze
względu na użyte substancje przeciwdrobnoustrojowe.
Z powyższych przykładów wynika, że używając w recepturze preparatów gotowych, należy
szczególną uwagę zwrócić na skład preparatów
zawierających więcej niż jedną substancję czynną.
Zły wybór preparatu może skutkować brakiem skuteczności lub niekorzystnym działaniem leku recepturowego na pacjenta. ■
mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda
mgr farm. Agnieszka Chodkowska
Zakład Farmacji Stosowanej,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
e-mail:
agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl
ebanaczkowska@wum.edu.pl
Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska X. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, PTF Warszawa
2014.
2. Jachowicz R. (red.). Receptura apteczna. Podręcznik dla studentów farmacji. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
3. Gajewska M., Sznitowska M. (red.). Podstawy receptury aptecznej. Materiały do ćwiczeń dla studentów farmacji. Fundacja pro
Pharmacia Futura 2017.
4. Jachowicz R. (red.). Farmacja praktyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.
5. Podlewski J. K., Chwalibogowska-Podlewska A. Leki Współczesnej Terapii. Medical Tribune Polska 2010.
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Zagrożenia wynikające ze
zmiany kategorii dostępności
leków wydawanych z przepisu
lekarza na OTC
Coraz więcej leków, niegdyś dostępnych i wydawanych wyłącznie
z przepisu lekarza, obecnie zmienia swoją kategorię dostępności i dostępnych jest w sprzedaży odręcznej. Część z tych decyzji budzi niezadowolenie farmaceutów, świadomych zagrożeń wynikających z nieodpowiedniego stosowania tych leków i skłania do refleksji, dlaczego tak się dzieje. W świetle zmieniającego się prawa, każdy farmaceuta powinien mieć
rzetelną wiedzę na temat danych preparatów, aby mógł merytorycznie
doradzić swojemu pacjentowi wybór odpowiedniego leku i uświadomić
go o istniejących przeciwwskazaniach do jego stosowania.

Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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KETOPROFEN
Dosyć kontrowersyjną zmianą jest najnowsza
zmiana kategorii dostępności preparatu ketoprofenu
w dawce 50mg, która weszła w życie z początkiem
października tego roku. Należy szczególnie zadbać
o to, by pacjenci zostali dokładnie poinformowani
o możliwych zagrożeniach wynikających z nieodpowiedniego stosowania tego leku.
Ketoprofen należy do grupy niesteroidowych
leków przeciwzapalnych (NLPZ), nieselektywnie hamujących aktywność cyklooksygenaz COX-1 i COX-2
oraz hamujących agregację płytek krwi. Stosowany
jako lek przeciwbólowy i przeciwzapalny w bólach
różnego pochodzenia, ze szczególnym uwzględnieniem bóli stawowych, reumatycznych i zwyrodnieniowych. Bez wątpienia jest lekiem skutecznym,
jednak stosunek korzyści z jego stosowania do
możliwości wywołania działań niepożądanych i interakcji powinien być oceniony indywidualnie dla
każdego pacjenta. Do głównych skutków ubocznych
towarzyszących jego stosowaniu należą objawy gastryczne. Poczynając od tych łagodnych, takich jak
bóle brzucha, nudności, wymioty i biegunki, a kończąc na zwiększeniu ryzyka wystąpienia wrzodów
żołądka i dwunastnicy. Działanie wrzodotwórcze
jest bezpośrednio związane z mechanizmem działania tego leku, gdyż hamowanie aktywności cyklooksygenaz wiąże się ze zmniejszeniem syntezy
prostaglandyn, które w warunkach fizjologicznych
działają ochronnie na żołądek, zmniejszając wytwarzanie kwasu solnego i zwiększając wydzielanie
śluzu. Prostaglandyny działają także cytoprotekcyjnie w nerkach, a zmniejszenie ich syntezy przez
leki z grupy NLPZ skutkuje zmniejszeniem diurezy,
retencją wody i sodu, występowaniem obrzęków,
indukcją nadciśnienia i ryzykiem uszkodzenia nerek.
Zmniejszenie agregacji płytek krwi zwiększa skłonność do krwawień i krwotoków. Często występują
także łagodne reakcje nadwrażliwości objawiające
się wysypką, rumieniem, czy nadwrażliwością na
światło, ale opisywane są także ostre zespoły nadwrażliwości, takie jak zespół Stevensa-Johnsona.
Kiedy zatem farmaceuta powinien odradzić
swojemu pacjentowi stosowanie tego leku? Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest choroba
wrzodowa i krwawienia z przewodu pokarmowego, niewydolność serca, wątroby i nerek, zaburzenia
10
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krzepnięcia oraz zaburzenia ze strony układu krwiotwórczego. Lek ten nie powinien być także stosowany w przypadku stwierdzonej nadwrażliwości na
inne leki z tej grupy, a szczególną ostrożność należy
zachować u osób chorych na nadciśnienie i astmę.
Nie bez znaczenia jest także ryzyko wystąpienia interakcji. NLPZ stosowane równocześnie z inhibitorami konwertazy angiotensyny (IKA), antagonistami
receptora dla angiotensyny, lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas oraz β-blokerami, osłabiają
ich działanie hipotensyjne ze względu na powodowanie retencji wody i sodu. W przypadku stosowania ich z lekami przeciwzakrzepowymi i przeciwpłytkowymi istnieje ryzyko nasilenia ich działania
i zwiększenia ryzyka krwawień. NLPZ nie powinno
się także łączyć z glikokortykosteroidami ze względu
na zwiększone ryzyko działania wrzodotwórczego,
z pochodnymi sulfonylomocznika, gdyż nasilają one
ich działanie hipoglikemizujące oraz z antybiotykami
aminoglikozydowymi, ze względu na potencjalizację
działania oto- i nefrotoksycznego.
Jak widać, lista działań niepożądanych, przeciwwskazań i interakcji jest dosyć długa.

W świetle obowiązującej możliwości nabycia preparatu ketoprofenu
bez recepty, w obowiązku farmaceuty
leży przeprowadzenie odpowiedniego wywiadu i upewnienie się, że dany
pacjent może ten lek otrzymać i wie,
jak go stosować oraz że jest świadomy
zagrożeń wynikających z jego stosowania.

samym faktem chęci zakupu takiego preparatu, pacjentowi na odpowiednie informacje na jego temat.
Sildenafil jest wybiórczym inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 (PDE5), występującej w ciałach jamistych
prącia i krążeniu płucnym. Stosowany jest w zaburzeniach wzwodu, ponieważ poprzez nasilenie
działania tlenku azotu w naczyniach ciał jamistych,
wspomaga rozkurcz mięśni gładkich, zwiększając
napływ krwi do prącia. Podobny mechanizm, jednak
występujący w naczyniach płucnych, wykorzystywany jest u chorych w leczeniu nadciśnienia płucnego,
w celu poprawy ich zdolności wysiłkowej. Sildenafil
w sprzedaży odręcznej występuje w formie tabletek
do połykania oraz w formie tabletek do rozgryzania
i żucia. Zainteresowanemu pacjentowi warto wspomnieć, że lek ten powinien być stosowany około
godziny przed planowaną aktywnością seksualną,
ale przyjmowanie podczas posiłku opóźnia początek działania. Przeciwwskazaniem do jego stosowania jest równoczesne przyjmowanie donorów
tlenku azotu lub azotanów w jakiejkolwiek innej
postaci. Lek ten nie powinien być także stosowany u pacjentów z niewydolnością wątroby oraz po
przebytym udarze mózgu i zawale serca, a także
u osób z ciśnieniem tętniczym poniżej 90/50. Należy
zachować ostrożność u chorych z anatomicznymi

deformacjami prącia, z współistniejącymi chorobami predysponującymi do występowania priapizmu
oraz u pacjentów cierpiących na chorobę wrzodową
żołądka czy zaburzenia krzepnięcia krwi. Sildenafil
jest metabolizowany w wątrobie przy udziale enzymów cytochromu p450, w związku z czym istnieje
możliwość wystąpienia interakcji z lekami także metabolizowanymi przez te same izoenzymy.

W obowiązku farmaceuty leży zapytanie pacjenta jakie leki przyjmuje,
gdyż sidenafil nie powinien być stosowany z inhibitorami izoenzymu CYP
3A4 (ketokonazolem, rytonawirem czy
erytromycyną), ze względu na możliwość wzrostu jego stężenia we krwi.
Efekt ten może wystąpić także przy
jednoczesnym stosowaniu sildenafilu
i soku grapefruitowego. Podczas jednoczesnego stosowania sildenafilu
z lekami przeciwzakrzepowymi z grupy antagonistów witaminy K, istnieje
►
możliwość nasilonego krwawienia.

W naszym obowiązku jest zapytać pacjenta,
jakie leki stosuje i na jakie choroby cierpi oraz poinformować, że nawet jeśli obecnie nie widać przeciwwskazań do jego stosowania to bez konsultacji
z lekarzem ketoprofen powinien być stosowany
tylko doraźnie.

SILDENAFIL
Zmiana kategorii dostępności sildenafilu
w dawce 25 mg może nie jest najnowsza, gdyż preparaty OTC (zawierające 2 tabletki w opakowaniu)
dostępne są w aptekach już od ponad roku, jednak
nieświadomość o przeciwskazaniach do ich stosowania sprawia, że to farmaceuta za pierwszym stołem
powinien zwrócić uwagę, często zawstydzonemu
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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►

Do głównych działań niepożądanych sildenafilu należą – paradoksalnie – zaburzenia erekcji, bóle
i zawroty głowy, zaburzenia widzenia (w przypadku ich wystąpienia należy natychmiast zasugerować
przerwanie stosowania i skontaktowanie się z lekarzem), uderzenia gorąca i zaczerwienienie twarzy,
uczucie zatkanego nosa i suchości w ustach, a także
zmęczenie i senność. Do najbardziej niebezpiecznych działań niepożądanych zalicza się reakcje ze
strony układu sercowo-naczyniowego, łącznie z zaburzeniami rytmu serca.
Sildenafil jest lekiem skutecznym i w wielu
przypadkach, pomocnym, jednak nie jest pozbawiony działań niepożądanych i interakcji, o których
należy poinformować pacjenta. Trzeba jednak pamiętać, że rozmowa zza pierwszego stołu może być
dla pacjenta niekomfortowa (zwłaszcza, gdy w aptece obecni są także inni pacjenci), dlatego ważne
jest znalezienie odpowiedniego momentu i miejsca,
na przykład pokoju do prowadzenia opieki farmaceutycznej.

ACYKLOWIR
Od marca bieżącego roku na rynku dostępny jest preparat OTC acyklowiru w dawce 200 mg.
Acyklowir jest lekiem hamującym replikację wirusów
i występującym w różnych postaciach leków, zarówno w formie doustnej, dożylnej, jak i miejscowej
w postaci kremów i maści. Dostępny obecnie bez
recepty preparat doustny, stosowany jest najczęściej
w zakażeniach wirusem opryszczki pospolitej skóry
i błon śluzowych oraz w ospie wietrznej i półpaścu.
Jest on lekiem raczej dobrze tolerowanym i rzadko
powodującym działania niepożądane, do których
zalicza się głównie bóle i zawroty głowy, nudności,
wymioty, bóle brzucha, zmęczenie, gorączkę, świąd,
wysypkę oraz nadwrażliwość na światło. Acyklowir
powinien być stosowany ostrożnie u chorych z niewydolnością nerek i u osób starszych, ze względu
na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.
Warto zaznaczyć, że długotrwałe podawanie lub powtarzane cykle leczenia u pacjentów ze zmniejszoną
odpornością, mogą powodować selekcję szczepów
wirusa o zmniejszonej wrażliwości na lek.
Do głównych informacji, jakie powinien otrzymać pacjent od farmaceuty zza pierwszego stołu
jest odpowiedni schemat stosowania leku, konieczny do uzyskania sukcesu terapeutycznego.
12
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W przypadku zakażenia wirusem
opryszczki pospolitej, acyklowir powinien być podawany w dawce 200 mg
aż 5 razy na dobę (co około 4 godziny
w ciągu dnia, z przerwą nocną), a leczenie powinno trwać od 5 do 10 dni.
U pacjentów ze zmniejszoną odpornością lub z zaburzeniami wchłaniania
z przewodu pokarmowego, konieczne
może być podwojenie dawki. W przypadku opryszczki występującej sporadycznie, cały czas terapią pierwszego
rzutu są preparaty miejscowe.

Leczenie doustne opryszczki włącza się zazwyczaj dopiero przy powtarzających się nawrotach
zakażenia. Skuteczność leczenia jest najwyższa, gdy
jest ono rozpoczęte jak najszybciej, już przy pierwszych objawach, takich jak świąd, lekka opuchlizna
i zaczerwienienie, jednak nie ma przeciwwskazań, by
preparat doustny dołączyć także potem, gdy pojawią się już grudki i łuszczenie skóry. Acyklowir może
być także stosowany w dłuższym leczeniu w celu
zapobiegania nawrotom zakażenia, jednak powinno
być ono prowadzone pod nadzorem lekarza. Terapia
acyklowirem wydaje się być względnie bezpieczna,
należy jednak mieć na uwadze czynniki decydujące
o skuteczności leczenia, by trwało ono jak najkrócej
i stosowane było jak najrzadziej.

INOZYNY PRANOBEKS
Inozyny pranobeks jest to kompleks zawierający inozynę, będący syntetyczną pochodną puryny,
wykazujący działanie immunostymulujące i przeciwwirusowe. Jeszcze do niedawna bez recepty można było nabyć tylko mniejsze dawki tej substancji,
obecnie jednak w sprzedaży odręcznej jest także syrop w dawce 0,5mg/ml i tabletki zawierające 1g tego
kompleksu. Lek ten był niezwykle popularny, lekarze
przepisywali go dorosłym i dzieciom w przypadku
objawów przeziębienia, grypy czy zmniejszenia odporności i nawracających infekcji. We wskazaniach
do jego stosowania znajdują się zakażenia skóry
i błon śluzowych wirusem opryszczki zwykłej, ospy
wietrznej i półpaśca oraz leczenie wspomagające
u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Pacjenci traktują go jednak jako lek na „całe zło”,
niwelujący pierwsze objawy przeziębienia, kiedy
czują, że rozpoczyna się choroba.
W świetle rosnącej popularności preparatów
zawierających inozyny pranobeks, rolą farmaceuty
powinno być przekazanie odpowiedniej informacji
pacjentom, jak i kiedy stosować ten lek, by był on
nie tylko skuteczny, ale i bezpieczny. Ze względu na
istniejące przeciwwskazania, nie wszyscy mogą go
stosować, gdyż podczas jego przyjmowania występuje przejściowy wzrost stężenia kwasu moczowego
we krwi. Oznacza to, że należy zachować ostrożność
u osób cierpiących na dnę moczanową, kamicę moczową i z zaburzeniami czynności nerek. Lek ten
nie powinien być stosowany u osób przyjmujących
leki z grupy inhibitorów oksydazy ksantynowej (np.
allopurinol), leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego (np. diuretyki tiazydowe i pętlowe), a także leki immunosupresyjne, gdyż może wpływać na
efekty ich działania.
Osoby dorosłe z objawami infekcji wirusowej powinny stosować go w dawce 3-4 gramy na
dobę w 3-4 podzielonych dawkach, a czas leczenia
zależny jest od nasilenia objawów i powinien trwać
od 5-14 dni, przy
czym podawanie preparatu
należy kontynuować jeszcze 1-2 dni
po ustąpieniu objawów.
W pr zypadku stosowania
profilaktycznego, u osób ze
zmniejszoną odpornością, lek powinien być
stosowany przez 10 dni w miesiącu
przez okres 3 miesięcy. W codziennej pracy często
możemy się spotkać z pytaniem rodziców, jak stosować ten lek u dzieci. Producent sugeruje, że lek
może być stosowany u dzieci powyżej 1 roku życia
w dawce 50 mg na kilogram masy ciała na dobę
w 3-4 dawkach podzielonych. Nie wszyscy rodzice potrafią sobie jednak poradzić z odpowiednim
przeliczeniem dawki dla swojego dziecka, dlatego
zadaniem farmaceuty jest pomoc w odpowiednim
ustaleniu schematu dawkowania i przekazaniu roAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

dzicom jasnej i zrozumiałej informacji na jego temat. Problemem pacjentów spotykanym na co dzień
w aptece jest także wielkość tabletki.

Wielu pacjentów rezygnuje ze
stosowania tego leku, gdyż nie są
w stanie połknąć tak dużej formy leku.
Warto wtedy poinformować, iż producent sugeruje, że nie ma przeciwskazań do rozkruszenia tabletki i połknięcia kilku mniejszych części, bądź
do rozpuszczenia jej w wodzie.

PYRANTEL
Pyrantel jest środkiem przeciwpasożytnicznym
blokującym przewodnictwo nerwowo-mięśniowe nicieni w świetle przewodu pokarmowego. Występuje
w postaci tabletek i zawiesiny doustnej, przy czym
– co ciekawe – tylko zawiesina, od marca 2017 dostępna jest bez recepty. Pyrantel jest uważany za lek
względnie bezpieczny, a do najczęstszych działań
niepożądanych należą zaburzenia ze strony
układu pokarmowego,
przejściowe
zwiększenie
aktywności aminotransferaz
wątrobowych,
zaburzenia czucia, senność lub
bezsenność. Lek ten
nie powinien być stosowany
w przypadku zaburzeń czynności wątroby, a w przypadku dzieci do 2 roku życia, leczenie powinien
monitorować lekarz. Do objawów owsicy należą
najczęściej problemy ze snem, świąd w okolicach
odbytu, zmniejszenie apetytu, bladość skóry, podkrążone oczy, bóle brzucha i ogólne osłabienie. Prawidłowa farmakoterapia owsicy powinna rozpocząć
się po wykonaniu badania kału, potwierdzającym
przypuszczaną diagnozę. Dostępność zawiesiny
►
pyrantelu w wersji bez recepty, powoduje niestety,
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►

że rodzice decydują się na leczenie podobnych do
owsicy objawów dziecka na własną rękę, bez konsultacji z lekarzem. Zadaniem farmaceuty powinno być
dopytanie rodzica o dokładne symptomy i uświadomienie ich, że często występowanie nieswoistych
objawów może być związane z występowaniem
wielu różnych chorób, niekoniecznie tylko owsicy,
a przeleczenie dziecka lekami przeciwrobaczymi
nie powinno uśpić ich czujności i wizyty u lekarza.
W przypadku jednak, gdy diagnoza jest potwierdzona, warto przypomnieć rodzicom o prawidłowym
sposobie stosowania leku i przestrzeganiu zasad
higieny. W przypadku występowania owsicy w rodzinie, leczeniem powinno zostać objęte nie tylko
dziecko, ale i wszyscy domownicy. Podaje się jednorazową dawkę pyrantelu, która powinna zostać
powtórzona za około 2 tygodnie. Niektórzy lekarze
sugerują także dla pewności powtórzenie trzeciej
dawki. Należy także pouczyć pacjenta o obowiązku
zachowania szczególnych zasad higieny osobistej
i czystości domu.
Mimo, iż leczenie pyrantelem wydaje się być
względnie bezpieczną terapią, zastanawiający pozostaje fakt, dlaczego kategorię OTC otrzymała forma
zawiesiny, stosowana głównie u dzieci, podczas gdy
tabletki nadal pozostają preparatem wydawanym
z polecenia lekarza.

Farmaceuta w obliczu zmiany
kategorii dostępności leku
Wymienione powyżej leki stanowią subiektywny zbiór substancji, które zmieniły swoją kategorię dostępności i których omówienie wydaje się
być najciekawsze z punktu widzenia farmaceuty zza

pierwszego stołu. Nie są to jednak wszystkie leki,
które niegdyś zapisywane były na recepcie lekarskiej, a obecnie dostępne są w sprzedaży odręcznej.
Warto zwrócić także uwagę na dostępne obecnie
bez recepty preparaty zawierające w swoim składzie: loratadynę i desloratadynę w tabletkach oraz
w syropie, lewodropropizynę w syropie, trimebutynę w tabletkach, hydrokortyzon 1% w kremie,
przeciwgrzybicze lakiery do paznokci zawierające
amorolfinę i cyklopiroks, a także krople do oczu
z ketotifenem, które dostępne będą bez recepty
już od stycznia 2018 roku.
W obliczu pojawiających się zmian, dopuszczających coraz więcej leków do sprzedaży odręcznej, przed farmaceutami otwiera się szerokie pole
pracy, mające na celu informowanie pacjentów
i stanie na straży bezpiecznego stosowania danych
preparatów. Praktykę tę obecnie (w większości przypadków) wdrażamy zza pierwszego stołu, ale już
niedługo będziemy mieć możliwość, by móc poświęcić swoim pacjentom więcej czasu w specjalnych pokojach, przystosowanych do prowadzenia
opieki farmaceutycznej. Mając na uwadze fakt, że
znacznie częściej obserwujemy zmianę kategorii
Rp na OTC, nasza rola wydaje się być kluczowa, by
pacjenci wiedzieli jakie preparaty mają stosować,
by były one skuteczne, bezpieczne i nie kolidowały z innymi przyjmowanymi lekami. Odpowiednio
przekazaną wiedzą przyczynimy się zatem bezpośrednio do zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa terapii, a także odegramy rolę w walce z – coraz
częściej obserwowanym – zjawiskiem poligramazji. ■
Olga Wronikowska
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska
Katedra i Zakład Farmakologii z Farmakodynamiką
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Piśmiennictwo dostępne u Autorów

Ogłoszenie

Oferujemy do wynajęcia lokal apteki (108,52 m kw.)
w budynku Praktyki Lekarskiej
KONSYLIUM s.c. (duża przychodnia POZ).
23-400 Biłgoraj, ul. Poprzeczna 3a, woj. lubelskie

Tel. 606 953 845
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Migrena
menstruacyjna
– jak pomóc kobiecie?
Ból głowy jest uznawany przez WHO za jedną z najważniejszych przyczyn niesprawności, dotyczącą 47% światowej populacji.
W Europie odsetek osób z migrenowym bólem głowy wynosi 38%
(100% stanowią wszystkie bóle głowy) [1].

M

igrena jest głównie schorzeniem dotyczącym kobiet. Według Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce w 2014 roku
silne bóle głowy (w tym migrena) były szóstym
najczęściej zgłaszanym problemem zdrowotnym.
Występowały u 13,2% dorosłych kobiet i 4,6%
mężczyzn [2]. W dzieciństwie u chłopców i dziewcząt dolegliwość ta występuje w równej mierze [3].
W czasie dojrzewania ilość przypadków migreny bez
aury wzrasta u kobiet. Przez okres reprodukcyjny
menstruacja jest jednym z istotniejszych czynników
ryzyka wystąpienia migreny bez aury [4]. Częstsze
występowanie migreny następuje również w okresie poporodowym oraz okołomenopauzalnym. Natomiast w naturalnym okresie pomenopauzalnym
zauważyć można zmniejszenie objawów migreny.
Pogorszenie przebiegu migreny występuje także
u części kobiet stosujących hormonalną antykoncepcję oraz hormonalną terapię zastępczą [5].
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

W powyższych sytuacjach dochodzi do znacznych wahań stężenia estrogenów, co może przyczyniać się do wystąpienia bólu głowy. Bóle migrenowe
są to nawracające, silne, uniemożliwiające funkcjonowanie napady, zwykle jednostronne, pulsujące,
z towarzyszącymi zaburzeniami czuciowymi jak
nadwrażliwość na światło, dźwięk i zapach. Częstymi objawami towarzyszącymi są również nudności
i/lub wymioty oraz sztywność karku. U niektórych
pacjentów w czasie napadu bólu głowy występują
zawroty głowy. Ból głowy często nasila się lub może
być wywołany przez rutynową aktywność fizyczną.
Napady bólu trwają zwykle od 4 do 72 godzin, choć
niejednokrotnie są dłuższe. Objawy ostrzegawcze
takie jak ziewanie, rozdrażnienie, zmęczenie, zachcianki, trudności z koncentracją czasem poprzedzają początek bólu głowy [6,7]. Migrena często
występuje rodzinnie. Dziedziczy się ją wieloczyn►
nikowo [6].
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Zanim zostanie rozpoznany migrenowy ból
głowy, inne możliwe przyczyny neurologiczne muszą zostać wykluczone. Należy nadmienić, że nie
istnieje żaden test diagnostyczny pozwalający rozpoznać migrenę [6].
Spośród bólów głowy związanych z hormonami wyróżnia się m.in. migrenę miesiączkową.
Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy rozróżnia dwa typy migreny menstruacyjnej. Pierwsza
migrena związana z menstruacją jest to migrena bez
aury, która regularnie występuje w/lub pomiędzy -2
do +3 dniem menstruacji, z dodatkowymi napadami migreny z aurą lub bez aury w innej fazie cyklu
oraz druga - czysta migrena menstruacyjna, która
jest migreną bez aury i występuje tylko w/lub -2
do +3 dniem menstruacji tzn. bez napadów w innej fazie cyklu. Jako 1 przyjmuje się pierwszy dzień
krwawienia miesiączkowego. W celu potwierdzenia
diagnozy napady migreny występujące pomiędzy -2
do +3 dniami menstruacji muszą być obserwowane
w ciągu ostatnich trzech cykli menstruacyjnych [4].
Szacuje się, że większość kobiet zgłaszających swoje
ataki bólów głowy okołomenstruacyjnych, cierpi na
migrenowe bóle głowy typu drugiego – związane
z miesiączką, a jedynie 10% na migreny miesiączkowe typu pierwszego. Używanie 3-miesięcznego
dzienniczka do odnotowywania czynników wpływających na ból migrenowy może ujawnić przewidywalne czynniki związane z menstruacyjnym bólem
głowy, a dodatkowo potwierdza rozpoznanie [1,4].
Migrena miesiączkowa związana jest z naturalnym
spadkiem poziomu estrogenów, który występuje tuż przed wystąpieniem krwawienia. Pavlovic
i wsp. w swoim badaniu pokazali, że szybsze tempo spadku estrogenów przed miesiączką (w ciągu

2 dni poziom estrogenów u kobiet z migreną spadł
o 40% w stosunku do stężenia maksymalnego) jest
endogeniczną cechą kobiet z migreną. Autorzy sugerują, że szybki spadek poziomu hormonów wpływa na różne systemy neuroprzekaźników, co z kolei
zwiększa podatność kobiet na typowe wyzwalacze
migrenowe [8]. Napady menstruacyjne w porównaniu z innymi napadami migrenowymi trwają dłużej,
mają większe natężenie oraz większe prawdopodobieństwo nawrotu choroby, większą oporność na
leczenie oraz łączą się z większą niesprawnością [9].
W terapii migreny menstruacyjnej stosuje się:
doraźne leczenie napadów bólu, krótkoterminową
profilaktykę farmakologiczną, codzienną profilaktykę farmakologiczną oraz niefarmakologiczne metody leczenia. Witteveen i wsp. uważają, że multidyscyplinarne podejście do leczenia migreny menstruacyjnej ( jednoczesna opieka lekarza neurologa
i ginekologa nad pacjentką) daje lepsze rezultaty
leczenia [10].
Leczenie doraźne napadów migreny menstruacyjnej nie odbiega od leczenia tradycyjnej migreny
i jeśli jest skuteczne może być jedynym postępowaniem umożliwiającym dobrą kontrolę bólu.
Terapią pierwszego rzutu w łagodnym i umiarkowanym napadzie migrenowego bólu głowy są leki
przeciwbólowe (klasa A wg kryteriów European Federation of Neurological Societies - EFNS). Tabela 1
zawiera wykaz substancji, dla których potwierdzono
skuteczność [1,11].
W celu zwiększenia skuteczności prostych leków przeciwbólowych kojarzy się je nawzajem oraz
z kodeiną lub kofeiną [11]. Większość z tych leków
drażni błonę śluzową żołądka i przy częstym stosowaniu może powodować krwawienia z przewodu

Tabela 1. Leki przeciwbólowe stosowane w napadzie migrenowego bólu głowy.
LEK PRZECIWBÓLOWY

DROGA PODANIA

DAWKA

Acidum Acetylosalicylicum

doustna (zwłaszcza tabletki musujące)

