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Felieton Redakcji

Opieka farmaceutyczna  
– charakterystyka zagadnienia 

i rys historyczny

Opieka farmaceutyczna jest szczególną misją 
farmaceuty. Jej celem pozostaje nie tylko zapew-
nienie pacjentom profesjonalnej opieki w aptece, 
lecz także pełniejsze wykorzystanie potencjału 
farmaceutów. Rozwój i komercjalizacja rynku far-
maceutycznego doprowadziły w Polsce do degra-
dacji znaczenia farmaceuty (pauperyzacji zawodu) 
i sprowadzenia go w rzeczywistości do roli sprze-
dawcy leków. Przez lata, w trakcie błyskawicznego 
postępu na rynku farmaceutycznym, zmieniła się 
również charakterystyka przeciętnego pacjenta ap-
teki. Chorzy mają sporą wiedzę odnośnie aktualności 
medycznych, a poziom ich świadomości zdrowotnej 
w porównaniu z sytuacją sprzed kilkudziesięciu lat 
jest nieporównywalnie większy. W coraz większym 
stopniu pacjent chce współdecydować o procesie 
swojego leczenia i podejmuje dyskusję na temat 
stosowanych produktów leczniczych i możliwych 
alternatyw terapeutycznych.

Mimo niewątpliwego rozwoju nauki, dostę-
pu do coraz nowszych leków oraz rosnącej wiedzy 
i świadomości pacjentów, do dziś nie osiągnięto 
spodziewanego postępu w leczeniu wielu chorób. 
Uważa się, że jedną z głównych przyczyn tej sy-
tuacji są działania niepożądane leków i niepowo-
dzenia terapeutyczne. Mimo coraz głębszej wiedzy 
pacjenci nie przestrzegają ustalonej dawki, sposobu 

Przegląd lekowy 
– definicja, zakres  
oraz znaczenie usługi  
dla współczesnej praktyki 
aptecznej w Polsce cz 1.

Piotr Merks prowadzenie przeglądu w praktyce, 

Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty nu-
mer. W przypadku Aptekarza Polskiego to nic nie-
zwykłego, ale jako zespół redakcyjny odczuwamy 
satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że przekazu-
jemy czytelnikom miesięczną porcję wiedzy zawo-
dowej. Siedemdziesiąt pięć stron ciekawej lektury. 
Artykuły, które zamieszczamy w bieżącym numerze 
napisali farmaceuci, którzy umiejętnie łączą sferę 
teoretyczną z praktyczną stroną zawodu aptekarza. 

Numer otwiera artykuł napisany przez dr 
Piotra Merksa we współpracy z profesorem Mi-
łoszem Jaguszewskim i magistrem Damianem 
Świeczkowskim. Jest to pierwsza część cyklu po-
święconego opiece farmaceutycznej. Zaplanowali-
śmy i umówiliśmy się z autorem, że przeprowadzi 
naszych czytelników przez najważniejsze zagad-
nienia związane ze stosowaniem opieki farmaceu-
tycznej, o której napisano w przeszłości dużo, także 
na łamach Aptekarza Polskiego, ale teraz jest ten 
szczególny moment. Zbliża się bowiem wyznaczo-
ny na koniec miesiąca kwietnia 2018 roku termin 
przedstawienia Ministrowi Zdrowia modelu pilota-
żowego wdrożenia opieki farmaceutycznej. Moż-
na się spodziewać, że niedługo później, może już 
w pierwszej połowie roku, pilotaż będzie wdrożony. 

xxx

Dr Regina Regina Kasperek-Nowakiewicz 
jest autorką artykułu „Substancje pomocnicze 
stosowane w płynnych postaciach leku”. Jest to 
przypomnienie wiedzy bez której w aptece praco-
wać się nie da. Ponadto bez jej przyswojenia farma-
ceuta nie ma co marzyć o zdaniu egzaminu specja-
lizacyjnego. 

Dr Agata Woldan-Tambor we współpracy 
z magister Anną Chromiak przedstawiają problem 
depresji sezonowej (zimowej) podpowiadając, jak 
sobie z nią poradzić. 

– Depresja zimowa jest częstym i złożonym 
problemem. Farmaceuta powinien namawiać pa-
cjentów do leczenia depresji. Bardzo ważne jest od-
różnienie depresji od stanu przygnębienia (chan-
dry). Zmiana trybu życia, aktywność fizyczna, więcej 
światła, dieta bogata w tryptofan, preparaty z dziu-
rawca odgrywają istotną rolę w powrocie do zdrowia 
ale nie powinny zastąpić wizyty u specjalisty – czy-
tamy w podsumowaniu tego artykułu.

 Autorem artykułu „Bezpieczeństwo far-
makoterapii w szpitalach w ujęciu przepisów i 
zaleceń Unii Europejskiej” jest specjalista farma-
cji klinicznej, dr Paweł Węgrzyn, który odwołując 
się do unijnej Rezolucji CM/Res (2016)2 twierdzi, że 
„oprócz samych korzyści wynikających z wdrożenia 
jej postanowień dających możliwość prowadzenia 
skuteczniejszej i bardziej bezpiecznej farmakoterapii, 
placówki zdrowia mogą także wygenerować dodat-
kowo duże korzyści finansowe”.

xxx

Pomimo ostrych chłodów, zimnych dni i ta-
koż samo zimnych nocy, które trapiły nas w drugiej 
połowie lutego nadszedł czas – żegnamy zimę. Jak 
się z nią rozstać? Nie chcemy, żeby było to pożeg-
nanie smutne, dlatego też na czwartej okładce pre-
zentujemy tę porę roku w całej krasie. Jej piękno 
uchwycił w obiektywie aparatu doktor Piotr Belniak, 
który zimowe ferie spędził w Bieszczadach. Każda 
pora roku ma swój czas. Ta, która przemija pozosta-
wia nam – oby tylko miłe – wspomnienia. Z wios-
ną, która nadchodzi można wiązać nadzieje, czego 
Czytelnikom życzymy. ■

Zapraszamy do lektury bieżącego numeru. 
Redakcja Aptekarza Polskiego

Pilotaż opieki 
farmaceutycznej tuż-tuż
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i pory przyjmowania leku. Brak adherence uważa się 
za najważniejszą przyczynę niepowodzeń w terapii. 
Problem jest nasilony zwłaszcza w terapii chorób 
przewlekłych. To właśnie odpowiednia pomoc far-
maceuty może stać się głównym czynnikiem wpły-
wającym na poprawę stopnia przestrzegania zaleceń 
lekarskich.

Uznawana do dziś koncepcja opieki farma-
ceutycznej powstała w 1990 roku i była wspólnym 
dziełem Heplera i Strand. Zespół ten opublikował 
w American Journal of Hospital Pharmacy rozważa-
nia dotyczące nieprawidłowego stosowania leków 
wraz z propozycjami potencjalnych rozwiązań tego 
problemu. Z definicji tej wyłania się obraz opieki 
farmaceutycznej nie jako wyłącznego obowiązku 
farmaceuty, ale jako realnej współpracy między ap-
tekarzem, pacjentem i pozostałymi członkami ze-
społu opieki zdrowotnej. Takie multidyscyplinarne 
postępowanie ma doprowadzić do opracowania, 
faktycznego wdrożenia i systematycznego moni-
torowania postępów stosowanej farmakoterapii. 
W świetle tej definicji opieka farmaceutyczna staje 
się integralną i nieodłączną częścią systemu ochro-
ny zdrowia, a jeśli jest prawidłowo prowadzona, to 
pacjent i farmaceuta oddziałują na siebie wzajemnie. 
Chory musi bowiem zaufać farmaceucie, udzielając 
mu swoistego pełnomocnictwa, natomiast farma-
ceuta jest zobowiązany do jak najefektywniejszego 
wykorzystania swojej wiedzy dla dobra pacjenta. 
Taka postawa farmaceuty to klucz do poprawy sku-
teczności stosowanej przez chorego terapii, przy 
jednoczesnym obniżeniu jej kosztów i zminimalizo-
waniu ewentualnych działań niepożądanych.

Podana przez zespół Hepler i Strand opisa-
na wyżej definicja opieki farmaceutycznej została 
w 1998 roku uznana przez Międzynarodową Fede-
rację Farmaceutyczną (ang. International Pharma-

cy Federation, FIP). Ostatecznie przyjętą definicję 
wzbogacono o twierdzenie, że „(…) celem opieki far-
maceutycznej jest (…) uzyskanie określonych efek-
tów poprawiających lub utrzymujących określony 
poziom jakości życia pacjenta”. Jest to cel bardzo 
ważny, zwłaszcza w odniesieniu do chorych przewle-
kle. Takim przykładem może być cukrzyca, w której 
już samo utrzymanie jakości życia na niezmienionym 
poziomie jest wielkim osiągnięciem

Farmaceuta to wykształcony specjalista pracu-
jący nad zapewnieniem swojemu pacjentowi opieki 
na najwyższym poziomie. Jedną z usług, która reali-
zuje założenia opieki farmaceutycznej, jest przegląd 
lekowy (z ang. Medicine Use Review).

Polski farmaceuta, aby mógł rozpocząć spra-
wowanie opieki farmaceutycznej, musi być wyposa-
żony w odpowiednie narzędzia. 

Duża różnorodność leków dostępnych na re-
ceptę musi iść w parze z profesjonalną wiedzą (za-
równo na temat samych farmaceutyków, jak i prob-
lemów zdrowotnych, w których mają zastosowanie) 
oraz inteligentnym jej wykorzystaniem w sprawowa-
niu jak najlepszej opieki nad pacjentem.

Polski ry-
nek leków nie-
pozbawiony jest 
wielu proble-
mów i wyzwań. 
Jednym z nich 
jest brak wy-
tycznych doty-
czących prowa-
dzenia opieki 
farmaceutycz-
nej. Kiedy do 
apteki wchodzi 
pacjent, nasza 
opieka nad nim 
może przebie-
gać dwutorowo. 
Pacjent może nam podać receptę, którą zrealizuje-
my, omówimy działanie leków i przypomnimy daw-
kowanie, a także poinformujemy o najważniejszych 
sprawach wiązanych z ich stosowaniem. Kłopoty za-
czynają się wtedy, gdy pacjent przychodzi ze swoim 
problemem i potrzebuje fachowej porady.

Przeglądy lekowe (ang. medicines use review, 
MUR) to zaawansowana usługa, stanowiąca rdzeń 
opieki farmaceutycznej w krajach, w których idea ta 
jest ugruntowana i stanowi codzienność pracy far-

maceutów, na przykład w Wielkiej Brytanii, Kanadzie 
czy Australii. Z definicji jest to ustrukturyzowany wy-
wiad przeprowadzany z pacjentem w aptece, którego 
celem jest optymalizacja stosowanej farmakoterapii 
(ang. medicine optimisation, MO). Najważniejszym 
zadaniem jest zdobycie informacji o tym, czy pacjent 
rozumie, jak prawidłowo stosować leki, i czy zna 
związek między farmakoterapią a poprawą zależnej 
od zdrowia jakości życia (ang. health-related quality 
of life) i wpływem leczenia na rokowanie. Innymi 
słowy – uzyskanie wszelkich niezbędnych informa-
cji, w tym odczuć pacjenta, na rekomendowaną far-
makoterapię, stanowi sedno przeglądów lekowych. 
W praktyce jednak w dużej mierze przegląd lekowy 
opiera się na poszukiwaniu problemów lekowych, na 
przykład interakcji lek-lek, lek-żywność, suboptymal-
nych dawek leków etc., a także na ocenie stopnia 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych przez pa-

cjentów (ang. adherence). Celem usługi jest również 
identyfikacja przyczyn nieefektywnego korzystania 
z leczenia farmakologicznego, w tym między innymi 
identyfikacja działań niepożądanych. Istotna w prze-
glądzie lekowym jest również ocena efektywności 
kosztowej zaproponowanej farmakoterapii oraz es-
tymacja indywidualnego zapotrzebowania chorego, 
na przykład sprawdzenie, czy pacjent nie gromadzi 
nadmiernych zapasów leków.

Przegląd leków (ang. medicine use review, 
MUR) i interwencje lekowe (ang. prescription in-
tervention, PI) to usługi wykonywane przez akre-
dytowanych farmaceutów, którzy identyfikaują 
problem na recepcie lub przeprowadzają coroczny 
wywiad z pacjentami ze zidentyfikowaną poliprag-
mazją przez dłuższy czas. W ramach usług zaawan-
sowanych (ang. advanced services) wprowadzono je 
w Wielkiej Brytanii w 2005 roku.

Tabela. Usługa przegląda lekowego efekt i zakres czynności

Nazwa usługi Efekty i zakres czynności

Przegląd leków (ang. medicine 
use review, MUR) i interwencje

Efekty:
•	 zwiększenie wiedzy pacjenta na temat stosowanej przez 

niego terapii lekowej,
•	 stworzenie przez farmaceutę warunków do rzeczywistego zro-

zumienia przez pacjenta charakterystyki przyjmowanych leków 
i praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy,

•	 określenie, omówienie i wyeliminowanie zachowań prowa-
dzących do niewłaściwego stosowania farmakoterapii,

•	 wskazanie potencjalnych działań niepożądanych stosowanej 
terapii i możliwych interakcji z pozostałymi stosowanymi le-
kami,

•	 umożliwienie pacjentom bardziej efektywnego stosowania 
przyjmowanych leków,

•	 zwiększenie szansy na poprawę parametrów klinicznych 
u danego pacjenta,

•	 wpłynięcie na wzrost efektywności kosztowej leczenia dzięki 
zmniejszeniu liczby leków wydawanych na receptę oraz ogra-
niczenie kosztochłonnych powikłań lekowych.

Zakres czynności:
•	 ustalenie sposobu stosowania danego leku oraz doświadcze-

nia pacjenta w jego zażywaniu,
•	 identyfikacja, omówienie i pomoc w ustaleniu przyczyny 

niewielkiej skuteczności leku,
•	 doradztwo w zakresie bezpieczeństwa i właściwego przecho-

wywania leku,
•	 doradztwo w zakresie bezpiecznej utylizacji niepotrzebnych 

i niewykorzystywanych już leków.

Pokój konsultacji
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Apteki kontraktowane, które oferują usługi za-
awansowane, muszą spełnić odpowiednie wymogi 
określone w wytycznych, między innymi posiadać 
specjalne pokoje do konsultacji. 

Kryterium skorzystania z usługi MUR jest 
przyjmowanie przynajmniej trzech leków na chorobę 
przewlekłą przez co najmniej 3 miesiące. Wyróżnia 
się dwa typy usługi MUR – coroczny przegląd leków 
oraz MUR interwencyjny, przeprowadzany w mo-
mencie identyfikacji problemów lekowych u dane-
go pacjenta. Dzięki MUR uzyskuje się pełen obraz 
farmakoterapii przez niego stosowanej – zarówno 
w odniesieniu do leków dostępnych na receptę, jak 
i OTC. Pacjent może szerzej zrozumieć aspekty sto-
sowanej terapii, a jeśli pojawią się kwestie zdrowot-
ne do rozwiązania, to wypełniony formularz MUR 
trafia do lekarza rodzinnego prowadzącego danego 
pacjenta.

Jeżeli to możliwe, usługa powinna być świad-
czona w ciągu 2 dni od wstępnego ustalenia z pa-
cjentem. Farmaceuta musi uzyskać pisemną zgodę 
pacjenta przed jej wykonaniem. Raport z przepro-
wadzonej usługi musi zawierać: datę wywiadu, na-
zwisko osoby świadczącej usługę, nazwisko i adres 
pacjenta oraz adres miejsca, w którym usługa była 
świadczona, dane każdej dodatkowej osoby obec-
nej podczas świadczenia usługi oraz jej powiązanie 
z pacjentem, powód przeprowadzenia usługi oraz 
opis wszelkich wykonanych czynności. Pacjent musi 
zostać poinformowany, że sporządzony raport zo-
stanie udostępniony organom kontrolującym (WIF, 
GIF, NFZ w Polsce nie jest to doprecyzowane) i le-
karzowi prowadzącemu. Zapis wywiadu MUR musi 
być przechowywany w archiwum apteki przez 12 
miesięcy lub dłużej, jeśli wymaga tego Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ). Liczba świadczonych mie-
sięcznie usług MUR powinna być zgłaszana każdego 
miesiąca w celu uzyskania refundacji, a dopuszczal-
na liczba usług rocznie nie może przekraczać 400.

Farmaceuta, który chce dokonać przeglądu 
lekowego, musi uzyskać pisemną zgodę od pacjenta. 
Aktualne wzory dokumentacji udostępniane są ap-
tekom przez NHS, instytucję nadzorującą refundo-
wanie świadczeń zdrowotnych i farmaceutycznych ze 
środków publicznych. Zgoda ta docelowo pozwala 
farmaceucie na przekazanie uzyskanych informa-
cji lekarzom rodzinnym oraz agendom rządowym 
związanym z systemem ochrony zdrowia. Aby za-
pewnić wysoką jakość oferowanych usług farma-

ceutycznych, regulator określił maksymalną liczbę 
przeglądów lekowych wykonanych w konkretnej 
aptece w ciągu roku na poziomie 400 usług.