1000 mg

Ibuprofenum

doustna

200-800 mg

Paracetamolum

doustna
doodbytnicza

1000 mg
1000 mg

Naproxenum

doustna

500-1000 mg

Diclofenacum

doustna
doodbytnicza

50- 75 mg
100 mg

Acidum tolfenamicum

doustna

200 mg
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pokarmowego, a ponadto wywoływać lub nasilać
nudności, które są często nieodłączną częścią napadu migreny [1].
W leczeniu doraźnym bólu o dużym natężeniu
znalazły zastosowanie tryptany (klasa A wg EFNS) agoniści receptora serotoninowego 5HT1B/1D, wywołujące skurcz naczyń krwionośnych [11]. W porównaniu z lekami przeciwbólowymi są skuteczniejsze u około 60% chorych, u których nie wystąpiła
poprawa po przyjęciu niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), ale również lepiej tolerowane
przez przewód pokarmowy [12]. Skuteczność jest
tym większa, im wcześniej tryptan zostanie przyjęty,
najlepiej bezpośrednio po wystąpieniu bólu głowy.
Nie należy przyjmować tryptanów w czasie aury
migrenowej, gdyż wtedy nie są skuteczne. Przyjęcie
tryptanu na początku bólu głowy może zmniejszyć
częstość nawrotów, natomiast wczesne przyjęcie
tryptanu może sprzyjać coraz częstszemu stosowaniu leku i rozwojowi bólu głowy spowodowanego
nadużywaniem leków [1,11]. Ważne znaczenie ma
wyjaśnienie pacjentowi, że w celu uniknięcia bólu
głowy spowodowanego nadużywaniem, tryptanów
nie powinno się przyjmować częściej niż średnio 2
dni w tygodniu (i nie więcej niż 9-10 dni w miesiącu) [1]. Istotny problem stanowią nawroty bólu głowy (w ciągu 24 godzin po początkowym ustąpieniu
lub zmniejszeniu natężenia bólu w wyniku zastosowanego leczenia), występujące u 15-40% chorych
przyjmujących tryptany doustnie. W większości
takich przypadków skuteczna jest druga dawka
leku. Jeśli natomiast pierwsza dawka tryptanu była
nieskuteczna, to zastosowanie drugiej jest bezcelowe. Jeżeli jeden tryptan okazał się nieskuteczny,
poprawę u tego samego chorego może przynieść
inny lek z tej grupy [11]. Wybór tryptanu zależy od
jego skuteczności, działań niepożądanych, czasu
trwania bólu głowy, współwystępowania wymiotów
oraz kosztów leczenia [1]. Do doraźnego leczenia
ataków migreny menstruacyjnej najlepsze wyniki
uzyskano dla rizatryptanu [9]. Tabela 2 przedstawia
dostępne w Polsce tryptany. Tryptany są na ogół
dobrze tolerowane. Poszczególne leki tej grupy
nie różnią się istotnie pod względem odnotowanej
częstości występowania łagodnych działań niepożądanych, które zależą w głównej mierze od szybkości działania. Stosowanie tryptanów budzi obawy
o powikłania sercowo-naczyniowe ze względu na
występowanie receptorów 5HT1B również na komórkach mięśni gładkich naczyń [1]. Z tego poAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

wodu przeciwwskazania do stosowania tryptanów
stanowią: źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze,
choroba niedokrwienna serca, choroba Raynauda,
przebyty udar niedokrwienny mózgu oraz niewydolność nerek lub wątroby, ciąża i karmienie piersią [11]. Pacjenci dość często odczuwają pieczenie
lub ucisk w klatce piersiowej (7%), ale należy ich
uspokoić, że nie są to objawy niedokrwienia mięśnia sercowego [1]. Nie należy stosować tryptanów
u pacjentów palących tytoń lub stosujących substytuty nikotyny bez uprzedniej oceny stanu układu
krążenia [13]. Osoby przyjmujące leki z tej grupy
jednocześnie z wybiórczymi inhibitorami zwrotnego wychwytu serotoniny SSRI należy poinformować
o ryzyku wystąpienia zespołu serotoninowego [1].
Tryptanów nie należy łączyć z ergotaminą (w ciągu
24h) ani z inhibitorami monoaminooksydazy (w ciągu 2 tyg.) [13]. Połączenie tryptanu z innym lekiem
przeciwbólowym daje lepsze wyniki niż monoterapia: dane naukowe potwierdzające to stwierdzenie
uzyskano głownie dla połączenia sumatryptanu
z naproksenem [14] i rizatryptanu z deksametazonem [15]. Brytyjskie wytyczne National Institute of
Health and Care Excellence - NICE zalecają unikanie
pochodnych ergotaminy i opioidów. W przypadku
alkaloidów sporyszu często obserwowano poważne
działania niepożądane oraz indukcję polekowych
bólów głowy nawet po bardzo małych dawkach. Po
opioidach występowało uzależnienie oraz również
polekowy ból głowy [11].
Nadal standardem jest przyjmowanie w napadzie migreny leku przeciwwymiotnego (metoclopramid (klasa B wg EFNS), prochlorperazyna), który
oprócz niwelowania nudności i/lub wymiotów poprawia także wchłanianie (metoclopramid) właściwego leku przeciwbólowego[1,11].
Praktyka doraźnego leczenia migreny wykazała większą skuteczność rozpoczęcia terapii od
najskuteczniejszych leków. NICE zaleca skojarzone
stosowanie tryptanu, NLPZ lub paracetamolu oraz
leku przeciwwymiotnego [1].
W przypadkach, gdy bóle występują zbyt
często lub gdy leczenie ataków migreny menstruacyjnej jest nieskuteczne i napady silnie upośledzają
aktywność pacjenta należy rozważyć rozpoczęcie
terapii zapobiegawczej. Celem takiego leczenia
jest zmniejszenie częstości i nasilenia napadów bólu
głowy, a także ograniczenia stosowania leków. Wybór leku zapobiegawczego uzależniony jest od sku►
teczności i profilu działań niepożądanych, preferen17
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Tabela 2. Tryptany dostępne w Polsce wg Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

TRYPTAN

POSTAĆ

DAWKA

Eletriptanum

tabletki powlekane

20mg, 40mg

Frovatriptanum

tabletki powlekane

2,5mg

Naratriptanum

tabletki powlekane

2,5mg

Rizatriptanum

tabletki
liofilizat doustny

5mg, 10mg
5mg, 10mg

Sumatriptanum

tabletki
tabletki powlekane
czopki
aerozol do nosa, roztwór

50mg, 100mg
50mg, 100mg
25mg
20mg/0,1ml

Zolmitriptanum

tabletki
tabletki powlekane
tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2,5mg, 5mg
2,5mg
2,5mg, 5mg

cji i wieku pacjenta, jego planów prokreacyjnych oraz
występowaniu chorób współistniejących [6]. Niejednokrotnie poszukiwania skutecznej metody leczenia
są długotrwałe. Do leków stosowanych w terapii zapobiegawczej migreny należą: b-blokery (propranolol, atenolol, metoprolol), leki przeciwpadaczkowe
(topiramat, kwas walproinowy), trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne (amitryptylina), leki wpływające
na układ renina-angiotensyna (lizynopryl), antagoniści wapnia (flunaryzyna) oraz witaminy i suplementy
diety [1,11]. Ze względu na przewidywalność ataków
w migrenie miesiączkowej dobre efekty daje „miniprofilaktyka” okołomiesiączkowa stosowana 2 dni
przed miesiączkową i w czasie jej trwania [1]. Leki,
dla których potwierdzono skuteczność takiej terapii,
przedstawia Tabela 3 [1,9,11,16].
Gwałtowny spadek estrogenów przed menstruacją można zrekompensować podając egzogen-

ne estrogeny [16]. Zastosowanie przezskórne estradiolu w dawce 1,5 mg spowodowało zmniejszenie
liczby dni z migreną o 22%. Poprawa jednak była
przemijająca, ponieważ pacjentki zgłaszały zwiększenie liczby dni z migreną w okresie 5 dni po odstawieniu hormonu [17]. Bardzo skuteczne może być
również zatrzymanie miesiączek za pomocą środków antykoncepcyjnych (z zastosowaniem metody
trójcyklicznej lub ciągłego przyjmowania złożonych
preparatów antykoncepcyjnych). Ważne jest aby pamiętać, że doustną antykoncepcję hormonalną można stosować jedynie u kobiet z migreną bez aury.
Przyjmowanie preparatów estrogenowo-progesteronowych w przypadku aury może grozić udarem niedokrwiennym mózgu [1]. W takich sytuacjach zaleca
się stosowanie preparatów zawierających wyłącznie
progestagen (desogestrel 75ug/d) [16]. Dobre efekty
daje również zastosowanie fitoestrogenów (preparat

zawierający: izoflawony soi, dzięgiel chiński i pluskwicę goniastą) [17,18]. W zapobieganiu napadów
migreny miesiączkowej zastosowanie znajduje wiele
suplementów i witamin. Należy tu wymienić preparaty: magnezu [9], koenzymu Q10, kwasów tłuszczowych omega-3, lepiężnika, wrotycza maruny, ryboflawiny [17]. Skuteczność leczenia zapobiegawczego
można ocenić po co najmniej 3 miesiącach jego
stosowania. Jeśli lek jest skuteczny (poprawa o co
najmniej 50%), można go stosować przez kolejne 6
miesięcy [1]. Natomiast po przeprowadzeniu 3 lub
więcej nieskutecznych prób leczenia różnymi preparatami zapobiegawczymi w odpowiednich dawkach
można rozważyć użycie toksyny botulinowej typu A.
Terapia toksyną botulinową jest jedną z niewielu,
która sprawdza się u chorych na migrenę przewlekłą (≥15 dni z bólem głowy w miesiącu; wytyczne
NICE). Warunkiem leczenia toksyną botulinową jest
odpowiednie opanowanie bólu głowy spowodowane nadużywaniem leków [1]. Nadużywanie to może
powodować bóle głowy z odbicia oraz zmniejszać
skuteczność leczenia profilaktycznego. W takich
przypadkach należy bezwzględnie zaprzestać zażywania doraźnych leków. Odstawienie kuracji może
na początku nasilić bóle głowy. W celu zmniejszenia dolegliwości w takiej sytuacji można zastosować
krótkotrwałą terapię kortykosteroidami. Wsparciem
w leczeniu bólu z odbicia jest również terapia topiramatem. Znalazł on także zastosowanie w leczeniu
migreny chronicznej [19]. W terapii opornego stanu migrenowego oraz bólu głowy spowodowanego
nadużywaniem leków neurolodzy (zwłaszcza w USA
i Wielkiej Brytanii) wykonują miejscowe znieczulenie nerwu potylicznego większego. Zazwyczaj jako
środek znieczulający stosuje się połączenie metyloprednizolonu i lidokainy lub metyloprednizolonu
i bupiwakainy. Dzięki tej blokadzie można uzyskać

efekt przeciwbólowy utrzymujący się przez krótki
po umiarkowanie długi czas [1].
Bardzo istotna w leczeniu migreny jest również profilaktyka niefarmakologiczna. Należy zachęcić chorych do przyjęcia dobrych nawyków, zwłaszcza do regularności w ćwiczeniach aerobowych,
dziennej aktywności, ilości snu, posiłkach oraz do
unikania czynników wywołujących napady bólu głowy [5]. Można stosować techniki relaksacyjne, terapię poznawczo-behawioralną (zarządzanie stresem)
czy biofeedback. Kolejną, dość często wykorzystywaną metodą w leczeniu profilaktycznym migreny
jest akupunktura [12]. Naderinabi i wsp. wykazali
w swoim badaniu większą efektywność terapii przy
użyciu akupunktury w porównaniu z zastosowaniem
toksyny botulinowej oraz postępowania farmakologicznego w leczeniu migreny chronicznej [22]. Pod
uwagę brana jest także neurostymulacja nerwów
czaszkowych. Skuteczne okazały się nieinwazyjne
przezskórne stymulacje nerwu nadbloczkowego
oraz nerwu błędnego za pomocą impulsu magnetycznego [20].
Pomimo niewątpliwie znaczącego postępu
w leczeniu migreny część pacjentów nie uzyskuje zadowalających efektów. Stąd potrzeba poszukiwania
nowych, efektywniejszych metod terapii zarówno do
podawania doraźnego, jak i do stosowania w celu
ograniczenia częstości napadów migreny menstruacyjnej. Badacze eksperymentują z klasycznym tryptanem – sumatryptanem. Obecnie stworzono nowe
jego formy w postaci aplikatora umożliwiające podanie leku pod wysokim ciśnieniem przez skórę bez
użycia igły oraz systemu transdermalnego w postaci
plastra wyposażonego w namiastkę baterii, która
tworzy różnicę ładunków i zapewnia stałe uwalnianie leku [21] czy aparatu, dzięki któremu pacjent
►
sam wdmuchuje sumatryptan w postaci proszku do

Tabela 3. Leki stosowane w „miniprofilaktyce” okołomiesiączkowej.
LEK

DAWKA

DAWKOWANIE

Frovatriptanum

2,5 mg

2 razy dziennie

Zolmitriptanum

2,5 mg

3 razy dziennie

Naratriptanum

1 mg

2 razy dziennie

Naproxenum

500 - 550 mg

2 razy dziennie

Mefenamid acid

500 mg

3 razy dziennie

Dihydroergotaminum

3,5 mg

2 razy dziennie
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położonych głębiej obszarów błony śluzowej nosa
[1]. Opracowano także nowych agonistów receptorów serotoninowych (lasmiditan), które cechują
się bardziej wybiórczym działaniem, ograniczonym
do pożądanej stymulacji receptora 5HT1F, nie powodującej zwężenia naczyń krwionośnych [1,21].
Kolejna nowa obiecującą strategia leczenia skupia
się na hamowaniu peptydu pochodzącego z genu
kalcytoniny (calcitinin generelated peptide CGRP).
Telcageptant – doustny małocząsteczkowy bloker
receptora, hamuje rozszerzenie się naczyń i może
mieć zastosowanie zarówno w leczeniu doraźnym,
jak i prewencji [21]. Niestety w badaniu na kobietach
cierpiących na migrenowe bóle głowy nie zmniejszał on częstotliwości bólu głowy, ale w innym badaniu już znacząco redukował ilość dni z migreną.
Jednakże w obu badaniach wykazano niekorzystny
wpływ leku na wątrobę [9]. W trzeciej fazie badań
klinicznych w USA są obecnie 4 humanizowane monoklonalne przeciwciała przeciw CGRP i ich receptorom. W porównaniu z doustnymi antagonistami
wykazują większe bezpieczeństwo, brak toksycznego wpływu na wątrobę oraz długi okres półtrwania,
co wydłuża okres dawkowania. Ograniczeniem niestety będą koszty terapii [20]. Potencjalne metody
leczenia bólu głowy w przyszłości obejmują także
dokładniejszą ocenę powszechnie stosowanych leków przeciwpadaczkowych [1].
Migrena menstruacyjna ma istotny wpływ
na codzienne funkcjonowanie i działalność zawodową kobiet na nią cierpiących, co przekłada się na
ich jakość życia i powoduje również konsekwencje
ekonomiczne. Być może dzięki coraz lepszemu poznaniu patomechanizmu migreny menstruacyjnej
uda się stworzyć lek, który uwolni pacjentki od dolegliwości i pozwoli cieszyć się życiem.
Nie wszystkie omówione w powyższym artykule sposoby leczenia (zwłaszcza te nowe) znalazły potwierdzenie w badaniach przeprowadzonych
na grupie kobiet z migreną menstruacyjną, jednak
ze względu na indywidualność osobniczą oraz ciekawe rozwiązania uwzględnionych terapii, zostały
one przeze mnie omówione. Być może znajdą lub
już znalazły zastosowanie w przypadkach leczenia
migreny menstruacyjnej. ■
mgr farm. Agnieszka Kuna
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Artykuł jest streszczeniem pracy specjalizacyjnej przygotowanej w ramach specjalizacji
z farmacji aptecznej.
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Biologiczne leki
biopodobne są
dostępne w obrocie
aptecznym
Biologiczne leki biopodobne są lekami stosowanymi
w różnych poważnych schorzeniach i tak jak inne produkty lecznicze są dostępne w aptece dla pacjentów w Polsce
po dopuszczeniu ich do obrotu przez organy kompetentne
funkcjonujące w ramach Unii Europejskiej.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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Dzisiaj do biologicznych produktów leczniczych zaliczamy związki powstające na drodze biosyntezy, czyli produkcji w kooperacji przemysłowej z organizmami żywymi, takimi jak bakterie, komórki
ssaków, komórki roślin wyższych lub komórki drożdży oraz izolowane
z organizmów wyższych na przykład ludzki czynnik VIII krzepnięcia
krwi czy ludzkie immunoglobuliny. Załącznik 1 do Dyrektywy 2001/83/
EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej mówi, że produkt
biologiczny, to produkt, którego substancją czynną jest substancja biologiczna. Substancja biologiczna to substancja produkowana lub ekstrahowana ze źródła biologicznego.

P

ierwsze biologiczne leki pojawiły się na rynku farmaceutycznym w Polsce około 80 lat
temu. Były to przetaczana krew ludzka, insuliny otrzymywane ze świń, surowice końskie czy
szczepionki. Dynamiczny postęp w rozwoju biologicznych leków rozpoczął się 44 lata temu, gdy
w 1973 roku Cohen i Boyer opracowali metodę
rekombinacji DNA. Zostało to wykorzystane praktycznie 35 lat temu, gdy w 1982 roku firma Eli Lilly
wprowadziła pierwszy rekombinowany lek – insulinę
ludzką. Zanim nauczono się produkować rekombinowaną insulinę, od 1982 roku podawano insulinę
otrzymaną z trzustek wieprzowych. 1 pacjent insulinowy potrzebował rocznie około 100 trzustek
wieprzowych. Bez insuliny rekombinowanej dzisiaj
na świecie musielibyśmy hodować 20 miliardów
świń, aby zabezpieczyć insulinę dla 200 milionów
pacjentów.
Kolejnym milowym krokiem było opracowanie
technologii produkcji przeciwciał monoklonalnych,
uważane za wynalazek, który był przełomowy w historii medycyny oraz nauk biologicznych. Dokonała
tego w połowie lat osiemdziesiątych dwudziestego
wieku para naukowców: César Milstein (1927-2002)
i Georges J. F. Köhler (1946-1995), którzy w związku
z tym odkryciem zostali laureatami Nagrody Nobla
w 1984 roku w dziedzinie medycyny.
Obecnie biologiczne leki mają już ponad trzydziestoletnią, rosnącą systematycznie i ugruntowaną pozycję w leczeniu wielu poważnych chorób.
Poniższe zestawienie obrazuje aktualną sytuację
22

w Polsce, dotyczącą najważniejszych grup leków
biologicznych dopuszczonych do obrotu:
a) białka pochodzenia zwierzęcego: np. końska surowica odpornościowa, trombina bydlęca;
b) białka otrzymywane na drodze rekombinacji
DNA lub innych technik biotechnologicznych:
• rekombinowana hialuronidaza ludzka: 1
• teryparatyd Rh PTH/1-34/ rekombinowany
fragment 1-34 endogennego parathormonu: 1
• rekombinowane insuliny: 86
• analog ludzkiego glukanopodobnego peptydu GLP-1: 2
• glukagon: 2
• szczepionki oparte na rekombinowanym
białku: 1
• rekombinowane czynniki, hormon wzrostu
GH: 6
• rekombinowany ludzki hormon folikulotropowy r-hFSH: 6
• czynnik krzepnięcia krwi; klasa A – ludzki
czynnik krzepnięcia krwi izolowany z osocza ludzkiego, lek biologiczny otrzymany na
drodze izolacji materiału biologicznego; klasa B – biologiczne leki otrzymane na drodze
rekombinacji DNA. Razem: 47
• filgrastym wolny i pegylowany: 11
• interferony wolne i pegylowane: 14
• leki w chorobach rzadkich: 56
• erytropoetyna wolna i pegylowana: 3
• białka fuzyjne (np. IgG1+peptyd): 5
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•
•
•

heparyny drobnocząsteczkowe: 5
inne białka rekombinowane (np. abcyksymab): 7
przeciwciała monoklonalne, wielofunkcyjne
oraz poliklonalne: 44

Razem: 297 biologicznych leków dostępnych
w Polsce, w sumie ca. 300.
Razem: 166 biologicznych leków biopodobnych
dostępnych w Polsce w sumie ca. 170.
Przedstawione powyżej orientacyjne liczby
ulegają ciągłym, dynamicznym zmianom. Na podane wartości liczbowe składają się liczone łącznie różne dawki, postaci farmaceutyczne i moce
produktów leczniczych, zgodnie z danymi publikowanymi przez organ kompetentny czyli Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W powyższym
zestawieniu pojawiają się razem biologiczne leki
referencyjne oraz biologiczne leki biopodobne,
które są dopuszczane na rynek farmaceutyczny po
wygaśnięciu ochrony patentowej na biologiczne leki
referencyjne, czyli po 10 lub 12 (10+2) latach.
Dzisiaj biologiczne leki biopodobne są wytwarzane często przez te same firmy farmaceutyczne, które wcześniej wprowadzały biologiczne leki
referencyjne. Dzieje się tak, ponieważ firmy farmaceutyczne z wielkiej dwudziestki światowej uznały,
że lepiej samemu zarobić na lekach biopodobnych,
niż „oddać pieniądze konkurencji”.
Formalnie termin „biosimilar”, czyli leki biopodobne funkcjonuje w Unii Europejskiej od 2004
roku, ponieważ to wtedy w Europejskiej Agencji Leków EMA ustalono podstawy prawne je opisujące
[1-4]. Od 2006 roku EMA rozpoczęła dopuszczanie do obrotu biologicznych leków biopodobnych.
Z największych cząsteczek, liczonych według masy
w Daltonach, dopuszczonych jako biologiczne leki
biopodobne mamy białka fuzyjne – etanerecept czy
przeciwciała monoklonalne – adalimumab, infliksymab, rituksimab czy trastuzumab.
Wcześniej także EMA oraz Agencje Rejestracyjne Narodowe dopuszczały leki biologiczne biopodobne, ale uznawały je wobec obowiązującego
porządku prawnego w tamtych czasach za leki
biologiczne referencyjne (oryginalne) na przykład
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insuliny, czynnik VIII krzepnięcia krwi – efekty rekombinacji DNA i nie nazywały ich „biopodobne”.
To drobne zamieszanie powoduje dzisiaj czasami
dyskusje akademickie poświęcone ustaleniu ilości
biologicznych leków biopodobnych. Jeżeli uwzględnimy wszystkie informacje, łącznie ze wszystkimi
zarejestrowanymi dawkami, postaciami farmaceutycznymi i mocami wliczając rejestry sprzed 2004
roku, to mamy już około 170 leków biopodobnych.
Samo wprowadzanie tej terminologii także przebiegało z w różną szybkością na świecie. W Szwajcarii, Turcji, Australii – w 2008 roku, w WHO i Japonii –
w 2009 r., w Kanadzie i Brazylii – w 2010 r., w Meksyku
i Argentynie – w 2011 r., w USA – w 2012 roku.
Podobne dyskusje trwały w obszarze obowiązującej prawnie nomenklatury. W przypadku leku
biologicznego otrzymanego po okresie ochrony
patentowej posługujemy się terminem biopodobny lub bionastępczy (Polska), biopodobny (Europa),
biofarmaceutyk drugiego wejścia lub bionastępcze
leki biologiczne (Kanada), następny biologiczny
(USA) czy terminem WHO – produkt podobny do
środka bioterapeutycznego. Tutaj brak jest jednolitej terminologii obowiązującej na całym świecie
i dlatego używamy różnych określeń anglojęzycznych: Biosimilar, Similar biological medicinal product, Bioequivalence, Biosubstitute, Biocomparative, Follow-on-biologics, Follow–on-protein, Generic
biopharmaceutical, Biological near similar, Subseguent Entry Biologics (SEBs), Similar Biotherapeutic
Products (SBP).
Biologiczne leki biopodobne są tańsze od
biologicznych leków referencyjnych. Ich wykorzystanie ogranicza wydatki systemu i pozwala leczyć
więcej chorych za te same pieniądze. Wejście leku
biologicznego biopodobnego na listę refundacyjną
w Polsce wiąże się z ustawową obniżką ceny o 25%
w stosunku do biologicznego leku referencyjnego.
Przykładowo koszt leczenia trastuzumabem raka
piersi HER2+ i raka żołądka to w naszym kraju niebagatelna kwota około 350 mln zł. Wprowadzenie
do obrotu “biosimilar” trastuzumabu, to oszczędność minimum 25%, czyli ok. 90 mln zł do wykorzystania w leczeniu raka piersi i raka żołądka dla
chorych czekających na takie leczenie. Przemnożenie kwoty oszczędności na jednym leku przez inne
biopodobne daje sumy przyprawiające każdego
►
prezesa NFZ “o zawrót głowy”.
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Wytwarzanie leków biologicznych jest bardziej złożone niż prostych cząsteczek chemicznych. Dlatego w procesie dopuszczenia do obrotu
mamy badany produkt finalny wraz z procesem
jego wytwarzania, który także podlega rejestracji
i procesom zatwierdzanych zmian przez organy
kompetentne. Wytwarzanie leków biologicznych:
referencyjnych i biopodobnych wymaga wiedzy
jak każda produkcja. Pojawiające się sporadycznie
opinie o nadzwyczajnym skomplikowaniu procesów
ich pozyskiwania wydają się odrobinę naiwne. Biotechnologia może wydawać się wiedzą tajemną dla
laika, ale nie dla farmaceuty, biotechnologa kształconego w XXI wieku.
Firmy farmaceutyczne dopuszczające w Unii
Europejskiej biologiczne leki biopodobne muszą
wykazać, że lek jest wytwarzany zgodnie z ustalonymi standardami, co określa się jako jakość farmaceutyczną. Badania w celu udowodnienia jakości
farmaceutycznej obejmują charakterystykę strukturalną i pozostałe własności fizykochemiczne, czystość, aktywność biologiczną, substancje pomocnicze oraz materiały wyjściowe, moc i postać, kontrolę
wytwarzania, stabilność substancji aktywnej i gotowego produktu leczniczego. Zdecydowana większość biologicznych leków biopodobnych została
zarejestrowana w Unii Europejskiej w procedurze
centralnej. Niektóre leki biologiczne biopodobne
mogą być rejestrowane w procedurze narodowej
w danym kraju. Dotyczy to np. heparyn niskocząsteczkowych pochodzących z błony śluzowej jelita
świń – przykładowo w styczniu tego roku w Polsce
dopuszczona została biopodobna enoksaparyna.
Poniżej postaram się w ramach prowadzonej
dyskusji akademickiej odpowiedzieć na najczęściej
podnoszone uwagi dotyczące biologicznych leków
referencyjnych czyli:
• zmienność struktury;
• substytucja;
• immunogenność;
• ekstrapolacja wskazań.

Zmienność struktury
Wszystkie biologiczne leki referencyjne
i biopodobne charakteryzuje nieodłączny stopień
zmienności w związku z tym, że wytwarzane są
one przez organizmy żywe o naturalnej zmienno24
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ści, przez co możliwe jest występowania pewnych
różnic w obrębach jednej lub kilku serii tego samego leku. Ten niewielki stopień zmienności może
występować w obrębie serii lub między seriami tego
samego leku biologicznego.
Leki biologiczne będące np. glikoproteinami
są złożonymi cząsteczkami i nawet dobrze kontrolowany produkt może składać się z setek (lub więcej)
glikoform białka o takiej samej sekwencji aminokwasowej (strukturze I-rzędowej), ale innej kompozycji reszt cukrowych. Dlatego znajomość struktury I rzędowej, czyli składu aminokwasów nie jest
znajomością całkowitą budowy glikoproteiny. Do
najczęściej występujących czynników różnicujących
proces wytwarzania można zaliczyć proces Exon
Skipping – niektóre geny w czasie obróbki podlegają procesowi pomijania egzonu (exon skipping),
który prowadzi do powstania krótszych izoform danego białka oraz wymienionych wcześniej zmiany
potranslacyjnych z najważniejszą, czyli glikozylacją.
Porównując szarże tego samego leku biologicznego
referencyjnego mamy akceptowalne różnice.
Wiemy, że referencyjny biologiczny lek dzisiaj i 15 lat temu to nie są w 100% identyczne leki.
W przypadku większości powszechnie stosowanych
biologicznych leków referencyjnych od momentu
ich dopuszczenia do obrotu do dnia dzisiejszego
wprowadzono szereg zmian w ich procesie wytwarzania, które skutkowały także niewielkimi zmianami w ich strukturze. Przykłady:
1. Infliksymab oryginalny: od 1999 r. do czerwca
2017 było 190 zmian.
2. Folitropin alfa oryginalna: od 1995 r. do czerwca
2017 było 130 zmian.
3. Rituximab oryginalny: od 1998 r. do czerwca 2017
było 100 zmian.
Stąd prosty wniosek, że prawie każdy pacjent leczony przewlekle lekiem biologicznym referencyjnym
otrzymał w trakcie terapii więcej niż jedną wersję
tego samego produktu leczniczego.

produkt i biopodobny biologiczny produkt są identyczne. One muszą dawać w miarę identyczne, porównywalne korzystne efekty terapeutyczne. Zakres
zmienności struktury dozwolony dla biologicznego
leku biopodobnego jest taki sam jak w przypadku
zmienności między seriami leku referencyjnego.
Leki biologiczne referencyjne i biopodobne mają
taki sam mechanizm działania, wysoce podobną
strukturę oraz właściwości fizyko-chemiczne, porównywalne parametry, porównywalny profil bezpieczeństwa, porównywalną skuteczność [5]. Nie
ulega zatem wątpliwości, że produkty biologiczne
biopodobne stanowią zamienniki produktów biologicznych referencyjnych, ponieważ posiadają identyczny stopień bezpieczeństwa i skuteczności.
W przypadku produktów biologicznych oraz
biopodobnych ze względu na proces wytwarzania niemożliwe jest osiągnięcie biorównoważności
– z tego powodu dla oceny dopuszczalności rejestracji produktów biopodobnych stosuje się pojęcie biopodobieństwa. Produkt biopodobny musi
być wysoce podobny do produktu referencyjnego
w zakresie jakościowym (fizykochemicznym i biologicznym) oraz klinicznym. Kompleksowe badania
biopodobieństwa pozwalają wyłącznie na rejestrację produktów, które na etapie terapii nie wykazują
żadnych istotnych różnic w zakresie skuteczności
oraz bezpieczeństwa dla pacjentów. Celem procedury rejestracji jest więc w istocie zapewnienie, że
zamiana leków w trakcie terapii nie odbije się negatywnie na pacjencie, ponieważ ocena produktu
biopodobnego dokonywana jest w oparciu o dane
dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa produktu
referencyjnego [6].

Substytucja
Lekarze przepisując leki mogą bez wahania
stosować biologiczne leki referencyjne lub biopodobne we wszystkich zatwierdzonych wskazaniach,
ponieważ wszystkie zatwierdzone wskazania dla
leku są uzgodnione na podstawie dowodów naukowych [7]. Polskie przepisy nie przewidują żadnych ograniczeń ani utrudnień w dopuszczalności
zamiany leków biologicznych referencyjnych ich
biopodobnymi odpowiednikami.
Opinia Ministra Zdrowia pozostaje niezmienna – dopuszczalne jest dowolne zamiennictwo w zakresie leków wytwarzanych metodami biosyntezy
z wykorzystaniem procedur biotechnologii, a wszelkie różnice są nieistotne klinicznie (stanowisko Ministra Zdrowia z dnia 24 kwietnia 2015 roku wyrażone
w liście do Dyrektora Generalnego ZPIFF INFARMA,
mz.gov.pl).
Szczegółowe porównanie dwóch oryginalnych
przeciwciał monoklonalnych golimumabu i infliksymabu, będących inhibitorami TNF alfa w zakresie
wskazań, przeciwwskazań, specjalnych ostrzeżeń
i środków ostrożności dotyczących stosowania,
interakcji pomiędzy lekami, zaburzeń układowych
i mechanizmów działania pozwala na konstatację,
że skoro dwa częściowo różne referencyjne przeciwciała monoklonalne mają tyle podobieństw to
tym bardziej ich biopodobne formy nie powinny
►
przynosić pacjentowi żadnej krzywdy [8,9].