Apteka, która pragnie realizować przeglą-
dy lekowe, musi sprostać wysokim wymaganiom 
formalnym. Farmaceuci muszą posiadać certyfikat 
stanowiący rękojmię wysokiej jakości usług, zarów-
no jeśli chodzi o znajomość regulacji prawnych, jak 
i  posiadanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego 
przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. Architek-
tura apteki musi być przystosowana do rygory-
stycznych wymogów prawnych i dobrych praktyk. 
Konieczne jest wydzielenie miejsca dedykowanego 
indywidualnym konsultacjom, umożliwiającego roz-
mowę z pacjentem z zachowaniem zasad etyki oraz 
poszanowaniem godności i intymności chorego. Po-
mieszczenie takie powinno być również przyjazne 
osobom niepełnosprawnym, pozbawione istotnych 
barier architektonicznych, w tym między innymi 
umożliwiać komfortowe korzystanie z wózków inwa-
lidzkich. Ponadto przestrzeń musi być zagospodaro-
wana w taki sposób, aby w pokoju konsultacji w razie 
potrzeby zmieściły się dodatkowe krzesła dla osób 
opiekujących się pacjentem. Choć prawo dopuszcza 
przeglądy lekowe w domu pacjenta, to wymaga to 
dodatkowych ustaleń z instytucjami zajmującymi 
się nadzorem finansowym i merytorycznym nad 
tego typu usługami i jest możliwe tylko w niektó-
rych, ściśle zdefiniowanych sytuacjach. Dotyczy to 
pacjentów, którzy wymagają specjalistycznej opieki 
domowej bądź znajdują się w domach opieki, a ich 
transport do apteki ogólnodostępnej może wiązać 
się z istotnym ryzykiem oraz dużą niedogodnością 
dla nich samych, jak i jego opiekunów. Odpowied-
nio, istnieje możliwość przeprowadzenia przeglą-
du lekowego przez telefon, jednak jest to sytuacja 
wyjątkowa i taki sposób realizacji przeglądów leko-
wych nie jest rutynowym działaniem realizowanym 
w ramach rzeczywistej praktyki aptecznej. Nadal 
rzadko dokonywane są przeglądy lekowe w popu-
lacji pediatrycznej. Warunkiem koniecznym podjęcia 
takiej usługi jest pewność, że dziecko jest w stanie 
podjąć konstruktywną rozmowę z farmaceutą i po-
siada chociaż podstawowe kompetencje zdrowotne 
umożliwiające zrozumienie informacji medycznej. 
Nieodzowna jest w tym wypadku obecność praw-
nego opiekuna dziecka. Przeprowadzenie przeglądu 
lekowego u pacjenta, który stosuje jeden lek, jest 

możliwe tylko w sytuacji, gdy jest to lek tak zwanego 
wysokiego ryzyka, na przykład w ramach leczenia 
przeciwzakrzepowego (w tym heparynowego) oraz 
terapii przeciwpłytkowej itp.

Przeglądy lekowe w niektórych krajach, na 
przykład w Wielkiej Brytanii, są usługami refundo-
wanymi ze środków publicznych, co z jednej stro-
ny istotnie wpłynęło na ich popularyzację i rozpo-
wszechnienie, z drugiej natomiast wymusza standa-
ryzację i stałą poprawę jakości. Choć każdy pacjent 
stosujący przewlekle leki może być potencjalnym 
beneficjentem przeglądów lekowych, to w Wielkiej 
Brytanii wyodrębniono grupy docelowe pacjentów, 
które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte 
tą usługą. Są to:
•	 pacjenci stosujący tak zwane leki wysokiego ry-

zyka, to znaczy terapię przeciwpłytkową, lecze-
nie przeciwzakrzepowe itp.,

•	 pacjenci niedawno hospitalizowani, u których 
dokonano zmian w  farmakoterapii,

•	 chorzy z przewlekłą chorobą układu oddecho-
wego, stosujący wybrane leki (np. kortykostero-
idy, teofilinę etc.),

•	 pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą sercowo-
-naczyniową (lub z zidentyfikowanym ryzykiem 
sercowo-naczyniowym), stosujący co najmniej 
cztery rodzaje leków w codziennej terapii.

Zdefiniowanie grup docelowych ma na celu 
nie tylko objęcie refundowaną usługą chorych z naj-
większymi potrzebami zdrowotnymi, lecz także jest 
wyjściem naprzeciw potrzebom epidemiologicznym 
i ma zapewnić specjalistyczną opiekę pacjentom 
cierpiącym na tak zwane choroby cywilizacyjne.

W ramach przeprowadzanego wywiadu z pa-
cjentem farmaceuci gromadzą wiele istotnych infor-
macji, również te niedotyczące bezpośrednio far-
makoterapii. W pierwszej kolejności zbierają dane 
socjodemograficzne, dane lekarza rodzinnego oraz 

informacje o tym, czy i do jakiej grupy docelowej 
należy pacjent. Istotne są również informacje doty-
czące stylu życia pacjenta (m.in. sposób odżywiania), 
nałogów (palenie wyrobów tytoniowych, spożycie 
alkoholu), aktywności fizycznej czy zdrowia seksual-
nego. Farmaceuta raportuje również dane dotyczące 
stopnia przestrzegania zaleceń terapeutycznych i re-
komendowanej farmakoterapii lub sygnały o działa-
niach niepożądanych leków. W zależności od kwali-
fikacji samego farmaceuty, rekomendacje w ramach 
MUR mogą się znacząco różnić. Niemniej jednak, 
w pewnym uproszczeniu, można je podzielić na te, 
które wymagają konsultacji z lekarzem rodzinnym, 
oraz te, które są implementowane na podstawie za-
leceń farmaceuty. W obu przypadkach konieczne 
jest przekazanie wniosków z przeglądu lekarzowi 
pierwszego kontaktu, który ma prawo przekazać 
swoje zalecenia bezpośrednio do apteki, w której 
wykonano MUR.

Podręczniki przygotowane dla farmaceutów 
oraz poradniki dla pacjentów starają się sprecyzo-
wać, czym nie jest przegląd lekowy. Przegląd lekowy 
nie jest zatem dyskusją na temat stanu zdrowia pa-
cjenta czy efektywności rekomendowanej farmako- 
terapii. Nie powinien także się skupiać na jednym 
wybranym leku, ale być całościowym spojrzeniem 
na problemy lekowe pacjentów.

Wprowadzenie przeglądu lekowego do pol-
skich aptek będzie korzystne dla pacjentów, a także 
przyniesie wymierne korzyści aptekarstwu i wpłynie 
pozytywnie na wizerunek zawodu farmaceuty. ■

dr n. farm. Piotr Merks, 
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, 

Collegium Medicum w Bydgoszczy
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U pacjentów zmagających się z zaburzenia-
mi depresyjnymi dużą rolę odgrywa rów-
nież dieta bogata w produkty zawierające 

tryptofan. Tryptofan należy do aminokwasów egzo-
gennych i jest produktem wyjściowym do syntezy 
serotoniny i melatoniny. W terapii depresji zimowej 
stosowane są również preparaty zawierające w swo-
im składzie dziurawiec, które charakteryzują się nie-
wielką ilością działań niepożądanych, ale wchodzą 
w liczne interakcje z lekami i powinny być stosowane 
wyłącznie w monoterapii.

Depresja zimowa  
– objawy, przyczyny

Pochmurne dni, długie zimowe wieczo-
ry i noce mogą być przyczyną zaburzeń nastroju. 
Wpływ zmieniających się pór roku na nastrój czło-
wieka można odnaleźć już w zapiskach pochodzą-
cych ze starożytności, ale dopiero na początku lat 
osiemdziesiątych XX wieku nastąpiło zainteresowa-
nie tym zagadnieniem. W 1984 roku Frederic Cook F 

Sezonowa depresja 
– jak sobie poradzić

Depresja zimowa pojawia się zazwyczaj na przełomie listopada i grud-
nia i trwa do końca marca. Charakteryzuje się wzmożoną potrzebą snu, 
ciągłym zmęczeniem, przygnębieniem i często zwiększonym apetytem 
szczególnie na pokarmy zawierające węglowodany. Powstaje w następstwie 
niedoboru światła, dlatego w jej leczeniu istotną rolę odgrywa fototerapia. 
Obecnie leczenie światłem stosują liczne ośrodki sanatoryjne i ośrodki SPA. 
Fototerapia może być także stosowana samodzielnie w domu. Lampy an-
tydepresyjne emitują światło o natężeniu od 2500 do 10000 luksów, które 
jest zbliżone parametrami do światła słonecznego. Terapia światłem może 
się również odbywać z wykorzystaniem natural nych promieni słonecznych. 

►

udowodnił związek sezonowego braku światła sło-
necznego z zaburzeniami nastroju, a Norman Ro-
senhtal opisał po raz pierwszy w literaturze zespół 
sezonowych zaburzeń afektywnych (ang. seasonal 
affective disorder - SAD). 

Cechami wyróżniającymi sezonowe zaburze-
nia afektywne jest ich cykliczność, pojawienie się 
i nasilenie objawów w określonym czasie w roku 
i ich ustępowanie w innych porach. W naszym ob-
szarze geograficznym depresja zimowa pojawia się 
zazwyczaj na przełomie listopada i grudnia z różną 
intensywnością i trwa do końca marca. Charaktery-
zuje się brakiem zdolności do odczuwania radości 
i przyjemności, wzmożoną potrzebą snu, ciągłym 
zmęczeniem, często dopada nas uczucie smutku 
i spada nasza samoocena. Występuje także zwięk-
szony apetyt, szczególnie na pokarmy bogate w wę-
glowodany pojawiający się głównie wieczorem, co 
jest przyczyną przyrostu masy ciała. Występowanie 
i natężenie choroby zmienia się wraz z szerokością 
geograficzną. Rozpowszechniona jest wśród osób 
żyjących na północnych szerokościach geograficz-
nych, daleko od równika. W Polsce choruje 2-5%, 
w Finlandii – 9-10%, a na Alasce powyżej 10%. Pierw-
szy epizod choroby najczęściej ujawnia się pomiędzy 
30-40 rokiem życia, dwukrotnie częściej u kobiet niż 
u mężczyzn. Depresja sezonowa rzadziej występuje 
u dzieci, co objawia się trudnością z porannym wsta-
waniem z łóżka, problemami w nauce, zasypianiem 
na lekcjach oraz zmniejszoną sprawnością fizyczną.

Przyczyny występowania zaburzeń sezono-
wych nie są do końca wyjaśnione i koncentrują się 
wokół kilku hipotez. Jedną z nich jest niedostateczna 
ilość światła słonecznego docierającego do siatkówki 
oka, zmniejszona wrażliwość siatkówki oka na świat-
ło oraz zwiększona synteza melatoniny. Melatonina 
potocznie nazywana „hormonem ciemności” jest 
produkowana przez szyszynkę jej stężenie we krwi 
wzrasta w nocy i zwykle maleje około godziny 6:00 
rano. Melatonina pełni w naszym organizmie rolę 
„swoistego dawcy czasu”, przekazuje informację 
o porze dnia oraz o spodziewanej porze roku. Do-
bowy rytm biosyntezy melatoniny jest skorelowany 
z długością dnia i nocy i znajduje się pod kontrolą 
zegara biologicznego. Niedobór światła słonecz-
nego w okresie zimowym może zakłócać naturalny 
rytm snu i czuwania. Zaburzenia działania zegara 
biologicznego powodują nieprawidłowe wydzielanie 
melatoniny, co jest przyczyną nadmiernej senności 
i zmęczenia.

Fototerapia  
w leczeniu depresji zimowej

Depresja zimowa powstaje w następstwie 
niedoboru światła, dlatego w jej leczeniu istotną 
rolę odgrywa fototerapia, w której efekt terapeu-
tyczny związany jest z ekspozycją na jasne światło. 
Wykorzystanie światła w celach leczniczych znane 
było już w starożytności. Starożytni lekarze zalecali 
pacjentom zwracać oczy w kierunku słońca. Obec-
nie fototerapia jest bardzo popularna w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Europie Zachodniej oraz 
w Skandynawii. Również coraz większe grono zwo-
lenników zyskuje w Polsce. Leczenie światłem sto-
sują liczne ośrodki sanatoryjne i ośrodki SPA. 

Fototerapia może być także stosowana samo-
dzielnie w domu. Na rynku są dostępne lampy skon-
struowane do celów leczniczych, ważne aby urzą-
dzenie miało atest wyrobu medycznego. Zabieg jest 
bezpieczny, ponieważ w lampach montuje się filtry, 
które całkowicie eliminują zakres promieniowania 
ultrafioletowego i nie ma ryzyka poparzeń. Lampy 
antydepresyjne emitują światło o natężeniu od 2500 
do 10000 luksów, które jest zbliżone parametrami 
do światła słonecznego. Najlepsze efekty uzyskuje 
się kiedy naświetlanie jest stosowane wcześnie rano 
(pomiędzy godz. 6.00 a 8.00), gdyż reguluje ilość 
dobowego wydzielania melatoniny. Skuteczność 
fototerapii oceniana jest na 60-80%. 

Warunkiem skutecznego przeciwdepresyjne-
go działania światła jest jego natężenie oraz czas 
ekspozycji. Optymalny czas terapii wynosi co naj-
mniej 4 tygodnie. Większość autorów uważa, za sku-
teczne leczenie światłem o natężeniu 2500 luksów 
przez 2 godziny na dobę lub 10000 luksów przez 
pół godziny. W trakcie leczenia pacjent powinien 
mieć otwarte oczy, być skierowany twarzą w kierun-
ku lampy i znajdować się w zalecanej przez produ-
centa od niej odległości. Dla porównania sztuczne 
oświetlenie używane w pomieszczeniach ma natęże-
nie około 500 luksów (zwykła żarówka daje światło 
o natężeniu około 200 luksów). 

Terapia światłem może się również odbywać 
z wykorzystaniem natural nych promieni słonecz-
nych, dlatego zalecane są długie spacery w zimowe 
południa, szczególnie w dni słoneczne, gdyż natęże-
nie oświetlenia osiąga wartość od 10000 do 100000 
luksów. Wykazano, że godzinny spacer w zimowy 
słoneczny dzień jest porównywalnie skuteczny jak 
dwie godziny fototerapii. 
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►
Terapia światłem może mieć charakter lecze-

nia podstawowego lub wspomagającego terapię 
farmakologiczną. Fototerapia jest metodą bezpiecz-
ną i dobrze tolerowaną. Można ją stosować u kobiet 
w ciąży oraz podczas karmienia piersią. Działania 
niepożądane są rzadkie, należą do nich bóle i za-
wroty głowy, podrażnienia gałki ocznej, bezsenność, 
nudności, pobudzenie psychoruchowe. W przypad-
ku wystąpienia suchości gałek ocznych należy w cza-
sie fototerapii stosować krople nawilżające do oczu. 

W trakcie terapii nie powinno się zażywać rów-
nocześnie preparatów uwrażliwiających na światło 
m.in. tetracyklin, sulfonamidów, fluorochinolonów, 
ketoprofenu, neuroleptyków z grupy pochodnych 
fenotiazyny oraz preparatów ziołowych zawierają-
cych dziurawiec. Nie należy stosować fototerapii 
przy stanach gorączkowych podczas infekcji, w za-
paleniu spojówek, u pacjentów z zwyrodnieniem 
plamki żółtej, jaskrą oraz chorych na padaczkę. 

Niewielki koszt terapii, łatwy sposób stoso-
wania i względne bezpieczeństwo spowodowały, że 
fototerapia znalazła zastosowanie w leczeniu innych 
schorzeń np. w depresji niesezonowej, zaburzeniach 
snu oraz bulimii.

Rola tryptofanu w depresji zimowej

U pacjentów zmagających się z zaburzenia-
mi depresyjnymi dużą rolę odgrywa dieta bogata 
w produkty zawierające tryptofan. Tryptofan to jeden 
z egzogennych aminokwasów, których organizm 
sam nie potrafi wytworzyć. Najwięcej tego składnika 
znajduje się w pestkach dyni, ziarnach soi, sezamu 
i słonecznika, rybach tj. dorsz, tuńczyk, w białku jaja, 
serach żółtych, mleku oraz warzywach strączkowych, 
szpinaku i bananach. Pochodzący z pokarmów tryp-
tofan nie w pełni przekłada się na rzeczywisty jego 
stan w mózgu. Przyczyną może być zwiększająca się 
wraz z wiekiem ilość enzymów rozkładających go 
w organizmie, a także przewlekłe choroby zapalne 
oraz infekcje HIV. Tryptofan jest produktem wyjścio-
wym do syntezy serotoniny i melatoniny. Serotonina 
to ważny neuroprzekaźnik w ośrodkowym układzie 
nerwowym często nazywany „hormonem szczęścia”. 
Jego niedobór w diecie może skutkować wahaniami 
nastroju, bezsennością, stanami lękowymi, przygnę-
bieniem, agresywnością, zwiększoną wrażliwością 
na ból i skłonnością do przejadania się. Serotonina 
odpowiada bowiem za regulowanie apetytu - ha-

muje go po spożyciu węglowodanów, a podwyższa 
po spożyciu białek. Decyduje też o potrzebach sek-
sualnych oraz zachowaniach impulsywnych. 

Suplementy diety zawierające tryptofan do-
stępne w aptece przeznaczone są dla osób doro-
słych, które mają problemy z zasypianiem, długo-
trwałymi stanami napięcia nerwowego, narażonych 
na stres, odczuwających spadki energii i trudności 
w mobilizacji, a także dla mężczyzn w celu poprawy 
jakości życia seksualnego. Często są to preparaty 
złożone z dodatkiem wyciągów roślinnych z melisy, 
chmielu, z dodatkiem różeńca górskiego, z witami-
nami z grupy B wpływających korzystnie na funkcjo-
nowanie układu nerwowego. Suplementy zawierają-
ce tryptofan mogą być również korzystne w zespole 
napięcia przedmiesiączkowego i przy migrenie.

Preparaty lecznicze  
dostępne bez recepty

Dziurawiec zwyczajny (Hypericum perfora-
tum) zwany również zielem świętojańskim jest jedną 
z najpopularniejszych roślin leczniczych o bardzo 
szerokim zastosowaniu. Właściwości lecznicze w du-
żej mierze zależą od sposobu przetworzenia rośliny. 
Wyciągi wodne, czyli napary stosowane są w zabu-
rzeniach żołądkowo-jelitowych. Wyciągi alkoholowe 
i ekstrakty z dziurawca wykorzystywane są w lecze-
niu umiarkowanych i łagodnych stanów depresyj-
nych. Obecnie uważa się, że głównym składnikiem 
odpowiedzialnym za działanie przeciwdepresyjne 
wyciągu z dziurawca jest hyperforyna, w mniejszym 
stopniu hyperycyna – związki te nie rozpuszczają 
się w wodzie. Mechanizm działania przeciwdepre-
syjnego związany jest z hamowaniem wychwytu 
zwrotnego serotoniny, noradrenaliny i dopaminy. 
Efekt terapeutyczny jest dopiero po 2-3 tygodniach 
stosowania. Podobny mechanizm mają syntetyczne 
leki przeciwdepresyjne. 

Preparaty dziurawca są dobrze tolerowane, 
wykazują niewielką ilość działań niepożądanych. Do 
najczęściej występujących zalicza się: bóle i zawro-
ty głowy, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, suchość 
w ustach, bezsenność i reakcje alergiczne. Częstość 
występowania działań niepożądanych po stosowa-
niu preparatów dziurawca w leczeniu depresji sza-
cuje się na około 3% chorych, podczas gdy w przy-
padku syntetycznych leków przeciwdepresyjnych 
występują one aż u 20%. Preparaty z dziurawca wy-

kazują działania fotouczulające, dlatego podczas ich 
stosowania należy unikać słońca. Przeciwwskazane 
są u kobiet w ciąży oraz podczas karmienia piersią.   

Ze względu na ryzyko wystąpienia interakcji 
z innymi lekami dziurawiec powinien być stosowany 
w monoterapii. Dziurawiec jest silnym induktorem 
enzymów wątrobowych kompleksu P-450 (CYP3A4, 
CYP2C9, CYP2C19), co oznacza, że inne leki (50% 
obecnie znanych leków jest metabolizowanych 
przez CYP3A4) przyjmowane razem z dziurawcem 
mogą podlegać szybszemu metabolizmowi i osią-
gać mniejsze stężenie we krwi, a zatem działać kró-
cej i słabiej. 

Jednoczesne stosowanie dziurawca może 
zmniejszyć stężenie i przez to osłabić efekt klinicz-
ny wielu leków np. blokerów kanałów wapniowych 
(amlodypina, lacydypina, werapamil), statyn (simwa-
statyna), sartanów (losartan), opoidów, glikokorty-
kosteroidów, warfaryny, indynawiru, cyklofosfamidu, 
cyklosporyny, sildenafilu oraz doustnych leków an-
tykoncepcyjnych. Efekt indukujący aktywność en-
zymów może się utrzymywać nawet dwa tygodnie 
po zakończeniu terapii preparatami zawierającymi 
dziurawiec. Ponadto jednoczesne stosowanie dziu-
rawca z syntetycznymi lekami przeciwdepresyjnymi 
(np. sertralina, paroksetyna, escitalopram, trazodon, 
amitryptylina, wenlafaksyna, moklobemid) może 
wywołać zespół serotoninowy, charakteryzujący się 
niepokojem, pobudzeniem, bezsennością, obfitymi 
potami, hipertermią, wzmożonym napięciem mięśni, 
przyspieszoną pracą serca. Nieleczony zespół se-
rotoninowy może prowadzić do śpiączki, a nawet 
do śmierci. 

Preparaty zawierające w swoim składzie dziu-
rawiec są dostępne jako leki OTC i często stosowane 
są przez pacjentów, którzy uważają iż lek pochodze-
nia roślinnego jest bezpieczny. Obecnie na rynku 

jest duża ilość suplementów diety zawierających 
dziurawiec, gdzie producent nie ma obowiązku pro-
wadzenia badań dotyczących interakcji i dlatego cię-
żar informowania pacjenta o możliwości wystąpienia 
interakcji z innymi lekami spoczywa na farmaceucie. 

Depresja zimowa jest częstym i złożonym 
problemem. Farmaceuta powinien namawiać pa-
cjentów do leczenia depresji. Bardzo ważne jest 
odróżnienie depresji od stanu przygnębienia (chan-
dry). Zmiana trybu życia, aktywność fizyczna, więcej 
światła, dieta bogata w tryptofan, preparaty z dziu-
rawca odgrywają istotną rolę w powrocie do zdrowia 
ale nie powinny zastąpić wizyty u specjalisty. ■

dr n. farm. Agata Woldan-Tambor
Zakład Farmakodynamiki 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
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Poprawa skutecz-
ności procesu farmakote-
rapii jak i zwiększanie jej 
bezpieczeństwa w odnie-
sieniu do zminimalizowa-
nia błędów medycznych 
i zakażeń szpitalnych jest 
jednym z istotnych za-
gadnień poruszanych na 
forum Parlamentu Euro-
pejskiego oraz Rady Eu-
ropy już od ponad 20 lat. 

Podkreśla się, że największe znaczenie w optymali-
zowaniu i poprawnie przebiegającej farmakoterapii 
ma z jednej strony właściwie postawiona diagnoza, 
która jest podstawą sukcesu leczenia, a z drugiej 
strony bardzo ważny jest racjonalny dobór odpo-
wiednich produktów leczniczych z uwzględnieniem 
nie tylko właściwej substancji czynnej, ale także za-
wartych w leku wszystkich substancji pomocniczych 
mających wpływ na końcowy efekt terapeutyczny. 
Bardzo istotny jest również właściwy dobór opty-
malnego schematu dawkowania i zminimalizowanie 
ryzyka popełniania wszelkich błędów medycznych. 

Na przełomie ostatnich lat dość małą wagę 
w Europie, także w Polsce przykładano do problemu 

związanego z uchybieniami i błędami związanymi 
z nieprzestrzeganiem zasad aseptyki na całym eta-
pie procesu związanego z przygotowaniem i poda-
żą pacjentom leków we wlewach. Wiele rutynowych 
postępowań związanych z przygotowaniem leków 
do podaży, ich podaż czy zdecydowanie bardziej 
proste czynności jak chociażby dezynfekcja dłoni 
jest obciążone wieloma zagrożeniami wpływającymi 
na generowanie dużego odsetka zakażeń szpital-
nych.

Liczne raporty i doniesienia, a między inny-
mi Raporty National Patient Safety Agency Report 
(Wielka Brytania 2004) i OIM report (Stany Zjed-
noczone 2000) podkreślają, że błędy w stosowaniu 
leków co roku odpowiadają za bardzo dużą liczbę 
zgonów pacjentów. W roku 2010 World Alliance for 
Patient Safety (Światowy Sojusz na rzecz Bezpie-
czeństwa Pacjenta) oszacował, że ogólnoświatowy 
koszt błędów w stosowaniu leków wynosił od 4,5 do 
21,8 miliardów euro. Patrząc na ten temat z drugiej 
strony można śmiało stwierdzić, że ograniczanie do 
minimum możliwości występowania błędów me-
dycznych i zakażeń szpitalnych spowoduje zdecy-
dowane obniżenie sumarycznych kosztów farma-
koterapii. Zatem na sprawę kosztów terapii należy 

Bezpieczeństwo 
farmakoterapii 
w szpitalach w ujęciu 
przepisów 
i zaleceń Unii Europejskiej
 

patrzeć dużo szerzej, nie bazując tylko na dobowym 
koszcie terapii. Ponadto błędy w stosowaniu leków, 
włącznie z ewentualną błędną ich podażą zwięk-
szają czas hospitalizacji pacjentów i zdecydowanie 
podnoszą koszty opieki zdrowotnej, a także niestety 
przekładają się na wyższy wskaźnik śmiertelności. 
Stanowią one duży uznany i dobrze udokumento-
wany problem światowy, europejski oraz - polski. 

Szczególnego znaczenia w odniesieniu do te-
matu minimalizowania ryzyka błędów medycznych 
i prowadzenia skutecznej i bezpiecznej farmako-
terapii na terenie wszystkich krajów Unii Europej-
skiej miała uchwalona w roku 2011 Rezolucja Rady 
Europy CM/Res AP/1 przyjęta przez Komitet Rady 
Ministrów (warto zaznaczyć, że dotyczyła ona tak-
że Polski). Już blisko siedem lat temu podjęła się 
ona określenia wymogów gwarantujących wysoką 
jakość, a dzięki temu bezpieczeństwo stosowania 
produktów medycznych oraz farmaceutycznych 
przygotowywanych do podaży dla pacjentów za-
równo w aptekach szpitalnych, jak i bezpośrednio 
na samych oddziałach szpitalnych. Rezolucja pod-
kreśliła ogólnoeuropejską potrzebę wdrożenia na 
wszystkich płaszczyznach farmakoterapii najnow-
szych obowiązujących standardów Światowej Or-
ganizacji Zdrowia (WHO), Konwencji o Inspekcji 
Farmaceutycznej (The Pharmaceutical Inspection 
Convention) oraz wymogów zawartych w Schema-
cie Współpracy Inspekcji Farmaceutycznej (Phar-
maceutical Inspection Co-operation Scheme PIC/S). 

Już w roku 2011 Rezolucja Unii Europejskiej 
wskazywała na bezdyskusyjne korzyści wynikają-
ce z zastosowania gotowych do użycia roztworów 
produktów leczniczych nazywanych RTU (ready to 
use). Odwołując się zatem do Rezolucji Unii Eu-
ropejskiej CM/Res AP/1/2011 farmaceuci szpitalni 
zostali zobowiązani do zapewnienia w pierwszej 
kolejności dostępności w szpitalach tych produk-
tów leczniczych, które występują na rynku danego 
kraju w formie gotowej do użycia (priorytetowe 
wykorzystanie leków RTU - ready to use). Do-
piero w sytuacji braku na rynku takich gotowych 
do użycia roztworów leków powinni przystąpić do 
przygotowania ich w aptece czy też na oddziale 
szpitalnym w przypadku prostych czynności. Każde-
go rodzaju przygotowanie leków do podaży pacjen-
tom powinno zawsze przebiegać na bazie wcześniej 
przygotowanych i określonych przez farmaceutów 
szpitalnych procedur farmaceutycznych i z zapew-

nieniem wymaganego reżimu aseptyki na każdym 
z etapów procesu przygotowania do podania pa-
cjentowi roztworu leku. 

Od roku 2011 wiele krajów Unii Europejskiej 
miało okazję ocenić liczne korzyści wynikające z za-
miany leków wymagających przygotowania roztwo-
rów do infuzji na zastosowanie leków w formach 
gotowych do użycia. Wiele krajów mogło także 
określić wymierne korzyści finansowe wynikające 
zarówno z samej zamiany produktów, a także ko-
rzyści związane ze znacznym obniżeniem kosztów 
związanych ze spadkiem ilości występujących błę-
dów medycznych i zakażeń szpitalnych. Widząc tak 
istotne korzyści po wdrożeniu w roku 2011 posta-
nowień Resolucji unijnej przystąpiono do kolejnych 
prac mających na celu uszczegółowienie zaleceń 
i postanowień Resolucji dotyczących prowadzenia 
bezpiecznej farmakoterapii. 

 
W efekcie przeprowadzonych licznych badań 

i wielopłaszczyznowych konsultacji z większoś-
cią krajów Unii Europejskiej w roku 2016 została 
przyjęta przez Komitet Ministrów Unii Europejskiej* 
nowa Rezolucja CM/Res(2016)2 dotycząca dobrych 
praktyk rekonstytucji wszystkich produktów leczni-
czych do podawania pozajelitowego stosowanych 
we wszystkich placówkach służby zdrowia. 

Celem Rady Europy było przyjęcie także 
w tym dokumencie wspólnego ustawodawstwa, 
które przyczyni się do znacznego zwiększenia sku-
teczności i bezpieczeństwa terapii w placówkach 
zdrowotnych wszystkich krajów Unii Europejskiej, 
a więc także w Polsce.

Niniejsza, najnowsza Rezolucja jasno określa 
i uznaje, że błędy medyczne, w tym błędy powstałe 
w trakcie rekonstytucji produktów leczniczych do 
postaci gotowej do użycia lub podania pacjentowi 
oraz wady jakościowe związane z niewłaściwą re-
konstrukcją, mają poważny wpływ na bezpieczeń-
stwo pacjenta w szczególności jeśli dotyczy to le-
ków do podawania pozajelitowego.

Rezolucja CM/Res(2016)2 konsekwentnie za-
leca aby wdrażano jej wszystkie postanowienia do-
stosowując wszelkie ustawodawstwo każdego kra-
ju, którego dotyczy do założeń i wymogów w niej 
przedstawionych.

Obowiązująca Rezolucja podkreśla duże znacze-
nie wykorzystywanych w terapii leków      w for-
mach: ►
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1. leków gotowych do podaży (RTA - ready to 
administer) – postaci produktów leczniczych 
w wymaganym stężeniu i objętości, umieszczo-
nych w opakowaniach finalnych (strzykawka, bu-
telka do infuzji, worek lub pompa elastomero-
wa), gotowych do podania pacjentowi.

2. leków gotowych do użycia (RTU – ready to 
use) – postaci produktów leczniczych w wyma-
ganym stężeniu umieszczonych w opakowaniu. 
Wymagana objętość takich postaci jest prze-
noszona następnie do finalnego przyrządu do 
podawania produktu (strzykawka, butelka do 
infuzji, worek lub pompa elastomerowa) w celu 
podania pacjentowi.

Zalecenia Resolucji CM/Res(2016)2 wska-
zują na konieczność priorytetowego wykorzy-
stywania w terapii obu powyższych form leków. 
Natomiast dopiero w sytuacji kiedy na rynku da-
nego kraju nie ma dostępnych leków w formach 
RTA czy RTU, należy je rekonstytuować zgodnie 
z zawartymi w Resolucji warunkami (określonymi 
odpowiednimi definicjami). 

Wśród nich należy wymienić:
1. Wyeliminowanie błędów medycznych - 

właściwy dobór leków i ich stężeń/mocy, od-
powiednie znakowanie produktów leczniczych, 
opakowań, odpowiednie komunikowanie zleceń, 
dawkowanie, mieszanie, podawanie i właściwe 
stosowanie w terapii (schematy dawkowania).

2. Technikę aseptyczną z wykorzystaniem tyl-
ko i wyłącznie systemów zamkniętych. Warto 
w tym miejscu wspomnieć, że zamknięty system 
infuzyjny zgodnie z jego definicją według NIOSH 
2004 (National Institute for Occupational Safety) 
zapewniony może być poprzez stosowanie tylko 
urządzeń do podaży leków (z uwzględnieniem 
opakowań leków), które nie dokonują wymiany 
niefiltrowanego powietrza lub zanieczyszczeń 
z otoczeniem tym samym ograniczając do mi-
nimum ryzyko przedostawania się szczepów 
bakteryjnych a co za tym idzie wywoływania 
zakażeń szpitalnych. System zamknięty, co rów-
nie bardzo ważne, zapobiega też wydostawaniu 
się na zewnątrz niebezpiecznych leków lub stę-
żonych oparów ograniczając do minimum nega-
tywny wpływ zarówno na osoby podające leki 
(głównie pielęgniarki), jak również negatywny 
wpływ na samego pacjenta.  