Biologiczne leki biopodobne zatwierdzane są
na podstawie tych samych norm jakości farmaceutycznej, bezpieczeństwa i skuteczności. W przypadku biologicznych leków referencyjnych i biopodobnych obserwowane różnice lub ich brak nie stanowią dowodu na identyczność struktur białkowych,
ale też nikt nie mówi, że referencyjny biologiczny
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Badanie NOR-SWITCH, 52-tygodniowe IV
fazy, przeprowadzone na 481 pacjentach z randomizacją 1:1 wykazało, że zamiana leczenia z referencyjnego na biopodobny infliksymab nie wpływała na wyniki leczenia. Pacjenci zrekrutowani do
badania chorowali na spondyloartropię, RZS, ŁZS,
łuszczycę, chorobę Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejące zapalenie jelita grubego [10].
W podobnym kierunku analizy poszło badanie EGALITY. Badanie uwzględniało zamiany 3
produktów leczniczych: etenareceptu, infliksymabu
referencyjnego i biopodobnego [11].
Również epoetyny można stosować wymiennie bez pogorszenia efektu klinicznego i konieczności modyfikacji dawki. Oba leki były równie dobrze
tolerowane, co potwierdziły wyniki badania klinicznego [12]. W wersji z 2014 roku charakterystyki
erytropoetyny teta znalazł się zapis zaakceptowany
przez EMA i Komisję Europejską: „jeżeli epoetynę
teta podaje się jako zamiennik innej epoetyny, należy ściśle monitorować stężenie hemoglobiny i stosować tę samą drogę podawania.” [13]. Ten zapis
usankcjonowuje w 2014 roku zamienności epoetyn
przez Organy Kompetentne w EU, ponieważ jest
uznany w tej charakterystyce we wszystkich krajach EU i EOG.
Kolejnym ciekawym przykładem substytucji
jest analiza bezpieczeństwa stosowania czynnika
VIII krzepnięcia krwi pozyskiwanego w różny sposób. Brak czynnika VIII powoduje hemofilię typu A.
Produkty lecznicze zawierające czynnik VIII dzielimy na dwie klasy. Zawierają one jako substancje
czynne:
Klasa A – ludzki czynnik krzepnięcia krwi izolowany
z osocza ludzkiego. Lek biologiczny otrzymany
na drodze izolacji materiału biologicznego.
Klasa B – biologiczne leki otrzymane na drodze
rekombinacji DNA – efmoroctocog alfa, moroctocog alfa, octocog alfa, simoctocog alfa, turoctocog alfa.
Jedną z ubocznych reakcji na wymienione
lek są powstające przeciwciała neutralizujace, tak
zwane inhibitory osłabiające działanie w kierunku
krzepnięcia krwi, co prowadzi do uniemożliwienia
efektywnej kontroli krwawień. EMA uznała w dokumencie nr EMA/603417/2017, że nie ma wyraźnych i spójnych dowodów wskazujących na różnice
w częstości rozwoju inhibitora – przeciwciała neutralizującego pomiędzy klasą izolowanego z ludz-
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kiego osocza czynnika VIII, a jego odpowiednikami
wytwarzanymi w procesie biotechnologicznym metodą rekombinacji DNA [14-18].

Immunogenność
Immunogenność dotyczy w takim samym
stopniu biologicznego leku referencyjnego, jak
i biopodobnego. Immunogenność sama w sobie
nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa. Immunogenność jest zawsze analizowana w przypadku
leków biologicznych [19-21].
Nie znam przypadku aby w ciągu ostatnich 11
lat wycofano z powodu immunogenności substancji
czynnej lek biopodobny. W ciągu ostatnich 11 lat
system monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii w EU nie wykrył żadnych istotnych różnic pod
względem charakteru, ciężkości lub działań niepożądanych pomiędzy biologicznym lekiem referencyjnym, a jego biopodobnym odpowiednikiem.
Dlatego nie ma powodu aby sądzić, że szkodliwej
immunogenności należy oczekiwać po zmianie leku
na inny biologiczny wykazujący znaczne podobieństwo.

Charakter odpowiedzi odpornościowej pacjenta zależy od właściwości
produktu czyli np. zmian wynikających
z niewłaściwego przechowywania lub
zbyt dynamicznej rekonstytucji produktu leczniczego. Kolejne czynniki
są związane z leczeniem np. różne
przypadki podawania podskórnego
lub dożylnego lub podawania ciągłego i okresowego. Ponadto należy brać
pod uwagę czynniki związane z pacjentem i rodzajem choroby głównej
i chorób współistniejących, profilem
genetycznym i immunologicznym
chorego, interakcjami lekowymi i inne.
W odpowiedzi na podanie produktu leczniczego mamy ryzyko wystąpienia przeciwciał przeciwko produktowi leczniczemu oraz przeciwciał
neutralizujących produkt leczniczy. Badanie immuAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

nogenności leku referencyjnego i biopodobnego
odbywa się na każdym etapie badań nad lekiem
[22-24]. Zakres badań przed rejestracją leku dotyczy:
1. częstość występowania przeciwciał (ADA-przeciwciała przeciwko lekowi);
2. miano przeciwciał ADA;
3. zdolność do neutralizowania leku (NAB-przeciwciała neutralizujące);
4. utrzymywanie się ADA;
5. zależność pomiędzy występowaniem przeciwciał
ADA, a skutecznością i bezpieczeństwem leku.
Do oceny biologicznych leków stosuje się też
badania in vitro na próbkach surowicy od pacjentów. Reakcja z surowicą ujawnia jednak tylko potencjał antygenowy, a nie potencjał immunogenny
białka. Wyniki in vitro tego badania nie
zawsze przekładają się na podobny wynik in vivo.

Ekstrapolacja
Ekstrapolacja jest ugruntowaną zasadą naukową stosowaną rutynowo w przypadku wprowadzania istotnych zmian w procesie wytwarzania leków
biologicznych z kilkoma wskazaniami. Stosowana
jest poza dopuszczaniem do obrotu biologicznych
leków biopodobnych, także w pediatrii oraz geriatrii.
Pediatrzy i lekarze rodzinni są zmuszeni korzystać
z wielu leków jedynie na podstawie ekstrapolacji
danych z badań na osobach dorosłych i swojego
wieloletniego doświadczenia.
Jeżeli biologiczny lek biopodobny wykazuje
znaczne podobieństwo do leku referencyjnego i ma
porównywalne bezpieczeństwo i skuteczność w jed►
nym wskazaniu terapeutycznym, dane dotyczące

Wszystkie leki biologiczne referencyjne i biopodobne mają bardzo
szczegółowy indywidualny program zarządzania ryzykiem (Risk Menagement
Plan), w którym kluczowym problemem
bezpieczeństwa jest immunogenność.
Niestety może ona prowadzić do przełamania tolerancji na antygeny własne,
co może mieć poważne konsekwencje.
Badanie Planetra Extension Study
wykazało, że zamiana referencyjnego
infliksymabu na biopodobny nie wpływała na skuteczność ani bezpieczeństwo [25].
Omawiane badanie było otwartym badaniem międzynarodowym prowadzonym w 16 krajach w 69 ośrodkach. Grupa pacjentów z RZS leczona
była przez 54 tygodnie metotreksatem
oraz infliksymabem referencyjnym
i biopodobnym, a następnie dwie grupy pacjentów miały zamianę referencyjnego infliksymabu na biopodobny.
Potwierdzono brak istotnych zmian
immunogenności po zamianie z leku
referencyjnego na biopodobny. Nie
stwierdzono wpływu na skuteczność
i bezpieczeństwo terapii.
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bezpieczeństwa i skuteczności można ekstrapolować na inne wskazania zatwierdzone dla biologicznego leku referencyjnego [26].
Ekstrapolacja jest zawsze poparta dowodami
naukowymi uzyskanymi w wiarygodnych badaniach
porównywalności nieklinicznych i klinicznych. Przed
zarejestrowaniem wskazania dla biologicznego leku
biopodobnego na podstawie ekstrapolowanych danych należy między innymi uwzględnić:
• mechanizm działania substancji czynnej, który
powinien być związany z udziałem tych samych
receptorów zarówno we wskazaniu początkowym, jak i wskazaniu ekstrapolowanym. W sytuacji gdy mechanizm działania obejmuje wiele
receptorów lub miejsc wiązania wymagane są
przez organ kompetentny dodatkowe badania
niekliniczne i kliniczne w celu udowodnienia, że
biologiczny lek biopodobny zachowa się podobnie w ekstrapolowanym wskazaniu jak jego
biologiczny lek referencyjny [6];
• kompleksowe badania porównywalności muszą
dowieść, że biologiczny lek biopodobny wykazuje znaczne podobieństwo do leku referencyjnego w bezpieczeństwie, skuteczności i immunogenności w populacji, w której można wykryć
potencjalne różnice w działaniu klinicznym [6];
• ekstrapolacja wskazania winna dotyczyć jednego obszaru terapeutycznego. Dane z reumatoidalnego zapalenia stawów nie mogą dotyczyć
bezpośrednio bezpieczeństwa i skuteczności
w onkologii [6];
• dane dotyczące bezpieczeństwa można ekstrapolować dopiero po ustaleniu porównywalnego
profilu bezpieczeństwa dla biologicznego leku
biopodobnego w jednym tylko wskazaniu terapeutycznym [6];
• ekstrapolacja danych dotyczących immunogenności nie jest automatyczna, zawsze wymaga
uzasadnienia naukowego z uwzględnieniem
wielu czynników, takich jak choroby współistniejące, droga podania leku czy długość ekspozycji [6]. ■
dr n. farm. Leszek Borkowski
Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Warszawa
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Nadużywanie
antybiotyków
– przyczyny i skutki

W

1928 roku Aleksander Fleming zaobserwował w warunkach in vitro (na płytce
Petri’ego) hamowanie wzrostu gronkowca
złocistego przez szczep grzyba pleśniowego Penicillium notatum. Jednak dopiero w 1938 roku udało
się wyizolować penicylinę – substancję odpowiedzialną za to zjawisko. Produkcję jej opracował najpierw na skalę laboratoryjną wraz z Florey’em i Chainem (nagroda Nobla, 1945 r.), a następnie w USA
firmie Pfeizer udało się zacząć produkować ją na
skalę przemysłową. Tym samym rozpoczęła się nowa
era w walce z zakażeniami bakteryjnymi, które były
wówczas przyczyną bardzo wysokiej śmiertelności.
Po wprowadzeniu do lecznictwa penicyliny,
Fleming, w trakcie swego wykładu Noblowskiego
w 1945, ostrzegał przed konsekwencjami jej nadużywania, co niestety w następnych latach zostało
poparte gwałtownym wzrostem oporności gronkowców na ten antybiotyk. Natomiast kolejnym
poważnym problemem w walce z zakażeniami
gronkowcowymi okazało się pojawienie się w 1961
roku rozprzestrzeniających się klonalnie szczepów
metycylinoopornych gronkowca złocistego (MRSA
- methicillin resistant Staphylococcus aureus), które
jednocześnie wykazują oporność na wszystkie antybiotyki β-laktamowe (z wyłączeniem ceftaroliny
i ceftobiprolu). W Indiach, gdzie stosowanie antybiotyków nie jest właściwie nadzorowane, odsetek
szczepów MRSA może sięgać w szpitalach nawet
do 80% izolowanych S. aureus [1], podobnie wysoki
odsetek jest notowany w Korei Południowej - ok.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

60% [2]. Sytuacja jest również poważna w Europie
i są kraje, w których MRSA stanowią nawet 50%
inwazyjnych izolatów gronkowca złocistego (www.
ecdc.europa.eu).
Obecnie zjawisko narastania oporności bakterii na antybiotyki stanowi jeden z najpoważniejszych
problemów medycznych, epidemiologicznych, a nawet ekonomicznych. Sprzyja tej sytuacji nadużywanie
antybiotyków, a także bagatelizowanie problemu
wynikające między innymi z braku wyobraźni zarówno lekarzy jak i chorych, którzy nie myślą o tym,
że antybiotyk może kiedyś przestać działać. W konsekwencji mamy coraz większą perspektywę braku
opcji terapeutycznych w zakażeniach bakteryjnych.
Nieuzasadnione stosowanie antybiotyków dotyczy
w dużej mierze chorób wirusowych, które na przykład w ostrych zakażeniach dróg oddechowych są
przyczyną około 80% infekcji. Niewłaściwe rozpoznanie etiologii wirusowej, nieuzasadniona asekuracja lekarza przed rozwojem infekcji bakteryjnej mimo
braków jej objawów klinicznych, a nawet wręcz wymuszanie przez pacjentów włączania antybiotykoterapii, jest niestety częstą przyczyną jej nadużywania.
Ogromnym błędem jest wykorzystywanie antybiotyków, które pozostały po leczeniu zakażenia na
przykład u pozostałych domowników, czy aplikacja
tego samego antybiotyku, który kiedyś pomógł, bez
wizyty u lekarza i wykonania badania mikrobiologicznego. Wiedza na temat zakresu działania antybiotyków jest czasami zaskakująco niska, bywają chorzy,►
którzy wierzą, że antybiotyk pomoże na wszystko
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- na ból głowy, bóle mięśniowo-stawowe czy grypę.
Nadużywanie antybiotyków przez ich wielokrotne
stosowanie (kolejnych z innej grupy), tłumaczone
nieuzyskaniem poprawy u chorego, w terapii empirycznej prowadzi często do poważnych konsekwencji wynikających z działań niepożądanych, rozwoju
zakażeń grzybiczych i selekcji szczepów opornych.
Działanie antybiotyku skierowane jest nie tylko na patogen wywołujący zakażenie, ale również
na inne bakterii stanowiące naturalną florę fizjologiczną organizmu. Jej niszczenie sprzyja dominacji
gatunków niewrażliwych, co może prowadzić do rzekomobłoniastego zapalenia jelit wywołanego przez
Clostridium difficile, groźnego, zagrażającego życiu
zakażenia, szczególnie u osób z obniżoną odpornością i w podeszłym wieku [3].
Nieskuteczność antybiotykoterapii empirycznej zastosowanej przez lekarza może wynikać
z nieznajomości aktualnej sytuacji epidemiologicznej
w danym rejonie, szpitalu czy oddziale, dotyczącej
procentowego udziału oporności poszczególnych
gatunków bakteryjnych na najczęściej stosowane antybiotyki. Taką wiedzą musimy dysponować zwłaszcza w odniesieniu do gatunków bakterii u których
często występuje zjawisko antybiotykooporności
i które odpowiadają za najczęstsze zakażenia u człowieka. Te groźne gatunki, ze względu na wieloantybiotykooporność często nazywane alarmowymi, to
przede wszystkim Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp., Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae,
Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter baumannii.
Ponadto lekarze nie zawsze sięgają po lek,
który spełnia kryteria medycyny opartej na dowodach, a więc wybór nie jest zgodny z aktualnymi
rekomendacjami antybiotykoterapii opracowywanymi przez towarzystwa naukowe, a w Polsce także
w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA - www.antybiotyki.edu.pl). Takie
postępowanie zwiększa ryzyko niepowodzenia
terapeutycznego, powstawania antybiotykoopornych szczepów i ich rozprzestrzeniania się, a także
w większym stopniu naraża pacjenta na działania
niepożądane leku.
Nieskuteczna antybiotykoterapia może mieć
również związek z nieznajomością naturalnej oporności danego patogenu, która bezwzględnie eliminuje zastosowanie leku przeciwbakteryjnego np.:
naturalna oporność mykoplazm i chlamydii na antybiotyki β-laktamowe, enterokoków opornych na sulfonamidy, Proteus mirabilis, P. vulgaris, P. rettgeri na
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nitrofurany czy Pseudomonas aeruginosa na aminopenicyliny, amoksycylinę z kwasem klawulanowym,
cefalosporyny I i II generacji, a ponadto na ertapenem, trimetoprim/sulfametaksazol i tygecyklinę [4].
Natomiast największe prawdopodobieństwo
skutecznej eliminacji zakażenia umożliwia celowana antybiotykoterapia. Oparta jest ona na wyniku
mikrobiologicznym i antybiogramie, ale nie jest niestety wystarczająco często stosowana w praktyce
ambulatoryjnej. Poważne konsekwencje nadużywania antybiotyków są związane z ich stosowaniem
u zwierząt hodowlanych, głównie trzody chlewnej
i drobiu.
Istnieją opinie, że zmiany we florze bakteryjnej przewodu pokarmowego zwierząt mogą mieć
wpływ na lepszą przyswajalność u nich składników
pokarmowych i większe przybieranie masy ciała. Antybiotyki bywają stosowane „profilaktycznie” w zapobieganiu zakażeniom u zwierząt. W konsekwencji
jest to niestety kolejna metoda generowania odzwierzęcych szczepów opornych. Ten proceder, mimo, że
w UE jest zabroniony, to nadal w wielu krajach świata jest ciągle popularny. W niektórych państwach
europejskich zaobserwowano niepokojący wzrost
występowania opornych na metycylinę szczepów
gronkowca złocistego pochodzenia zwierzęcego LA-MRSA (Livestock associated MRSA). Są to np.:
Austria, Dania, Finlandia, Niemcy, Holandia, Węgry,
ale także Polska [5,6]. Izolowane szczepy LA-MRSA
powodowały głównie zakażenia skóry i tkanek podskórnych oraz układu oddechowego. Rezerwuarem
S. aureus bywają nie tylko zwierzęta hodowlane, ale
również psy i koty, które mogą ulegać zakażeniom
i być nosicielami, a szczepy te często pozyskują od
swoich właścicieli.
Przeprowadzone badania kotów w USA wskazały na siedmioprocentowy udział MRSA w zakażeniach S. aureus i 20% kolonizację S. aureus
u zdrowych zwierząt [7]. Realizacja rozporządzeń
dotyczących ograniczenia stosowania antybiotyków
u zwierząt gospodarskich jest szczególnie trudna
w takich krajach jak Chiny czy Indie, gdzie według
szacunków wzrost ich stosowania z ponad 15 000
ton w 2010 roku, ma sięgnąć 40 000 ton w roku
2030 [8]. Są to kraje, które mają duży problem z występowaniem szczepów wieloopornych. Niepokojące jest pojawienie się szczepów MRSA opornych
na wankomycynę (VRSA, ang. vancomycin resistant
Staphylococcus aureus). Gen oporności został przeniesiony na transpozonie od wankomycynoopornych
Enterococcus faecalis (9).
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W ograniczaniu nadużywania antybiotyków
i w prowadzeniu racjonalnej antybiotykoterapii
niesłychanie ważna jest aktualna wiedza dotycząca
występowania szczepów opornych oraz analiza popełnianych błędów, które mogą mieć wpływ na ich
występowanie. Szybko zachodzące zmiany w materiale genetycznym bakterii, ich ogromne możliwości przystosowawcze do niekorzystnych warunków
otoczenia (obecność antybiotyków w wysokich stężeniach albo w zbyt niskich, subinhibicyjnych dawkach), prowadzą do powstawania wielooporności
poprzez łączenie różnych mechanizmów ich nabywania (mutacje, horyzontalne przekazywanie genów
oporności na ruchomych elementach genetycznych).
Prowadzi to do nagromadzenia wielu genów oporności odpowiedzialnych za złożone mechanizmy
krzyżowej oporności, które mogą występować równocześnie u jednego izolowanego szczepu czy to
z grupy ziarenkowców Gram-dodatnich (np.: MRSA,
MLSB, VRE), czy pałeczek Gram-ujemnych (np.: ESBL,
MBL, KPC, OXA, NDM) [10].
Do działań powodujących ograniczanie rozprzestrzeniania się bakterii wielolekoopornych należy szybka diagnostyka zakażeń, we wskazanych
sytuacjach wykrywanie bezobjawowego nosicielstwa
(badania przesiewowe) oraz efektywne przerywanie
dróg jego transmisji. Kluczową rolę spełnia skuteczna, spójna i konsekwentna polityka antybiotykowa,
a w szpitalu dodatkowo dobrze funkcjonujące programy kontroli zakażeń. Obserwowana w ostatnich

Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

latach tendencja zmniejszania się skuteczności leków
przeciwbakteryjnych ze względu na rozprzestrzenianie się szczepów wieloopornych staje się wyzwaniem dla medycyny na całym świecie i dotyczy
prawie wszystkich dyscyplin i specjalizacji medycznych: lekarzy, mikrobiologów, farmaceutów. To też
stwarza pilną konieczność ścisłej kontroli przepisywania i stosowania antybiotyków poprzez szeroką
edukację i nadzór nad ich stosowaniem.
Trudno sobie wyobrazić, aby skutek nadużywania antybiotyków spowodował wyczerpanie tej
grupy leków i zupełny brak możliwości jej stosowania z powodu powszechnie występujących szczepów
wieloopornych. Niestety, nadużywanie antybiotyków
i ich wysoka konsumpcja właśnie do tego zmierzają. Znakomitym przykładem jest wprowadzenie
furazydyny dostępnej bez recepty (lek OTC), co już
zaowocowało niezwykle wysoką i nieracjonalną jej
konsumpcją i jednocześnie najwyższą w Europie
opornością na ten lek szczepów E. coli izolowanych z zakażeń dróg moczowych (>30% szczepów
opornych). Ta wysoka oporność nie pozwala na podejmowanie decyzji o empirycznym leczeniu furazydyną zakażeń dróg moczowych. Można to jedynie
zalecać po wykonaniu badania mikrobiologicznego z antybiogramem i stwierdzeniu wrażliwości na
ten lek. W przeciwnym razie narażamy pacjenta na
działania niepożądane, często zresztą poważne i na
promowanie powstawania i rozprzestrzeniania się►
lekooporności.
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Światowa Organizacja Zdrowia po przeanalizowaniu
danych na temat antybiotykooporności w krajach
członkowskich wydała raport, który zawiera poważne ostrzeżenie mówiące o możliwości szybkiego nadejścia ery postantybiotykowej. Rekomenduje opracowanie w każdym kraju narodowych strategii walki
z antybiotykoopornością. Musi ona obejmować monitorowanie lekoopornych szczepów i konsumpcji
antybiotyków, a także skuteczne programy kontroli
zakażeń oraz szeroką edukację zarówno profesjonalistów, jak i decydentów w ochronie zdrowia oraz
całego społeczeństwa. ■
dr hab. n. med. Alina Olender
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej,
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Artykuł opracowany w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. „Narodowy Program
Ochrony Antybiotyków na lata 2016-2020”
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Sport to zdrowie

FARMAKOTERAPIA
			 NIEPŁODNOŚCI
Z opublikowanych danych naukowych wynika, ze obecnie problem niepłodności dotyczy już od 10% do 20% osób będących
w wieku rozrodczym, w Polsce jest to prawie 1,5 miliona par. Zgodnie z definicją przedstawioną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) niepłodność to niemożność zajścia w ciążę pomimo
regularnego współżycia płciowego (3–4 razy w tygodniu) przez
co najmniej 12 miesięcy, bez stosowania jakichkolwiek środków
antykoncepcyjnych [1].

Z

dolność kobiet do posiadania dzieci ulega
istotnemu obniżeniu wraz z wiekiem, spadek
ten jest widoczny szczególnie po 35-tym roku
życia, uzyskując bardzo niską wartość po 40-stym
roku życia. U par w wieku poniżej 30 lat czas potrzebny do zajścia w ciążę kobiety wynosi średnio
6 miesięcy i ulega stopniowemu wydłużeniu do 12
miesięcy w przypadku kobiet będących po 37. roku
życia i mężczyzn po 40. roku. Jednym ze wskaźników wykorzystywanych do określenia płodności
człowieka jest tzw. TTP – (time to pregnancy z ang.
czas do uzyskania ciąży). Przyczyna niepłodności
częściej, bo w około 60% przypadków, występuje
po stronie kobiety i najczęściej jest wynikiem zaburzeń owulacji. W przypadku mężczyzn rodzaj zaburzeń jest często trudny do określenia, a nawet jeśli
uda się go poprawnie zdiagnozować, ilość terapii

32

Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

jest dość ograniczona. Niestety, nadal w przypadku
około 10% par nie udaje się określić czynnika odpowiedzialnego za niemożność posiadania dzieci
i u tych osób upatruje się istotnej roli sprawczego
czynnika psychogennego. Ze wszystkich par dotkniętych problemem bezpłodności około 60% wymaga specjalistycznej opieki lekarskiej. Zasadniczo
proces diagnozowania i terapii należy rozpocząć po
24 miesiącach bezskutecznego starania się o dziecko. Jednak istnieją wskazania, które powodują, że
działa te powinny zostać wdrożone wcześniej. Są
to: wiek kobiety (≥ 35 lat), ciężkie zaburzenia cyklu miesiączkowego, przebyte zapalenie miednicy
mniejszej, endometrioza, obniżona rezerwa jajnikowa, u mężczyzn – wnętrostwo, przebycie radio lub
chemioterapii, istotne nieprawidłowości w badaniu►
jakości nasienia [2]. Najbardziej pożądanym postę33
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powaniem jest poprawne zdiagnozowanie zaburzeń
płodności i wdrożenie skutecznego leczenia przyczynowego. Czas leczenia niepłodności często trwa
kilka, a nawet kilkanaście lat. Im wcześniej rozpozna
się przyczynę niepłodności i rozpocznie leczenie,
tym większa szansa na uzyskanie potomstwa. W zależności od etiologii niepłodności spowodowanej
czynnikiem żeńskim wdraża się odpowiednią grupę
postępowania terapeutycznego, są to:
1. Leczenie farmakologiczne – zaburzenia owulacji o różnej przyczynie.
2. Leczenie zabiegowe – nieprawidłowości
w funkcjonowaniu jajowodów (zrosty, patologie jajowodów) lub macicy (endometrioza).
3. Techniki rozrodu wspomaganego medycznie (ang. assisted reproductive technics,
ART), do których należą zapłodnienie in vitro IVF-ET (ang. In vitro fertilization-embryo
transfer), docytoplazamtyczne wstrzyknięcie
plemnika do komórki jajowej ICSI (ang. intracytoplasmic sperm injection) oraz inseminacja domaciczna IUI (ang. intrauterine
insemination).
WHO wyróżnia siedem grup zaburzeń miesiączkowania, wśród nich są zaburzenia hormonalne wynikające z niewydolności podwzgórzowo-przysadkowej lub zaburzenia osi podwzgórzowo-przysadkowej, wady lub uszkodzenia narządów
płciowych (macicy, jajników). Jedną z częstszych
przyczyn zaburzeń owulacji jest podwyższone stężenie prolaktyny we krwi, które może być wynikiem
guza przysadki, zaburzeń endokrynnych, takich jak:
niedoczynność tarczycy, zespół policystycznych jajników lub stosowania leków przeciwdepresyjnych.
Prolaktyna hamuje wydzielanie gonadoliberyn.
Po wykluczeniu wyżej wymienionych czynników
możliwe jest wdrożenie preparatów należących do
agonistów dopaminy (pochodne bromokryptyny,
kabergolina), które wykazują wysoką skuteczność
i przywracają płodność u większości leczonych pacjentek. Bromokryptyna blokuje wydzielanie prolaktyny z przedniego płata przysadki nie wpływając na
stężenie fizjologiczne innych hormonów przysadki,
łagodzi również symptomy zespołu policystycznych
jajników poprzez przywrócenie prawidłowego wydzielania hormonu luteinizującego. Agoniści dopaminy normalizują wydzielanie prolaktyny u więcej
niż połowy kobiet z hiperprolaktynemią. U większości z nich przywrócona zostaje owulacja [3].
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W przypadku zaburzeń owulacji u kobiet z potwierdzoną klinicznie endogenną sekrecją estrogenów lekiem pierwszego rzutu jest antagonista estrogenów (cytrynian klomifenu

Cytrynian klomifenu
– jest to lek doustny zaliczony do niesteroidowego modulatora receptora estrogenowego, który
powoduje zwiększone wydzielanie gonadotropin,
pobudzając bezpośrednio układ podwzgórze-przysadka oraz znosi hamujące działanie estrogenów
na przysadkowe wydzielanie gonadotropin. Działanie to prowadzi do zwiększenia poziomu FSH i LH,
stymulowania wzrostu i dojrzewania pęcherzyków
Graffa umożliwiając owulację poprzez zwiększenie
liczby uwalnianych komórek jajowych [4]. Klomifen
stosuje się maksymalnie przez okres do 12 miesięcy.
Jeśli w tym czasie kobieta nie zajdzie w ciążę, rozważa się wdrożenie terapii gonadotropinami, które
stanowią leki I rzutu u kobiet z hipogonadyzmem
hipogonadotropowym. Gonadotropiny podaje się
również w przypadku stosowania technik rozrodu
wspomaganego medycznie, jednak w dawkach
istotnie wyższych. Gonadotropiny są lekami podawanymi pozajelitowo (podskórnie) i wymagają ścisłego monitorowania pacjentki (poziom hormonów,
badanie USG).

mężczyzn pobudza dojrzewanie komórek Sertoliego, kanalików nasiennych i wpływa na rozwój
plemników. Aby uzyskać pełną skuteczność należy
wdrożyć wcześniej hCG, aby uzyskać odpowiednio
wysokie stężenie androgenów w jądrach [5].

Ludzka gonadotropina
kosmówkowa (hCG)
– jest hormonem polipeptydowym wytwarzanym przez ludzkie łożysko. Podczas cyklu menstruacyjnego LH i FSH wspomagają rozwój pęcherzyków
Graffa, a LH pobudza uwalnianie oocytu. Naturalna
hCG pochodzi z moczu kobiet po menopauzie i jest
podawana po stymulacji jajników w dojrzewaniu pęcherzyków. Gonadotropina kosmówkowa posiada
aktywność hormonu luteinizującego – LH oraz nieznaczną aktywność FSH. U kobiet stosowana jest
w celu wywołania owulacji i indukcji luteinizacji, po
stymulacji wzrostu pęcherzyków. W ART stosowana
jest w celu wywołania ostatecznego dojrzewania
pęcherzyków i luteinizacji, po stymulacji wzrostu
pęcherzyków. U mężczyzn z hipogonadyzmem hipogonadotropowym, opóźnionym dojrzewaniem
związanym z niedomogą gonadotropową przysadki mózgowej lub wnętrostwem, niewynikającym
z przyczyny anatomicznej podawanie hCG powoduje

zwiększenie stężenia testosteronu i estrogenów. Lek
ten podawany jest podskórnie 24 do 48 godzin po
uzyskaniu optymalnej stymulacji wzrostu pęcherzyków.
Syntetyczne leki o silnym antagonistycznym
działaniu w stosunku do naturalnie występującego hormonu uwalniającego gonadotropinę (np.
ganireliks, cetroreliks) stosowane są w zapobieganiu przedwczesnemu wzrostowi stężenia hormonu
luteinizującego (LH) u kobiet poddawanych kontrolowanej hiperstymulacji jajników w programach
wspomaganego rozrodu.

Syntetyczne analogi
naturalnie występującego
hormonu – gonadoliberyny
– powodują przejściowy wzrost stężenia LH,
FSH, testosteronu i estradiolu. Po długotrwałym
podawaniu (2-4 tygodnie) agonistów GnRH obserwuje się trwałe zmniejszenie wydzielania LH i FSH
oraz znaczne zmniejszenie steroidogenezy jajników.
Zmniejszenie LH hamuje przedwczesną owulację
i liczbę niedojrzałych komórek jajowych zwiększając prawdopodobieństwo ciąży. Dodanie agonisty
►
GnRH do schematu leczenia kobiet z PCOS może

Ludzka gonadotropina
menopauzalna (hMG)
– powszechnie określana jako menotropina,
to hormon występujący w moczu kobiet po menopauzie, która łączy w sobie aktywność hormonów
folikulotropowego (FSH) i luteinizującego (LH). hMG
podawana jest przez co najmniej 7 dni w celu uzyskania wzrostu pęcherzyków Graafa. Menotropina
pobudza wzrost i rozwój pęcherzyków jajnikowych,
a także wytwarzanie steroidów płciowych u kobiet,
u których nie występuje pierwotna niewydolność
jajników. U mężczyzn z hipo- lub normogonadotropową niewydolnością gonad stosuje się ludzką
gonadotropinę menopauzalną w skojarzeniu z ludzką gonadotropiną kosmówkową w celu stymulacji
spermatogenezy i korzystnego wpływu na stężenie
wewnątrzjądrowego testosteronu. FSH w jądrach
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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potencjalnie zmniejszyć częstość występowania
nieudanych ciąż. Ta grupa leków stosowana jest
również w leczeniu endometriozy, łagodząc takie
objawy jak ból oraz wielkość i liczbę zmian endometrialnych. W przypadku zdiagnozowanej endometriozy stosuje się również produkty gestagenowe
i pochodne, danazol oraz dwuskładnikową tabletkę
antykoncepcyjną.