3. Procedurę systemu zamkniętego dla steryl-
nych produktów leczniczych.      

4. Aseptyczną technikę bezdotykową (ANTT- 
aseptic non-touch technique).

5. Zasady podaży pozajelitowej (rozcieńczania, 
rozpuszczania a także kompatybilności z innymi 
produktami leczniczymi).

Rezolucja CM/Res (2016)2 podkreśla także, że 
właściwa rekonstytucja leków powinna być prowa-
dzona zgodnie z instrukcjami podanymi w charak-
terystykach produktów leczniczych (CHPL). Warto 
zwrócić uwagę w treści Resolucji także na fakt, że 
jako rozpuszczalnik do rekonstytucji lub infuzji le-
ków Komitet Ministrów wskazuje tylko na wodę do 
wstrzykiwań lub 0,9% roztwór chlorku sodu (inne 
dotąd stosowane rozpuszczalniki nie są wymienia-
ne). Warto w tym momencie wspomnieć o tym, że 
sam 0,9% roztwór NaCl nie powinien już być sto-
sowany jako płyn infuzyjny bo mino iż jest to roz-
twór izotoniczny to nie jest to roztwór fizjologiczny, 
choć ten produkt farmaceutyczny tak zwykło się 
nazywać. 

Rezolucja Unii Europejskiej jasno wskazuje 
na pełną odpowiedzialność Kierownictwa Placó-
wek Zdrowotnych w zakresie zapewnienia dostępu 
w szpitalach dla leków w formie RTA lub RTU a także 
w zakresie zapewnienia bezpiecznej rekonstytucji 
leków zgodnie ze wskazanymi w Rezolucji warun-
kami. Zaleca się w Rezolucji aby Kierownictwo Pla-
cówek Zdrowotnych wytypowało we własnych pod-
miotach osoby lub zespoły do spraw rekonstytucji 
leków, które będą odpowiedzialne za wdrożenie po-
stanowień Rezolucji. W tym zaleceniu jednoznacz-
nie wskazuje się na farmaceutów jako najodpowied-
niejszą i najlepiej merytorycznie przygotowaną do 
tych zadań grupę zawodową. Co więcej, Rezolucja 
zaleca także cykliczne przeprowadzanie audytów 
w placówkach zdrowotnych i na poszczególnych 
oddziałach szpitalnych stwierdzających postęp prac 
związanych z wdrożeniem jej postanowień. Wska-
zuje to na bardzo dużą wagę i ogromne znaczenie 
przyjętych postanowień o zasięgu ogólnoeuropej-
skim. W ważnym punkcie tego mocnego postano-
wienia unijnego związanym z Zarządzaniem Ryzy-
kiem w Placówkach Zdrowia Rezolucja wskazuje na 
fakt, że dostarczenie produktów leczniczych do 
podawania pozajelitowego w formie RTA lub 
RTU pozwoli zminimalizować wszelkiego rodza-
ju zagrożenia związane z rekonstytucją (w tym 

►
błędy medyczne czy niewłaściwy skład roztworów 
leków, zanieczyszczenia mikrobiologiczne czy co 
za tym idzie poziom zakażeń szpitalnych) a także 
co oczywiste ułatwi właściwą i komfortową podaż 
leków. 

Priorytetowe stosowanie w europejskich, 
a więc także w polskich szpitalach leków gotowych 
do użycia (RTU) czy leków gotowych do podaży 
(RTA) dotyczy generalnie wszystkich produktów far-
maceutycznych, ale szczególnie dotyczy leków wy-
magających skomplikowanych procedur związanych 
z rekonstytucją, przygotowaniem roztworów leków 
do wlewów oraz rekonstytucją leków wysokiego 
i najwyższego ryzyka jakimi są m.in. koncentraty 
chlorku potasu. Już doniesienie Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (WHO) z 2007 roku oraz wszystkie 
opublikowane po tym roku alerty różnych państw 
w Europie i na świecie jednoznacznie wskazują na 
priorytetowe wykorzystywanie w terapii goto-
wych do użycia roztworów chlorku potasu. Bo 
przecież zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błę-
dów medycznych, precyzja dawkowania, brak ko-
nieczności rozcieńczenia przed podaniem i także 
łatwość podaży produktu w systemie zamkniętym 
to wystarczające argumenty przemawiające za po-
trzebą i koniecznością zastosowania gotowych roz-
tworów chlorku potasu także w polskich szpitalach.  

Podsumowując obowiązującą już we wszyst-
kich krajach Unii Europejskiej Rezolucji CM/Res 
(2016)2 warto wspomnieć, że oprócz samych ko-
rzyści wynikających z wdrożenia jej postanowień 

dających możliwość prowadzenia skuteczniejszej 
i bardziej bezpiecznej farmakoterapii, Placówki 
Zdrowia mogą także wygenerować dodatkowo 
duże korzyści finansowe. Mogą być one związane 
nie tylko z obniżeniem kosztów terapii (koszt leków 
RTA i RTU jest niższy od sumarycznych kosztów po-
szczególnych elementów służących do przygoto-
wania roztworów leków infuzyjnych), ale także ze 
znaczną redukcją kosztów związanych z leczeniem 
działań niepożądanych czy zakażeń szpitalnych wy-
generowanych poprzez dość często zdarzające się 
błędy w technice aseptycznej. ■

* Komitet Ministrów w składzie ograniczonym wyłącznie do przed-
stawicieli państw członkowskich Konwencji ds. Opracowania Farma-
kopei Europejskiej (ETS nr 50): Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, 
Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, 
Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luk-
semburg, Malta, Czarnogóra, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, 
Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, 
„dawniej Republika Jugosławii Macedonia”, Turcja, Ukraina i Wielka 
Brytania.

dr Paweł Węgrzyn
farmakolog kliniczny

specjalista farmacji klinicznej
członek Polskiego Towarzystwa 

Farmakologii Klinicznej i Terapii

Pełny tekst Rezolucji pod artykułem w wersji 
on-line: http://www.aptekarzpolski.pl/2018/03/
bezpieczenstwo-farmakoterapii-w-szpitalach-w-

ujeciu-przepisow-i-zalecen-unii-europejskiej/
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Roztwory lecznicze są płynną postacią leku, prze-
znaczoną do stosowania wewnętrznego lub ze-
wnętrznego, otrzymaną przez rozpuszczenie 
jednej lub kilku substancji leczniczych w odpo-
wiednich rozpuszczalnikach. Roztwory ze wzglę-
du na rodzaj użytego rozpuszczalnika dzieli się 
na roztwory wodne, etanolowe, glicerolowe 
i olejowe. Z tego już oczywistym jest, że jako 
rozpuszczalniki stosuje się: wodę, etanol, glicerol, 
glikol propylenowy i ich mieszaniny, a także gli-
kole polioksyetylenowe, oleje roślinne i parafinę 
płynną. Roztwory mogą zawierać dodatek sub-
stancji konserwujących, przeciwutleniaczy, stabi-

lizatorów, poprawiających smak i zapach, które 
nie mogą - w zastosowanych ilościach - wywierać 
własnego działania farmakologicznego ani też 
wchodzić w niepożądane reakcje wpływające na 
trwałość i dostępność biologiczną.

Krople są postacią leku otrzymaną przez rozpusz-
czenie środka leczniczego w rozpuszczalniku 
lub w leku płynnym, bądź też przez zmieszanie 
kilku leków płynnych. Krople są przeznaczone 
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Roz-
puszczalnikami stosowanymi do przygotowania 
kropli są woda, etanol, glicerol lub ich mieszaniny 

Substancje pomocnicze 
stosowane w płynnych 
postaciach leku

Do płynnych recepturowych postaci leku zaliczane są roztwory, 
mieszanki, krople, zawiesiny i emulsje. Do ich sporządzenia konieczne 
jest użycie substancji pomocniczych takich jak rozpuszczalniki, substancje 
zwiększające lepkość, substancje poprawiające smak i zapach czy środ-
ki konserwujące i przeciwutleniacze. W zależności od rodzaju płynnych 
postaci leku, ze względu na ich specyfikę wynikającą już z samej definicji 
stosuje się odpowiednie substancje pomocnicze.

oraz oleje roślinne i parafina ciekła. Do kropli sto-
sowanych wewnętrznie nie dodaje się środków 
poprawiających smak.

Mieszanki to płynna postać leku przeznaczona 
do użytku wewnętrznego. W skład mieszanek 
wchodzą: substancja lecznicza, rozpuszczalnik, 
środki wspomagające oraz poprawiające smak, 
zapach lub wygląd leku, występujące w różnych 
układach fizykochemicznych jak substancje stałe, 
roztwory, napary, odwary, maceracje, nalewki, 
wyciągi, wody aromatyczne, syropy.

Emulsje są układami składającymi się z dwóch cie-
kłych, niemieszających się faz, z których jedna 
jest rozproszona w drugiej, a układ stabilizuje 
emulgator. W zależności od rodzaju fazy rozpro-
szonej i rozpraszającej rozróżnia się emulsje olej 
w wodzie, woda w oleju i emulsje wielokrotne. 
Fazę wodną w emulsji stanowi woda lub wodne 
roztwory substancji leczniczych oraz pomocni-
czych. Fazą olejową mogą być olej lub inne cie-
cze lipofilowe i rozpuszczone w nich substancje 
lecznicze lub pomocnicze.

Zawiesiny są płynną postacią leku przeznaczoną 
do stosowania wewnętrznego lub zewnętrznego, 
stanowiącą układ równomiernie rozproszonych 
faz: sproszkowanej stałej substancji leczniczej 
jako fazy rozproszonej i cieczy jako fazy rozpra-
szającej zawierającej substancje pomocnicze. 
Zawiesiny powinny wykazywać jednolite roz-
proszenie fazy stałej. Można to uzyskać przez 
stosowanie kleików, czyli roztworów substancji 
wielkocząsteczkowych rozproszonych w wodzie. 
Kleiki mają za zadanie zwiększać lepkość roztwo-
ru i w związku z tym zapobiegać sedymentacji 
fazy rozproszonej zwłaszcza w zawiesinach do 
użytku wewnętrznego. Zawiesiny do użytku ze-
wnętrznego są to mieszaniny zawierające nawet 
do 50% części stałych zawieszonych w roztwo-
rach wodnych, glicerolu, glicerolu z wodą lub 
oleju. 

Rozpuszczalniki

Podstawowym rozpuszczalnikiem stosowa-
nym w technologii postaci leku jest woda. Z innych 
najczęściej stosowanych należy wymienić etanol, 
glicerol, glikole, oleje, makrogole, alkohol izopro-

pylowy. Jeżeli w recepcie nie podano nazwy roz-
puszczalnika, określenie „roztwór” oznacza roztwór 
wodny, natomiast określenie „woda destylowana” 
oznacza wodę oczyszczoną otrzymaną przez desty-
lację. Monografia farmakopealna zawiera podział 
i wymagania dla wody używanej do sporządzania 
różnych preparatów farmaceutycznych który dla 
usystematyzowania został podany poniżej.

Woda oczyszczona (Aqua purificata) stosowana 
do wytwarzania produktów leczniczych, którym 
nie stawia się jednocześnie wymagań jałowości 
i apirogenności. 

Woda oczyszczona produkcyjna – otrzymywa-
na metodą destylacji, wymiany jonowej, od-
wróconej osmozy lub inną metodą z wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Jest 
przechowywana i rozprowadzana do pro-
dukcji w warunkach zabezpieczających przed 
wzrostem drobnoustrojów i wprowadzeniem 
innych zanieczyszczeń.

Woda oczyszczona w pojemnikach – woda oczysz-
czona produkcyjna, która została rozdozo-
wanana do odpowiednich pojemników i jest 
przechowywana w warunkach zapewniających 
jej wymaganą czystość mikrobiologiczną. Nie 
zawiera dodatkowych substancji. 

Woda wysokooczyszczona (Aqua valde purifica-
ta) do wytwarzania produktów leczniczych, dla 
których wymagane jest użycie wody o wysokiej 
jakości biologicznej, z wyjątkiem przypadków, 
gdy wymagana jest Woda do wstrzykiwań. Otrzy-
muje się z wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Wytarzana jest metodą podwójnej odwró-
conej osmozy w połączeniu z innymi metodami 
jak ultrafiltracja i dejonizacja. Przechowywana 
i rozprowadzana do produkcji w warunkach za-
bezpieczających przed wzrostem drobnoustro-
jów i wprowadzeniem innych zanieczyszczeń. 

Woda do wstrzykiwań (Aqua ad iniectabile) sto-
sowana w procesie wytwarzania leków do poda-
nia pozajelitowego jako rozpuszczalnik (woda do 
wstrzykiwań produkcyjna) oraz do rozpuszczania 
lub rozcieńczania substancji lub preparatów do 
podania pozajelitowego (woda do wstrzykiwań 
wyjałowiona) ►
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Woda do wstrzykiwań produkcyjna - otrzymuje 
się ją z wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi metodą destylacji. Pierwszą porcję de-
stylatu po rozpoczęciu pracy aparatu należy 
odrzucić, a destylat zebrać. Przechowywana 
i rozprowadzana jest do produkcji w wa-
runkach zabezpieczających przed wzrostem 
drobnoustrojów i wprowadzeniem innych za-
nieczyszczeń. 

Woda do wstrzykiwań wyjałowiona - woda do 
wstrzykiwań produkcyjna, która została roz-
dozowana do odpowiednich pojemników 
i wyjałowiona termicznie po zamknięciu, 
w warunkach zapewniających, że produkt 
będzie odpowiadał wymaganiu dotyczącemu 
endotoksyn bakteryjnych. Nie zawiera dodat-
kowych substancji. 

Woda do receptury aptecznej (Aqua pro usu of-
ficinale) używana jako rozpuszczalnik w procesie 
przygotowywania leków recepturowych i leków 
aptecznych. Do receptury aptecznej może być 
używana woda wytwarzana w aptece (woda do 
bezpośredniego użycia) i/ lub woda w pojem-
nikach. 

Woda do bezpośredniego użycia – otrzymywana 
w aptece metodą destylacji, wymiany jonowej, 
odwróconej osmozy lub inną z wody przezna-
czonej do spożycia przez ludzi.

Do sporządzania leków niejałowych spełnia 
wymagania monografii Aqua purificata część Woda 
oczyszczona produkcyjna. Do bezpośredniego użycia 
do sporządzania leków pozajelitowych poddawa-
nych wyjaławianiu spełnia wymagania monografii 
Aqua ad iniectiabile część Woda do wstrzykiwań 
produkcyjna. Otrzymywana jest metodą destylacji.

Do bezpośredniego użycia do sporządzania 
innych leków jałowych, w tym leków do oczu, speł-
nia wymagania monografii Aqua ad iniectiabile część 
Woda do wstrzykiwań produkcyjna lub monografii 
Aqua valde purificata. Nie jest wymagane badanie 
endotoksyn bakteryjnych. Do sporządzania leków 
jałowych niepoddawanych końcowemu wyjaławia-
niu należy użyć wody wyjałowionej.

Kontrola jakości wody wytwarzanej w aptece po-
winna być przeprowadzana z częstotliwością zależną 
od objętości wody wytwarzanej przez dane urzą-
dzenie:
• do 25 litrów dziennie – nie rzadziej niż co 90 dni;
• od 25 do 150 litrów dziennie - nie rzadziej niż 

co 30 dni;
• ponad 150 litrów dziennie – zgodnie z zasadami 

Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP.
Kontrolę jakości wody należy także wykony-

wać po likwidacji każdej awarii urządzenia. 

Woda w pojemnikach - do sporządzania leków 
niejałowych spełnia wymagania monogra-
fii Aqua purificata część Woda oczyszczona 
w pojemnikach i wymagania dodatkowe. Do 
sporządzania leków pozajelitowych spełnia 
wymagania monografii Aqua ad iniectiabile 
część Woda do wstrzykiwań wyjałowiona. Do 
sporządzania innych leków jałowych, w tym 
leków do oczu, należy użyć jeden z tych ro-
dzajów wody.

Woda oczyszczona w pojemnikach używana jako 
rozpuszczalnik do sporządzania leków nieja-
łowych i jałowych spełnia wymagania dodat-
kowe: jałowość i przechowywanie nie dłużej 
niż 16 h po otwarciu pojemnika.

Woda do przygotowania wyciągów (Aqua ad 
extracta praeparanda) - powinna spełniać 
wymagania monografii Woda oczyszczona, czyli 
części Woda oczyszczona produkcyjna lub Woda 
oczyszczona w pojemnikach. Wywarzanie: jeżeli 
jako wody do przygotowania wyciągów używa 
się wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, 
stanowi ona przezroczystą bezbarwną ciecz. Jest 
przechowywana ( jeśli to konieczne) i rozprowa-
dzana w warunkach zabezpieczających przed 
wzrostem drobnoustrojów i wprowadzeniem 
innych zanieczyszczeń. 

Woda do rozcieńczania koncentratów do hemo-
dializy (Aqua ad dilutionem solutionum con-
centratarum ad haemodialysim) otrzymywana 
jest z wody przeznaczonej do spożycia przez lu-
dzi metodą destylacji, odwróconej osmozy, wy-
miany jonowej lub inną odpowiednią metodą. 
Do hemodializy w warunkach ambulatoryjnych, 
gdy nie jest dostępna woda otrzymana powyższą 

metodą, dopuszcza się użycie wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi. Należy skorygować 
stężenie jonów (skład chemiczny wody może się 
różnić) i wziąć pod uwagę obecność substancji 
stosowanych do uzdatniania wody. 

Etanol 96% - Ethanolum (96 per centum)

Ethanol 760 g/l, Ethanol 96o, Aethanolum 96o, 
Spiritus Vini rectificatus, alkohol etylowy - zawar-
tość etanolu 95,1 – 96,9% V/V (92,6 – 95,2% m/m) 
w temp. 20oC, obliczona z gęstości względnej uży-
wając tabel alkoholometrycznych. 

W preparatyce farmaceutycznej stosuje się 
etanol o stężeniu 96% V/V – tzn. 96% – z niego 
przygotowuje się odpowiednie rozcieńczenia. Okre-
ślenie w recepcie „alkohol” czy „etanol” oznacza eta-
nol 96%. Dla rozcieńczeń etanolu (alkoholu) należy 
podać procentową objętościową zawartość etanolu.

Etanol 96% jest bezbarwną, przezroczystą, hi-
groskopijną, łatwopalną cieczą o swoistym zapachu. 
Temperatura wrzenia wynosi około 78oC. Ważną 
informacją dla przygotowania roztworów, w skład 
których wchodzą różne rozpuszczalniki jest mieszal-
ność rozpuszczalników ze sobą. Etanol 96% miesza 
się z wodą, acetonem, chloroformem, eterem i gli-
cerolem. Jednak należy pamiętać, że przy mieszaniu 
z wodą następuje zmniejszenie objętości mieszani-
ny, czyli zjawisko kontrakcji, połączone z wydziele-
niem ciepła. W recepturze aptecznej stężenie eta-
nolu w wodzie może być wyrażone w jednostkach 
wagowo-objętościowych, procentach wagowych lub 
objętościowych. W celu sporządzenia żądanego roz-
cieńczenia należy przeliczyć stężenia objętościowe 
na wagowe i odważyć odpowiednią ilość wody i eta-
nolu 96%. Główne zastosowanie etanolu to funkcja 
rozpuszczalnika w preparatach farmaceutycznych 
do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Zasto-
sowany na skórę powoduje rozszerzenie naczyń 
krwionośnych i początkowy efekt chłodzący, ma też 
słabe działanie odkażające, zwłaszcza w stężeniu 
70%. Działa drażniąco na błony śluzowe. 

W recepturze stosuje się etanol 96%, ale 
w tym miejscu należy zaznaczyć, że w farmako-
pei znajduje się też monografia Etanol bezwodny 
(Ethanolum anhydricum) o zawartości etanolu nie 
mniej niż 99,5% (V/V) (99,2% m/m) w temp. 20oC, 
który stosuje się tylko do sporządzania preparatów 
bezwodnych.

Alkohol izopropylowy (Alcohol isopropylicus)

Izopropanol jest cieczą bezbarwną, przezro-
czystą, łatwopalną o charakterystycznym zapachu 
i gorzkawym smaku. Alkohol izopropylowy miesza 
się z wodą, etanolem, glicerolem, ale nie jest mie-
szalny z olejami roślinnymi i mineralnymi. Tempe-
ratura wrzenia alkoholu izopropylowego wynosi 
81-83°C. Powinien być przechowywany w małych, 
zamkniętych opakowaniach w temperaturze nie 
wyższej niż 15°C. Stosowany jako rozpuszczalnik 
do przygotowania postaci leku tylko do użytku 
zewnętrznego, zwłaszcza do rozpuszczania trudno 
rozpuszczalnych w wodzie substancji leczniczych do 
preparatów na skórę. W stężeniu 30% (V/V) wyka-
zuje właściwości odkażające, a w porównaniu z eta-
nolem ma silniejsze właściwości przeciwbakteryjne. 
Może być stosowany jako środek konserwujący.

Glicerol 85% - Glycerolum (85 per centum)

Glycerol 85% jest to wodny roztwór propan-
-1,2,3-triolu o zawartości od 83,5% (m/m) do 88,5% 
(m/m) propran-1,2,3-triolu. Syropowata ciecz, tłusta 
w dotyku, prawie bezbarwna lub bezbarwna, prze-
zroczysta, o słodkawym smaku. Zawiera ok. 14% 
wody (12-16%). Glicerol miesza się z wodą, etanolem 
i glikolem propylenowym. Praktycznie nie rozpusz-
cza się w olejach tłustych i olejkach eterycznych. Ma 
zastosowanie jako rozpuszczalnik do przygotowania 
postaci leku do użytku wewnętrznego i zewnętrz-
nego, często w mieszaninie z wodą, a także jako 
środek utrzymujący wilgoć. Pełni też rolę substancji 
słodzącej, może zwiększać lepkość. Jest składnikiem 
miękkich kapsułek żelatynowych, otoczek tabletek 
i wchodzi w skład glicerolowo-żelatynowego podło-
ża czopkowego. Po podaniu doustnym ma działanie 
łagodnie przeczyszczające. W monografii farmako-
pealnej jest też Glicerol (Glycerolum) o zawarto-
ści od 98,0% (m/m) do 101,0% propan-1,2,3-triolu 
w przeliczeniu na bezwodną substancję. Jest to ciecz 
bardzo higroskopijna, dlatego w recepturze stoso-
wany jest glicerol 85%. 

Glikol propylenowy (Propylenglycolum)

Chemicznie jest to (RS)-propan-1,2-diol. Lep-
ka, przezroczysta, bezbarwna, higroskopijna ciecz, 

►

►
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mieszająca się z wodą, etanolem, glicerolem i z olej-
kami eterycznymi. Nie miesza się z olejami roślin-
nymi i mineralnymi. Temperatura wrzenia glikolu 
propylenowego wynosi 184-189°C. Stosowany jako 
rozpuszczalnik do przygotowania postaci leku do 
użytku wewnętrznego i zewnętrznego, jako środek 
utrzymujący wilgoć, pośrednik rozpuszczania, śro-
dek konserwujący. Występuje w preparatach do po-
dawania doustnego, pozajelitowego i miejscowego.

Makrogole (Macrogola)

Glikole polioksyetylenowe (Polyethylenglycola, 
Polyoxyethylenglycola, PEG) są mieszaninami poli-
merów o wzorze ogólnym H-[OCH2-CH2]n-OH, gdzie 
n oznacza średnią liczbę grup oksyetylenowych. Typ 
makrogolu jest określany liczbą, która wskazuje 
średnią względną masę cząsteczkową. Substancja 
może zawierać dodatek odpowiedniego stabilizato-
ra. Otrzymywane są w reakcji tlenku etylenu i wody 
pod zwiększonym ciśnieniem, w obecności katali-
zatora. Makrogole mają różne masy cząsteczkowe 
i w zależności od tego mogą występować w formie 
ciekłej lub stałej. Makrogole o masie cząsteczkowej 
od 300 do 600 są przezroczystymi, lepkimi, bez-
barwnymi lub prawie bezbarwnymi higroskopijnymi 
cieczami, natomiast od 1000 do 35 000 mają wygląd 

białej lub prawie białej substancji stałej o wyglą-
dzie wosku lub parafiny. Wszystkie typy makrogoli 
mieszają się z wodą lub rozpuszczają się w wodzie. 
Makrogole 1500 mieszają się lub łatwo rozpuszczają 
w etanolu, glikolach, glicerolu. Makrogole od 3000 
są praktycznie nierozpuszczalne w etanolu. Wszyst-
kie typy makrogoli nie mieszają się lub nie rozpusz-
czają w olejach tłustych i mineralnych. Stosowane 
są jako rozpuszczalniki, a także jako solubilizatory 
substancji trudno rozpuszczalnych w wodzie. Roz-
twory makrogoli o wysokiej masie cząsteczkowej 
stosuje się również jako preparaty doustne o dzia-
łaniu przeczyszczającym.

Olej rycynowy pierwszego tłoczenia  
(Ricini oleum virginale)

Olej tłusty otrzymany przez tłoczenie na zim-
no z nasion Ricinus communis L. Substancja może 
zawierać dodatek przeciwutleniacza. Jest przezro-
czystą w temp. 40oC, jasnożółtą, lepką, higrosko-
pijną cieczą. Miesza się z etanolem i lodowatym 
kwasem octowym.

Olej rycynowy oczyszczony (Ricini oleum raffi-
natum) jest bardzo gęstą, przezroczystą, cieczą 
o dużej lepkości i charakterystycznym smaku, 

o barwie słomkowożółtej. Otrzymywany jest 
przez wytłaczanie na zimno wyłuskanych na-
sion rącznika Ricinus communis i oczyszczenie 
przez wygotowanie z wodą. Olej oczyszczony 
w porównaniu do oleju pierwszego tłoczenia ma 
mniejszą liczbę kwasową (≤0,8) i mniejszą liczbę 
nadtlenkową (≤5,0) oraz może być stosowany do 
preparatów pozajelitowych. Lepkość oleju rycy-
nowego wynosi około 1000 mPa·s. Olej rycynowy 
należy do olejów nieschnących. W odróżnieniu 
od innych olejów tłustych, olej rycynowy miesza 
się z etanolem i lodowatym kwasem octowym. 
Stosowany jako rozpuszczalnik, składnik podło-
ży maściowych oraz do sporządzania mazideł 
i emulsji. Wykazuje także swoiste działanie prze-
czyszczające.

Olej rycynowy uwodorniony (Ricini oleum hy-
drogenatum) – jest to olej tłusty otrzymany 
przez uwodornienie Oleju rycynowego pierw-
szego tłoczenia. Składa się głównie z triglicerydu 
kwasu 12-hydroksystearynowego. Jest to miałki, 
prawie biały lub jasnożółty proszek, masa lub 
płatki. Znajduje zastosowanie w technologii wy-
twarzania granulatów, tabletek i kapsułek.

Olej rzepakowy oczyszczony (Rapae oleum raf-
finatum) jest żółtą, przezroczystą cieczą o swoi-
stym zapachu i smaku. Olej rzepakowy otrzymu-
je się z nasion dwóch gatunków roślin: rzepaku 
i rzepiku, przez tłoczenie na zimno i rafinowanie. 
Miesza się z chloroformem, bardzo trudno roz-
puszcza się w etanolu. Stosowany do sporządza-
nia roztworów olejowych, emulsji, mazideł, maści 
i mydeł.

Olej z oliwek oczyszczony (Olivae oleum raffi-
natum) jest przezroczystą, bezbarwną lub zie-
lonawożółtą cieczą. Jest to olej tłusty otrzymany 
przez rafinację surowego oleju z oliwek, otrzyma-
nego przez tłoczenie na zimno dojrzałych pest-
kowców Olea europaea L. lub inną odpowiednią 
metodą mechaniczną. Może zawierać dodatek 
przeciwutleniacza. Substancja praktycznie nie-
rozpuszczalna w etanolu, miesza się z eterem 
naftowym. Po ochłodzeniu zaczyna mętnieć, 
a w temp. około 10oC ma konsystencję masła. 
Znajduje zastosowanie jako składnik niektórych 
preparatów farmaceutycznych w tym leków do 
podawania pozajelitowego.

Olej z oliwek z pierwszego tłoczenia (Olivae ole-
um virginale) jest przezroczystą cieczą, bezbar-
wną lub zielonawożółtą. Olej tłusty otrzymywany 
z dojrzałych pestkowców rośliny Olea europaea 
L. przez tłoczenie na zimno lub inną metodą. 
Praktycznie nierozpuszczalna w etanolu, miesza 
się z eterem naftowym. W temperaturze 10oC 
zaczyna mętnieć, a w temp. około 0oC ma kon-
systencję stałą. Jest składnikiem niektórych pre-
paratów farmaceutycznych jak emulsje i maści.

W recepturze aptecznej najczęściej stosowane 
są powyżej omówione oleje, które zostały zesta-
wione i podzielone zgodnie z monografią farma-
kopealną na typy z pierwszego tłoczenia, oczysz-
czone i uwodornione. Należy jednak zaznaczyć, że 
w monografiach farmakopei X i XI są umieszczone 
jeszcze takie monografie jak olej: arachidowy (Ara-
chidis), bawełniany (Gossypii), kokosowy (Cocois), 
krokoszowy (Carthami), kukurydziany (Maydis), 
lniany (Lini), migdałowy (Amygdalae), sezamowy 
(Sesami), słonecznikowy (Helianthi), sojowy (Soiae), 
wiesiołkowy (Oenotherae), z kiełków pszenicy (Tri-
tici aestivi), z ogórecznika lekarskiego (Boragonis 
officinalis). 

Parafina ciekła (Paraffinum liquidum)

Olej parafinowy jest bezbarwną, oleistą i prze-
zroczystą cieczą. Parafina ciekła jest oczyszczoną 
mieszaniną ciekłych nasyconych węglowodorów 
uzyskanych z ropy naftowej. Miesza się z chloro-
formem, olejkami i olejami, z wyjątkiem oleju rycy-
nowego. Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie 
i etanolu. Ma zastosowanie jako składnik prepara-
tów farmaceutycznych takich jak emulsje, zawiesiny 
czy maści. W monografii farmakopealnej wymienio-
na jest też Parafina ciekła lekka (Paraffinum per-
liquidum), która charakteryzuje się niższą lepkością 
(25-80 mPa·s) i gęstością względną (0,810-0,875). 
Natomiast występuje też Parafina stała (Paraffi-
num solidum), która jest stosowana jako lipofilowy 
składnik kremów i maści. 

Substancje zwiększające lepkość

Substancje te są zwykle dodawane do za-
wiesin zarówno do użytku wewnętrznego, jak i ze-
wnętrznego w celu zapobiegania sedymentacji 
substancji stałych. Substancje zwiększające lepkość 
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są wielkocząsteczkowymi hydrofilowymi koloidami 
albo koloidami asocjacyjnymi. Lepkość jest definio-
wana jako tarcie wewnętrzne, pojawiające się pod-
czas ruchu cieczy, powodowane przesuwaniem się 
warstewek cieczy względem siebie. W doustnych 
płynnych postaciach leku lepkość wpływa na po-
prawę odczuwania smaku i zapachu przez zmniej-
szenie kontaktu np. gorzkiej substancji leczniczej 
z kubkami smakowymi. W preparatach do użytku 
zewnętrznego lepkość jest czynnikiem decydującym 
o uzyskaniu konsystencji zapewniającej łatwe nano-
szenie na powierzchnię, np. skóry, rozsmarowywal-
ność i odpowiedni czas kontaktu. Zbyt duża lepkość 
może utrudniać rozpuszczanie substancji leczniczej, 
dlatego można substancję czynną rozpuścić w wo-
dzie, a następnie taki roztwór połączyć z roztworem 
substancji zwiększającej lepkość. W celu zwiększe-
nia lepkości już gotowego roztworu można dodać 
glicerol, wodne roztwory sacharozy lub sorbitolu. 
Wielkocząsteczkowe hydrofilowe koloidy stosowane 
jako substancje zwiększające lepkość można podzie-
lić na półsyntetyczne pochodne celulozy, polime-
ry naturalne i syntetyczne. Koloidy asocjacyjne są 
nierozpuszczalne w wodzie, ale ich cząsteczki mają 
zdolność silnego uwadniania. W ich skład zaliczane 
są nieorganiczne krzemiany, krzemionka koloidalna 
i mikrokrystaliczna celuloza.

Półsyntetyczne pochodne celulozy

Metyloceluloza (Methylcellulosum)

Metyloceluloza (MC) jest proszkiem nieroz-
puszczalnym w etanolu, glikolach, gorącej wodzie 
i stężonych roztworach soli. MC jest metylowym 
eterem celulozy, w którym zawartość grup metok-
sylowych wynosi 27-32%. Stopień podstawienia 
wpływa na rozpuszczalność polimeru i lepkość roz-
tworów wodnych. Lepkość 2% roztworu wynosi od 
5 do 75 000 mPa·s. MC w wodzie pęcznieje i tworzy 
dyspersję o odczynie obojętnym. Roztwory wodne 
metylocelulozy mogą być sporządzane następują-
cymi sposobami:

•	 MC wsypać do ok. 1/3 przepisanej ilości 
wody o temp. ok. 90°C i wymieszać, dokład-
nie zwilżając cały proszek. Następnie dodać 
pozostałą ilość oziębionej wody lub w for-
mie lodu i wymieszać, po czym pozostawić 
do wyklarowania.

•	 Całą ilość przepisanej wody podgrzać do 

wrzenia, rozproszyć w niej MC i wstawić do 
lodówki do wyklarowania roztworu na około 
4 h. W tym czasie można czasami zamieszać.

•	 MC zwilżyć niewielką ilością etanolu lub gli-
cerolu, a następnie dodać oziębioną wodę. 
Uzyskuje sie roztwór, który nie jest przezro-
czysty. 