Rekombinowany ludzki
hormon folikulotropowy
(r-hFSH)
– wpływa na rozwój dojrzałych pęcherzyków
Graafa. Stosowany jest u kobiet z brakiem owulacji
w celu rozwoju pojedynczego dojrzałego pęcherzyka Graafa, z którego po podaniu hCG uwolni
się komórka jajowa. Wykorzystywany jest również
u kobiet w pobudzaniu rozwoju wielu pęcherzyków
jajnikowych w ramach technik rozrodu wspomaganego oraz w skojarzeniu z hormonem luteinizującym
(LH) w stymulacji wzrostu pęcherzyków jajnikowych
u kobiet ze znacznym niedoborem LH i FSH.
Progesteron jest podstawowym endogennym
hormonem produkowanym przez ciałko żółte, który odpowiada za przygotowanie endometrium do
implantacji zarodka i pomaga w utrzymaniu ciąży.
Niedobór progesteronu jest jednym z kluczowych
czynników poronień, jak również komplikacji pojawiających się w drugiej połowy ciąży, takich jak:
poród przedwczesny, zahamowanie wzrastania wewnątrzmacicznego płodu, stan przedrzucawkowy
czy przedwczesne oddzielenie łożyska. Progesteron
dostępny jest w różnych postaciach farmaceutycznych podawanych drogą domięśniową, dopochwową, doustną, doodbytniczą i przezskórną. Obecnie
obowiązujące rekomendacje zalecają suplementację
progesteronem również we wszystkich ciążach po
zapłodnieniu pozaustrojowym [6].
W ostatnim latach obserwuje się istotny spadek płodności u mężczyzn. Na przestrzeni kilkudziesięciu lat zmniejszyła się nie tylko średnia liczba
plemników, ale również objętość nasienia [7]. Niepłodność u mężczyzn wynika głównie z zaburzeń
procesu spermatogenezy, w którejkolwiek z jej faz.
Przyczyny niepłodności męskiej są pochodzenia
36

przedjądrowego, jądrowego oraz pozajądrowego.
W przypadku zaburzeń spermatogenezy leczenie
przyczynowe jest obarczone dużym ryzkiem nieskuteczności. Na początku należy wyeliminować
niekorzystne czynniki środowiskowo-zawodowe
(toksyny), czynniki chemiczne, fizyczne, ograniczyć
używki, stosować luźną bieliznę, unikać gorących
kąpieli. Leczenie farmakologiczne jest ograniczone i wskazane w przypadku obecności przeciwciał
przeciwplemnikowych, zaburzeń hormonalnych,
impotencji czy stanów zapalnych męskiego układu rozrodczego. Nieprawidłowości w gospodarce
hormonalnej dotyczą głównie hypogonadyzmu
hypogonadotropowego, który jest spowodowany
zaburzeniem w zakresie wydzielania gonadotropin
i wymaga wdrożenia suplementacji gonadotropinami. W przypadku obecności przeciwciał przeciwplemnikowych wdrożona jest terapia kortykosterydami przy zachowaniu wstrzemięźliwości seksualnej,
co ma na celu osłabić reakcje obronne organizmu
i zwiększyć liczbę plemników. Infekcje układu moczowo-płciowego leczy się antybiotykami, impotencję lekami stosowanymi w zaburzeniach erekcji.
Stosowanie produktów o działaniu antyoksydacyjnym (witamina C, E), mikroelementów (selen, cynk),
L-karnityny lub wyciągów ziołowych nie wpływa
w istotny sposób na poprawę parametrów seminologicznych. Skuteczność takich terapii nie została
potwierdzona wynikami pochodzącymi z wiarygodnych badań klinicznych, stąd ich stosowanie nie jest
rekomendowane. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
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Dieta w chorobach cywilizacyjnych

– wybrane choroby
przewodu pokarmowego
Żyjemy obecnie w czasach, na których ogromne piętno odcisnął
rozwój cywilizacyjny. Nauka, technika, urbanizacja, uprzemysłowienie – są niezaprzeczalnie związane z poprawą warunków funkcjonowania, ale z drugiej strony generują szybkie tempo życia rodzące
stres, związane są także z siedzącą pracą, szybkim, niezdrowym
odżywianiem i małą aktywnością ruchową. Ponadto ludzie narażeni
są na zanieczyszczenia środowiska, powietrza, wody oraz na hałas.

W

ślad za postępem pojawiło się więc
wiele dotąd niewystępujących, nieopisanych schorzeń stanowiących aktualnie
przyczynę ponad 80% wszystkich zgonów głównie w krajach wysoko rozwiniętych. Co ciekawe,
są one rzadko notowane pośród populacji państw
biedniejszych. Choroby tego typu określane są mianem „chorób cywilizacyjnych”. Według definicji są to
globalnie i powszechne występujące choroby, których przyczyną rozwoju oraz rozprzestrzenienia jest
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

postęp współczesnej cywilizacji, dlatego też inaczej
nazywa się je „chorobami XXI wieku”.
Warte podkreślenia jest to, że jeszcze stosunkowo niedawno, bo 100 lat temu choroby te nie były
nawet znane. Rozwój, jaki nastąpił w tym czasie diametralnie zmienił świat i ludzi w nim żyjących. Przyczyniło się to do kompletnego zdestabilizowania
bilansu energetycznego organizmu mieszkańca Ziemi. Jak szacują naukowcy, nasi przodkowie z okre►
su paeolitu zużywali na aktywność fizyczną blisko
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1000 kcal podczas doby, przyjmując około 3000
kcal w posiłkach. Bilans energetyczny na poziomie
1:3 związany był ściśle z ich trybem życia i codziennymi czynnościami prowadzącymi do zaspokojenia
podstawowych potrzeb. Współcześnie przeciętny
mieszkaniec miasta na aktywność fizyczną zużywa
w ciągu dnia około 300 kcal, przyjmując w posiłkach
około 2100 kcal. Łatwo obliczyć więc, że obecnie
posiadamy zaburzony bilans energetyczny wynoszący 1:7, co jest właśnie przyczyną rozwoju wielu
chorób, skutkującą pojawianiem się wielu problemów na poziomie komórek, tkanek, narządów.
Niezaprzeczalnie mierzalnym rezultatem żywienia racjonalnego winien być dobrostan fizyczny
i psychiczny, popularnie nazywany zdrowiem. Jak
wynika z badań i obserwacji, niestety zbyt
często zdarza się tak, że
całodzienna racja pokarmowa odbiega daleko od zbilansowanego
działania, począwszy
od ilości składników
odżywczych dostarczanych do organizmu, aż
po wzajemne proporcje
pomiędzy nimi. Finalnie
nieprawidłowe schematy zachowań konsumenckich skutkują
odchyleniami w stanie
zdrowia, które w kolejnych latach mogą się przerodzić w poważne choroby. I tutaj warto zaważyć, że w większość problemów
bezpośrednio bądź pośrednio związanych jest ze
sposobem żywienia. Dieta więc może wpływać na
homeostazę organizmu, ale także w momencie, kiedy równowaga jest zakłócona można za jej pomocą
wspomagać leczenie farmakologiczne.
Niejednokrotnie prawidłowo skomponowane
posiłki to podstawowy czynnik przyspieszający leczenie lub przynoszący ulgę podczas schorzeń przewodu pokarmowego, który jest skomplikowanym
mechanizmem przetwarzającym wszystko to, co
zjemy. Zaczyna się on w jamie ustnej, później znajduje się przełyk, dalej żołądek, wątroba, trzustka,
jelita, w tym kończące go jelito grube. Na każdym
etapie, w każdym z odcinków przewodu pokarmowego zachodzą złożone procesy trawienia pokarmu
oraz wchłaniania składników niezbędnych do pra-

widłowego funkcjonowania organizmu. Ważną rolę
spełniają w tym soki trawienne oraz enzymy wydzielane m.in. w żołądku, trzustce czy dwunastnicy.
Nieprawidłowości na którymkolwiek etapie
trawienia mogą utrudniać wchłanianie składników
pożywienia, skutkując wystąpieniem niedomagania
ze strony całego układu. Dlatego też właściwe żywienie dietetyczne, wspomagające leczenie farmakologiczne bywa często jedną z najskuteczniejszych
form terapii schorzeń przewodu pokarmowego. Bardzo ważne jest również zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby, akceptacje, alergie czy tolerancje
niektórych potraw. Najważniejszym zaś celem, jeśli
chodzi o dietę w chorobach przewodu pokarmowego jest oszczędzanie błony śluzowej przewodu
pokarmowego oraz podaż łatwo przyswajalnego pokarmu. Istotne
jest także prowadzenie
konsumpcji w taki sposób, by ilość bodźców
wydzielniczych uległa
zmniejszeniu, jak również należy dążyć do
wyeliminowania z poży wienia substancji,
które mogą być związane z etiopatogenezą schorzenia (np.
nietolerancja laktozy).
W chorobach przewodu pokarmowego
najistotniejszy podczas dietoterapii jest tzw. reżim
dietetyczny.
Już w początkowym odcinku przewodu pokarmowego, częstokroć po jedzeniu odczuwamy
dyskomfort. Uczucie pieczenia w klatce piersiowej,
kwaśno-słony smak w ustach – to dręcząca wiele
osób „zgaga”. Przeważnie jej występowanie związane jest z nadkwaśnością, ale może być także
konsekwencją uszkodzeń błony śluzowej przełyku,
nieprawidłowej motoryki przełyku czy też niewydolności dolnego zwieracza (szczelnie zamyka przełyk
od strony żołądka, hamując cofanie się pokarmu
do ust). Podczas występowania przykrych dolegliwości związanych ze zgagą, przede wszystkim
należy wstrzymać się od konsumpcji pokarmów,
które mogłyby podrażniać błonę śluzową przełyku
i żołądka, prowadzić do nadmiernego wydzielana
się kwasu solnego w żołądku, jak również strawy,

Niejednokrotnie prawidłowo
skomponowane posiłki to podstawowy czynnik przyspieszający leczenie lub przynoszący ulgę
podczas schorzeń przewodu pokarmowego, który jest skomplikowanym mechanizmem przetwarzającym wszystko to, co zjemy.
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która osłabia ciśnienie w dolnym odcinku przewodu
pokarmowego.
W diecie osób cierpiących na „zgagę” należy
uwzględnić wstrzemięźliwość w jedzeniu pokarmów
bogatych w tłuszcze, cukry (jak słodycze, czekolady, ciasta), jak również należy unikać potraw smażonych i pieczonych. Zalecane jest także pozbycie
się przyzwyczajeń związanych z konsumpcją kawy,
napojów alkoholowych, paleniem papierosów, dodawaniem do posiłków ostrych przypraw i piciem
zagęszczonych soków owocowych. Istotnym składnikiem diety, ze względu na działanie alkalizujące
jest natomiast mleko i jego
przetwory. Osoby cierpiące
na zgagę winny uzbroić
się w cierpliwość, starannie żuć pokarmy,
nie przemęczać się
tuż przed, jak i zaraz
po posiłku.
Wśród wszystkich schorzeń przewodu pokarmowego
najczęściej, bo w około 50% przypadków
notowane jest występowanie chorób
żołądka i dwunastnicy.
Spot ykane
są one przeważnie
wśród populacji
krajów wysoko rozwiniętych. Charakterystyczne dla tej choroby
jest powstawanie ubytków w błonie śluzowej
żołądka lub dwunastnicy. Zmiany chorobowe
umiejscowione są zwykle w okolicach odźwiernika żołądka lub w opuszce dwunastnicy. Mogą one
tworzyć się również w głębszych warstwach, zdarza
się również niejednokrotnie, że drążą do wątroby
i trzustki. Podczas choroby występują zaburzenia na
poziomie perystaltyki żołądka oraz zmiany w czynności wydzielniczej i związany z tym nadmiar soku
żołądkowego i obniżone pH. Charakterystyczne jest
również występowanie bólów głodowych w nocy
i na czczo.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Teorie i zalecenia na temat diety podczas
występowania tegoż schorzenia przez lata podlegały wielu modyfikacjom. Niegdyś klasyczna „dieta
wrzodowa” obejmowała zalecenia związane z wykluczeniem z jadłospisu pokarmów, które mogłyby
„podrażniać” błonę śluzową, jednocześnie działających pobudzająco na wydzielanie soku żołądkowego. Obecnie większy nacisk kładzie się na leczenie
farmakologiczne, aczkolwiek dieta wspomaga farmakoterapię i łagodzi objawy kliniczne związane
z tą chorobą. Osobom cierpiącym na popularnie
zwane „wrzody” zaleca się dietę lekkostrawną, niskobiałkową, pobawioną artykułów wzdymających,
trudnostrawnych i długo pozostających w żołądku.
Nie poleca się natomiast „wrzodowcom” stosowania ostrych przypraw. Unikać
należy m.in. kapusty, nasion roślin strączkowych, chleba razowego, ogórków, wędzonych
wędlin, a także pieprzu, octu
czy musztardy. Niewskazane są także buliony, rosoły,
wywary, kawa, napoje alkoholowe, te stanowiące
źródło cukrów prostych
i duże ilości błonnika.
Źle tolerowane są
margaryny i wszystkie
potrawy tłuste. Zaleca
się potrawy gotowane, duszone w sosie
własnym lub pieczone
w folii czy też pergaminie.
Podczas zaostrzenia objawów chorobowych należy szczególnie uważać na
stosowane pokarmy, a po
ustąpieniu bólu starać się
doprowadzić do zbilansowania diety z ograniczeniem
substancji drażniących. Polecane jest tworzenie
jadłospisu na bazie chudego drobiu czy cielęciny,
mleka, chudych twarogów. Wskazane jest również
wzbogacenie jadłospisu o gotowane warzywa,
owoce. Zalecane są ponadto: białe pieczywo, makarony czy ryż. Istotna jest rozważna konsumpcja,
czyli spożywanie posiłków bez pośpiechu, często
a w małych ilościach. Ważne jest, aby indywidualna
tolerancja potraw była najważniejszym wskaźnikiem
►
ich doboru w diecie.
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Kolejnym schorzeniem o którym warto byłoby wspomnieć pod kątem diety leczniczej są tzw.
zaburzenia czynnościowe przewodu pokarmowego. Według literatury stanowią one blisko 40%
przypadków zgłoszeń pacjentów do poradni czy
klinik gastroenterologicznych. Problemy te dotyczą
szczególnie kobiet i przeważnie nasilają się u osób
po 65 roku życia. Charakterystyczne jest dla nich
występowanie różnego rodzaju trudności w trawieniu bez występowania zmian morfologicznych.
Częstość pojawiania się zaburzeń czynnościowych
przewodu pokarmowego i przyczyna ich powstawania wciąż jednak nie jest do końca jasna. Zależnie
od charakteru objawów wyróżnia się typy: ruchowy – z bólami po posiłkach, z uczuciem pełności
i odbijaniem, refleksowy – ze zgagą i wrzodowy
– z bólami głodowymi. W każdym z przypadków
zaleca się konsumpcję pokarmów lekkich, łatwo
strawnych, nie powodujących podrażnienia błony śluzowej przewodu pokarmowego. Ograniczyć
należy wywary mięsne, mięso np. z kaczki, gęsi,
gotowaną kapustę czy majonez. Ponadto należy
zmniejszyć do minimum ilość spożycia, a najlepiej
odstawić alkohol, mocną kawę i papierosy. Zaleca
się natomiast dania gotowane na parze i pieczone
w folii. Dbałość o dietę w powiązaniu ze zdrowym
trybem życia może uchronić nas od niekomfortowych zaburzeń dyspeptycznych.
Ostry nieżyt żołądka to przypadłość znana prawie każdemu z nas. Stan chorobowy trwa
przeważnie 3-6 dni. Jego przyczynę stanowi najczęściej zatrucie pokarmowe (nieświeże pożywienie,
nieumyte owoce), bądź szkodliwy wpływ na błonę
śluzową związków chemicznych takich jak jod czy
arsen. Zmiany zapalne błony śluzowej mogą również być wywołane działaniem niektórych leków np.
aspiryny czy środków przeczyszczających. Charakterystyczne jest wystąpienie objawów szybko, bo
w ciągu kilku godzin, a związane są z tym kurczowe
bóle w okolicy nadbrzusza, nudności czy też wymioty lub i biegunki.
Leczenie dietetyczne w tym przypadku polega
na stosowaniu 24-48 godzinnej głodówki, podczas
której podawać należy płyny w formie wody przegotowanej, napary z rumianku, mięty, o umiarkowanej temperaturze, koniecznie niesłodzone. Ponadto
w celu uzupełnienia straty chlorku sodowego winno
się lekko dosalać stosowane napoje. W późniejszym
okresie wprowadza się stopniowo sucharek, bułkę czerstwą, gotowane przetarte warzywa, puree
40

z ziemniaków. Można podawać potrawy dla dzieci,
gdyż nie zawierają środków konserwujących. Należy
unikać jednak soku jabłkowego, gdyż wzmaga on
procesy fermentacyjne w jelitach.
Przewlekły nieżyt żołądka to choroba rozpoczynająca się u ludzi w różnym wieku i niestety
chorzy cierpią na nią przez całe życie. W wyniku
zmian zapalnych błona śluzowa ulega przerostowi,
zwiększa się ilość wytwarzanego soku żołądkowego
i nadkwaśność (występują bóle głodowe, nudności,
wymioty, pieczenie za mostkiem, wzdęcia, zaparcia).
Kolejno, w konsekwencji może dojść do zaniku błony śluzowej i niedokwaśności (z uczuciem gniecenia w okolicy żołądka, odbijaniem siarkowodorem).
Przy przewlekłym nieżycie żołądka, w zależności od
tego czy przebiega on z nadkwaśnością czy z niedokwaśnością zaleca się różne żywienie dietetyczne.
W pierwszym przypadku stosowana jest dieta łatwo strawna z ograniczeniem potraw tłustych, marynat, suchych nasion roślin strączkowych. W nieżycie niedokwaśnym konsumując pokarm należy
zwrócić uwagę na to, by oszczędzać chory narząd,
ale jednocześnie dietą prowadzić do pobudzenia
i – na optymalnym poziomie – do wydzielania soków trawiennych. Tu sama estetyka jedzenia ma
wpływ, gdyż potrawy „ładne”, urozmaicone w fazie odruchowo-nerwowej wpływają na wydzielanie
soku. Ogranicza się także podaż płynów. Warzywa
i owoce należy dawkować w formie soków lub też
w postaci ugotowanej. Nie są wskazane potrawy
wzdymające, długo zalegające w żołądku, a także przyprawy oraz – jak zwykle przy schorzeniach
układu pokarmowego – alkohol. Posiłki regularne,
dokładnie żute, dawkowane w mniejszych ilościach
wywierają również korzystny wpływ na wydzielanie
soków trawiennych.

ne oraz strawę przyczyniającą się do występowania
procesów fermentacyjnych w jelitach taką jak miód,
słodycze, cukier mleczny, wybrane soki owocowe,
dżemy czy śliwki suszone. Do produktów wpływających na obniżenie perystaltyki należą natomiast
napoje o dużej zawartości garbników (kakao, wino
czerwone, gorzka herbata), mąka ziemniaczana
i produkty powstałe na jej bazie, owoce i warzywa
stanowiące rezerwuar błonnika rozpuszczalnego
(marchew, banan, dynia) i suche artykuły spożywcze. Ostry nieżyt jelit występuje przeważnie podczas
przebiegu zakażenia bakteryjnego lub wirusowego
(gronkowce, salmonella). Charakterystyczne objawy
(bóle brzucha, biegunka, osłabienie, stolce płynne
z domieszką krwi, śluzu) pojawiają się na kilka lub
kilkanaście godzin od zakażenia. Żywienie dietetyczne natomiast zbliżone jest do diety podczas
występowania ostrego nieżytu żołądka, co opisano
powyżej. Z tym, że podczas ostrego nieżytu jelit
powinno dawkować się duże ilości płynów.
Kolejnym schorzeniem przewodu pokarmowego jest przewlekłe zapalenie jelit, które towarzyszy wielu chorobom ogólnoustrojowym jak
m.in. zespół złego wchłaniania, zakaźne choroby

jelit, stany po resekcji, niewydolność trzustki, wątroby, nietolerancje pokarmowe. Objawy to najczęściej
powracająca biegunka i wzdęcia. Podczas przebiegu
tej choroby dieta w trwających biegunkach powinna
być bogata w białko, uboga w węglowodany nierafinowane (cukier, syropy, dżemy, soki). Ograniczyć należy tłuszcze i produkty wysokoresztkowe. Powinno
się jadać pokarmy o działaniu zapierającym jak ryż,
mąka ziemniaczana, owoce będące rezerwuarem
garbników i pektyn. Ponadto jadać winno się ryby
i drób. Jedną z coraz częstszych przyczyn występowania tego niedomagania organizmu może być
konsumpcja mleka. Wówczas to, przy nietolerancji
laktozy z diety wyłącza się mleko i jego przetwory. Podczas uczulenia na białko, mleko zastępuje
się preparatami przemysłowymi i homogenatami
mięsnymi.
Kolejną chorobą, która dotyka coraz to więcej
osób jest zespół jelita drażliwego – IBS występuje u około 10-20% osób w całej populacji. Jest to
przewlekłe i wciąż powracające zaburzenie czynności jelit, podczas którego mamy do czynienia
z naprzemiennym występowaniem biegunek i za►
parć. Etiopatologia schorzenia nie została dokładnie

Także w chorobach jelit rodzaj i sposób podawanego pokarmu grają bardzo dużą rolę. Wybór
artykułów jest zależny od występującej jednostki
chorobowej. Głównie przy komponowaniu jadłospisu powinno się brać pod uwagę wpływ określonych
pokarmów na perystaltykę jelit. I tak pośród artykułów, które pobudzają ruchy jelit należy wymienić
m.in. produkty wysokoresztkowe, zawierające duże
ilości błonnika nierozpuszczalnego (grube kasze,
otręby, pieczywo razowe), fermentowane przetwory
z mleka, kwaśne owoce i warzywa, buraki ćwikłowe,
paprykę, napoje zimne, słone, mocno przyprawioAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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poznana i najpewniej jest wieloczynnikowa. Mimo,
iż wiadomo, że ma ona kluczową rolę w leczeniu
tego schorzenia, dokładne zasady stosowania diety
nie zostały sprecyzowane. Wytyczne rzymskie III
zalecają unikanie diet o niepełnej wartości odżywczej. Wciąż jednak podstawą żywienia dietetycznego jest pokarm z dużą ilością błonnika oraz podaż
artykułów jak najmniej przetworzonych. Powinno
konsumować się dużo produktów zbożowych gruboziarnistych (chleb chrupki, otręby pszenne, kasza
gryczana), jak również ziemniaków. W przypadku
tego schorzenia należy wstrzymać się od konsumpcji potraw mącznych, drobnoziarnistych kasz, fasoli
czy bobu oraz samego tłuszczu.

Celiakia zwana inaczej enteropatią glutenową to następne ze schorzeń układu pokarmowego,
w których dieta jest istotnym elementem decydującym o prawidłowym funkcjonowaniu organizmu.
Za występowanie tej choroby odpowiedzialny jest
brak enzymów proteolitycznych rozkładających
gluten. Trwa ona całe życie i jej występowanie jest
uwarunkowane genetycznie. Enteropatia glutenowa
jest chorobą, na którą cierpią zarówno dzieci, jak
i dorośli. Najczęściej wykrywa się ją u osób między
40 i 50 rokiem życia. Najnowsze badania wykazują,
że częstość zachorowań wynosi ok. 1% populacji
(częstość występowania w Europie 1:80-1:300). Objawy obejmują zwykle zaburzenia funkcjonowania
przewodu pokarmowego pod postacią biegunki,
wzdęć, braku apetytu, powiększenia obwodu brzucha, zahamowania przyrostu masy ciała u dzieci lub
spadku masy ciała u dorosłych. Leczenie dietetyczne
związane jest ściśle z dążeniem do wyeliminowania
glutenu z diety. W praktyce związane jest to z poszukiwaniem substytutów, zamienników np. mąkę
zbóż bogatych w gluten zastępuje się mąką ryżową,
kukurydzianą czy sojową. W jadłospisie spokojnie
można zawierać mięso. Zalecane są mleko chude,
soki owocowe. Podczas występowania nasilonych
objawów należy unikać także tłuszczów i smażonych
produktów.
Podsumowując, w powyżej zaprezentowanych,
wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego
dobór diety zależny jest w głównej mierze od rodzaju zmian chorobowych, wieku, stanu pacjenta i jego
predyspozycji indywidualnych. W powyżej przyto-
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czonych schorzeniach, jak sugeruje literatura, prawidłowo dobrana, trafiona dieta jest w stanie często konkurować z farmakoterapią, a niejednokrotnie
z nią wygrywa. Warunkiem powodzenia leczenia jest
dostosowanie się do reżimu dietetycznego, prawidłowy w czasie i na różnych etapach rozwoju, trwania
choroby dobór właściwych pokarmów. Podkreślić
jednak należy, że lepiej zapobiegać, niż leczyć i całokształt naszych działań na polu konsumpcyjnym
powinien być rozsądny nie tylko wówczas, gdy widzimy zagrożenie, zawirowania w zdrowiu. Trzeba
rozsądnie dawkować przyjemności z konsumpcji,
znaleźć czas na spokojne jedzenie, przemyślane
zakupy, dbać o właściwy dobór artykułów bacząc
na jakość i składniki odżywcze. Przekazywać dobre
wzorce dla przyszłego pokolenia, które skazane jest
na szybkie życie w uprzemysłowionym świecie, bo
przecież czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci. ■
mgr Kinga Stawarczyk
Zakład Botaniki, Pozawydziałowy Instytut Biotechnologii,
Uniwersytet Rzeszowski
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Zgodnie z zapowiedzią złożoną na łamach czerwcowego
„Aptekarza Polskiego” kolejną
kartkę z „Aptekarskiego kalendarza” zrywamy w listopadzie, przy
okazji obchodów Święta Niepodległości. Żadnemu Polakowi nie
trzeba tłumaczyć zarówno symbolicznej, jak i dosłownej wagi tej
daty. Entuzjazm i radość, które
wybuchły wraz z odzyskaniem
niepodległości na przełomie 1918
i 1919 roku były udziałem także
aptekarzy, którzy zawsze, jako
przykładni i zaangażowani w życie społeczne ojczyny obywatele,
stawali w pierwszym szeregu wydarzeń. Co prawda nie zachowały
się numery tak często cytowanych
na łamach „Aptekarza Polskiego”
czasopism z roku 1918, jednak
możemy przywołać strony tytułowe wiosennych zeszytów „Nowego Czasopisma Aptekarskiego”
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

oraz „Kroniki Farmaceutycznej”
z 1919 roku. Redakcja pierwszego z wymienionych czasopism,
wydawanego we Lwowie, pisała
w patetycznym tonie: oto ukochana Ojczyzna nasza powstała
z okowów długoletniej niewoli!
Jeszcze brzmi podźwięk niewolniczego łańcucha, ale jeniec już się
zerwał i pręży ramiona a od tego
napięcia grzmot dział i warkot karabinów huczy po kresach. Bo szerokie musi mieć granice państwo,
gdzie słońcem jest wolność a tęczą
swoboda! Z kolei redakcja „Kroniki
Farmaceutycznej” zwracała uwagę, że odzyskanie niepodległości
to przede wszystkim wyzwanie
do intensywnej pracy i współpracy w wolnej i zjednoczonej Polsce,
pracy piętrzącej się przed nami
coraz większym ogromem zadań
i obowiązków. Cieszono się z tego,
co udało się uzyskać i wywalczyć.