MC ulega koagulacji w kontakcie z fenolami 
i taninami, ale można temu zapobiec przez dodatek 
etanolu.

W roztworach i zawiesinach dodatek 1-2% 
roztworów metylocelulozy służy zwiększeniu lep-
kości. MC jest także dodawana do masy tabletkowej 
jako substancja wiążąca, wypełniająca i rozsadzają-
ca. W żelach i kremach pełni funkcję pseudoemul-
gatora w roztworach 1-5%.

Karmeloza sodowa (Carmellosum natricum)

Karboksymetyloceluloza sodowa, CMC-Na jest 
to sól sodowa częściowo O-karboksymetylowanej 
celulozy (eteru karboksymetylowego celulozy). Wy-
stępuje w postaci proszku, który jest nierozpuszczal-
ny w etanolu, glikolach i większości organicznych 
rozpuszczalników. Wodne roztwory CMC-Na można 
mieszać z etanolem lub glikolem nawet w dużych 
stężeniach. Dostępne są odmiany CMC-Na tworzące 
roztwory o różnym stopniu lepkości. Można uzyskać 
1% wodne roztwory o lepkości w zakresie 5-2000 
mPa·s. Po wyjałowieniu w autoklawie wodnych roz-
tworów CMC-Na ich lepkość spada o około 25%. 
Roztwory karmelozy sodowej w stężeniach 0,1-1% 
są dodawane do preparatów stosowanych doust-
nie, do oka, pozajelitowo i miejscowo. W emulsjach 
CMC-Na pełni funkcję pseudoemulgatora. 

Roztwory wodne CMC-Na wykonuje się po-
dobnie jak z metylocelulozą, przy czym szybkość ich 
klarowania wynosi 1-2 h i nie zależy od temperatury 
wody. 

CMC-Na powoduje niezgodności z czwarto-
rzędowymi zasadami amoniowymi i solami niektó-
rych słabych zasad. Roztworów z CMC-Na nie należy 
konserwować kwasem benzoesowym lub sorbowym 
i ich solami sodowymi, gdyż nie będą skuteczne ze 
względu na wysokie pH roztworów CMC-Na. Ma 
zastosowanie w wytwarzaniu tabletek oraz opatrun-
ków hydrokoloidowych.

W farmakopei występują też monografie: 
karmeloza (Carmellosum), karmeloza sodowa 
niskopodstawiona (Carmellosum natricum sub-

stitutum humile) i karmeloza wapniowa (Carmel-
losum calcicum). Substancje te mają zastosowanie 
w otrzymywaniu tabletek.

Hydroksypropyloceluloza  
(Hydroxypropylcellulosum)

Jest to częściowo podstawiona pochodna ce-
lulozy w postaci polihydroksypropyloeteru. Wystę-
puje w postaci białego lub żółtawego proszku bez 
smaku i zapachu. Dostępne są odmiany polimeru 
różniące się lepkością (lepkość 2% roztworów wod-
nych wynosi od 2 do 6500 mPa·s). 

Roztwory wodne sporządza się przez rozsy-
pywanie proszku porcjami na powierzchni wody 
lub roztworu wodnoalkoholowego i pozostawienie 
do całkowitego zwilżenia. Po całkowitym zwilżeniu 
proszku całość należy wymieszać i pozostawić na 24 
h w lodówce. Po tym czasie, w celu uzyskania prze-
zroczystego roztworu uzupełnić wodą i wymieszać. 

Stosowana jako substancja zwiększająca lep-
kość w zawiesinach, ale także jako substancja po-
mocnicza w produkcji granulatów, tabletek, peletek, 
plastrów transdermalnych, insertów, preparatów 
mukoadhezyjnych. 

Hypromeloza (Hypromellosum)

Hydroksypropylometyloceluloza występuje 
w postaci proszku lub granulatu. Hypromeloza jest 
pochodną celulozy posiadającą eterowo związane 
grupy metylowe i hydroksypropylowe. Poszczególne 
odmiany różnią się masą cząsteczkową oraz ilością 
podstawników. Lepkość 2% roztworów wodnych 
różnych odmian hypromelozy mieści się w zakresie 
od 3 do 200 000 mPa·s. Hypromeloza rozpuszcza się 
w zimnej wodzie, ale nie rozpuszcza się w etanolu. 
Podczas podgrzewania żeluje, ale po obniżeniu tem-
peratury upłynnia się, podobnie jak metyloceluloza. 
Roztwory hypromelozy sporządza się podobnie jak 
metylocelulozy. Proszek dodaje się do gorącej wody 
przy ciągłym mieszaniu do całkowitego zwilżenia, 
a następnie dodaje wodę oziębioną i pozostawia 
do rozpuszczenia.

Hypromeloza jest stosowana jako substancja 
zwiększająca lepkość w roztworach i zawiesinach, 
ale też w kroplach do oczu i do nosa. Ma szerokie 
zastosowanie w wytwarzaniu tabletek, granulatów 
i kapsułek.

Polimery naturalne

Guma arabska (Acaciae gummi)

Jest to stwardniała na powietrzu, gumowata 
wydzielina wyciekająca naturalnie lub otrzymywana 
przez nacięcia pędów Acacia senegal. Jako produkt 
naturalny jest mieszaniną składników, z których 
głównym jest polisacharyd - kwas arabinowy, wy-
stępujący w formie soli wapnia, magnezu i potasu. 

Roztwory wodne gumy arabskiej są najczęściej 
stosowane w stężeniu 33,3%. Sporządza się je przez 
dodanie równej ilości wody oraz wody wapiennej 
i ogrzewanie na łaźni wodnej, a po oziębieniu uzu-
pełnia się wodą do odpowiedniej masy. Unieczyn-
nienie obecnej w gumie arabskiej peroksydazy - 
enzymu następuje przez kilkuminutowe ogrzanie 
roztworu w temp. 100°C. Ma zastosowanie głównie 
jako substancja zwiększająca lepkość w doustnych 
postaciach leku, ale też w preparatach do podawa-
nia miejscowego, pełniąc funkcję pseudoemulgato-
ra. W farmakopei znajduje się monografia proszku 
uzyskanego przez suszenie roztworu gumy arabskiej 
pod nazwą gumy arabskiej suszonej rozpyłowo 
(Acaciae gummi dispersione desiccatum). 

Tragakanta

Jest to naturalnie otrzymywana wysuszona 
żywica zbierana po nacięciu pędów gatunku Astra-
galus. Zawiera mieszaninę nierozpuszczalnych i roz-
puszczalnych w wodzie polisacharydów: basoryny 
i tragakantyny. Tragakanta żeluje w wodzie, a uży-
wana jest jako pseudoemulgator i środek dysper-
gujący w kremach, żelach i emulsjach. Praktycznie 
nie rozpuszcza się w wodzie, etanolu i innych roz-
puszczalnikach organicznych. Ma dużą zdolność 
pęcznienia w wodzie zimnej i gorącej.

W celu uzyskania roztworu należy sproszko-
waną tragakantę zwilżyć w moździerzu glicerolem 
lub glikolem propylenowym i rozetrzeć, a następ-
nie dodawać porcjami wodę do uzyskania gęstego 
roztworu lub żelu.

Alginian sodu (Natrium alginas)

Zawiera głównie sole sodowe poliuronowego 
kwasu alginowego. Jest nierozpuszczalny w etanolu 
i roztworach wodno-etanolowych o zawartości po-
wyżej 30% etanolu. 
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Do przyrządzenia roztworu wodnego alginian 
sodu należy wsypywać powoli małymi porcjami do 
wody, jednocześnie mieszając do uzyskania roztwo-
ru. Roztwór można podgrzewać do temp. 45°C.

Stosowany jako środek zagęszczający i zawie-
szający w pastach, kremach i żelach oraz jako sub-
stancja stabilizująca w emulsjach o/w. W stężeniu 
1-5% stosowany jest też w technologii stałych po-
staci leku i w preparatach o działaniu miejscowym.

Skrobia ziemniaczana (Solani amylum)

Jest naturalnym polimerem zbudowanym 
z polisacharydów, w którym cząsteczki glukozy są 
połączone wiązaniami glikozydowymi. Substancja 
praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie zimnej 
i etanolu, ale rozpuszcza się w gorącej wodzie. 

Roztwory skrobi sporządza się na gorąco 
przez wlewanie wodnej zawiesiny skrobi do wrzącej 
wody, mieszanie do uzyskania klarownego roztworu 
i oziębienie. Często stosowane są 2% roztwory wod-
ne do sporządzania zawiesin. Skrobia ma szerokie 
zastosowanie w wytwarzaniu granulatów, tabletek, 
kapsułek. W monografii farmakopealnej znajdują 
sie również inne rodzaje skrobi: skrobia pszenicz-
na (Tritici amylum), skrobia kukurydziana (Maydis 
amylum), ryżowa (Oryzae amylum), skrobia żelo-
wana (Amylum pregelificatum), skrobia hydroksy-
propylowa (Amylum hydroxypropylum).

Żelatyna (Gelatina)

Jest produktem częściowej hydrolizy kolage-
nu. Praktycznie nierozpuszczalna w etanolu. Roz-
puszcza się w glicerolu oraz roztworach kwasów 
i zasad, natomiast w wodzie pęcznieje i mięknie. 
Roztwory żelatyny sporządza się zawsze po uprzed-
nim napęcznieniu substancji w zimnej wodzie, a na-
stępnie rozpuszczeniu na gorąco. 

Do zwiększania lepkości w preparatach płyn-
nych najczęściej stosuje się 4% roztwory. Ma też 
zastosowanie do sporządzania kapsułek, past, pa-
stylek, czopków oraz do wytwarzania granulatów, 
tabletek, opatrunków.

Polimery syntetyczne

Karbomery (Carbomera)

Są to syntetyczne polimery kwasu akrylowe-
go o wysokiej masie cząsteczkowej (do 3-4 mln), 
poprzecznie usieciowane alkenylowymi eterami cu-
krów lub polialkoholi. Popularne w użyciu wystę-
pują pod nazwą handlową Carbopole, a oznaczone 
dodatkowo literą P są dopuszczone do stosowania 
doustnego i kontaktu z błoną śluzową. Karbomery 
pęcznieją w wodzie, ale się nie rozpuszczają. Kar-
bomer dodany do wody tworzy kwaśną koloidalną 

dyspersję o niskiej lepkości, ale po neutralizacji śro-
dowiska tworzy żel o dużej lepkości. Do zobojęt-
niania dyspersji używa się wodorotlenek sodu lub 
potasu, wodorowęglan sodu lub trietanoloaminę. 
Lepkość dyspersji karbomeru maleje w obecności 
elektrolitów. Żele karbomerowe powinny być kon-
serwowane niejonowymi środkami konserwujący-
mi. Karbomery mają zastosowanie jako substancje 
żelujące w płynnych i półstałych postaciach leku 
w stężeniach 0,5-2% lub jako emulgatory w emul-
sjach w stężeniach 0,1-0,5%. Stosowane też w tech-
nologii tabletek.

Poloksamery (Poloxamera)

Są to syntetyczne kopolimery blokowe tlenku 
etylenu i tlenku propylenu. Mogą zawierać dodatek 
odpowiedniego przeciwutleniacza. W zależności od 
masy cząsteczkowej (m.cz.) mogą być bezbarwną 
lub prawie bezbarwną cieczą (m.cz. 2000-15 000) 
lub białym bądź prawie białym proszkiem lub płat-
kami (m.cz. do 17 000). Poloksamery są bardzo ła-
two rozpuszczalne w wodzie i etanolu. Polimery te 
zastosowane w stężeniu około 20% mają właściwość 
tworzenia przezroczystych termoodwracalnych żeli, 
co oznacza, że są cieczami w niskich temperatu-
rach, a po ogrzaniu do temperatury ciała żelują. 
Żele z poloksameru mogą powodować niezgod-
ności z solami nieorganicznymi. Poloksamery mają 
zastosowanie jako emulgatory w stężeniu 0,3%, so-
lubilizatory i substancje stabilizujące w stężeniach 
1-5% dodawane dla utrzymania klarowności w syro-
pach i eliksirach. Stosowane są także w technologii 
otrzymywania tabletek, czopków i kropli do oczu.

Koloidy asocjacyjne

Bentonit (Bentonitum)

Jest naturalną glinką, składającą się głównie 
z uwodnionego krzemianu glinu. Ma postać miał-
kiego, szarawobiałego proszku, który jest higro-
skopijny. Bentonit absorbuje wodę i pęcznieje, ale 
nie jest rozpuszczalny w wodzie, a także etanolu, 
olejach, glicerolu. Jest stosowany jako substancja 
stabilizująca, zwiększająca lepkość w zawiesinach, 
żelach, kremach w stężeniach 2-10% . 

W celu sporządzenia 5% zawiesiny należy 
bentonit dodawać porcjami do 80 g gorącej wody, 
aż do całkowitego zwilżenia. Pozostawić do odstania 

na 24 h, po czym wymieszać do utworzenia jedno-
litego żelu i mieszając dodać pozostałą ilość wody. 
Bentonit jest stosowany też tabletkach, kapsułkach 
i preparatach na skórę.

Substancje poprawiające smak postaci leku

Dodawane są w celu zamaskowania przykrego 
smaku leku, zwykle gorzkiego lub nadawania smaku 
w doustnych preparatach płynnych. Do substancji 
poprawiających smak zalicza się substancje słodzą-
ce oraz substancje aromatyzujące takie jak olejki 
eteryczne czy olejkocukry. Z substancji słodzących 
najczęściej jest stosowana sacharoza (cukier) oraz 
wykonany na jej bazie syrop prosty (64% roztwór 
wodny sacharozy), a także syropy owocowe. Jednak 
należy pamiętać, że syropy owocowe takie jak mali-
nowy czy wiśniowy zakwaszają środowisko i mogą 
powodować niezgodności. W porównaniu do in-
tensywności smaku sacharozy pozostałe substan-
cje słodzące można podzielić na mniej słodkie od 
sacharozy jak: laktoza, mannitol, glicerol, sorbitol, 
maltoza, glukoza, cukier zinwertowany oraz porów-
nywalne do sacharozy lub bardziej słodkie: ksylit, 
fruktoza, cyklaminian sodowy, sacharyna, sól sodo-
wa sacharyny, aspartam. W tym miejscu należy do-
dać, że aspartam jest niewskazany u dzieci poniżej 
3 roku i u chorych na fenyloketonurię, a sacharyna 
i jej sól sodowa, pozostawiają gorzki posmak. Właś-
ciwości poprawy smaku mają też glicerol, sorbitol 
i mannitol, jednak stosowane w większych ilościach 
mogą mieć działanie przeczyszczające. Sorbitol 
może być stosowany zamiast sacharozy u chorych 
na cukrzycę.

Pewne czynności technologiczne podczas 
przygotowania postaci leku, bądź sama jego forma 
powoduje zamaskowanie smaku. W związku z tym 
maskowaniu smaku będzie sprzyjało zastosowanie 
nierozpuszczalnej formy substancji leczniczej, spo-
rządzenie roztworu o dużej lepkości, co spowoduje 
zmniejszenie kontaktu leku z kubkami smakowymi, 
wykonanie emulsji, dodanie niewielkich ilości sub-
stancji znieczulających zakończenia nerwów sma-
kowych, dodanie substancji musujących czy też 
stosowanie schłodzonego preparatu.

Substancje poprawiające zapach

Stosowane są w celu nadania odpowiedniego 
zapachu postaci leku lub zamaskowanie przykrej 

►

►
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woni substancji leczniczej, ale również mogą popra-
wiać smak. Do poprawienia zapachu leku stosuje się 
najczęściej olejki eteryczne (które mogą być doda-
wane w postaci wód aromatycznych), nalewki z su-
rowców olejkowych, syropy owocowe i syntetyczne 
substancje zapachowe. Ogólnie substancje zapacho-
we dzieli się na: owocowe (zapach pomarańczowy, 
malinowy, poziomkowy), korzenne (anyżkowy, cy-
namonowy) i specyficzne (mięta pieprzowa, kakao). 
Należy podkreślić, że doznania zapachowe wiążą się 
ściśle z wrażeniami smakowymi, dlatego w zależ-
ności od smaku korygowanej substancji leczniczej 
stosuje się odpowiednie substancje zapachowe, np. 
- smak słodki - zapachy owocowe, kakao, wanilina, 
mięta pieprzowa, z dodatkiem 1% kwasu cytryno-
wego;
- smak słony - zapach pomarańczowy, mięta pie-
przowa lub anyżek;
- smak gorzki - karmel, kakao, mięta pieprzowa.

Środki konserwujące

Płynne postacie leku zwłaszcza zawierające 
wodę są dobrym środowiskiem do rozwoju drob-
noustrojów, dlatego często stosowane są środki 
konserwujące. Najlepiej, aby taki środek dodawa-
ny był w niskim stężeniu, wykazywał aktywność 
przeciwbakteryjną i przeciwgrzybiczą, był aktywny 
w szerokim zakresie temperatur, poza tym łatwo 

rozpuszczalny w wodzie i niedrażniący. Przykładowo 
w preparatach do podawania doustnego jako sub-
stancje konserwujące stosuje się dodatek: 1,25 g/l 
pirosiarczynu sodu i 50 g/i etanolu 95° (760 g/l) lub 
1,0 g/1 hydroksybenzoesanu etylu z 2,0 g/l benzo-
esanu sodu i 50 g/l etanolu 95° (760 g/l), kwas sor-
bowy w stężeniu 0,05-0,2%. Z wyżej wymienionych 
pirosiarczyn sodu należy do grupy przeciwutlenia-
czy. W tym miejscu należy dodać, że jest też szero-
ka grupa środków stosowanych do konserwowania 
kropli ocznych oraz innych preparatów do użytku 
zewnętrznego. ■

dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Specjalista Farmacji Aptecznej
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej  
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Email: regina.kasperek@umlub.pl
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►

PULVERES PERORALES - proszki doustne

Proszki recepturowe dzielone są stałą posta-
cią leku do stosowania doustnego.

Substancje lecznicze wchodzące w skład 
proszków powinny być odpowiednio sproszkowa-
ne i homogennie rozproszone. Proces sporządzania 
proszków dzielonych w aptece obejmuje rozdrob-
nienie substancji leczniczych, dokładne wymie-
szanie i podzielenie na dawki. Rozdozować  masę 
proszkową można do kapsułek skrobiowych lub że-
latynowych. 

Pierwsze kapsułki żelatynowe opatentowano 
w 1834 r. Spopularyzowane zostały dopiero w la-
tach sześćdziesiątych XX wieku. 

Do największych zalet kapsułek żelatynowych 
należą: trwałość i wytrzymałość mechaniczna, sku-
teczne zabezpieczenie substancji leczniczych przed 

działaniem powietrza, światła i wilgoci, obojętność 
fizjologiczna substancji tworzących otoczkę, możli-
wość zamaskowania nieprzyjemnego smaku i zapa-
chu substancji oraz dokładność dozowania. Zasto-
sowanie kapsułki pozwala także znacznie zmniej-
szyć ilość substancji pomocniczych w porównaniu 
z tabletką. Istotną wadą kapsułek żelatynowych jest 
ich podatność na skażenia mikrobiologiczne oraz 
mięknięcie pod wpływem wilgoci, ale w porówna-
niu z kapsułkami skrobiowymi ich zalety, łatwość 
przygotowania oraz przyjemność dozowania prze-
konują do ich wykonywania i stosowania.

W Farmakopei Polskiej X monografię prosz-
ków doustnych znajdziemy w tomie I na str. 974 
a monografię kapsułek w tomie I na str. 939.

Kapsułkarka ręczna 
•	 ułatwia i usprawnia sporządzanie proszków 

Kapsułkarka  
ręczna  
w recepturze 
aptecznej

Nowoczesna apteka powinna być odpowiednio wyposażona. Istot-
nym jest, aby cały sprzęt znajdujący się w niej ułatwiał pracę farmaceu-
tom oraz był łatwy i intuicyjny w obsłudze. Receptura apteczna to miejsce,  
w którym aptekarz przyrządza różne postaci leku dla pacjenta. Wymaga 
to szerokiej wiedzy, zaangażowania i umiejętności obsługiwania urządzeń 
do tego przeznaczonych. Jednym z nich jest kapsułkarka, dzięki której far-
maceuta przygotowuje kapsułki napełniane właściwymi proszkami. 

►
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► dzielonych w nowoczesnej recepturze ap-
tecznej,

•	 umożliwia bardzo dokładne rozdozowanie 
proszku w kapsułkach żelatynowych twar-
dych,

•	 eliminuje konieczność ważenia poszczegól-
nych dawek,

•	 umożliwia jednorazowe napełnienie do 100 
kapsułek,

•	 pozwala zachować maksymalną czystość 
wykonania leku, 

•	 zapewnia estetykę formy końcowej,
•	 jest prosta w obsłudze,
•	 nie wymaga zasilania elektrycznego.

Pozycjoner (dozownik) kapsułek (zdjęcie 1) pozwa-
la szybko odliczyć i nałożyć na kapsułkarkę jedno-

cześnie 50 kapsułek. Pozycjoner nie jest niezbęd-
nym elementem wyposażenia kapsułkarki, ponie-
waż kapsułki można nakładać ręcznie.

Mając jedną kapsułkarkę możemy napełniać 
kapsułki różnych rozmiarów, jeśli dysponujemy od-
powiednimi zestawami płyt (zdjęcie 2).

Każdy zestaw płyt jest dokładnie oznaczony 
do jakiego rozmiaru kapsułek jest przeznaczony.

Na rynku dostępne są różne rozmiary kapsułek.  
Najczęściej używane są te pokazane na zdjęciu 3. 

Instrukcje obsługi kapsułkarek podają do 
rozmiarów kapsułek zakres mas i objętości laktozy 
i glukozy, które stosuje się jako substancje pomoc-
nicze do uzupełnienia masy proszkowej (zdjęcie 4).

►

Chcąc ułatwić pracę z kapsułkarką poniżej przedsta-
wiamy tok postępowania i praktyczne wskazówki. 

Przystępując do wykonania proszków dzie-
lonych kapsułkarką ręczną farmaceuta powinien 
przeanalizować receptę pod względem meryto-
rycznym. Należy sprawdzić dawki maksymalne i 
dobowe oraz przeanalizować niezgodności w fazie 
farmaceutycznej.

Należy przygotować odpowiednie utensy-
lia: moździerz, pistel, klisza do zgarniania ze ścian 
moździerza masy proszkowej, cylinder miarowy do 
ustalenia objętości masy proszkowej. Do wykona-
nia masy proszkowej zawierającej w składzie sub-
stancje z wykazu A oraz silnie barwiące, niezbędne 
jest użycie osobnych moździerzy i pistli.

Kapsułkarkę ręczną należy ustawić na stole 
recepturowym, dokładnie wypoziomować oraz do-
brać zestaw płyt odpowiadający rozmiarowi kapsu-
łek, których użyjemy.

Przygotowując masę proszkową należy od-
ważać składniki w odpowiedniej kolejności (od naj-
mniejszej ilości). Jeśli w składzie recepty znajdują 
się substancje bardzo silnie i silnie działające, przed 
ich dodaniem należy zatrzeć pory moździerza 
składnikiem o najsłabszym działaniu. 

W przypadku konieczności użycia preparatu 
gotowego w postaci tabletek, trzeba obliczyć od-
powiednią ilość tabletek z uwzględnieniem dawki.

Lek gotowy rozcieramy w pierwszej kolejno-
ści. Nie można stosować tabletek o zmodyfikowa-
nym uwalnianiu.

Składniki należy mieszać w moździerzu przez  
3-5 minut w celu uzyskania homogennej, miałko 

sproszkowanej masy.
Masę proszkową prze-

sypać do cylindra miarowego 
(nie ubijać). Zmierzyć jej obję-
tość i podzielić na ilość prze-
pisanych kapsułek.

Na tej podstawie dobrać 
odpowiedni rozmiar kapsu-
łek. Jeśli niezbędne jest do-
danie substancji wypełniają-
cej - laktozy lub glukozy (np. 
proszki o masie mniejszej niż 
0,1g), dodajemy ją do cylindra 
z masą proszkową do odpo-
wiedniej objętości, kierując się 

tabelą (zdjęcie 4). Zawartość cylindra przenosimy 
ponownie do moździerza i dokładnie mieszamy. 
Dobieramy możliwie najmniejsze kapsułki ze wzglę-
du na łatwość stosowania i użycie jak najmniejszej 
ilości substancji wypełniającej.

Substancja wypełniająca powinna być prze-
pisana na recepcie, w przeciwnym wypadku, fakt 
ten należy odnotować na rewersie recepty oraz na 
sygnaturze i poinformować pacjenta o jej dodaniu 
do leku. 

Rozsypując proszki kapsułkarką ręczną wszyst-
kie czynności należy wykonywać dokładnie i z naj-
większą starannością.

Uwaga! Konieczne jest stosowanie się do za-
leceń producenta zgodnie z instrukcją obsługi.

SPORZĄDZANIE PROSZKÓW DZIELONYCH 
KAPSUŁKARKĄ RĘCZNĄ

1. Odważenie i przygotowanie masy proszkowej 
w moździerzu.

•	 odważenie składników recepty z zachowaniem 
odpowiedniej kolejność dodawania 

•	 sporządzenie homogennej masy proszkowej

2. Ustalenie objętości masy proszkowej w cylin-
drze miarowym (zdjęcie 5).

•	 przesypanie masy proszkowej  do cylindra mia-
rowego

•	 zmierzenie objętość masy proszkowej

Zdj. 1.

Zdj. 3.

Zdj. 2.

Zdj. 4
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►
3. Ustalenie objętości jednego proszku.
•	 wybór odpowiednich kapsułek
4. Obliczenie ilości substancji pomocniczej (np. 

laktozy) do ewentualnego uzupełnienia masy 
kapsułek.

5. Umieszczenie kapsułek w kapsułkarce przy uży-
ciu pozycjonera (zdjęcie 6, 7, 8).

6. Umieszczenie kapsułek w kapsułkarce ręcznie 
(bez pozycjonera) – w przypadku zapisania 
mniejszej ilości kapsułek np. 30 szt. (zdjęcie 9, 10).

7. Otwieranie pustych kapsułek (zdjęcie 11, 12, 13).
8. Napełnianie kapsułek masą proszkową (zdjęcie 

14, 15, 16).
Ponieważ farmaceuta podejmuje decyzję 

o rozmiarze kapsułki i wypełnieniu jej substancją 
pomocniczą (np. laktozą) do określonej objętości, 
na recepcie powinna być określona ilość tej sub-
stancji jako quantum satis. Dołączony do kapsuł-
karki ubijak ułatwia umieszczenie i ubijanie masy 
proszkowej w kapsułkach (zdjęcie 16).
    
9. Zamykanie napełnionych kapsułek (zdjęcie 17, 

18, 19). Ściskając ręcznie podstawę z płytą górną 
kapsułkarki zamykamy kapsułki (zdjęcie 18). 

10. Wyjęcie kapsułek (zdjęcie 20), zapakowanie 
i oznakowanie białą sygnaturą.

►Zdj. 5.

Zdj. 6.

Zdj. 7.

Zdj. 8.

Zdj. 9.

Zdj. 10.

Zdj. 11.

Zdj. 12.

Zdj. 13.

Zdj. 14.

Zdj. 15.

Zdj. 16.

Zdj. 17.
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► Kapsułki można zapakować w torebki papie-
rowe koloru białego. W przypadku substancji higro-
skopijnych torebki papierowe dodatkowo należy 
umieścić w torebkach foliowych szczelnie zamyka-
nych (np. strunowych). Funkcjonalnymi opakowa-
niami dla kapsułek są pudełka z tworzyw sztucz-
nych oraz szklane słoiki.

Termin przydatności do użycia  proszków 
można określić mając na względzie trwałość fizy-
kochemiczną poszczególnych składników leku, ilość 
kapsułek przepisanych na recepcie i sposób daw-
kowania.

Zwykle termin przydatności do użycia wynosi 
14 dni, a dla proszków, które są trwałe fizykoche-
micznie 30 dni. ■

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
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macia Futura 2018.

3. Instrukcja Użytkownika, Kapsułkarka Ręczna CAPSUNORM®- 
Eprus 2011.

Zdjęcia własne autorów. 

Laktoferynę (LF) po raz pierwszy wykryto 
w mleku krowim w latach 30-tych XX wieku, 
natomiast w 1960 roku została wyizolowana 

z mleka ludzkiego. W późniejszych latach jej obec-
ność stwierdzono na powierzchni błon śluzowych 
żołądka, jelita cienkiego, w komórkach wydziel-
niczych gruczołu sutkowego, węzłach chłonnych, 
wydzielinie śluzowej oskrzeli oraz dróg rodnych, 
ziarnistościach granulocytów obojętnochłonnych, 
a także w wielu innych tkankach. LF występuje po-
wszechnie w organizmie, jest wytwarzana przez ko-
mórki nabłonkowe różnych narządów, a następnie 
uwalniana do odpowiednich wydzielin takich jak 

np.: mleko, ślina, łzy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn 
nasienny, występuje również w moczu, kale, żółci, 
pocie i woskowinie usznej. W większości nabłonków 
tkanek, laktoferyna wytwarzana jest w sposób stały, 
a w części podlega regulowanej ekspresji np.: w gra-
nulocytach, tkankach macicy i gruczołu sutkowego 
[1, 4, 6, 8].
 Glikoproteinie tej można przypisać wie-
le funkcji i zadań takich jak: działanie przeciwmi-
krobiologiczne, hamowanie wzrostu nowotworów, 
działanie regulacyjne na funkcjonowanie układu od-
pornościowego, ochronę przed stresem oksydacyj-
nym, udział w przyswajaniu składników odżywczych, 

Laktoferyna  

– białko multifunkcjonalne

Białka są związkami pełniącymi wiele rozmaitych funkcji w orga-
nizmie ludzkim. Jednym z nich zasługującym na szczególną uwagę jest 
laktoferyna. Nazwa ta pochodzi od słów lakto - mleczy oraz ferryna - 
białko mogące wiązać żelazo. Jest to glikoproteina o masie cząsteczkowej 
około 80 kDa, składająca się z pojedynczego łańcucha polipeptydowego, 
w którego skład wchodzą dwa płaty: N-końcowy i C-końcowy, połączone 
krótkim odcinkiem α-helisy. Każdy płat składa się natomiast z dwóch do-
men, odpowiednio N1 i N2 oraz C1 i C2. W zależności od pochodzenia 
część cukrową laktoferyny stanowi około 6,5% - ludzka laktoferyna (HLF), 
a około 11,2% – bydlęca laktoferyna (BLF). Różna jest również ilość reszt 
aminokwasowych zarówno w formie prebiałka (703-HLF, 705-BLF), jak 
i w formie wydzielniczej (692-HLF, 689-BLF). Białko to występuje w orga-
nizmie w dwóch formach: niezwiązanej z żelazem – jako apo-laktoferyna 
oraz związanej z żelazem jako holo-laktoferyna [1, 4, 10].  

Zdj. 18.

Zdj. 19.

Zdj. 20.

►
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wpływ na ochronę i wzrost tkanek jelita, na me-
tabolizm tkanki kostnej, glukozy i lipidów, gojenie 
ran. Posiada ona także właściwości przeciwbólowe 
i hipotensyjne. Laktoferyna należy do rodziny trans-
feryn, posiada zdolność odwracalnego wiązania jo-
nów żelaza (dwa jony żelaza na każdą cząsteczkę 
laktoferyny), przez co bierze udział w metabolizmie 
tego mikroelementu. Udział w metabolizmie żelaza 
należy do jednej z najważniejszych funkcji laktofe-
ryny [4, 6, 10].
 Aktywność antybakteryjna laktoferyny wiąże 
się z jej zdolnością do chelatowania jonów żela-
za przez co utrudnia bakteriom dostęp do niego. 
Sekwestracja (wychwytywanie) żelaza jest możliwa 
przy dużych stężeniach laktoferyny i wywiera ona 
efekt bakteriostatyczny. Funkcję tę warunkuje niskie 
wysycenie żelazem osoczowej jak i znajdującej się 
w wydzielinach śluzówek laktoferyny, przez co ilość 
wolnego żelaza jest znacznie mniejsza niż wyma-
gana do wzrostu drobnoustrojów. Niestety dużo 
patogenów jest opornych na to działanie laktofe-
ryny ze względu na posiadanie własnego systemu 
pobierania żelaza w postaci sideroforów – niskoczą-
steczkowych chelatorów jonu żelazowego, a także 
receptorów wiążących kompleks żelazo-siderofor. 
Niektóre bakterie jak np.: H. influenzae czy H. pylori, 
potrafią uzyskiwać żelazo bezpośrednio z chelato-
rów gospodarza takich jak laktoferyna czy transfe-
ryna [2, 4, 5].
 Oprócz wyżej wymienionego mechanizmu 
działania laktoferyny istnieje także wiele innych. 
Należą do nich:
• bezpośrednie niszczenie ściany komórkowej 

poprzez wiązanie białek porynowych ściany lub 
poprzez uwolnienie ze ściany lipopolisacharydu;

• zaburzanie metabolizmu komórek bakteryjnych;
• hamowanie adhezji bakterii do tkanek ustroju 

gospodarza poprzez degradację adhezyn bak-
teryjnych;

• utrudnienie tworzenia biofilmu poprzez wiąza-
nie wolnego żelaza niezbędnego dla rozwoju 
bakterii;

• rozkład enzymatyczny bakteryjnych czynników 
wirulencji;

• tworzenie toksycznych dla bakterii reaktywnych 
form tlenu oraz wywoływanie apoptozy komó-
rek zakażonych bakteriami [1, 4].