Nie narzekano na niewykorzystane możliwości.
W okresie dwudziestolecia
międzywojennego kolejne rocznice dnia 11 listopada obchodzone
były bardzo uroczyście, przede
wszystkim jednak w sferach wojskowych i urzędniczych, a zatem przez tych obywateli, którzy
w wydarzeniach 1918 roku brali
czynny udział. Periodyki aptekarskie ograniczały się zazwyczaj do
zamieszczania w „Kronice bieżącej” informacji dotyczących samego faktu obchodów kolejnej
rocznicy, jak również list aptekarzy wojskowych i pracujących
w administracji publicznej, którzy
zostali odznaczeni z okazji Święta Niepodległości. Brak przedstawicieli farmacji i aptekarstwa
na listach osób odznaczonych
w danym roku spotykał się czę-►
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sto z uszczypliwymi uwagami ze farmacji, którzy w dniu Święta sa Zarządu Głównego Z.Z.F.P., kol.
strony redaktorów! Wyróżniły się Niepodległości zostali odznaczeni. Edmunda Szyszko Złotym Krzyżem
jedynie numery czasopism z roku Krzyżem Komandorskim Orderu Zasług.
1928, zwracające uwagę na okrą- Odrodzenia Polski, za zasługi na
W roku 1938, a zatem
głą, dziesiątą rocznicę odzyskania polu pracy naukowej, uhonoro- w dwudziestą rocznicę wydarzeń
niepodległości, okres krótki – jak wano profesorów Adama Kos- roku 1918, całą stronę tytułową
podawała redakcja „Wiadomości sa i Jerzego Modrakowskiego „Kroniki Farmaceutycznej” wypełFarmaceutycznych” – w dziejach z Warszawy. Magistra Franciszka niała fotografia Prezydenta Rzepaństw i narodów, długi i brze- Karpińskiego, przemysłowca – za czypospolitej Polskiej Prof. Dr. Igmienny w skutki w dziejach narodu zasługi na polu pracy społecznej, nacego Mościckiego, kolejne dwie
polskiego.
zaś – pierwszego MarszałO Święcie Niepodka Polski Józefa Piłsudległości czasopisma apteskiego, twórcy niepodlekarskie zaczęły rozpisywać
głości oraz Generalnego
się znacznie obszerniej od
Inspektora Sił Zbrojnych
roku 1937, kiedy to stało
Marszałka Polski Edwarda
się świętem państwowym.
Rydza-Śmigłego. RedakPierwsze oficjalne obchocja w okolicznościowym
dy święta niepodległośartykule zatytułowanym
ci stały się manifestacją
„XX-lecie Niepodległośpatriotycznych nastroci” pisała: dwadzieścia lat
jów wszystkich obywateli,
temu, z oparów krwi i poa pośród nich – w sposób
żogi wojennej, po przeszło
szczególny – aptekarzy
wiekowej niewoli, zgodnie
i farmaceutów! Na stronie
z przewidywaniami Wieltytułowej „Kroniki Farmakiego Marszałka i dzięki
ceutycznej” z 16 listopada
Jego wielkiej i twórczej pra1937, organu prasowego
cy, powstało do nowego żyZwiązku Zawodowego Farcia Państwo Polskie. Podmaceutów Pracowników
kreślano również, że rok
w Rzeczypospolitej Pol1918 wcale nie przyniósł
skiej, można było przeczynowemu państwu pokotać: 11 listopada, w dniu
ju: gdy zwycięzcy i zwyŚwięta Niepodległości,
ciężeni odrazu przystąpili
obchodzonego w r.b. niedo leczenia ran i blizn po
zwykle uroczyście i po raz
wielkiej wojnie, Polska muIlustracja 1
pierwszy jako Święto Pań- Strona tytułowa pierwszego numeru „Nowego Czasopisma siała jeszcze przez dwa lata
stwowe, Zarząd Główny
z bronią w ręku ustalać swe
Aptekarskiego”.
Z.[wiązku] Z.[awodowego]
granice, a nawet w r. 1920
F.[armaceutów] P.[racowników], odznaczono Krzyżem Oficerskim bronić Zachód przed zalewem bolstosownie do uchwały nadzwy- Odrodzenia Polski. Krzyż Nie- szewizmu. Redakcja zaznaczała, że
czajnego posiedzenia, wystosował podległości wręczono magistrowi 11 Listopada 1918 r. odwróciła się
depesze hołdownicze do Pana Aleksandrowi Kotyni, właścicielowi karta dziejowa, na której było naPrezydenta Rzeczypospolitej, do apteki w Pabianicach. Kilkudzie- pisane „Niewola”, a na czystej karPana Marszałka Śmigłego-Rydza sięciu czynnych aptekarzy oraz cie w ciągu ostatnich dwudziestu
i do Pana Premiera Generała przedstawicieli władz organizacji lat historia zapisywała wszystko
Sławoj-Składkowskiego. W kolej- aptekarskich wyróżniono Złotym, to, co stworzyliśmy. Kolejne słowa
nym numerze, z 1 grudnia 1937, Srebrnym i Bronzowym Krzyżem były w pełni umotywowane heroredakcja z satysfakcją informo- Zasług. W sposób szczególny icznym wysiłkiem całego społewała o przedstawicielach świata podkreślano odznaczenie Preze- czeństwa Polski międzywojennej:

bilans naszej pracy dwudziestoletniego samodzielnego bytu państwowego jest dodatni. Naród polski pod wodzą Wielkiego Marszałka stworzył na gruzach wojennych
silną Rzeczpospolitą, odgrywającą
dziś swą rolę w dziedzinie równowagi politycznej Europy. Redakcja
„Kroniki Farmaceutycznej” organ
związku zawodowego, nie mogła
nie dodać, że zdobycie Niepodległości było dziełem całego Narodu,
a dużej mierze przyczynił się do
tego świat pracy, który i w dalszym
ciągu nie poskąpi ofiar na dozbrojenie Armii, a w razie zamachu na
nasze granice i krwi. Okres mijającego dwudziestolecia niepodległości odnoszono również do
spraw zawodowych: farmaceuci
polscy mają z bilansu ostatniego
dwudziestolecia Niepodległości
Polski do zapisania na swoje dobro
dowody ofiarności we wszystkich
Jej potrzebach. A jeśli w „podciąganiu wzwyż” farmacji polskiej nie
osiągnęliśmy jeszcze pozytywnych
rezultatów, to z tym większym zapałem musimy tą pracę podjąć,
oddać jej wszystkie siły, a zasadą
niech nam będzie DOBRO RZECZYPOSPOLITEJ I DOBRO FARAMCJI POLSKIEJ.
Obchody dwudziestej rocznicy odzyskania niepodległości
świętowano nie tylko w Warszawie, ale także w lokalnych oddziałach Związku Zawodowego Farmaceutów Pracowników
w Rzeczypospolitej Polskiej. Oddział Poznański zorganizował uroczyste zebranie (…), które odbyło
się w (…) pięknie przybranej sali
„Domu Aptekarzy”. Jak donosiła
„Kronika Farmaceutyczna” uroczystość ta zgromadziła licznie
przybyłych gości i członków, wśród
nich zaś miejscowego inspektora
farmaceutycznego, przedstawicieli
ciała profesorskiego Oddziału Far-
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Ilustracja 2
Uczestnicy obchodu XX-lecia Niepodległości, zorganizowanego przez Oddz. Poznański
Z.Z.F.P. „Kronika Farmaceutyczna” 1938, nr 22, s. 321.

maceutycznego U.P. (…), właścicieli
farmaceutycznych firm poznańskich (…) oraz Zarząd i członków
Koła Farmaceutów Studentów U. P.
W czasie uroczystości recytowano
wiersz Jana Kasprowicza „Rzadko
na moich wargach jawi się wyraz:
Ojczyzna”, wykonany z właściwym zacięciem deklamatorskim
przez studenta farmacji kol. Chojnackiego. Z kolei magister Witold
Głowacki, przyszły ceniony historyk farmacji, wygłosił referat „Rzut
oka na farmację polską w okresie
ostatnich 20 lat” w którym z całym spokojem dokonał rachunku
sumienia zawodowego. Dał również wyraz pozytywnym emocjom,
związanym ze Świętem Niepodległości: zgromadziwszy się na
radosną uroczystość 20-lecia
wskrzeszenia Państwa Polskiego,
nie taimy swego szczerego zadowolenia i błogiego uczucia, że możemy oddychać powietrzem wolnej
ojczyzny i upajać się mową polską.
W tle owego szczerego zadowolenia mówca mógł z satysfakcją
odnotować, że w czasie dwudziestu lat niepodległości farmaceuci polscy okazywali zawsze pełne
zrozumienie dla każdego wzniosłego porywu bez względu na to,

czy dotyczył własnych poczynań,
czy też ogólno-państwowych potrzeb. Znamienne dla atmosfery
obchodów Święta Niepodległości były słowa którymi magister
Głowacki kończył swoje wywody:
jestem pewny, że wszystkim tym
zadaniom sprostamy. Trzeba nam
jednak w wspólnym szeregu organizacyjnym nabierać świeżego
oddechu, nabierać tężyzny pracy
codziennej i radości twórczej, która by nas pchała nie w tajemną
i nieznaną przyszłość, ale przez
nas wykuty świat rzeczywistości.
Dwudziesty jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzony był także przez
Polskie Powszechne Towarzystwo
Farmaceutyczne. Strona tytułowa
„Wiadomości Farmaceutycznych”
z 13 listopada 1938 w całości
poświęcona była „XX-leciu Odrodzonej Polski”: pamiętny dzień 11
listopada 1918 r. – wskrzeszenia
zjednoczonej niepodległej Polski
po raz dwudziesty jest wielkim
i dla wszystkich radosnym świętem, przy którym sumujemy osiągnięte korzyści i umacniamy się do
dalszych wysiłków, ostatecznym
celem których jest Wielka, Silna
►
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liwi, wolni obywatele. Z każdego słowa i każdego zdania tego
redakcyjnego wstępu bił optymizm, satysfakcja i zapał do dalszej pracy: umocniliśmy własne
gospodarstwo narodowe i przemysł wojenny; stworzyliśmy flotę
wojenną i handlową, posiadamy
własny port i obecnie kładziemy
podwaliny pod przyszły rozwój
Centralnego Okręgu Przemysłowego. (…) Przemysł nasz rozwinął
się silnie i mocno uniezależnił nas
od pomocy obcych. W wielu dziedzinach osiągnęliśmy już piękne
i pomyślne rezultaty, które świadczą o tym, że Polska potrafi się
rządzić celowo, z pewnym planem
i wytrwałością. Nie mogło zabraknąć oczywiście i refleksji dotyczącej zawodu: polscy farmaceuci
dali w tym czasie dużo dowodów
umiłowania Ojczyzny, ofiarności
dla Niej w potrzebie i całkowitego
oddania. Czasopismo z satysfakcją donosiło również o wysokich
odznaczeniach w sferach aptekarskich, przede wszystkim zaś o dekorowaniu kawalerskim orderem
Polonia Restituta z okazji 20-lecia
Niepodległości prezesa Polskiego Powszechnego Towarzystwa
Farmaceutycznego – magistra
Wacława Filipowicza oraz magistra Stanisława Nowakowskiego,
właściciela apteki i prezydenta m.
Nowego Sącza.
W podobnym tonie dwudziestą rocznicę odzyskania
niepodległości witała redakcja
„Czasopisma Towarzystwa Aptekarskiego we Lwowie”: przed
20-tu laty przeżywaliśmy radość
wraz z całym 30-to milionowym
narodem z powodu wskrzeszenia
Państwa, do powstania i budowy
którego i my farmaceuci polscy
złożyliśmy daninę krwi i niejedną cegiełkę. Dziś po 20-tu latach
możemy z dumą patrzeć na pracę
46

i wysiłek dokonany w ciągu 20-to
lecia niepodległego bytu. Redakcja
zastrzegała jednak, że nie znaczy
to, że po tym dodatnim bilansie
20-to lecia możemy już spocząć
na laurach: jeżeli chcemy (…) podciągnąć Polskę wzwyż, musimy podwoić wysiłek i ofiarność w pracy
dla Państwa, a składając hołd
Twórcom naszej Niepodległości
i Najdostojniejszym Włodarzom
naszego Państwa, którzy wyprowadzili Polskę z niewoli, myślimy
o jasnym jutrze, o którym marzyli
najlepsi synowie Polski.
Równolegle do ogólnopaństwowych obchodów dwudziestej
rocznicy odzyskania niepodległości z inicjatywy p. prof. Br. Koskowskiego i staraniem Zarządu Głównego Polsk. Powsz. T-stwa Farm.
w dniu 18 listopada odbyła się
typowo zawodowa uroczystość,
korespondująca jednak ściśle ze
Świętem Niepodległości, a mianowicie obchody 20-lecia utworzenia państwowej administracji
farmaceutycznej. O jej przebiegu
donosiły wszystkie periodyki zawodowe. Stronę tytułową „Wiadomości Farmaceutycznych” z 27
listopada 1938 zdobiła fotografia
prezydenta Mościckiego, redakcja
zaś czasopisma otwierała numer
słowami: ubiegłe dwudziestolecie
zaznaczyło się wytężoną pracą
społeczeństwa polskiego nad odbudową gospodarki i utworzeniem
mocarstwowej potęgi Państwa.
W okresie tym Farmacja Polska
złożyła również liczne dowody
umiłowania Ojczyzny i ofiarności dla Niej w potrzebie. Dlatego
– wyjaśniali redaktorzy – wielką
rocznicę Święta Niepodległości
w roku 1938 uczciło Polskie Powszechne Towarzystwo Farmaceutyczne przez zorganizowanie
uroczystego posiedzenia, poświęconego 20-leciu utworzenia pań-

stwowej administracji farmaceutycznej, stanowiącej jedną z komórek w całokształcie struktury
władz państwowych. Uroczystość
odbyła się w Sali Warszawskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego
przy ul. Długiej 16, udekorowanej
sztandarami i zielenią. Gośćmi
byli profesorowie warszawskich
uczelni, przedstawiciele władz
państwowych, organizacji aptekarskich oraz korpusu sanitarnego armii, jak również duże grono
koleżanek i kolegów aptekarzy.
Nie bacząc na zbierające się nad
dziejowym horyzontem czarne
chmury, nadpływające z hitlerowskich Niemiec, naczelnik Wydziału
Farmaceutycznego Ministerstwa
Opieki Społecznej pułkownik
Teodor Pastecki mówił: niechże
ta garść obywateli, która stanowi
polską farmację, swoją inwencją,
pracą i zgodą (…) chlubnie zapisze
karty swego istnienia w trzecim
dziesięcioleciu Niepodległości, jak
to czyniła w latach minionych na
niektórych odcinkach swoich form
rozwojowych…
Sposób w jaki Święto Niepodległości obchodzili dawni
aptekarze w czasach bez porównania trudniejszych, jak obecne,
może być dla nas kolejną lekcją
płynącą z historii zawodu. Atmosfera w której ten wyjątkowy dzień
spędzano kilkadziesiąt lat temu
była pełna czystej radości, optymizmu, entuzjazmu i satysfakcji
z dotychczasowego dorobku codziennej żmudnej pracy. Była również pełna planów na przyszłość
i zapału do dalszych wysiłków.
Czy takiego właśnie obchodzenia
Święta Niepodległości nie warto
nauczyć się od dawnych aptekarzy? ■
dr n. farm. Maciej Bilek
Piśmiennictwo u autora
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Nielegalny rynek
produktów leczniczych
i suplementów diety
w P olsce
W dniu 13 października 2017 roku na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła
się I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Nielegalny rynek produktów leczniczych
i suplementów diety”.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego
Konferencji był dr hab. Ireneusz Sołtyszewski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Kryminalistyki
i Medycyny Sądowej. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili między innymi: prof. dr hab. Waldemar Grzegorzewski z Wydziału Nauk Medycznych
UWM w Olsztynie (Katedra Farmakologii i Toksykologii), dr hab. Anna Spodniewska z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie (Katedra
Farmakologii i Toksykologii), dr n. farm. Elżbieta
Kuriata Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny z Wojewódzkiego Inspektoratu
Farmaceutycznego w Olsztynie, dr Robert Szostak
z Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
(Katedra Prawa Karnego Materialnego), mgr farm.
Łukasz Puchała z Wydziału Nauk Medycznych UWM
w Olsztynie (Katedra Farmakologii i Toksykologii),
mgr Paweł Rojczyk z Wydziału Prawa i Administracji
UWM w Olsztynie (Katedra Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego), mgr Stella
Kamińska Katedra Kryminalistyki i Medycyny Sądowej. Współorganizatorem Konferencji była również
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie oraz Polskie
Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Olsztynie. W składzie Komitetu Honorowego Konferencji
znaleźli się: J.M Rektor UWM w Olsztynie – prof. dr
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

hab. Ryszard Górecki, Zbigniew Niewójt – Główny
Inspektor Farmaceutyczny, Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski.
Tak szerokie spojrzenie na zagadnie, jakie było
przedmiotem konferencji pokazuje, że nielegalny rynek produktów leczniczych i suplementów diety staje się dużym problemem i można będzie go wyeliminować tylko poprzez zaangażowane działanie wielu
służb oraz prowadzenie szerokiej akcji edukacyjnej
społeczeństwa o zagrożeniach z tym związanych dla
zdrowia i życia ludzkiego.
Z wielkim zainteresowaniem uczestnicy konferencji wysłuchali prof. dr hab. Zbigniewa Fijałka
z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jego
wykład „Przestępczość farmaceutyczna – globalny
problem XXI wieku” był szeroko dyskutowany na
sali obrad, jak również wzbudził duże zainteresowanie lokalnych mediów, którym Profesor udzielał wy►
wiadów. W ten sposób można było przekazać wiele
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Forum wydarzeń
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ważnych informacji również społeczeństwu - przede
wszystkim to, że należy zaopatrywać się w produkty
lecznicze tylko w legalnych miejscach (aptekach). We
współczesnym świecie, w którym internet daje wiele możliwości zaopatrywania się w różne produkty,
często staje się on również polem do działania grup
przestępczych.
Główny Inspektor Farmaceutyczny, Zbigniew
Niewójt w swoim wystąpieniu mówił o problemach, jakie związane są ze sprawowaniem prawidłowego nadzoru nad rynkiem preparatów leczniczych w Polsce.
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Olsztynie, dr n. farm. Elżbieta Kuriata przedstawiła temat: „Łańcuch dystrybucji produktów leczniczych
– rola Inspekcji Farmaceutycznej”. Pokazała, jak
wygląda struktura organizacyjna tego rodzaju dystrybucji sprzecznej z obowiązującym w Polsce prawem i omówiła nieprawidłowości, jakie pojawiły się
na przestrzeni ostatnich kilku lat, a określane jako
tzw. „odwrócony łańcuch dystrybucji”.

„Doświadczenia Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Gorzowie Wielkopolskim w obszarze przestępstw farmaceutycznych”
to kolejny temat, jaki został przedstawiony podczas
konferencji przez Inspektora mgr farm. Adama Chojnackiego. Podczas prelekcji zaprezentował on zagrożenia bezpieczeństwa pracy podczas wykonywanej
kontroli na stanowisku inspektora, jakie pojawiają
się, gdy przepisy prawa nie nadążają za rodzajem
pojawiającej się przestępczości.
Natomiast jak wygląda „Nadzór nad suplementami diety organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej” przedstawiła mgr inż. Magdalena Woltmanowska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Mówiła też o propozycji
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GIS w sprawie uregulowania kwestii wprowadzania
do obrotu suplementów diety.
O tym, jaka jest „Rola Inspekcji Weterynaryjnej w ujawnianiu niedozwolonych dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich”
mówił lek wet. Adam Wojtaszek z Wojewódzkiego
Inspektoratu w Olsztynie.
Uczestnicy konferencji mogli się również zapoznać z takim zagadnieniem jak „Przestępczość
w obrocie wyrobami farmaceutycznymi a zagrożenia dla zdrowia publicznego”. Natomiast „Dowody procesowe versus prawo farmaceutyczne”
przedstawiła prof. dr hab. Ewa Gruza z Wydziału
Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Kolejny temat „Prawo karne i administracyjne – aspekty zapobiegania nielegalnego obrotu produktami leczniczymi i suplementami diety
w Polsce” omówił dr Robert Szostak z Wydziału
Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.
Natomiast przedstawiciel Narodowego Instytutu Leków w Warszawie mgr Krzysztof Jop omówił
zagadnienie „Nielegalne wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych i suplementów diety
– studium przypadków”.
Na zakończenie konferencji odbył się bardzo interesujący wykład „Leki cyfrowe – wybrane
problemy prawne”, który przedstawił mgr Zbigniew Więckowski z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie. Co to są leki cyfrowe i jaki jest mechanizm działania leków cyfrowych? Rozważania Autora
dotyczyły również tego, że w Prawie Farmaceutycznym brak jest na dzień dzisiejszy określenia dla tego
rodzaju leku, a więc brak jest także rejestracji tych
leków, co w konsekwencji uniemożliwia ich stosowanie w określonych przypadkach.
Konferencja stała się profesjonalnym panelem, w którym można było wymienić się doświadczeniami w sferze nielegalnych produktów leczniczych, a także wskazać na węzłowe problemy prawa
w Polsce dotyczące tych aspektów. Wszyscy byli
zgodni co do tego, że nowe wyzwania wymagają
stosowania nowych metod działania odpowiednich
służb państwowych w tym także konieczne są zmiany prawa w walce z nieprawidłowościami o charakterze przestępczym. ■
mgr farm. Janina Murawska
Olsztyn
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Z dziennika
stażysty
Tydzień pierwszy
– Dawki Jednorazowe (Dosis Unitaria)
04.09.2017
Ingresar – zostać przyjętym do szpitala. Na
szczęście nie na oddział jako pacjent, ale na praktyki do apteki szpitala uniwersyteckiego w Elche koło
Alicante w ramach Międzynarodowego Programu
Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowanego przez Naczelną Izbę Aptekarską i Towarzystwo Farmacji Szpitalnej w Hiszpanii - SEFH.
Staż zaczynam od odpowiednika polskiej izby
ekspedycyjnej. Recepty ze zleceniami lekarskimi trafiają do rąk farmaceuty, który sprawdza ich poprawność, ewentualnie koryguje niepoprawne dawki.
¡Atención! - Uwaga!
U pacjentów po 75 roku życia otrzymujących
antybiotyki eliminowane przez nerki, należy sprawdzić poziom kreatyniny we krwi. Jeśli jest podwyższony, obniża się dawkę leku lub zamienia się go
na odpowiedniki terapeutyczne. Po wprowadzeniu
danych do komputera i przesłaniu informacji do maszyny Kardex (system przechowywania i automatycznej dystrybucji dawek jednorazowych), personel
fachowy dystrybuuje pojedyncze dawki leków w postaci tabletek, ampułek lub ampułkostrzykawek do
małych szufladek wózka (jedna szufladka – jeden
pacjent). Wózki jadą na oddziały do pacjentów dwukrotnie w ciągu doby.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Wertykalny
system
magazynowy
Kardex

Wózki transportowe
dla pojedynczych
dawek leków
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06.09.2017

14.09.2017

Język hiszpański w aptece na wesoło:
El chupito – w dosłownym tłumaczeniu szot, a w aptece - pojedyncza dawka syropu.
Ayunar – czyli pościć, dieta absolutna. To nie dla
mnie: soczyste arbuzy, dojrzałe melony, słodkie
brzoskwinie…

Dzięki uprzejmości jednej z firm farmaceutycznych mogłam wziąć udział w la charla, czyli pogawędce na temat leku biologicznego stosowanego
w chorobie Crohna.

Tydzień trzeci

Tydzień drugi
– Farmakokinetyka i farmakotechnika
(Farmacocinética y Farmacotecnía)
11.09.2017
TDM - terapia monitorowana stężeniem leku.
W dziale farmakokinetyki apteki szpitalnej, optymalizacja skuteczności i bezpieczeństwa leczenia farmakologicznego to priorytet. W tym celu najczęściej
mierzy się poziom we krwi leków m.in. tych o niskim
indeksie terapeutycznym czy z nieliniową kinetyką.
Oznacza się tu poziom litu, kwasu walproinowego,
digoksyny, wankomycyny i takrolimusa.
Ponadto do apteki trafiają próbki moczu pacjentów, w celu zbadania na obecność substancji
odurzających.

– Pacjenci Zewnętrzni
(Pacientes Externos)
18.09.2017
Opieka farmaceutyczna nad pacjentem ambulatorium dotyczy chorych nieprzebywających
w szpitalu i przyjmujących leki niedostępne w aptece otwartej. Ma na celu zapewnić prawidłowe,
bezpieczne i skuteczne stosowanie leków przy jednoczesnym zmniejszeniu zachorowalności i śmiertelności, spowodowanych niewłaściwym ich użyciem,
co w efekcie ogranicza koszty terapii. Rolą farmaceuty jest przekazanie informacji odnośnie właściwego stosowania preparatów, ich przechowywania,
możliwych interakcji i skutków ubocznych. Najczęściej wydawane są leki biologiczne stosowane w chorobach przewlekłych takich jak RZS, łuszczycowe
zapalenie stawów i choroby zapalne jelit, darbopoetyna przy niedokrwistości, doustne leki przeciwnowotworowe, interferon β przy SM i leki antyretrowirusowe dla zakażonych HIV.

polega również na wnikliwej konsultacji i omówieniu niejasności oraz wątpliwości pacjenta. Wtedy
wiedza farmaceuty na przykład na temat tabletek
o przedłużonym uwalnianiu jest niezbędna.

Tydzień czwarty

23-24.09. 2017
Nie samą pracą żyje człowiek, czyli weekend
w pięknej Murcji i jeszcze bardziej imponującej Walencji (w końcu to trzecie co do wielkości miasto
Hiszpanii i jeden z najważniejszych portów nad Morzem Śródziemnym!).

– Żywienie Pozajelitowe i Onkologia
(Nutrición Parenteral y Oncología)
25.09.2017
W pracowni leku jałowego przygotowuje się
nie tylko żywienie pozajelitowe i cytostatyki, ale również krople do oczu na bazie surowicy krwi pacjenta,
leki niebezpieczne lub dawki jednorazowe antybiotyków. Skład mieszaniny do żywienia pozajelitowego
dla dorosłych ustala farmaceuta na podstawie historii choroby pacjenta, przyjmowanych leków, analizy
badań krwi, pomiarów poziomu glukozy i diurezy.
W przypadku mieszanin dla noworodków posługuje
się programem komputerowym, który przelicza skład
podany przez lekarza w gramach na mililitry odpowiednich preparatów. Worki wykonuje się ręcznie,
dla dorosłych stosuje się metodę grawitacyjną, a dla
dzieci strzykawki. Gotowe mieszaniny przemysłowe,
tzw. RTU nie są zbyt popularne.

Katedra w Murcji

27.09. 2017
W pracowni cytostatyków farmaceuta weryfikuje receptę lekarską pod kątem poprawności dawki, lek wykonuje pielęgniarka, a ostateczną kontrolę
wizualną przeprowadza farmaceuta.

Niedzielne słoneczne popołudnie w Walencji

30.09.2017
Czas pożegnać słoneczną Hiszpanię. Spędziłam wspaniały miesiąc w aptece szpitala
w Elche, wiele się nauczyłam o farmacji szpitalnej,
spotkałam bardzo miłych i pomocnych farmaceutów, poprawiłam umiejętności językowe, zwiedziłam
ciekawe miasta. Nie mówię Adiós (do widzenia), ale
Hasta luego (do zobaczenia)! ■

Wynik dodatni dla benzodiazepin

13.09.2017
Receptura w aptece szpitala w Elche nie jest
tak popularna jak w Polsce. Przygotowywane ilości są niewielkie, stosuje się inne niż znane nam
substancje aktywne, np. syrop z wyciągiem z ipekakuany. Wykonuje się maści z witaminą E, proszki
z wapniem i fosforanami (oczywiście w kapsułkach
żelatynowych, nasze skrobiowe wzbudzają nie lada
zainteresowanie).
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Pokój konsultacyjny farmaceuty z pacjentem ambulatoryjnym

19.09.2017
Chorzy otrzymują przeciętnie leki na 2-3
miesiące terapii. W większości przypadków wizyta
nie ogranicza się tylko do wydania preparatów, ale
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

mgr farm. Magda Zarazińska
Szklana szyba oddziela pracownie żywienia i cytostatyków od
tzw. sali czystej, mieszczącej podręczny magazyn dla obu sal.

Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Stażysta w Aptece szpitalnej
Hospital Universitario de Elche
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Międzynarodowy
Program Staży Zawodowych
Międzynarodowy
Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany
przez Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española
de Farmacia Hospitalaria stanowi nową ofertę
edukacyjno-szkoleniową
przygotowaną przez NIA.
Program
został
stworzony w odpowiedzi
na potrzeby aktywnego środowiska, które pragnie
rozwijać się zawodowo, wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom, które w przyszłości zmienią oblicze polskiej farmacji. Rola opieki farmaceutycznej,
system unit-dose, współpraca na linii farmaceuta
– lekarz to tylko kilka z aspektów, które stanowią
przyszłość farmacji w Polsce, a w niektórych europejskich krajach są już codziennością. Program
stanowi również ważny krok w budowaniu trwałych
międzynarodowych relacji z europejskimi środowiskami farmaceutycznymi i w pełni umożliwia zapoznanie się ze specyfiką pracy farmaceuty w kraju,
w którym poziom farmacji szpitalnej plasuje się na
jednym z najwyższych miejsc w Europie. Wierzę, że
dla trójki naszych stażystów, miesięczny staż stanowić będzie źródło fachowej, merytorycznej i prak-

OGÓLNOPOLSKI

tycznej wiedzy, którą w pełni wykorzystają po powrocie do Polski, zaś zdobyte doświadczenia staną
się inspiracją dla nowych, ambitnych działań w celu
lepszej optymalizacji farmakoterapii pacjenta i prawidłowego umiejscowienia roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej.
Aktualne informacje o programie dostępne
są na stronie www.nia.org.pl, w zakładce Staże dla
farmaceutów w Hiszpanii. Zachęcam do bieżącego
śledzenia informacji o stażach i rekrutacjach do kolejnych edycji programu. Mam również nadzieję, że
wachlarz nowych możliwości edukacyjnych oferowanych farmaceutom, dzięki wspólnemu wysiłkowi,
stale będzie się poszerzał.
Zapraszam do przeczytania „Dziennika stażysty” w którym nasza koleżanka, mgr farmacji Magda
Zarazińska z uśmiechem wspomina swój staż, którego wymiar kulturalno-obyczajowy również wart
jest polecenia. ■
mgr farm. Katarzyna Gancarz
Koordynator Programu
Naczelna Izba Aptekarska

Międzynarodowy Program Staży Zawodowych dla polskich farmaceutów organizowany przez
Naczelną Izbę Aptekarską we współpracy z Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria
jest realizowany przy wsparciu finansowym:
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DZIEŃ APTEKARZA 2017
Środa, 11-go października 2017 roku była
dniem szczególnym dla farmaceutów z całej
Polski. Tego dnia aptekarze zebrali się najpierw
na Mszy Św. w Bazylice p.w. Świętego Krzyża
w intencji farmaceutów i ich rodzin, a następnie
w teatrze Capitol w Warszawie, aby uczcić jeden
z najważniejszych dla nich dni w roku – Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Tegoroczne Ogólnopolskie obchody, jak co roku, od 14 lat, organizowała Naczelna Izba Aptekarska a patronat
honorowy objął Minister Zdrowia.
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej – Elżbieta Piotrowska-Rutkowska podsumowała ostatni rok
w branży. Mówiła o przyszłości i wyzwaniach rynku.
Obchody zbiegły się ze 100 dniową rocznicą wejścia w życie „Apteki dla Aptekarza”, czyli nowelizacji
Prawa Farmaceutycznego:
„100 dni. Dokładnie tyle czasu minęło od momentu wejścia w życie przepisów potocznie zwanych
„Apteką dla Aptekarza”. Wielu farmaceutów czekało
na tę chwilę przeszło ćwierć wieku. Już dziś wiemy,
że zaledwie po trzech miesiącach obowiązywania tej
regulacji widać jej pierwsze pozytywne efekty. Oprócz
stabilnego poziomu cen leków, są nimi równowaga
i widoczne uspokojenie sektora aptecznego…”.
Podkreśliła, że wprowadzenie tej ustawy jest
ogromnym kredytem zaufania dla zawodu farmaceuty i powinno wzbudzać jeszcze większe poczucie
odpowiedzialności. Do ustawy odniósł się również
zaproszony poseł Tomasz Latos:
„Chcę też nawiązać do tych chwil, które przeżywaliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Chylę czoła
przed Państwa determinacją, zaangażowaniem, otwartością na współpracę, bo to nie tylko dzięki parlamentarzystom, ale przede wszystkim dzięki Państwa
fachowości udało się przyjąć bardzo ważną z punktu
widzenia zawodu farmaceuty i przyszłości polskich
pacjentów ustawę”.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Prezes Elżbieta Piotrowska-Rutkowska Fot: NIA

Wiceszef sejmowej komisji zdrowia Tomasz
Latos gratulował ustawy, podkreślając, że apteka tak
naprawdę nie jest tylko dla aptekarza, ale przede
wszystkim dla pacjenta:
„Walczyliście nie tylko o siebie i interes swojego
środowiska, pokazując potrzeby i zagrożenia, jakie
mogą być, ale walczyliście, by pacjent - i dzisiaj i za
kilkanaście lat - mógł mieć poczucie bezpieczeństwa, że nic złego w systemie nie zaistnieje. Myślę,
że ta ustawa to zadanie spełnia. Cieszę się, że dzięki wspólnym staraniom ta ustawa została przyjęta
►
i jeszcze raz jej Państwu gratuluję”.
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W opinii prezes NRA przed rynkiem, aptekami
i farmaceutami w perspektywie są kolejne zmiany:
„Nie mam żadnych wątpliwości, że czekają
nas kolejne trudne, ale i ciekawe wyzwania. Takim
wyzwaniem z pewnością jest znalezienie sposobu na
wykorzystanie potencjału farmaceuty oraz wzmocnienie niezależności i podniesienie rangi naszego
zawodu. Wspólnie z naszymi Partnerami pracujemy
również nad pilotażem opieki farmaceutycznej oraz
wspieramy zmiany legislacyjne, które zapewnią bezpieczeństwo polskich pacjentów.”
Do tematu samorządu aptekarskiego i samych farmaceutów odnosili inni obecni goście. Głos
zabrał między innymi wiceminister zdrowia Marcin
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Czech, przedstawiciel Archidiecezji Warszawskiej ks.
Władysław Duda, czy w imieniu marszałka Senatu
Stanisława Karczewskiego - Romuald Łanczkowski,
który wspomniał historię aptekarstwa polskiego,
wzloty i upadki, jak również zapewniał o tym, jak
wielkie znaczenie ma farmacja, jej wyzwania oraz
problemy dla obecnej władzy.

niczno-lokalowej tych świadczeń i uregulowaniach.
Farmaceuta nie jest jedynie handlowcem, który podaje leki z półki, jest partnerem dla lekarza a także
pacjenta, spotykają się na regularnych wizytach i są
w stałym kontakcie telefonicznym. Farmaceuta to
osoba ważna z punktu widzenia polityki zdrowotnej
państwa, pacjenta, lekarza czy szpitala.

Wielka Brytania wzorem opieki
farmaceutycznej, aptekarz partnerem

Obchody okazją do świętowania i wyróżnienia
najbardziej zasłużonych przedstawicieli
zawodu.

Formuła dotychczasowych obchodów została zmieniona, poszerzono ją o część merytoryczną,
gdzie swoje stanowiska prezentowali zaproszeni
prelegenci z Europy. Nowa forma i konferencja naukowa zostały przyjęte entuzjastycznie
przez zaproszonych i spotkały
się z dużym zainteresowaniem.
Wykłady wygłosiły przedstawicielki Pharmaceutical Group
of The European Union oraz
National Health Service. Jurate
Svarcaite, Nadia Bukhari oraz
Akila Ahmed to farmaceutki
z pokaźnym doświadczeniem
zarówno samorządowym, jak
i zawodowym. W bardzo obrazowy sposób przedstawiły politykę farmaceutyczną między
innymi w Wielkiej Brytanii, ale
również na przykładzie innych
państw europejskich, rozwiązania systemowe, które przyczyniły się do rozszerzenia opieki
farmaceutycznej, podniesienia
rangi i roli farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej oraz
priorytety, którymi kierują się
tamtejsze samorządy. Prelegentki podczas swoich wykładów koncentrowały się przede
wszystkim na zobrazowaniu
zadań aptekarzy w innych krajach. Mówiły o usługach, które
farmaceuci świadczą na rzecz
pacjentów, o przeglądach leków, sprawdzaniu poziomu
cukru, ciśnienia, wykonywaniu
szczepień i organizacji techAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Nadia Bukhari PGEU Fot: NIA

Jak co roku, na scenę zaproszono wybitnych
przedstawicieli środowiska i osoby zasłużone dla
farmacji i ochrony zdrowia. Odznaczenia państwowe
nadane przez Prezydenta Andrzeja Dudę „Za zasługi w działalności na rzecz samorządu zawodowego
farmaceutów” oraz odznaki honorowe nadane przez
Ministra Zdrowia „Za zasługi dla ochrony zdrowia”
wręczył podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia
Marcin Czech. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
wręczyła medale im. Prof. Bronisława Koskowskiego,
odznaczenia i tytuły Mecenasa Samorządu Aptekarskiego oraz Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego. Podczas tegorocznych uroczystości
odznaczonych zostało blisko 60 osób.
Po części oficjalnej zaproszono gości
na sztukę teatralną „Dama bije króla”
i tym komediowym akcentem zakończono XIV Ogólnopolskie Obchody
Dnia Aptekarza. Patronami i sponsorami były firmy: Pfizer Trading, Grupa
Polpharma SA, Servier Polska, Gedeon
Richter Polska, Teva Pharmaceuticals
Polska, Grupa Adamed, Hurtownia
Hurtap, oraz firmę Doctrina. Patronat
medialny objęły redakcje: Aptekarz
Polski, Puls Farmacji, Puls Medycyny,
Medexpress.pl, Służba Zdrowia, Rynekaptek.pl, MGR.FARM, Farmacja.NET/
PL, Gazeta Farmaceutyczna, Polityka
Zdrowotna, Manager Apteki, Farmacja Praktyczna. ■

Poczet sztandarowy NIA, wiceminister M. Czech, M. Pietrzak,
E. Balcerzak, W. Rutkowski, T. Korbut, A. Kowalczyk, H. KrzystekMałecka, B. Siemianowska Fot: NIA
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Samorządowy
peryskop

Małżonka, pani Teresa Mucha. Prezes ORA w Łodzi
przekazał Jubilatowi w imieniu farmaceutów i aptekarzy okolicznościowy list gratulacyjny (...).
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi będąca
członkiem założycielem Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (ŁPSZZP)
była organizatorem spotkania zwołanego w związku
z przygotowaniami do konferencji na temat: „Samorządy dla wolności. Wolność dla samorządów”,
która odbędzie się 14 listopada 2017 roku w Łodzi.
W spotkaniu, któremu przewodniczył mecenas Jarosław Szymański, przewodniczący ŁPSZZP i dziekan
Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi uczestniczyli prezesi samorządów. Okręgową Izbę Aptekarską
w Łodzi reprezentowali: mgr farm. Paweł Stelmach,
prezes ORA w Łodzi i mgr farm. Izabela Kromkowska,
wiceprezes ORA w Łodzi. Gościem spotkania była
mgr farm. Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, członek
ORA w Łodzi i prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

http://www.oia.krakow.pl

http://www.katowice.oia.pl
Śląska Izba Aptekarska publikuje korespondencję
w sprawie nazw aptek rejestrowanych w CEIDG. Jest to wezwanie
skierowane przez Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie nazw przedsiębiorców prowadzących apteki ogólnodostępne, którzy w nazwach
zarejestrowali slogany reklamowe „tanie leki”,”tania
apteka”, „najtańsza w mieście” itp., które zgodnie ze
stanowiskiem samorządu aptekarskiego, potwierdzonego ostatnimi wyrokami WSA i NSA, naruszają
absolutny zakaz reklamy aptek wynikający z art. 94a
prawa farmaceutycznego. Jak pisze Krystian Szulc,
radca prawny Śląskiej Izby Aptekarskiej „Nie wiemy,
jakie będzie dalsze stanowisko ministra w tej sprawie,
jednak jest to pierwszy sygnał, że organy rejestracyjne
zaczynają dostrzegać obowiązujące zakazy reklamy
wynikające z przepisów prawa farmaceutycznego.”

http://www.koia.kielce.pl
Przypominamy o wartościowej rubryce „Najczęściej zadawane pytania”, którą prowadzi na swojej stronie internetowej Kielecka Okręgowa Izba Ap56

tekarska. W ostatnim czasie pojawiły
się między innymi odpowiedzi na takie
pytania jak: Czy apteka może zaopatrywać się w kosmetyki zarejestrowane
w bazie w hurtowni nie posiadającej
statusu hurtowni farmaceutycznej? oraz
Czy mamy obowiązek sprawdzać tożsamość osoby odbierającej leki na zapotrzebowanie,
skoro w dokumencie wymieniona jest osoba do tego
upoważniona?

http://www.oia.lodz.pl
Łódzka izba sprawozdaje relację z miłego jubileuszu
- urodzin magistra farmacji
Stanisława Muchy, seniora OIA
w Łodzi. Magister farmacji Stanisław Mucha skończył 90 lat.
Pan Magister był kierownikiem
apteki w szpitalu klinicznym im. Norberta Barlickiego
w Łodzi w której pracował nieprzerwanie przez 46 lat.
(...) Z okazji urodzin Pan Magister przyjął zaproszenie mgr farm. Pawła Stelmacha, prezesa Okręgowej
Rady Aptekarskiej w Łodzi, którego zaszczycił wizytą w siedzibie OIA w Łodzi. Jubilatowi towarzyszyła
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Krakowska izba donosi,
iż 25 października 2017 r. w Aktywizacyjnym Klubie Samopomocy w Krakowie odbyło się
kolejne spotkanie z seniorami.
Było ono poświęcone lekom
roślinnym wspomagającym
schorzenia przewodu pokarmowego. Jak czytamy w komunikacie: „Po wykładzie,
seniorzy mieli możliwość indywidualnej rozmowy
z farmaceutami zarówno na temat leków wymienionych w czasie wykładu, jak i innych. Pytania dotyczyły bezpieczeństwa stosowania leków roślinnych,
a także interakcji z używanymi lekami na przewlekłe schorzenia. Seniorzy zainteresowani byli też, jak
zwalczać niekorzystne reakcje po stosowaniu leków,
np. wypadanie włosów. (...) Słuchacze wyrazili też
chęć, aby w ramach programu zorganizować przeglądy lekowe.”
Z rubryki „W wolnym
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czasie” możemy dowiedzieć się, że poster prezentujący efekty wieloletniej pracy naukowo-badawczej
mgr farm. Iwony Dymarczyk z Muzeum Historii Farmacji z Krakowa zaprezentowany na 43 Międzynarodowym Kongresie Historii Farmacji w Warszawie
uzyskał drugą nagrodą spośród ok. 60 posterów z całego świata! Serdecznie gratulujemy!

http://www.oia.koszalin.pl
Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska udostępniła
nowy numer wydawanego przez
siebie Biuletynu. Można w nim
przeczytać teksty samorządowe
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie mgr farm. Justyny Korzelskiej,
felieton mgra farm. Romana Jana Grzechnika pod
tytułem „Dalsze potrzeby legislacyjne”, artykuł mgr
farm. Rajmunda Zarzyckiego z serii „Zioła mniej lub
bardziej znane”, tekst mgr Beaty Mosiądz poświęcony interakcjom lekowym i wiele innych.

http://www.warszawa.oia.org.pl
Na stronie warszawskiej izby można zapoznać
się z opracowaniem mgra farm
Mariana Witkowskiego, poświęconym uprawnieniom dodatkowym pacjentów. Idąc
z duchem czasu izba zamieszcza także sprawozdania
z zebrań Sekcji Hurtowni Farmaceutycznych i zebrań
kierowników aptek ogólnodostępnych w formie relacji video. Uwaga – materiały dostępne są po zalogowaniu (wymagane jest PWZ). ■
opracowanie:
mgr farm. Olga Sierpniowska
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I Kongres
Polskiego Towarzystwa
Studentów Farmacji

wystąpienie mgr Agnieszki Golec, która mówiła
o opiece paliatywnej i przybliżyła nam jak ważną
rolę pełni hospicjum. Z kolei dr n. med. Joanna
Nurzyńska-Flak uświadomiła słuchaczom, jak niespecyficzne objawy mogą towarzyszyć chorobom
nowotworowym u dzieci. W ramach konferencji,
oprócz sesji wykładowych organizatorzy przewidzieli sesję warsztatową, która cieszyła się bardzo
dużym powodzeniem. Studenci mogli poznać tajniki z obszaru: badań klinicznych, rekrutacji, bier-

Lublin 06-09.10.2017 r.

W

dniach 06-09.10.17 r. w pięknym mieście Lublinie, które obchodzi w tym roku
swoje 700–lecie, miał miejsce I Kongres Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji,
największej i niezależnej organizacji studenckiej
w Polsce. Kongres połączony był z konferencją pod
tytułem: „Pacjent hospitalizowany: rola farmaceuty
w farmakoterapii i opiece okołooperacyjnej”. Towarzyszyły mu takie wydarzenia jak: Ogólnopolski
Konkurs Prac Naukowych oraz uroczysta gala połączona z Konkursem Nalewek Studenckich. Naczelna
Izba Aptekarska oraz Aptekarz Polski objęli patronatem całe wydarzenie. Przedstawiciel Naczelnej
Rady Aptekarskiej – Paweł Martyniuk, aktywnie
reprezentował samorząd aptekarski, zasiadał również w komisji oceniającej prace naukowe. Bardzo
interesujący okazał się wykład inauguracyjny „Elastyczny kompozyt kościozastępczy – wynalazek
jakich wiele czy biomateriał wyjątkowy?” wygłoszony przez dr hab. n. farm. Annę Belcarz. Pani
Docent po mistrzowsku wprowadziła nas w świat
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wynalazców, przedstawiła emocje jakie towarzyszą
odkrywcom oraz wyjaśniła na czym polega proces komercjalizacji patentu. Swoim wystąpieniem
z pewnością zachęciła studentów do pracy naukowej. Kolejne wykłady dotyczyły: żywienia pozajelitowego, roli farmaceuty w edukacji prozdrowotnej
pacjenta, dialogu motywującego, farmakoterapii
w immunosupresji. Niezwykle poruszające było
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nego i czynnego wypoczynku i organizacji czasu
wolnego, diety poprawiającej funkcje mózgu, manipulacji a nawet szycia chirurgicznego. Dużo emocji dostarczył Ogólnopolski Konkurs Prac Naukowych, do którego zakwalifikowano 10 prac. Autorzy
prac prezentowali je w profesjonalny sposób i wykazali się dużą wiedzą odpowiadając na zadawane pytania. Komisja konkursowa w składzie: prof.
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dr hab. n. farm. Grażyna Biała, prof. dr hab. n.
farm. Monika Wujec, dr n. farm. Aleksandra Józefczyk i mgr farm. Paweł Martyniuk miała nie
lada wyzwanie aby wyłonić zwycięzcę. Ostatecznie
I miejsce zajął Daniel Ziental z UM w Poznaniu, II
miejsce Kacper Sabara z UM w Lublinie, III miejsce
Kinga Dziok z UM w Warszawie, wyróżnienie przyznano Ewelinie Sadowskiej z UJ w Krakowie.
odczas uroczystej Gali zorganizowanej w hotelu Victoria uczestnicy mogli oficjalnie poznać Zarząd Główny PTSF na rok 2017/2018
z Przewodniczącą Anną Smutek. Był to również
czas podsumowania, podziękowań i uhonorowania najbardziej aktywnego oddziału i wyróżniających się członków. Zaprezentowano statuetkę dla
najlepszej organizacji członkowskiej IPSF na świecie
przyznaną PTSF podczas 63 Światowego Kongresu
IPSF na Tajwanie. Wiele smakowych i nie tylko, doznań dostarczył Konkurs Nalewek Studenckich. Najlepszą okazała się nalewka „Sen nocy leśnej” przygotowana z czerwonej porzeczki przez Sławomira
Łudzika, wyróżnienia przyznano Ewelinie Gołębiowskiej za „Ślunską pigwową naleweczkę wyborową” i Tomaszowi Kraczek za nalewkę z rabarbaru o pięknej nazwie „Rubinowa zamoyska miłość”.
Wielkie uznanie należy się organizatorom z Przewodniczącym lubelskiego oddziału PTSF Wojtkiem
Sobczykiem na czele za przygotowanie tak wspaniałego wydarzenia, które łączyło w sobie ogrom
wiedzy, praktycznych umiejętności, emocji, zabawy,
klasy i profesjonalizmu. ■

P

mgr farm. Paweł Martyniuk
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Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016

Wrzesień 2017:

Rynek apteczny
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Rynek apteczny we wrześniu 2017

Wartość sprzedaży do pacjenta
wrz-17
sie-17 zmiana
941,73
917,97
23,76
586,17
583,92
2,25
1 168,39
1 046,35
122,04
2 714,18
2 566,20
147,98

Wzrost względem sierpnia br. (+5,77%)
Rynek apteczny we wrześniu 2017 r. zanotował sprzedaż na
poziomie 2 714 mln PLN. Jest to o blisko 99 mln PLN (+1,6%) więcej niż
w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast w porównaniu do
sierpnia br. wartość sprzedaży zwiększyła się o blisko 148 mln PLN (5,8%).
Wartość sprzedaży rynku aptecznego od początku 2017 r. jest o ponad
1 206 mln PLN wyższa od analogicznego okresu ub. r. Rynek apteczny
osiągnął w tym okresie wzrost o 5,17%.

Statystyczna apteka
We wrześniu 2017 r. wartość sprzedaży
dla statystycznej apteki wyniosła 180,5 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była większa od wartości za wrzesień 2016 r. o 1 tys. (+0,6%).
W porównaniu do sierpnia br. wartość sprzedaży
wzrosła. W wrześniu statystyczna apteka sprzedała o 9,5 tys. PLN (5,6%) więcej niż w poprzednim
miesiącu.
60

Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptekach we wrześniu 2017 r. wyniosła 18,67 PLN.
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece
w porównaniu do września 2016 r. wzrosła o 4,02%,
a wobec poprzedniego miesiąca była większa
o 0,81%. Największy wzrost procentowy cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie
sprzedaży odręcznej (+7,17%).
Marża apteczna we wrześniu wyniosła 25,80%
i była o 0,31 pp. większa od marży z analogicznego okresu ubiegłego roku. Względem sierpnia br.
marża się zwiększyła o 0,4 pp.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

wrz-17
wrz-16 zmiana
2,59%
941,73
981,75
26,55
0,39%
586,17
588,32
22,37
11,66% 1 168,39
1 083,78
48,79
5,77% 2 714,18
2 671,50
98,94

trend
-4,08%
-0,37%
7,81%
1,60%

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

lepiej niż rok wcześniej (+1,6%).

trend

Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia sprzedaż statystycznej apteki
wrz-17
62,63
38,98
77,70
180,50

sie-17 zmiana
61,17
38,91
69,72
171,00

trend
1,46
0,07
7,98
9,50

wrz-17
62,63
38,98
77,70
180,50

2,38%
0,19%
11,44%
5,56%

wrz-16 zmiana
trend
65,96
-3,34
-5,06%
39,53
-0,55
-1,39%
72,82
4,88
6,70%
179,50
1,00
0,56%

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2016
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia cena opakowania
wrz-17
27,60
24,70
13,41
18,67

sie-17 zmiana
trend
27,38
0,22
0,82%
24,99
-0,29
-1,15%
12,88
0,53
4,15%
18,52
0,15
0,81%

wrz-17
27,60
24,70
13,41
18,67

wrz-16 zmiana
27,38
23,45
12,52
17,95

trend
0,22
1,26
0,90
0,72

0,79%
5,36%
7,17%
4,02%

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia marża
wrz-17
18,89%
26,45%
29,56%
25,80%

sie-17 zmiana
trend
18,47%
0,42%
2,29%
24,93%
1,51%
6,07%
30,12%
-0,56%
-1,86%
25,40%
0,40%
1,58%

wrz-17
18,89%
26,45%
29,56%
25,80%

wrz-16 zmiana
trend
19,24%
-0,34%
-1,78%
24,99%
1,45%
5,82%
29,82%
-0,26%
-0,88%
25,49%
0,31%
1,23%

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2016
Liczba pacjentów

Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

wrz-17
670
740
2 980
3 570

sie-17 zmiana
trend
650
20
720
20
2 730
250
3 330
240

3,08%
2,78%
9,16%
7,21%

wrz-17
670
740
2 980
3 570

wrz-16 zmiana
trend
660
10
1,52%
730
10
1,37%
2 680
300
11,19%
3 260
310
9,51%

►
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Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta za opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2016
Współpłacenie
Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
wrz-17
50,56
37,74
12,82

sie-17 zmiana
trend
51,35
-0,79
-1,54%
37,89
-0,15
-0,40%
13,46
-0,64
-4,76%

wrz-17
50,56
37,74
12,82

wrz-16 zmiana
trend
55,06
-4,50
-8,17%
40,70
-2,96
-7,28%
14,36
-1,54
-10,71%

Sprawdź
co zapamiętałeś!
❶

Pacjent
We wrześniu 2017 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 570 pacjentów. To o 9,51% więcej
niż w analogicznym okresie 2016 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła
o 7,21%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła we wrześniu 2017 50,56 PLN
i była o 8,17% niższa niż w wrześniu 2016 roku
(55,06 PLN). Natomiast względem sierpnia br. (51,35
PLN) wartość ta uległa zmniejszeniu o 1,54%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane we wrześniu br. wyniósł 26,9%. Wskaźnik ten był większy o 0,2 pp. niż w sierpniu br. Udział
pacjenta w dopłacie do leków refundowanych był
o 2,13 pp. mniejszy niż w analogicznym miesiącu
2016 roku. We wrześniu pacjenci wydali na leki

refundowane 253,37 mln PLN, tj. o 8,21 mln PLN
więcej niż miesiąc wcześniej oraz o 31,64 mln PLN
mniej niż w wrześniu 2016 r.
We wrześniu pacjenci zapłacili 74,64% z 2 714
mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość
sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi
refundacja ze strony Państwa). Względem poprzedniego miesiąca udział ten zwiększył się o 0,86 pp.,
a wartościowo wydatki pacjentów zwiększyły się
wobec poprzedniego miesiąca o 132,42 mln PLN.
We wrześniu pacjenci wydali na wszystkie produkty
lecznicze zakupione w aptekach ponad 2 025 mln
PLN. To o 51,06 mln PLN więcej niż w analogicznym
okresie 2016 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki
był o 0,72 pp. większy od udziału z sierpnia 2016 r. ■
Błażej Górniak
PEX PharmaSequence
(dawniej PharmaExpert i Sequence)
Materiał prasowy

Metoklopramid w napadzie migreny podawany
jest w celu:
A. wywarcia wpływu na oś podwzgórze-przysadkanadnercza
B. zniwelowania nudności
C. poprawy wchłaniania właściwego leku przeciwbólowego
D. prawidłowe odpowiedzi B i C

❷ Telotristat to substancja czynna stosowana:

A. w leczeniu zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV-1)
B. w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego atopowego
zapalenia skóry
C. w leczeniu biegunki w przebiegu zespołu rakowiaka
D. do leczenia choroby Wilsona
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❺ W przypadku przepisania przez lekarza w składzie
gałek recepturowych produktu gotowego zawierającego amoksycylinę i kwas klawulanowy należy do
przygotowania leku użyć:
A. produktu gotowego w najmniejszej zarejestrowanej
dawce
B. produktu gotowego w największej zarejestrowanej
dawce
C. produktu gotowego w dowolnej dawce, po uwzględnieniu stosownych przeliczeń
D. produktu gotowego w dawce ściśle odpowiadającej
dawce z recepty

❻ Do leków biologicznych zaliczamy wszystkie z wyjątkiem:
A. interferonu
B. insuliny
C. metotreksatu
D. heparyn drobnocząsteczkowych

❸ Jedną z częstszych przyczyn zaburzeń owulacji jest:
A. podwyższone stężenie prolaktyny, które leczy się
agonistami dopaminy
B. obniżone stężenie testosteronu, które leczy się agonistami dopaminy
C. obniżone stężenie estrogenów, które leczy się klomifenem
D. działanie toksyn środowiskowych i zawodowych

❼ Enteropatia glutenowa to inaczej:

❹ Lisdeksamfetamina ma wskazania

❽ Menotropina jest:

do stosowania w:
A. diagnostyce obrazowej metodą magnetycznego rezonansu jądrowego
B. programie leczenia zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD)
C. chorobach zapalnych i reumatycznych
D. zaburzeniach erekcji
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Test wiedzy.

Barometr rynku aptecznego
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A. celiakia
B. zespół jelita nadwrażliwego
C. przewlekłe zapalenie jelit
D. dyspepsja

A. syntetycznym antagonistą estrogenów
B. ludzką gonadotropiną menopauzalną (hMG),
C. hormonem wytwarzanym przez łożysko
D. prekursorem ganireliksu

❾

NLPZ-ty stosowane łącznie z niektórymi lekami
przeciwnadciśnieniowymi:
A. nasilają ich działanie poprzez poprawę wchłaniania
B. nasilają ich działanie dzięki pośredniemu działaniu
rozkurczowemu na mięśniówkę
C. osłabiają ich działanie poprzez wpływ na enzymy cytochromu P
D. osłabiają ich działanie poprzez retencję sodu i wody
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Panorama samorządu

Chwila oddechu

Test wiedzy.

Nagrodzone zdjęcia
w konkursie
fotograficznym

Odpowiedzi
Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: D. Metoklopramid bywa stosowany w objawowym leczeniu nudności i wymiotów, w tym związanych z ostrym napadem migreny i może być
stosowany w skojarzeniu z doustnymi lekami
przeciwbólowymi w celu zwiększenia wchłaniania tych leków.

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: C. Telotristat
zmniejsza wytwarzanie serotoniny, która
w przewodzie pokarmowym wpływa między
innymi na czynności wydzielnicze i motorykę
oraz przebieg procesów zapalnych. Ponieważ
jest ona wydzielana w nadmiernych ilościach
u pacjentów z zespołem rakowiaka, telotristat łagodzi objawy związane z tym zespołem
chorobowym.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: A. Jedną

z częstszych przyczyn zaburzeń owulacji jest
podwyższone stężenie prolaktyny we krwi,
które hamuje wydzielanie gonadoliberyn.
Agoniści dopaminy np. bromokryptyna, blokują wydzielanie prolaktyny z przedniego płata przysadki.

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: B. Po podaniu

doustnym następuje szybkie wchłanianie lisdeksamfetaminy z przewodu pokarmowego,
a następnie hydroliza do deksamfetaminy,
która odpowiada za efekt farmakologiczny
leku. Chociaż nie wyjaśniono w pełni mechanizmu działania amfetaminy w leczeniu ADHD,
są one stosowane w tym wskazaniu.
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Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: D. Należy zwró-

cić uwagę, że w poszczególnych dawkach produktu gotowego wzrasta ilość amoksycyliny,
zaś ilość kwasu klawulanowego pozostaje
niezmienna. Nie można zatem użyć dawki
mniejszej lub większej niż przepisana na recepcie i dokonać prostego przeliczenia liczby
tabletek.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: C. Produkt

biologiczny, to produkt, którego substancją
czynną jest substancja biologiczna. Substancja
biologiczna to substancja produkowana lub
ekstrahowana ze źródła biologicznego. Definicji tej nie spełnia metotreksat.

Kategoria K1: Apteka i aptekarz w obiektywie
Tytuł zdjęcia: Apteka w Karpaczu z 1913 r.
Autor: mgr farm. Anna Bielasik, OIA Wrocław

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: A. Celiakia to

inaczej glutenozależna choroba trzewna, enteropatia z nadwrażliwości na gluten lub enteropatia glutenowa.
Kategoria K4: Varia
Tytuł zdjęcia: Portret córki – Dama z „łasiczką”
Autor: mgr farm. Anna Bielasik, OIA Wrocław

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: B. Menotropi-

na to inaczej gonadotropina menopauzalna
- preparat naturalnych gonadotropin, który
uzyskiwany jest w wyniku ekstrakcji hormonów z moczu kobiet w okresie przekwitania.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: D. NLPZ stoso-

Kategoria K2: Farmacja na świecie
Tytuł zdjęcia: Apteka po maltańsku to Spizerija
Autor: mgr farm. Rafał Pawlik, OIA: Katowice

wane równocześnie z inhibitorami konwertazy
angiotensyny (IKA), antagonistami receptora dla angiotensyny, lekami moczopędnymi
oszczędzającymi potas oraz β-blokerami, osłabiają ich działanie hipotensyjne ze względu na
powodowanie retencji wody i sodu.
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Kategoria K3: Nie samą pracą żyje aptekarz
TytułAptekarz
zdjęcia:Polski,
Zachód
Słońca
w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich
134 (112e)
październik
2017
Autor: mgr farm. Tomasz Banaczek. OIA Bydgoszcz

Kategoria – plebiscyt publiczności:
Tytuł zdjęcia: Mała Fatra
Autor: mgr farm. Maciej Birecki, OIA Katowice
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

Lipiec 2017

W lipcu 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 78 pozwoleń na
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla
nowych produktów leczniczych obejmują 36 jednostek klasyfikacyjnych
na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty
omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już na
rynku (według stanu z lipca 2017), w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej
lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności,
numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w internetowym
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017 ) –
„Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w lipcu
2017 r.” został opublikowany przez Urząd 10 sierpnia 2017.

B – Krew i układ krwiotwórczy

C – Układ sercowo-naczyniowy

B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi
(z wyłączeniem heparyny)
Acetylsalicylic acid: Cardioas (Esculap), Neuroas
(Esculap), Eubiocard (Eubioco) i Bonacard (Eubioco) to odpowiednio 15., 16., 17. i 18. zarejestrowana w tej klasie marka preparatów kwasu acetylosalicylowego. Na rynek wprowadzono 13 marek:
Acard (Polfa Warszawa), Acesan (Sun-Farm), Aspirin Cardio (Bayer; lek wprowadzony wcześniej pod
nazwą Aspirin Protect 100), Bestpirin (Teva), Encopirin Cardio 81 (Medicofarma), Polocard (Pfizer),
Proficar (Adamed), od lutego 2012 Aspifox i Aspifox Cardio (Actavis), od stycznia 2016 Cardiopirin
(PharmaSwiss; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Vasopirin), od marca 2016 Anacard Medica
Protect (Hasco-Lek; lek wprowadzony od listopada 2013 pod pierwotną nazwą Hascopiryn Cardio,
a następnie pod nazwą Anacard Protect), od sierpnia 2016 Lecardi (Espefa), od października 2016
Alepton (G.L. Pharma) i od maja 2017 Abrea (Krka).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat Acetylsalicylic Acid Sandoz.
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BB – Fibrynogen
Fibrinogen (human): Fibryga (Octapharma) to 2.
zarejestrowany preparat fibrynogenu. Do sprzedaży od czerwca 2014 wprowadzono Riastap (CSL
Behring).

C01 – Leki stosowane w chorobach serca;
C01E – Inne preparaty stosowane w chorobach serca; C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca
Ivabradine: Ilibrift (Pharminvent Regulatory) i Inevica (Actavis) to odpowiednio 16. i 17. zarejestrowana marka iwabradyny. Do sprzedaży w Polsce
wprowadzono 4 marki: Procoralan (Servier), od
października 2016 Bixebra (Krka), od listopada
2016 Ivabradine Anpharm i od kwietnia 2017 Raenom (Gedeon Richter Polska).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Brediwal (Sandoz), Corlentor (Servier), Ivabradine Accord (Accord
Healthcare), Ivabradine Chanelle Medical, Ivabradine Genoptim, Ivabradine JensonR (Jenson R+),
Ivabradine Mylan, Ivabradine Teva, Ivabradine Zentiva, Ivohart (PharmaSwiss), Iwabradyna Synthon.
C03 – Leki moczopędne; C03C – Leki moczopędne wysokiego pułapu; C03CA – Sulfonamidy, leki proste
Torasemide: Diured (Biofarm) w dawce 20 mg to
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej
niższych dawek. Zarejestrowano 5 marek torasemidu. Do sprzedaży wprowadzono 5 leków: Diuver
(Teva; lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Torasemide), Trifas i Trifas Cor (Menarini), od lipca
2010 Diured (Biofarm), od kwietnia 2011 Torsemed
(Sandoz; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Torasemide-1A Pharma) i od czerwca 2011 Toramide (Polpharma).
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C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09D – Antagoniści angiotensyny II w połączeniach; C09DB - Antagoniści
angiotensyny II w połączeniach z blokerami
kanału wapniowego; C09DB04 – Telmisartan
i amlodypina
Telmisartan+amlodipine: Teldipin (Krka) to 2. rejestracja podanego zestawienia substancji czynnych,
w 4 rodzajach dawek. Do sprzedaży wprowadzono
od kwietnia 2011 preparat Twynsta (Boehringer Ingelheim). Skreślono z Rejestru: Onduarp (Boehringer Ingelheim).

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe
G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne
i antyseptyczne; G01A - Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne, z wyłączeniem połączeń
z kortykosteroidami; G01AF – Pochodne imidazolu
Clotrimazole: Clotrimazolum US Pharmacia
w nowej postaci kremu dopochwowego to 3. zarejestrowana w tej klasie marka klotrimazolu. Do
obrotu wprowadzono 2 marki: Canesten (Bayer)
i Clotrimazolum GSK (GlaxoSmithKline, Poznań)
w tabletkach dopochwowych. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Canesten (Bayer) kapsułki dopochwowe.
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające
ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny,
preparaty jednofazowe; G03AA07 – Lewonorgestrel i etinylestradiol
Levonorgestrel+ethinylestradiol: Levomine mini
(Sun-Farm) to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej środka Levomine o zestawienie niższych dawek. Zarejestrowano 8 marek jednofazowego zestawienia wymienionych środków
antykoncepcyjnych o podanym składzie. Na rynek
wprowadzono 6 marek: Microgynon 21 (Bayer),
Rigevidon (Gedeon Richter), Stediril 30 (Pfizer),
od października 2011 Levomine (Sun-Farm), od
listopada 2015 Orlifique (Polpharma) i od czerwca
2017 Leverette (Exeltis Poland). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku preparaty: Erlibelle (Alchemia),
Leverette mini (Exeltis Poland), Smilla (Gedeon
Richter Polska).
Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,03 mg + 0,15 mg to: Erlibelle, Leverette,
Levomine, Microgynon 21, Rigevidon, Stediril 30.
Środek zawierający etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,03 mg + 0,125 mg to: Smilla.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

Środki zawierające etinylestradiol + lewonorgestrel
w dawkach 0,02 mg + 0,1 mg to: Leverette mini,
Levomine mini, Orlifique.
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne;
G04BD – Leki stosowane w częstomoczu
i nietrzymaniu moczu
Solifenacin: Silamil (Ranbaxy) to 9. zarejestrowana marka solifenacyny. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Vesicare (Astellas). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku: Belsanor (Gedeon Richter Polska), Solifenacin Medreg, Solifenacin PMCS (Pro.
Med.CS), Solifenacin Sandoz, Soluro (Accord Healthcare), Uronorm (Orion) i Vesisol (G.L. Pharma).
G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
Sildenafil: Sildenafil Aurovitas to 5. zarejestrowana
marka syldenafilu ze wskazaniem do stosowania
u pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym
w celu poprawy wydolności wysiłkowej. Do sprzedaży wprowadzono preparat Revatio (Pfizer),
a nie pojawiły się jeszcze na rynku: Granpidam
(Accord Healthcare), Mysildecard (Mylan) i Remidia
(Polpharma). Leki zawierają syldenafil umieszczony
przez WHO tylko w klasie G04BE – Leki stosowane
w zaburzeniach erekcji, choć według wskazań dla
tych preparatów bardziej pasowałaby klasa C01EB
– Inne leki nasercowe.
Ponadto zarejestrowano 32 marki syldenafilu z zastosowaniem odpowiadającym klasie G04BE. Na
rynek wprowadzono 25 marek: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfizer), od października 2009 Vizarsin
(Krka), od lipca 2010 Sildenafil Actavis, od września
2010 Sildenafil Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil
Medana (Medana Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od marca 2011 Falsigra (Polfarmex),
od czerwca 2011 Sildenafil Ratiopharm i Vigrande
(Zentiva; nastąpiła zmiana nazwy na Taxier, ale preparat pod nową nazwą jeszcze nie został wprowadzony do sprzedaży), od grudnia 2011 Sildenafil
Apotex, od czerwca 2012 Sildenafil SymPhar (lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil
Tecnimede), od października 2012 Lekap (Lekam;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Syldenafil Jubilant), od stycznia 2013 Sildenafil Ranbaxy,
od stycznia 2014 Sildenafil Hasco (Hasco-Lek), od
marca 2014 Sildenafil Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafil Jubilant), od stycznia 2015 Sildenafil Bluefish, od marca
2015 Silden (Sopharma), od czerwca 2015 Maxigra
Go (Polpharma), od sierpnia 2015 Maxon (Adamed;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafi►
lum Farmacom), od stycznia 2016 Sildenafil Accord
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(Accord Healthcare), od kwietnia 2016 Maxon Active (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafilum Farmacom, a następnie Maxon),
od maja 2016 Sildenafil Medreg, od czerwca 2016
Sildenafil Vitama (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Sildenafil Macleods), od września 2016
Sildenamed (Axxon; lek wprowadzony od czerwca
2014 pod pierwotną nazwą Sildenafil Axxon), od
listopada 2016 Inventum (Aflofarm; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Xalugra) i od marca
2017 Mensil (Hasco-Lek; preparat wprowadzony
pierwotnie pod nazwą Sildenafil Hasco).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży preparaty: Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Sildenafil
Espefa, Sildenafil IBSA, Sildenafil Liconsa, Sildenafil Pfizer, Sildenafil Polpharma (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Maxigra, a następnie pod
nazwą Maxigra Go).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Silfeldrem (+pharma; lek był obecny na rynku od października 2011),
Yextor (Tactica Pharmaceuticals; lek był obecny na
rynku od października 2013).
Tadalafil: Filotadal (Teva) i Tadis (Teva) to odpowiednio 14. i 15. zarejestrowana marka tadalafilu,
w tym 12. i 13. marka ze wskazaniem w leczeniu
zaburzeń erekcji 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: Erlis (Polpharma), Exerdya (PharmaSwiss), Tadalafil Accord (Accord Healthcare), Tadalafil Medana
(Medana Pharma), Tadalafil Mylan, Tadalafil PMCS
(Pro.Med.CS), Tadalafil Teva, Vixantus (Actavis),
Tadalafil Apotex.
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami
wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek preparat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa preparatu: Tadalafil Lilly), natomiast nie pojawił się jeszcze
w sprzedaży Talmanco (Mylan; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Tadalafil Generics).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną
klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów Adcirca i Talmanco pasują do klasy C01EB – Inne leki
nasercowe. Niektóre preparaty tadalafilu w dawce
20 mg (Tadalafil Accord) mają jednak zarejestrowane podwójne wskazania: zarówno do stosowania
w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu tętniczego
nadciśnienia płucnego.
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J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01F – Makrolidy, linkozamidy i streptograminy; J01FA – Makrolidy
Azithromycin: Azithromycin Teva to 21. zarejestrowana marka azytromycyny, a Sumamed (Teva) to
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej
postaci tej marki. Oba preparaty zostały zarejestrowane w nowej postaci tabletek do sporządzania zawiesiny doustnej, w tym Sumamed w nowej dawce
1 g. Na rynek wprowadzono 18 marek: Azibiot (Krka
Polska), Azimycin (Polfa Tarchomin), Azitrox i od
marca 2014 Azitrox Z (Zentiva), Oranex (Teva),
Sumamed (Teva; lek oryginalny) i Sumamed forte (Teva), od sierpnia 2006 Macromax (PharmaSwiss), od stycznia 2007 AzitroLek (Sandoz),
od lutego 2007 Nobaxin (Lekam), od czerwca 2008
Azycyna (Polfa Pabianice), od października 2008
Azitrin (Axxon), od września 2009 Zetamax (Pfizer), od listopada 2010 Canbiox (Apotex; preparat
zarejestrowany wcześniej pod nazwą Azimox), od
marca 2011 Bactrazol (123ratio), od lutego 2012
Azigen (Generics), od grudnia 2012 Azithromycin
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Azithromycin Advisors), od sierpnia
2014 Azix (Ethifarm; lek wprowadzony wcześniej na
rynek pod nazwą Oranex, a jeszcze wcześniej pod
nazwą Sumamed), od września 2014 Azithromycin
Krka i od sierpnia 2016 Azytact (Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Azithromycin Advisors).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Azithromycin Aurovitas, Azithromycin Vitama.
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA
– Fluorochinolony
Moxifloxacin: Floxamic (Polpharma) to 8. zarejestrowana w tej klasie marka moksyfloksacyny. Do
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Avelox (Bayer;
lek oryginalny) oraz od września 2014 Floxitrat
(Sandoz) i Moloxin (Krka). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Moxifloxacin Aurovitas, Moxifloxacin Kabi
(Fresenius Kabi), Moxifloxacin Noridem, Moxinea
(Solinea).
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki
przeciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy
Darunavir: Darunavir Stada to 4. zarejestrowana
marka darunawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek
oryginalny Prezista (Janssen-Cilag). Nie pojawiły
się jeszcze na rynku: Darunavir Mylan, Darunavir
Sandoz.
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Entecavir: Entecavir Polpharma, Entecavir Stada
i Entecavir Teva to odpowiednio 4., 5. i 6. zarejestrowana marka entekawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Baraclude (Bristol-Myers
Squibb). Nie pojawiły się jeszcze na rynku Entecavir Glenmark i Entecavir Sandoz.
Tenofovir disoproxil: Tenofovir Polpharma to 11.
zarejestrowana marka dizoproksylu tenofowiru. Do
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Viread (Gilead
Sciences; lek oryginalny), od października 2014
Tenofovir disoproxil Teva i od lipca 2017 Tenofovir disoproxil Mylan. Nie pojawiły się jeszcze na
rynku: Celovir (Celon), Ictady (Actavis), Tenofovir
disoproxil Accord (Accord Healthcare), Tenofovir
disoproxil Sandoz, Tenofovir disoproxil Stada, Tenofovir Zentiva i zarejestrowany centralnie w UE
preparat Tenofovir disoproxil Zentiva.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny; L01BC52 – Fluorouracyl w połączeniach
Fluorouracil+salicylic acid: Verrucutan (Almirall
Hermal) to 3 zarejestrowana marka leku o podanym
składzie. Verrucutan jest przeznaczony do stosowania na brodawki zwykłe (szczególnie brodawki
na obciążonych naciskiem miejscach na podeszwie
stopy) i brodawki płaskie młodocianych na kończynach. Do sprzedaży wprowadzono Verrumal (Almirall Hermal), który jest wskazany do stosowania na
brodawki zwykłe, brodawki płaskie (młodocianych)
i brodawki stóp.
Nie wprowadzono jeszcze na rynek preparatu
Actikerall (Almirall Hermal) w postaci roztworu na
skórę, który jest wskazany w miejscowym leczeniu
lekko wyczuwalnego dotykiem i/lub umiarkowanie
zgrubiałego hiperkeratotycznego rogowacenia słonecznego (starczego) stopnia I/II, u dorosłych pacjentów z prawidłową odpornością.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Imatinib: Imatinib Vipharm to 25. zarejestrowana
marka imatynibu. Na rynek wprowadzono 11 marek:
Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 2013
Nibix (Adamed), od października 2013 Telux (Glenmark), od lutego 2014 Imatenil (Biofarm) i Meaxin
(Krka), od marca 2014 Imatinib Teva i Imatinib ZenAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

tiva, od maja 2014 Imakrebin (Alvogen), od września 2014 Imatinib Actavis, od kwietnia 2015 Imatinib
Accord (Accord Healthcare) i od października 2015
Imatinib Medac.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Egitinid
(Egis), Imatinib Actavis Group, Imatinib Fair-Med
(Fair-Med Healthcare), Imatinib Fresenius Kabi,
Imatinib Generics, Imatinib Krka, Imatinib Sandoz,
Imatynib BioOrganics, Imatynib Genthon, Imatynib
Synthon, Leuzek (Zaphyr), Nibix PP (Polfa Pabianice), Vianib (Vianex).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Imatynib Kiron (Synthon).
L02 – Leczenie związane z wydzielaniem wewnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów
i środki o zbliżonym działaniu; L02BG – Inhibitory aromatazy
Exemestane: Exemestane SymPhar to 8. zarejestrowana marka eksemestanu. Do sprzedaży
wprowadzono 3 marki: od grudnia 2011 Symex
(SymPhar), od kwietnia 2012 Glandex (Hasco-Lek)
i od marca 2013 Etadron (Krka; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Nosteron).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Alvostan (Alvogen), Astexana (Vipharm), Exemestane Accord
(Accord Healthcare), Exemestane Fair-Med Healhcare (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę
FirstGenerixInternational pod nazwą Exemestane
FGX).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Exemestane GlenmarkPharma (Glenmark), Exemestane Mylan.

M – Układ mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Dexketoprofen: Ketesse (Menarini) i Dexak (Berlin-Chemie) w nowej postaci roztworu doustnego
w torebkach to rozszerzenie w stosunku do wprowadzonych wcześniej tabletek powlekanych, iniekcji i jednodawkowego granulatu do sporządzania
roztworu doustnego. Na rynek wprowadzono 2
marki: Dexak i od lipca 2012 Dexak SL oraz od
października 2016 Ketesse i Ketesse SL (Menarini).
Ketoprofen: Sprintafen (Omega Pharma) w nowej
postaci bezreceptowego jednodawkowego granulatu powlekanego, który można wysypać bezpośrednio na język, to 7. zarejestrowana marka ketoprofenu. Z postaci doustnych o standardowym uwalnianiu do obrotu wprowadzono Ketonal (zmiana nazwy►
na Ketonal Active dostępny bez recepty) i Ketonal
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forte (Sandoz), Profenid (Sanofi-Aventis; lek oryginalny), od maja 2008 Refastin (Medana Pharma)
i od października 2010 Ketoprofen-SF (Sun-Farm).
Z postaci doustnych o przedłużonym uwalnianiu
wprowadzono Bi‑Profenid (Sanofi-Aventis), Febrofen (Medana Pharma), Profenid (Sanofi-Aventis)
i od grudnia 2007 Ketonal Duo (Sandoz), natomiast nie pojawił się jeszcze w sprzedaży preparat
Ketonal Uno (Sandoz). Ponadto dostępne są leki
parenteralne: Ketonal (Sandoz) i Ketoprofen-SF
(Sun-Farm) w postaci iniekcji oraz czopki Profenid
(Sanofi-Aventis).
M05 – Leki stosowane w chorobach kości;
M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BA - Bifosfoniany
Ibandronic acid: Ibandronic Acid Aurovitas tabl.
powl. 150 mg to 22. zarejestrowana marka leków
zawierających kwas ibandronowy. Do sprzedaży
wprowadzono 12 leków doustnych: Bondronat (Roche), Bonviva (Roche), od listopada 2011 Ossica
(Gedeon Richter Polska), od stycznia 2012 Ibandronic Acid Mylan, od maja 2012 Ibandronat Apotex,
od sierpnia 2012 Ibandronic Acid Teva, od listopada
2012 Ostone (Actavis), od stycznia 2013 Osagrand
(Zentiva), od marca 2013 Ibandronat Polpharma
(lek w postaci doustnej zarejestrowany pierwotnie
pod nazwami Ibandronic acid Genthon, a następnie Ibandronic acid Polpharma), od czerwca 2013
Quodixor (Alvogen), od stycznia 2014 Kefort (PharmaSwiss) i od czerwca 2015 Nucodran (Lekam),
a także 5 leków iniekcyjnych: Bondronat (Roche),
Bonviva (Roche), od kwietnia 2012 Osagrand (Zentiva), od lipca 2013 Ibandronic acid Alvogen i od
marca 2016 Ibandronic acid Accord (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Iasibon (Pharmathen) w postaci doustnej i iniekcyjnej, leki doustne Bonefurbit (Liconsa), Ibandronic acid Sandoz
tabl. powl 50 mg, Ibandronic acid Synthon i Ivadron
(Sopharma), a także leki iniekcyjne Ibandronic acid
Fresenius Kabi, Ibandronic acid Mylan (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Acidum ibandronicum Strides) i Ibandronic acid Noridem.
Ostatnio skreślono z polskiego Rejestru: Ibandronic
acid Sandoz inj. (lek był obecny na rynku od września 2013) i tabl. powl 150 mg.

N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AE – Pochodne orypawiny
Buprenorphine: Bupretec (G.L. Pharma) w postaci
systemów transdermalnych w 3 dawkach to 9. za70

rejestrowana w tej klasie marka buprenorfiny. Do
sprzedaży wprowadzono 5 marek: Bunondol (Polfa
Warszawa) inj. i tabl. podjęzykowe, Temgesic (Reckitt Benckiser) tabl. podjęzykowe, Transtec (Grünenthal) system transdermalny, od sierpnia 2015
system transdermalny Melodyn (G.L. Pharma; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Acino pod
nazwą Buprenorphin Acino, następnie przez firmę
Polpharma pod nazwą Nermin, z kolei wprowadzony na rynek od kwietnia 2014 pod nazwą Buprendal
przez firmę G.L. Pharma) i od kwietnia 2017 system
transdermalny Buprenorfina Teva.
Nie zostały jeszcze wprowadzone na rynek: Norfinox (Sandoz), Norspan (Norpharma) i Norvipren
(Sandoz).
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
N02BB – Pirazolony
Metamizole: Metamizole Kalceks to 4. zarejestrowana marka metamizolu. Do sprzedaży wprowadzono preparaty: Pyralgin inj. (Polpharma), Pyralgina tabl. 500 mg (Polpharma), od czerwca 2011
Pyralgina Sprint (Polpharma; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Pyralgina Aqua) i od lipca
2013 Re-Algin (Sopharma). Nie pojawił się jeszcze
na rynku: Dialginum (Chemax Pharma).
N02BE – Anilidy;
Paracetamol: Panacit (Dr. Max) to 39. zarejestrowana marka paracetamolu. Na rynek wprowadzono
28 marek o różnych drogach podania (doustnie,
doodbytniczo i w iniekcjach), jednodawkowych
i wielodawkowych: Acenol i Acenol forte (Galena),
Apap oraz od sierpnia 2012 Apap Direct i Apap Junior (US Pharmacia), Calpol (McNeil), Codipar (Angelini), Efferalgan i Efferalgan forte (Bristol-Myers
Squibb), Etoran (Polpharma), Gemipar (Biofaktor),
Paracetamol Aflofarm czopki (lek wprowadzony
wcześniej jako Paracetamol przez firmę Farmjug,
następnie jako Paracetamol Aflofarm, potem Malupar, a obecnie znów jako Paracetamol Aflofarm),
tabletki i zawiesina, Panadol, Panadol dla dzieci,
Panadol Max (lek wprowadzony na rynek od kwietnia 2010 pod wcześniejszą nazwą Panadol Strong)
i Panadol Rapid (GlaxoSmithKline), Paracetamol
Biofarm, Paracetamol Farmina, Paracetamol Filofarm, Paracetamol Galena, Paracetamol Hasco
(Hasco-Lek), Paracetamol - Herbapol Wrocław, Paracetamol Marcmed (nastąpiła zmiana nazwy na
Amipar i podmiotu odpowiedzialnego na Medicofarma, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił
się na rynku), Paracetamol Polfa-Łódź (Bio-Profil
Polska; nastąpiła zmiana nazwy na Laboratoria PolfaŁódź Paracetamol, ale lek pod nową nazwą jeszAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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cze nie pojawił się na rynku) oraz od czerwca 2011
Pedicetamol (Sequoia; preparat zarejestrowany
wcześniej przez firmę Ionfarma pod nazwą Apiredol), od stycznia 2012 Paracetamol Kabi (Fresenius
Kabi) roztwór do infuzji, od marca 2012 Paracetamol Panpharma (Panmedica) roztwór do infuzji, od
sierpnia 2012 Paracetamol 123ratio (dla dawki 500
mg nastąpiła zmiana nazwy na Paracetamol Teva,
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się
w sprzedaży), od stycznia 2013 iniekcje do wlewów Paracetamol B. Braun, od lipca 2013 Paramax
Rapid (Vitabalans), od czerwca 2014 Paracetamol
Dr. Max, od sierpnia 2014 Paracetamol Apteo Med
(Synoptis), od września 2014 Sinebriv inj. (Actavis;
lek wprowadzony od października 2011 pod nazwą
Paracetamol Actavis), od listopada 2015 Omnipap
(Actavis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Paracetamol Sigillata, a wprowadzony od lutego
2013 pod kolejną nazwą Paracetamol Actavis), od
lutego 2016 Paracetamol Hasco o smaku pomarańczowym (Hasco-Lek), od lipca 2016 Paracetamol
DOZ (lek wprowadzony na rynek od marca 2012
pod pierwotną nazwą Paracetamol LGO) i od listopada 2016 Apap dla dzieci forte (US Pharmacia; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol
Basi).
Nie pojawiły się dotychczas w sprzedaży: Apap
ból i gorączka (US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Paracetamol Accord,
a następnie pod nazwą Apap Fast), Apap Direct
Max (US Pharmacia), Bolopax (NP Pharma), Panadol Menthol Active (GlaxoSmithKline), Panadol
Novum (GlaxoSmithKline), Paracetamol 123ratio
w dawce 1000 mg, Paracetamol Accord (Accord
Healthcare), Paracetamol Galpharm, Paracetamol
Life (Galpharm Healthcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Galpamol), Paralen Sus (Zentiva), Rapigard (Baggerman FarmaNet), Tespamol
(Galpharm Healthcare), Theraflu Grip Owoce Leśne
i Theraflu Grip Miód i Cytryna (GlaxoSmithKline).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Paracetamol Sandoz.
N02BE51 – Paracetamol w połączeniach
z wyłączeniem leków psychotropowych
Paracetamol+ascorbic acid+pheniramine:
FastGrip Hot (PharmaSwiss) to 3. zarejestrowana
marka preparatów o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono: Fervex, Fervex D, Fervex Junior i Fervex o smaku malinowym (Bristol-Myers
Squibb) oraz od listopada 2016 Fluxin (Dr. Max).
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe;
N03AX – Inne leki przeciwpadaczkowe
Topiramate: Topiramate Farmax (SVUS) to 8. zarejestrowana marka topiramatu. Na rynek wprowaAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

dzono 7 preparatów: Topamax (Janssen-Cilag; lek
oryginalny), od grudnia 2007 Epiramat (Teva), od
stycznia 2008 Etopro (PharmaSwiss), od października 2008 Epitoram (Apotex), od lutego 2009 Toramat (Glenmark), od kwietnia 2010 Oritop (Orion)
i od maja 2013 Topiramat Bluefish.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Epinar (Axxon), Monotop (Pharmathen), Tomalex (Galex d.d.), Topiegis
(Egis; zarejestrowany wcześniej jako Topiragis - Alfred E. Tiefenbacher), Topigen (Biogened; lek był
obecny na rynku od października 2009), TopiLek
(Sandoz; lek był obecny na rynku od lutego 2008),
Topimatil (Jelfa; lek był obecny na rynku od czerwca
2010), Topinitial (Axxon), Topiramate Arrow (Arrow
Poland; lek był obecny na rynku od kwietnia 2009),
Topiramate Tecnimede, Topistad (Stada), Zidoxer
(Labormed).
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne
leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole Apotex to 28. zarejestrowana marka arypiprazolu. Do sprzedaży wprowadzono 20 marek: Abilify (Otsuka; lek oryginalny)
w postaci iniekcji o standardowym uwalnianiu oraz
postaci doustnych, od września 2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, od kwietnia 2015 Aryzalera (Krka), od sierpnia
2015 Aribit (Medana Pharma), od września 2015
Apra (Adamed), od października 2015 Aripiprazole
Sandoz, Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol Glenmark i Asduter (Vipharm), od grudnia 2015 Aripilek
(Lekam), od stycznia 2016 Aripiprazole Zentiva, Explemed i Explemed Rapid (Proterapia), od kwietnia
2016 Aripiprazole Accord (Accord Healthcare) i Lemilvo (Actavis), od czerwca 2016 Aricogan (G.L.
Pharma), Aripiprazole +Pharma i Aripsan (Pro.Med.
CS), od sierpnia 2016 Aripiprazole Stada, od października 2016 Aribit ODT (Medana Pharma), od
grudnia 2016 Preheftari (Bioton) i Apra-Swift (Adamed), od lutego 2017 Apra (Adamed) oraz od lipca
2017 Aripiprazole Mylan Pharma (Pharmathen; lek
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Aripiprazole
Pharmathen) i Aripiprazole NeuroPharma (neuraxpharm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Apiprax (Axxon),
Aprizexen (PharmaSwiss), Aripiprazole Genthon,
Aripiprazole Orion, Aripiprazole Teva, Lazurex
(Polpharma), Restigulin (Gedeon Richter Polska).
N05B – Leki przeciwlękowe; N05BB – Po►
chodne difenylometanu
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Hydroxyzine: Hydroxyzinum Generic Specialty
Pharma to 13. zarejestrowana marka hydroksyzyny.
Na rynek wprowadzono 9 marek: Atarax (UCB; lek
oryginalny) w postaci doustnej jednodawkowej (2
dawki) i wielodawkowej (syrop), Hydroxyzinum Teva
inj., Hydroxyzinum VP (PharmaSwiss) tabl. powlekane i syrop, Hydroxyzinum Espefa tabl. powlekane
i od listopada 2008 syrop Hydroxyzinum Espefa,
od września 2008 syrop Hydroxyzinum Aflofarm,
od marca 2015 Hydroxyzinum Hasco syrop, a od
października 2015 tabl. powlekane (Hasco-Lek),
od grudnia 2015 syrop Hydroxyzinum Alvogen (lek
wprowadzony pierwotnie przez firmę Polon pod
nazwą Hydroxyzinum, a następnie Hydroxyzinum
Biogened), od marca 2016 syrop Hydroxyzinum
Polfarmex i od czerwca 2017 Hydroxyzinum Adamed tabl. powlekane.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Hydroxyzine
Orion, Hydroxyzinum Amara, Inisen (Polpharma).
N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
(ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatykomimetyki działające ośrodkowo
Lisdexamfetamine: Elvanse (Shire) to 1. rejestracja preparatu zawierającego dimezylan lisdeksamfetaminy, który jest prolekiem deksamfetaminy,
niewykazującym aktywności farmakologicznej. Po
podaniu doustnym następuje szybkie wchłanianie lisdeksamfetaminy z przewodu pokarmowego,
a następnie hydroliza do deksamfetaminy, która odpowiada za efekt farmakologiczny leku. Hydroliza
zachodzi głównie w erytrocytach.
Elvanse jest wskazany do stosowania w kompleksowym programie leczenia zespołu nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi (ADHD) u dzieci
w wieku powyżej 6 lat, u których wcześniejsze leczenie metylfenidatem nie przyniosło oczekiwanych
korzyści klinicznych.
Amfetaminy należą do niekatecholaminowych amin
sympatykomimetycznych o działaniu pobudzającym na ośrodkowy układ nerwowy. Nie wyjaśniono
w pełni mechanizmu działania amfetaminy w leczeniu ADHD, jednak uważa się, że istotną rolę odgrywa blokada wychwytu zwrotnego noradrenaliny
i dopaminy w przestrzeni presynaptycznej i zwiększenie wydzielania obu monoamin do przestrzeni
postsynaptycznej.

R – Układ oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach
nosa; R01B – Leki udrożniające nos do sto72

sowania ogólnego; R01BA – Sympatykomimetyki; R01BA52 – Pseudoefedryna w połączeniach
Pseudoephedrine+loratadine: Claritine Allergy
Fast (Bayer) to rozszerzenie wzgledem wprowadzonego wcześniej preparatu Claritine Active o tej
samej postaci i składzie. Skreślono z Rejestru: Clarinase (Schering-Plough).
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki
adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków
antycholinergicznych; R03AK06 – Salmeterol
i flutykazon
Salmeterol+fluticasone propionate: AirFluSal
(Sandoz) w postaci aerozolu wziewnego to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej
preparatu AirFluSal Forspiro w postaci proszku do
inhalacji. Zarejestrowano 9 marek leków o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 5 marek:
Seretide i Seretide Dysk (GlaxoSmithKline), od lutego 2013 Asaris (Polpharma) i Salmex (Celon),
od sierpnia 2016 AirFluSal Forspiro (Sandoz) i od
kwietnia 2017 Comboterol (Lekam).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Aerivio Spiromax (Teva), Airexar Spiromax (Teva), Lifsar Pulmojet (Zentiva), Salmeson (Elpen).
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłączeniem preparatów złożonych zawierających środki przeciwkaszlowe; R05CB – Leki
mukolityczne
Acetylcysteine: ACC Optima Active (Sandoz)
w nowej postaci proszku doustnego to rozszerzenie
względem wprowadzonych wcześniej wersji marki
ACC. Zarejestrowano 6 marek acetylocysteiny. Do
sprzedaży wprowadzono 5 marek w różnych wersjach i dawkach: ACC, ACC Hot, ACC Mini, ACC
Optima, ACC Optima Hot (Sandoz), Acetylcysteine Sandoz inj., Fluimucil forte (poprzednia nazwa:
Fluimucil), Fluimucil Muko, Fluimucil Muko Junior
(Zambon), Tussicom (Sanofi-Aventis), od sierpnia
2014 Nacecis (Natur Produkt Pharma) i od stycznia 2016 ACC Classic (Sandoz; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą ACC Mini). Nie pojawił się
jeszcze na rynku Muccosinal (Dr. Max).
Bromhexine: Flegatussin neoForte (Medana Pharma) w postaci syropu to 3. zarejestrowana marka
bromheksyny. Do sprzedaży wprowadzono preparat Flegamina (Teva) w różnych wersjach. Nie pojawiły się jeszcze na rynku Flebromax bez cukru
i Flebromax o smaku malinowym (Esculap).
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V – Preparaty różne
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V03/V03A – Pozostałe środki stosowane
w lecznictwie; V03AN – Gazy medyczne
Oxygen: OXiN (Linde Gas) zawierający tlen medyczny sprężony to 11. zarejestrowany preparat
tlenu jako produktu leczniczego. Wcześniej zarejestrowano: Tlen medyczny (Alkat), Tlen medyczny
Air Products, Tlen medyczny Eurogaz (Eurogaz-Bombi), Tlen medyczny Linde (Linde Gaz), Tlen
medyczny Messer (Messer Polska), Tlen medyczny
skroplony Air Products, Tlen medyczny Spawmet,  
Tlen medyczny sprężony Air Products, Tlen medyczny skroplony SIAD i Tlen medyczny sprężony
SIAD.
V08 – Środki cieniujące; V08C - Środki cieniujące obrazujące w rezonansie magnetycznym; V08CA – Paramagnetyczne środki
cieniujące
Gadobenic acid: MultiHance (Bracco Imaging)
w postaci ampułkostrzykawek to rozszerzenie
względem wprowadzonych wcześniej fiolek.
Produkt leczniczy MultiHance zawierający gadobenian dimegluminy jest paramagnetycznym środkiem kontrastowym wykorzystywanym w diagnostyce obrazowej metodą magnetycznego rezonansu
jądrowego (ang. magnetic resonance imaging, MRI)
w następujących wskazaniach: badanie metodą
MRI mózgu i rdzenia kręgowego, w celu poprawy
wykrywalności zmian patologicznych i dostarczenia
dodatkowych informacji diagnostycznych, nieosiągalnych przy wykonaniu badania MRI bez zastosowania środka kontrastowego; w diagnostyce chorób
wątroby w celu wykrycia zmian ogniskowych u chorych z rozpoznaniem lub podejrzeniem pierwotnego
raka wątroby (np. raka wątrobowokomórkowego)
bądź zmian przerzutowych; w angiografii MRI ze
wzmocnieniem kontrastowym (ang. contrast enhan-
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ced magnetic resonance angiography, CE-MRA)
w celu poprawy dokładności wykrywania klinicznie
istotnych zaburzeń drożności naczyń u pacjentów
z rozpoznaniem lub podejrzeniem choroby naczyniowej w obrębie tętnic jamy brzusznej i tętnic obwodowych; badanie MRI piersi w celu wykrycia zmian
nowotworowych u pacjentek ze zdiagnozowanym
rakiem piersi lub jego podejrzeniem, na podstawie
wyników przeprowadzonych badań mammograficznych lub ultrasonograficznych.
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne;
V09I – Wykrywanie nowotworów; V09IX –
Inne radiofarmaceutyki do wykrywania nowotworów
Fluoromethylcholine [18F]: MonFCH (Monrol) to 2.
zarejestrowany radiofarmaceutyk zawierający fluorometylocholinę znakowaną izotopem fluoru 18F.
Wcześniej zarejestrowano IASOcholine (IASON).
Fluorocholina (18F) jest wskazana do stosowania
w badaniach z zastosowaniem techniki pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. Positron Emission
Tomography, PET). Szczególnie udokumentowane
są następujące wskazania do badań PET z fluorocholiną (18F): rak gruczołu krokowego, rak wątrobowo komórkowy, diagnostyka nowotworów głowy
i szyi, inne nowotwory: wykrywanie przerzutów do
mózgu.
2017-10-28

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016),
ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych produktów
leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji PLWMiPB;
pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy
produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Wrzesień 2017
We wrześniu 2017 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej
wydała 12 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 6 nowych substancji czynnych (atezolizumab, awelumab – lek sierocy, dupilumab, midostauryna – lek sierocy, oksodotreotyd lutetu [177Lu] – lek sierocy, telotristat – lek sierocy) i 9 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie.
Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji
czynnej preparatów z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki
Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://www.ema.europa.eu).

zany do stosowania w leczeniu umiarkowanego do
ciężkiego atopowego zapalenia skóry u dorosłych
pacjentów, którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego.
Dupilumab jest w pełni ludzkim przeciwciałem monoklonalnym klasy IgG4 skierowanym przeciwko
receptorowi alfa interleukiny 4 (IL-4), wytwarzanym
w komórkach jajnika chomika chińskiego (CHO)
metodą rekombinacji DNA, hamującym przekazywanie sygnałów za pośrednictwem interleukiny 4
(IL-4) i interleukiny 13 (IL-13). Dupilumab hamuje
przekazywanie sygnałów przez IL-4 poprzez receptor typu I (IL-4Rα/γc) oraz przekazywanie sygnałów
przez zarówno IL‑4, jak i IL-13 poprzez receptor
typu II (IL-4Rα/IL-13Rα). IL-4 i IL-13 są kluczowymi
cytokinami typu 2 (do których należy Th2) związanymi z atopowym zapaleniem skóry.

J – Leki przeciwzakaźne działające
ogólnie
A – Przewód pokarmowy
i metabolizm
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o działaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym
stosowane w chorobach jelit; A07X/A07XA
– Inne środki przeciwbiegunkowe
Telotristat: Xermelo (Ipsen Pharma) jest wskazany do stosowania w leczeniu biegunki w przebiegu zespołu rakowiaka w skojarzeniu z analogami
somatostatyny (SSA, ang. somatostatin analogue)
u dorosłych, u których leczenie przy użyciu SSA
nie zapewnia wystarczającego opanowania objawów. Z dostępnych danych wynika, że odpowiedź
kliniczna zwykle osiągana jest w ciągu 12 tygodni leczenia. U pacjentów, którzy w tym okresie
nie odpowiedzą na leczenie, zaleca się ponowną
ocenę korzyści z dalszego stosowania produktu.
Ze względu na stwierdzoną dużą zmienność międzyosobniczą nie można wykluczyć, że u części
pacjentów z zespołem rakowiaka może dojść do
kumulacji produktu w organizmie. Nie zaleca się
zatem przyjmowania większych dawek.
Zarówno prolek (ester etylowy telotristatu), jak i jego
czynny metabolit (telotristat) są inhibitorami hydroksylaz L-tryptofanu (TPH1 i TPH2 — enzymów katalizujących reakcje limitujące szybkość biosyntezy serotoniny). Serotonina odgrywa kluczową rolę
w regulacji kilku istotnych procesów fizjologicznych
przewodu pokarmowego, w tym jego czynności
wydzielniczej i motoryki, procesów zapalnych oraz
czynności czuciowej, i jest ona wydzielana w nadmiernych ilościach u pacjentów z zespołem rakowia74

ka. Poprzez hamowanie aktywności obwodowych
enzymów TPH1 telotristat zmniejsza wytwarzanie
serotoniny, łagodząc tym samym objawy związane
z zespołem rakowiaka.
Decyzją Komisji Europejskiej z 8 października
2009 substancja czynna została oznaczona jako
sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu,
a w okresie od 20 września 2017 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
A16/A16A – Pozostałe produkty działające na
przewód pokarmowy i metabolizm; A16AX Różne środki działające na przewód pokarmowy i metabolizm
Trientine: Cuprior (gmp-orphan) jest przeznaczony do leczenia choroby Wilsona u osób dorosłych,
młodzieży i dzieci w wieku ≥5 lat nietolerujących
terapii D‑penicylaminą.
Trientyna jest środkiem chelatującym miedź, którego zasadniczy mechanizm działania polega na
eliminacji wchłoniętej miedzi z organizmu poprzez
utworzenie trwałego kompleksu, który jest następnie eliminowany poprzez wydalanie z moczem.
Trientyna może także chelatować miedź w układzie
pokarmowym i w ten sposób hamować wchłanianie
miedzi.

D – Leki stosowane w dermatologii
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne;
D11AH – Środki stosowane przy zapaleniu
skóry, z wyłączeniem kortykosteroidów
Dupilumab: Dupixent (Sanofi-Aventis) jest wskaAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
Entecavir: Entecavir Mylan i Entecavir Accord
(Accord Healthcare) to odpowiednio 8. i 9. zarejestrowana marka entekawiru. Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Baraclude (Bristol-Myers
Squibb). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Entecavir Alvogen, Entecavir Glenmark, Entecavir Polpharma, Entecavir Sandoz, Entecavir Stada, Entecavir
Teva. Leki wskazane są do leczenia przewlekłego
wirusowego zapalenia wątroby typu B (HBV).
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia;
J05AR06 – Emtrycytabina, dizoproksyl tenofowiru i efawirenz
Emtricitabine+tenofovir disoproxil+efavirenz:
Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan
to 4. zarejestrowana marka leków o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono preparat Atripla
(Bristol Myers-Squibb & Gilead Sciences). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Atrilesto (Teva), Efavirenz/
Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Zentiva.
J05AR22 – Emtrycytabina, alafenamid tenofowiru, darunawir i kobicystat
Emtricitabine+tenofovir alafenamide+darunavi
r+cobicistat: Symtuza (Janssen-Cilag) jest wskazany do stosowania w leczeniu zakażenia ludzkim
wirusem niedoboru odporności (HIV-1) u dorosłych
i młodzieży (w wieku co najmniej 12 lat i masie ciała
Aptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017

co najmniej 40 kg). Wytycznych do zastosowania
produktu leczniczego Symtuza powinny dostarczyć
wyniki badań genotypu.
Darunawir jest inhibitorem dimeryzacji i aktywności
katalitycznej proteazy HIV-1. Wybiórczo hamuje rozszczepienie zakodowanego w HIV kompleksu poliproteinowego Gag-Pol w komórkach zakażonych
wirusem, zapobiegając w ten sposób tworzeniu się
dojrzałych zakaźnych cząstek wirusa.
Kobicystat jest inhibitorem typu „mechanism-based”
cytochromu P450 należącego do podrodziny CYP3A. Hamowanie przez kobicystat metabolizmu odbywającego się za pośrednictwem CYP3A zwiększa
ekspozycję układową substratów CYP3A, takich jak
darunawir, których biodostępność jest ograniczana,
a okres półtrwania jest skracany przez metabolizm
zależny od CYP3A.
Emtrycytabina jest nukleozydowym inhibitorem
odwrotnej transkryptazy (ang. nucleoside reverse
transcriptase inhibitor, NRTI) oraz nukleozydowym
analogiem 2’-deoksycytydyny. Emtrycytabina ulega
fosforylacji przez enzymy komórkowe, tworząc trójfosforan emtrycytabiny, który hamuje replikację HIV
poprzez włączenie do wirusowego DNA za pomocą
odwrotnej transkryptazy (ang. reverse transcriptase,
RT) HIV, co powoduje zakończenie łańcucha DNA.
Alafenamid tenofowiru jest nukleotydowym inhibitorem odwrotnej transkryptazy (ang. nucleotide
reverse transcriptase inhibitor, NtRTI) i amidofosfonianem proleku tenofowiru (analogu monofosforanu 2’-deoksyadenozyny). Alafenamid tenofowiru
przenika do komórek i ze względu na zwiększoną
trwałość w osoczu i wewnątrzkomórkową aktywację
w wyniku hydrolizy przez katepsynę A jest bardziej
skuteczny niż dyzoproksyl tenofowiru w gromadzeniu tenofowiru w komórkach jednojądrzastych krwi
obwodowej (ang. peripheral blood mononuclear
cells, PBMC) (w tym limfocytach i innych komórkach docelowych HIV) i w makrofagach. Następnie
wewnątrzkomórkowy tenofowir ulega fosforylacji do
farmakologicznie aktywnego metabolitu difosforanu tenofowiru, który hamuje replikację HIV przez
włączenie do wirusowego DNA za pośrednictwem
RT HIV, co powoduje zakończenie łańcucha DNA.

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
►
Atezolizumab: Tecentriq (Roche) jest wskazany
75

►
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w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów:
z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym rakiem urotelialnym (UC) po wcześniejszej chemioterapii zawierającej związki platyny lub u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do leczenia cis platyną; z miejscowo zaawansowanym lub rozsianym
niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) po
wcześniejszej chemioterapii. Pacjenci z mutacjami aktywującymi receptor naskórkowego czynnika wzrostu EGFR (ang. epidermal growth factor
receptor) lub ALK-pozytywnymi (ang. anaplastic
lymphoma kinase – kinaza chłoniaka anaplastycznego) mutacjami w guzie przed leczeniem produktem Tecentriq powinni otrzymać również leczenie
ukierunkowane molekularnie.
Ekspresja liganda receptora programowanej śmierci
komórki typu 1 (PD-L1; PD-L = ang. programmed
death-ligand, białko kodowane przez gen CD274)
może występować na komórkach guza i (lub) na komórkach układu immunologicznego naciekających
guz, przyczyniając się do zahamowania przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej w mikrośrodowisku guza. Wiązanie PD-L1 z receptorami PD-1 i B7.1 znajdującymi się na komórkach
T i komórkach prezentujących antygen hamuje
cytotoksyczne działanie limfocytów T, proliferację
limfocytów T i wytwarzanie cytokin.
Atezolizumab jest humanizowanym przeciwciałem
monoklonalnym klasy IgG1 o zmodyfikowanym
regionie Fc, skierowanym przeciwko ligandowi receptora programowanej śmierci 1 (PD-L1), wytwarzanym przez komórki jajnika chomika chińskiego
z zastosowaniem technologii rekombinacji DNA.
Atezolizumab wiążąc się bezpośrednio z PD-L1
zapewnia podwójną blokadę dla receptorów PD-1
i B7.1 i uwalnia zahamowaną odpowiedź immunologiczną występującą za pośrednictwem PD-L1/PD1, w tym reaktywację przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej bez wywoływania działań
cytotoksycznych zależnych od przeciwciał. Atezolizumab nie wpływa na interakcję PD-L2/PD-1, co
pozwala na utrzymywanie się sygnałów hamujących
występujących za pośrednictwem PD-L2/PD-1.
Avelumab: Bavencio (Merck Serono) jest wskazany do stosowania w monoterapii u dorosłych pacjentów z przerzutowym rakiem z komórek Merkla
(ang. Merkel cell carcinoma, MCC).
Awelumab jest ludzkim przeciwciałem monoklonalnym IgG1 skierowanym przeciwko immunomodulującemu ligandowi białka powierzchniowego, receptora programowanej śmierci typu 1 PD-L1 (PD-L =
ang. programmed death-ligand, białko kodowane
przez gen CD274), wytwarzanym w komórkach jaj76

nika chomika chińskiego metodą rekombinacji DNA.
Awelumab wiąże się z PD-L1 i blokuje interakcję
między PD-L1 a receptorem programowanej śmierci
typu 1 (PD-L1) i receptorami B7.1. Prowadzi to do
zniesienia działania hamującego PD-L1 na cytotoksyczne limfocyty T CD8+, powodując przywrócenie odpowiedzi przeciwnowotworowej limfocytów
T. Wykazano również, że awelumab pobudza lizę
pierwotnych komórek guza z udziałem komórek NK
(ang. natural killer) w mechanizmie cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciwciał (ang. antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC).
Decyzją Komisji Europejskiej z 14 grudnia 2015
awelumab został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od
20 września 2017 ma zagwarantowaną 10‑letnią
wyłączność rynkową.
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Midostaurin: Rydapt (Novartis Europharm) jest
wskazany: w skojarzeniu ze standardową chemioterapią indukcyjną daunarubicyną i cytarabiną oraz
konsolidacyjną dużymi dawkami cytarabiny, oraz
u pacjentów z całkowitą odpowiedzią, a następnie
jako monoterapia podtrzymująca u dorosłych pacjentów z noworozpoznaną ostrą białaczką szpikową (AML, ang. acute myeloid leukaemia) z mutacją
genu FLT3; w monoterapii w leczeniu dorosłych pacjentów z agresywną mastocytozą układową (ASM,
ang. aggressive systemic mastocytosis), mastocytozą układową z nowotworem układu krwiotwórczego
(SM-AHN) lub białaczką mastocytarną (MCL, ang.
mast cell leukaemia).
Midostauryna hamuje liczne receptory o aktywności kinaz tyrozynowych, w tym FLT3 i kinazę KIT.
Hamuje szlak sygnałowy receptora FLT3 i indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego oraz apoptozę
w komórkach białaczkowych z ekspresją zmutowanych receptorów FLT3 ITD lub TKD lub z nadmierną ekspresją receptorów typu dzikiego FLT3.
Dane in vitro wskazują, że midostauryna hamuje
receptory KIT z mutacją D816V przy ekspozycji uzyskanej u pacjentów (średnia uzyskana ekspozycja
jest większa niż IC50). Dane in vitro wskazują, że
receptory KIT typu dzikiego są w dużo mniejszym
stopniu hamowane w tych stężeniach (średnia uzyskana ekspozycja mniejsza niż IC50). Midostauryna
zakłóca przekazywanie sygnałów hamując receptor KIT z mutacją D816V, blokuje namnażanie się
i przeżycie mastocytów oraz uwalnianie histaminy.
Ponadto, midostauryna hamuje kilka innych receptorów o aktywności kinaz tyrozynowych, takich
jak PDGFR (receptor płytkopochodnego czynnika
wzrostu ) lub VEGFR2 (receptor naczyniowo- śródAptekarz Polski, 134 (112e) październik 2017
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błonkowego czynnika wzrostu 2), a także członków
rodziny PKC (kinazy białkowej C) należących do
kinaz serynowo-treoninowych. Midostauryna wiąże się z domeną katalityczną tych kinaz i hamuje
sygnały mitogenne odpowiednich czynników wzrostu w komórkach, powodując zatrzymanie wzrostu.
Midostauryna w skojarzeniu z chemioterapeutykami
(cytarabiną, doksorubicyną, idarubicyną i daunorubicyną) powodowała synergistyczne zahamowanie
wzrostu linii komórkowych AML z ekspresją FLT3-ITD.
Decyzją Komisji Europejskiej z 29 lipca 2004 midostauryna została oznaczona jako sierocy produkt
leczniczy w leczeniu białaczki szpikowej, a decyzją z 4 sierpnia 2008 została oznaczona jako
sierocy produkt leczniczy w leczeniu mastocytozy
i w okresie od 20 września 2017 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową w obu podanych
wskazaniach.

N – Układ nerwowy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX
– Inne leki przeciwpadaczkowe
Lacosamide: Lacosamide Accord (Accord Healthcare) to 2. zarejestrowana marka lakosamidu. Do
sprzedaży został wprowadzony lek oryginalny Vimpat (UCB Pharma).
Leki są wskazane w monoterapii oraz w terapii
wspomagającej w leczeniu napadów częściowych
i częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych
i młodzieży (w wieku od 16 do 18 lat) z padaczką.
Lakozamid (R-2-acetamido-N-benzyl-3-metoksypropionamid) należy do aminokwasów funkcjonalizowanych. Dokładny mechanizm działania przeciwpadaczkowego lakozamidu nie został w pełni poznany.
Badania elektrofizjologiczne in vitro wykazały, że
lakozamid wybiórczo nasila powolną inaktywację
napięciowo-zależnych kanałów sodowych, co prowadzi do stabilizacji nadmiernie pobudliwych neuronalnych błon komórkowych. Ponadto lakozamid
wiąże się z białkiem-2 pośredniczącym w odpowiedzi na kolapsynę (CRMP-2) – fosfoproteiną, która
ulega ekspresji głównie w układzie nerwowym i bie-
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rze udział w różnicowaniu neuronalnym i regulacji
wzrostu aksonów.

V – Preparaty różne
V10 – Radiofarmaceutyki lecznicze; V10X –
Inne radiofarmaceutyki lecznicze; V10XX –
Różne radiofarmaceutyki lecznicze
Lutetium [177Lu] oxodotreotide: Lutathera (Advanced Accelerator Applications) jest przeznaczony do
leczenia nieoperacyjnych lub z przerzutami, postępujących, dobrze zróżnicowanych (G1 i G2) guzów
neuroendokrynnych trzustki i przewodu pokarmowego (ang. gastroenteropancreatic neuroendocrine
tumors, GEP-NETs) z ekspresją receptorów somatostatyny u dorosłych.
Oksodotreotyd lutetu (177Lu) wykazuje duże powinowactwo do podtypu 2. receptorów dla somatostatyny (SST2). Wiąże się z komórkami nowotworowymi, które wykazują nadekspresję receptorów
SST2. Lutet177 (177Lu) jest radionuklidem emitującym promieniowanie β- o maksymalnym zakresie
penetracji w tkankach wynoszącym 2,2 mm (średni
zakres penetracji wynosi 0,67 mm), który jest wystarczający do zniszczenia docelowych komórek
guza przy ograniczonym działaniu na sąsiednie
zdrowe komórki.
Decyzją Komisji Europejskiej z 31 stycznia 2008
substancja czynna została oznaczona jako sierocy
produkt leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 28 września 2017 ma zagwarantowaną
10‑letnią wyłączność rynkową.
2017-10-12
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Community list of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU
– Wrzesień 2017
We wrześniu 2017 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 36 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data
1. rejestracji/
zmiany

A10AB

Insulin lispro

Liprolog

Eli Lilly

UE 08.2001

B01AE

Bivalirudin

Biwalirudyna
Accord

Accord
Healthcare

PL 10.2016

C01CA

Epinephrine

Adrenalina
Aguettant

Aguettant

PL 07.2016

C02KX

Bosentan

Stayveer

Marklas

UE 06.2013

C02KX

Macitentan

Opsumit

Actelion

UE 12.2013

C03CA

Furosemide

Furosemid
Accord

Accord
Healthcare

PL 02.2016

C07AG

Carvedilol

Carvedilol
Genoptim

Synoptis

PL 10.2016

C09AA

Lisinopril

Lisinopril
Genoptim

Synoptis

PL 07.2016

D11AX

Deoxycholic acid

Belkyra

Allergan

PL 11.2016

G02BB01

Etonogestrel + ethinylestradiol

Adaring

Adamed

PL 06.2017

G02BB01

Etonogestrel + ethinylestradiol

Ginoring

Exeltis

PL 06.2017

G02BB01

Etonogestrel + ethinylestradiol

Polaring

Polpharma

PL 06.2017

G03AA15

Chlormadinone + ethinylestradiol

Symbella

SymPhar

PL 06.2017

G03DA

Progesterone

Progesterone
Goodlife
Fertility

Goodlife Fertility

PL 07.2016

G04CB

Dutasteride

Adadut

Adamed

PL 05.2017

G04CB

Dutasteride

Dutasteride
Zentiva

Zentiva

PL 07.2016

J02AC

Voriconazole

Voriconazole
Zentiva

Zentiva

PL 05.2015

J02AX

Caspofungin

Caspofungin
Adamed

Adamed

PL 01.2017

Nowe rejestracje i nowości na rynku

J05AR03

Tenofovir disoproxil +
emtricitabine

Emtricitabine/
Tenofovir
disoproxil
Mylan

Mylan

UE 12.2016

J05AR03

Tenofovir disoproxil +
emtricitabine

Emtricitabine/
Tenofovir
disoproxil Teva

Teva

PL 08.2016

L01XC

Daratumumab

Darzalex

Janssen-Cilag

UE 05.2016

L01XE

Ponatinib

Iclusig

Incyte
Biosciences

UE 07.2013

L04AA

Alemtuzumab

Lemtrada

Genzyme

UE 09.2013

L04AX

Lenalidomide

Revlimid

Celgene Europe

UE 06.2007

M01AB

Aceclofenac

Digavar

Actavis

PL 10.2016

M01AE51

Ibuprofen + phenylephrine

Flustad

Stada

PL 02.2016

N02BB

Metamizole

Metamizole
Kalceks

Kalceks

PL 07.2017

N04BA02

Levodopa + carbidopa

Duodopa

Abbvie

PL 11.2005

N04BD

Rasagiline

Asanix

Polpharma

PL 08.2016
Rasagiline
Polpharma, zm.
04.2017 Asanix

N06AB

Sertraline

Sastium

Accord
Healthcare

PL 06.2016

N06AX

Duloxetine

Duloxetine
+pharma

+pharma

PL 09.2016

N06AX

Duloxetine

Duloxetine
Sandoz

Sandoz

PL 03.2016

R01AA

Xylometazoline

Orinox

Dr. Max

PL 08.2016
Xylometazolin
Dr. Max, zm.
03.2017 Orinox

R01AB01

Phenylephrine + mepyramine

Sinumedin

Aflofarm

PL 07.1991
Kato-Nasal
Spray*, zm.
07.2012 Envix
Katar, zm.
Envil Katar*,
zm. 07.2016
Munosin,
zm. 07.2017
Sinumedin

R03BA

Budesonide

BDS N

Apotex

PL 12.2016

V03AF

Calcium folinate

Calcium folinate Sandoz
Sandoz

PL 12.2016

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek
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►

Nowe rejestracje i nowości na rynku

Ponadto we wrześniu 2017 r. wprowadzono
do sprzedaży 4 nowe wersje marek już obecnych
na rynku:
• C05BX, calcium dobesilate: Galvenox Veno
(Galena), PL 06.2017;
• M01AE, ketoprofen: Ketonal Active (Sandoz),
PL 03.1996 Ketonal*, zm. 05.2017 Ketonal Active;
• M02AA, ibuprofen: Ibuprom Sport żel (US
Pharmacia), PL 04.2017;
• M02AA, ibuprofen: Nurofen mięśnie I  stawy
(Reckitt Benckiser), PL 10.2003 Nurofen*, zm.
11.2016 Nurofen mięśnie i stawy.
A – Przewód pokarmowy i metabolizm
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10A – Insuliny
i analogi insuliny; A10AB – Insuliny i analogi insuliny do wstrzyknięć, o krótkim czasie
działania
B – Krew i układ krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AE
– Bezpośrednie inhibitory trombiny
C – Układ sercowo-naczyniowy

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01C
– Leki pobudzające pracę serca, z wyłączeniem glikozydów nasercowych; C01CA –
Leki adrenergiczne i dopaminergiczne
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi
C03 – Leki moczopędne; C03C – Leki moczopędne wysokiego pułapu; C03CA – Sulfonamidy, leki proste
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05B – Leczenie przeciwżylakowe; C05BX – Inne leki
uszczelniające naczynia
C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; C07AG – Leki blokujące receptory
a- i b-adrenergiczne
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna; C09A/C09AA – Inhibitory konwertazy
angiotensyny, leki proste
D – Leki stosowane w dermatologii

G – Układ moczowo-płciowy
i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B –
Środki antykoncepcyjne stosowane miejscowo; G02BB – Dopochwowe środki antykoncepcyjne; G02BB01 – Krążek dopochwowy
z progestagenem i estrogenem
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne działające ogólnie; G03AA – Progestogeny i estrogeny, preparaty jednofazowe;
G03AA15 – Chlormadinon i etinylestradiol
G03D – Progestogeny; G03DA – Pochodne
pregnenu(4)
G04 – Leki urologiczne; G04C – Leki stosowane
w łagodnym przeroście gruczołu krokowego;
G04CB – Inhibitory 5α-reduktazy testosteronu
J – Leki przeciwzakaźne
działające ogólnie
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie;
J02AC – Pochodne triazolu
J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR03 – Dizoproksyl tenofowiru
i emtrycytabina

M – Układ mięśniowo-szkieletowy

Nowe rejestracje i nowości na rynku

M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne;
M01AB – Pochodne kwasu octowego
i związki o podobnej budowie
M01AE – Pochodne kwasu propionowego;
M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach
stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo
N – Układ nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BB –
Pirazolony
N04 – Leki przeciw chorobie Parkinsona; N04B –
Leki dopaminergiczne;
N04BA – Dopa i jej pochodne; N04BA02 –
Lewodopa i inhibitor dekarboksylazy
N04BD – Inhibitory monoaminooksydazy
typu B
N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki przeciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego
wychwytu serotoniny
N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne

R – Układ oddechowy

R01 – Preparaty stosowane w chorobach nosa;
R01A – Środki udrożniające nos i inne preparaty stosowane miejscowo do nosa;
R01AA – Sympatykomimetyki, leki proste
R01AB – Sympatykomimetyki w połączeniach, z wyłączeniem kortykosteroidów;
R01AB01 – Fenylefryna
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03B – Inne leki
stosowane w obturacyjnych chorobach dróg
oddechowych, preparaty wziewne; R03BA –
Glikokortykoidy
V – Preparaty różne
V03/V03A – Pozostałe środki stosowane w lecznictwie; V03AF – Środki odtruwające stosowane podczas chemioterapii przeciwnowotworowej
2017-10-20

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and DDD assignment 2017”, Oslo 2016; “ATC Index with DDDs 2017”, Oslo 2016),
ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2017 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane QuintilesIMS;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

Opracowanie:
dr n. farm. Jarosław Filipek
Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

L – Leki przeciwnowotworowe
i wpływające na układ
odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki
przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy;
L04AA – Selektywne leki hamujące układ
odpornościowy
L04AX – Inne leki hamujące układ odpornościowy

QuintilesIMS
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne;
D11AX – Różne preparaty dermatologiczne
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REKLAMA
PARTNER PROGRAMU:

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
WARIANT I
OCHRONNY

ZAKRES ŚWIADCZEŃ
DLA POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW

WARIANT II
OCHRONNY +

WARIANT III
OCHRONNY VIP

WARIANT
DODATKOWY
SUPER RODZINA

PODANE W TABELI KWOTY STANOWIĄ WARTOŚCI SKUMULOWANE

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
UBEZPIECZENIOWY
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM
ESKULAP

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

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
1% uszczerbku

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy,

45 000 zł

60 000 zł

100 000 zł

–

450 zł

600 zł

1 000 zł

–

USZCZERBEK NA ZDROWIU SPOWODOWANY ZAWAŁEM SERCA I UDAREM MÓZGU

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

I

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

–

2 000 zł

8 000 zł

12 000 zł

–

Leczenie specjalistyczne (chemioterapia lub radioterapia, terapia interferonowa,
wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca,
ablacja, dializoterapia, wertebroplastyka)

FILAR 1. – UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE

ŚWIADCZENIA Z TYTUŁU ZGONU WSPÓŁUBEZPIECZONYCH

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.

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

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

–

–

–

30 zł

–

–

–

60 zł

–

–

–

150 zł

–

–

–

4 000 zł

–

–

–

40 zł

–

–

–

80 zł

ŚWIADCZENIA DZIECI

Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku choroby, za 1 dzień,
minimum 6 dni – wiek dziecka 4-25 lat
Pobyt dziecka w szpitalu w wyniku wypadku, za 1 dzień,
minimum 1 dzień – wiek dziecka 4-25 lat
Trwały uszczerbek na zdrowiu dziecka, za 1% uszczerbku

PAKIET WSPÓŁMAŁŻONEK

Wystąpienie poważnego zachorowania małżonka/partnera – 44 jednostki
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku choroby, kwota za 1 dzień
– pobyt trwający dłużej niż 3 dni kalendarzowe
Leczenie szpitalne małżonka w wyniku wypadku, kwota za 1 dzień
– pobyt trwający minimum 1 dzień kalendarzowy
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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REKLAMA

REKLAMA

II

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.

FILAR 2. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU APTEKI

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.

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:

ZAKRES UBEZPIECZENIA:
RYZYKO

WARIANT I

WARIANT II

WARIANT III

WARIANT IV

skontaktuj się z agentem

wyślij oryginał deklaracji na adres pocztowy do EuCUK.

UBEZPIECZENIE MIENIA FIRMOWEGO

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

980 zł

1 180 zł

1 590 zł

1 990 zł

Składka

III

FILAR 3. – UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO

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.

Jeżeli wybierzesz kontakt z agentem, 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 wysyłkę deklaracji pocztą, to przystąpienie do ubezpieczenia będzie wyglądało następująco:
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.

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.

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.
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Ubezpieczenie mienia od wszystkich zdarzeń

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

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).
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