Wszystkie wymienione powyżej bezpośred-
nie sposoby aktywności laktoferyny wobec drobno-
ustrojów uzupełniane są przez działanie pośrednie, 

które polega na stymulacji układu odpornościowe-
go gospodarza do walki z patogenami. Laktofery-
na stymuluje aktywność cytotoksyczną monocytów, 
aktywuje makrofagi, neutrofile i eozynofile, zwięk-
sza liczbę fagocytów przez stymulację mielopoe-
zy, promuje chemotaksję i adhezję neutrofilów do 
komórek śródbłonka. Działa również jak opsonina 
ułatwiając fagocytozę opłaszczonych cząstek. Lak-
toferyna zwiększa wytwarzanie niektórych cytokin, 
między innymi: TNF-α, IFN-α i γ, IL-1, IL-6, IL-8, IL-
12, biorących udział w odpowiedzi przeciwzakaźnej. 
Ponadto stymuluje dojrzewanie i aktywuje limfo-
cyty T i B, bierze udział w stymulacji ekspresji ko-
mórkowych receptorów ułatwiających rozpoznanie 
drobnoustrojów. W wyniku badań prowadzonych 
nad laktoferyną, udowodniono jej działanie bakte-
riostatyczne/bakteriobójcze wobec bakterii Gram-
-ujemnych i Gram-dodatnich, m.in.: Staphylococcus 
aureus, Steptococcus pneumoniae, Mycobacterium 
tuberculosis, Escherichia coli, Pseudomonas aerugi-
nosa, Salmonella sp. [4].

Interesująca jest także swojego rodzaju 
„współpraca” laktoferyny z lizozymem, które razem 
wykazują działanie antybakteryjne. Laktoferyna ka-
talizuje przekształcanie nieaktywnej formy lizozymu 
w aktywną oraz wstępnie narusza ścianę komórko-
wą bakterii i w ten sposób udostępnia dla lizozymu 
struktury głębiej leżące. Wiele badań pokazuje, że 
LF potrafi zwiększać wrażliwość bakterii na niektóre 
antybiotyki i w ten sposób zmniejszyć efektywną 
dawkę leku, zwiększając aktywność bakteriobójczą 
do czterech razy [7].

W literaturze opisywana jest aktywność prze-
ciwgrzybicza laktoferyny. Działanie laktoferyny przez 
sekwestrację jonów żelaza wykazano dla Candida 
albicans w roku 1971 oraz Aspergillus fumigatus 
w roku 2009. Kolejne badania wykazały, że HLF jak 
i BLF mogą zabijać komórki na skutek oddziaływań 
ze ścianami komórkowymi grzybów, ich destabili-
zacji oraz uszkodzenia i wzrostu przepuszczalności 
błony komórkowej. Taką aktywność wykazano dla 
C. albicans oraz C. krusei [2, 3, 4]. 

Aktywność przeciwwirusową laktoferyny 
wykazano wobec szerokiego spektrum wirusów 
otoczkowych i bezotoczkowych takich jak np.: wi-
rus opryszczki, cytomegalowirus, wirusy zapalenia 
wątroby typu B i C, wirus HIV, wirus brodawczaka, 
poliowirus, wirus japońskiego zapalenia mózgu, 
hantawirus, wirus paragrypy czy wirus pęcherzy-
kowego zapalenia jamy ustnej. Działanie przeciw-

wirusowe wykazuje zarówno HLF i BLF, jak i po-
chodne peptydy, przy czym największą aktywność 
wykazano dla BLF. Mimo wielu badań, mechanizm 
przeciwwirusowego działania laktoferyny nie został 
do końca poznany. Wiadomo, że LF bierze głównie 
udział w hamowaniu początkowych etapów zaka-
żenia tj. adsorpcji i wnikania cząstek wirusowych 
do komórek. Mechanizm takiego działania polega 
na interakcji białka z cząstkami wirusów, jak i z ich 
receptorami na powierzchni komórek docelowych. 
Dowiedziono również, że LF działa na dalsze etapy 
infekcji wirusowej poprzez hamowanie replikacji 
wirusów, a ponadto stymuluje odpowiedź immu-
nologiczną typu Th1, która odpowiada za kontrolę 
i eliminację zakażenia [2, 9].

Z kolei działanie przeciwpierwotniakowe lak-
toferyny zostało jak do tej pory słabo zbadane i nie 
do końca wyjaśnione. Rola jaką tutaj pełni wiąże się 
najprawdopodobniej z różnymi mechanizmami dzia-
łania. Omata i in. (2001), spostrzegli, że po reinku-
bacji peptydem laktoferyny, sporozoity Toxoplasma 
gondii i Eimeria stiedai miały mniejszą infekcyjność 
i rzadziej tworzyły cysty w narządach wewnętrznych 
zwierząt. Taki wynik przypisano bezpośredniemu 
wpływowi peptydu na integralność błony pasożyta 
i interakcji z tkankami gospodarza. W hodowli ery-
trocytów, laktoferyna hamowała wzrost Plasmodium 
falciparum. W przykładzie tym (Fritsch i in. 1987) ak-
tywna była zarówno laktoferyna wolna, jak i wysyco-
na żelazem. Autorzy doświadczenia jako mechanizm 
działania laktoferyny podali wypływ na tworzenie 
wolnych rodników, uszkadzających błony komórko-
we zainfekowanych erytrocytów i pasożytów. Wśród 
mechanizmów przeciwpierwotniakowego działania 
LF wyróżnia się także:
• blokowanie receptorów LRP1 na komórkach do-

celowych wykorzystywanych przez sporozoity 
Plasmodium berghei,

• stymulowanie fagocytozy i wewnątrzkomórko-
wego zabijania Trypanosoma cruzi przez ludzkie 
monocyty krwi i mysie makrofagi otrzewnowe.

Wykazano także, że LF może działać w sy-
nergii z niektórymi lekami stosowanymi w lecze-
niu zakażeń pasożytniczych. Przykładem tutaj jest 
działanie BLF/HLF z antybiotykiem makrolidowym 
klarytromycyną na Pneumocystis carinii, będącym 
czynnikiem etiologicznym oportunistycznego zapa-
lenia płuc. Taka kombinacja w teście in vitro charak-
teryzowała się większym hamowaniem wzrostu niż 
każdego z tych związków osobno. Działanie przeciw 

Pneumocystis carinii przypisano zdolności laktofe-
ryny do zakłócania szlaku wychwytu żelaza (Cirioni 
i in., 2000). Niestety laktoferyna może służyć nie-
którym pasożytom za źródło żelaza. To niekorzystne 
działanie wykazano w teście in vitro dla rzęsistka 
pochwowego – Trichomonas vaginalis [2, 4].

Badania wykazują, że laktoferyna posiada 
właściwości przeciwnowotworowe. Działanie takie 
przejawia się między innymi przez wpływ na układ 
immunologiczny. Laktoferyna i jej hydrolizaty po 
podaniu doustnym aktywują lokalną odpowiedź 
immunologiczną w układzie GALT i dalej odpo-
wiedź ogólnoustrojową. Dochodzi do stymulacji 
wytwarzania IL-18, która to aktywuje limfocyty CD8+ 
oraz komórki NK. To z kolei powoduje zwiększenie 
cytotoksyczności i wydzielenie cytokin o działaniu 
przeciwnowotworowym jak np.: IFN-γ, TNF-α, IL-1β. 
Ponadto LF stymuluje aktywność fagocytarną i cy-
totoksyczność granulocytów i monocytów, makro-
fagów, a także dojrzewanie i różnicowanie limfocy-
tów B i T. Laktoferyna wzmaga ekspresję receptorów 
powierzchniowych na komórkach nowotworowych 
i w ten sposób ułatwia ich identyfikację przez układ 
immunologiczny. Aktywność przeciwnowotworową 
LF wykazuje również w sposób bezpośredni po-
przez:
• działanie lityczne;
• hamowanie angiogenezy;
• działanie proapoptotyczne i antyproliferacyjne;
• działanie antyoksydacyje - wpływ na tworzenie 

reaktywnych form tlenu (RFT);
• pozbawianie komórek nowotworowych żelaza 

potrzebnego do ich wzrostu [4, 7, 8].

Niezależnie od wymienionych wyżej funkcji 
laktoferyny, należy nadmienić jak ważną rolę odgry-
wa ona w prawidłowym rozwoju noworodka. W tym 
okresie życia laktoferyna uwalniana jest przez ślu-
zówki oraz granulocyty, a dodatkowo duża jej ilość 
dostarczana jest w siarze i mleku matki. Do funkcji 
laktoferyny istotnych dla prawidłowego rozwoju 
nowo narodzonego dziecka, należy wymienić:
• Udział w przyswajaniu składników odżywczych 

i lepszym ich wykorzystaniu przez organizm. LF 
bierze udział w regulacji wchłaniania żelaza, po-
prawia jego dostępność, a także zapobiega jego 
nadmiarowi. Ponadto może ułatwiać absorpcję 
węglowodanów przez komórki nabłonka jelit.

• Ochrona oraz stymulowanie wzrostu komórek 
jelita biorących udział w absorpcji pożywienia 
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oraz ochrona przed patogennymi bakteriami 
i antygenami pokarmowymi.

• Wpływ na skład flory bakteryjnej jelita. Laktofe-
ryna sprzyja rozwojowi bakterii z rodzaju Lacto-
bacillus i Bifidobacterium.

• Ochrona przed rozwojem bakteriemii i sepsy, na 
które narażone są szczególnie dzieci urodzone 
przedwcześnie. U wcześniaków w wyniku nie-
dojrzałości tkanek jelita istnieje zwiększone ry-
zyko przenikania bakterii do krążenia ogólnego.

• Właściwości antyoksydacyjne, poprzez ochronę 
organizmu noworodka przed toksycznym dzia-
łaniem reaktywnych form tlenu.

• Udział w rozwoju i dojrzewaniu układu immu-
nologicznego noworodka. Laktoferyna może 
stymulować zarówno swoiste jak i nieswoiste 
mechanizmy obronne jelita oraz odporność sy-
stemową. Działanie takie odbywa się poprzez 
stymulację wytwarzania przeciwciał IgA i IgG 
w jelicie, a także uwalniania niektórych cyto-
kin przez komórki nabłonka, zwiększenie liczby 
i aktywności limfocytów B, T, komórek NK i LAK 
w jelicie, śledzionie i krwi obwodowej [4, 6, 7].

Ze względu na swoje wyjątkowe właściwości, 
laktoferyna była i jest przedmiotem wielu intensyw-
nych badań. Charakteryzuje się ona wyjątkowymi 
właściwościami przeciwbakteryjnymi, immunomo-
dulacyjnymi, a także przeciwnowotworowymi. Jest 
wraz z transferyną i innymi białkami chelatującymi, 
bardzo istotnym elementem systemu homeostazy 
żelaza w ustroju. Działanie przeciwdrobnoustrojowe 
może być ponadto związane z sekwestracją żelaza, 
ale też niezależne od niego, poprzez bezpośrednie 
oddziaływanie białka lub jego fragmentu z jego ce-

lem. Laktoferyna reguluje dostępność żelaza w re-
akcjach tworzenia wolnych rodników tlenowych. 
Wszystkie te właściwości pokazują dużą rolę lak-
toferyny w procesach ochronnych dla organizmu. 
Biorąc to pod uwagę glikoproteina ta, wydaje się 
mieć ogromny potencjał w medycynie i lecznictwie. 
Aby w pełni i w sposób bezpieczny, wykorzystać 
jej potencjał, potrzebne są dalsze badania nad jej 
aktywnością i mechanizmami działania. ■
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Ból to jedna z najczęstszych dolegliwości z ja-
kimi pacjenci zgłaszają się do lekarza lub szu-
kają porady u farmaceuty. Lekami pierwszego 

rzutu są niesteroidowe leki przeciwzapalne. Ostatnio 
coraz większą popularnością cieszą się preparaty 
nowszej generacji z tej grupy leków. Dlatego warto 
wiedzieć, jak dokładnie działają oraz czym się od-
różniają od tradycyjnych NLPZ.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne mają dzia-
łanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgo-
rączkowe oraz hamują agregację płytek krwi – jest 
to efekt hamowania enzymu zwanego cyklooksyg-
enazą. Pod wpływem cyklooksygenazy z kwasu ara-
chidonowego pochodzącego z fosfolipidów błony 
komórkowej powstają prostanoidy, czyli prostagla-
dyny (PG), prostacykliny (PGI) i tromboksany (TXA). 

Aby w pełni poznać działanie NLPZ należy 
pamiętać, że w ludzkim ciele występują trzy izofor-
my cyklooksygenazy - COX-1, COX-2 oraz COX-3, 
a w zależności od selektywności leku efekt zahamo-
wania cyklooksygenazy będzie różny.

Cykoloksygenaza-1 jest odpowiedzialna mię-
dzy innym za prawidłowe funkcjonowanie śródbłon-
ka naczyń, ukrwienie oraz funkcjonowanie błony 
śluzowej przewodu pokarmowego. Wpływa również 
na przepływ krwi przez nerki oraz na agregację pły-

tek krwi. Jest to tak zwana izoforma konstytutywna 
COX, która fizjologicznie występuje w komórkach 
naszego organizmu.

Cykooksygenaza-2 jest natomiast tak zwanym 
„enzymem indukowanym”. Oznacza to, że pojawia 
się w komórkach takich jak monocyty, fibroblasty czy 
komórki błony maziowej w stawach pod wpływem 
mediatorów stanu zapalnego (cytokin, czynników 
wzrostu). Jest enzymem prozapalnym, który bierze 
udział w syntezie mediatorów bólu, stanu zapalnego 
oraz gorączki. Obecność COX-2 w komórkach wiąże 
się z procesem zapalnym, zmianami zwyrodnienio-
wymi lub nowotworowymi.

W niektórych tkankach - takich jak mózg, ner-
ki czy łożysko - COX-2 pełni rolę fizjologiczną. W or-
ganach tych warunkuje między innymi prawidłowy 
przebieg procesu owulacji oraz zagnieżdżania się 
komórki jajowej. COX-2 bierze także udział w proce-
sie zamknięcia przewodu tętniczego u płodu. Z tego 
względu selektywne inhibitory cykokoksygenazy-2 
są przeciwwskazane u kobiet w ciąży. W ośrod-
kowym układzie nerwowym oprócz indukowania 
gorączki oraz odczuwania bólu COX-2 pełni rolę 
w funkcjach poznawczych. [1]

Odkryta w 2002 roku trzecia izoforma cy-
koloksygenazy (COX-3) występuje w ośrodkowym 

Selektywne inhibitory 
cyklooksygenazy-2 

►

►



41

Manuał aptekarski

40

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 138 (116e) luty 2018 Aptekarz Polski, 138 (116e) luty 2018

►
układzie nerwowym. Jej rola oraz to, czy należy ją 
uważać za oddzielny enzym to nadal kwestia spor-
na. Znane są również tak zwane częściowe postaci 
COX-1 i COX-2. Ich znaczenie nie jest dotychczas 
dokładnie poznane. 

Enzymy COX-1 i COX-2 mają zbliżoną budo-
wę, białko COX-1 składa się z 599 aminokwasów, 
COX-2 z 604 aminokwasów, a COX-3 zawiera 633 
aminokwasy. [1] Ze względu na duże podobień-
stwo sekwencji aminokwasów również budowa 
przestrzenna cząsteczek COX-1 i COX-2 jest bardzo 
zbliżona. Jednak mimo to reaktywność obu form 
cyklooksygenazy z lekami jest różna, a poszczególne 
inhibitory COX mają swoiste, charakterystyczne dla 
danego leku miejsca wiązania w centrum katalitycz-
nym enzymu. 

Centrum katalityczne cykooksygenazy ma 
postać hydrofobowego kanału, w obrębie którego 
następuje wiązanie cząsteczki leku. W cząsteczkach 
COX-2 kanał hydrofobowy jest większy i szerszy niż 
w COX-1. Selektywność inhibitorów COX-2 wynika 
z ich struktury przestrzennej. Cząsteczki leków ta-
kich jak celekoksyb czy meloksikam są zbyt duże, 
aby zablokować centrum katalityczne cykooksyge-
nazy-1. [3]

Tradycyjne leki przeciwbólowe z grupy nieste-
roidowych leków przeciwzapalnych, takie jak kwas 
acetylosalicylowy, ibuprofen czy ketoprofen blokują 
obydwie formy cyklooksygenazy COX-1 oraz COX-2. 
Natomiast nowsza generacja niesteroidowych leków 
przeciwzapalnych obejmuje leki bardziej selektywne, 
które mają około 100 razy większe powinowactwo 
do COX-2 niż do COX-1.

Selektywne leki hamujące cyklooksygenazę 
COX-2 mają podobne właściwości terapeutyczne jak 
nieselektywne tradycyjne niesteroidowe leki prze-
ciwzapalne. Różnią się natomiast efektami wynika-
jącymi z braku blokowania konstytutywnej izoformy 
cyklooksygenazy COX-1. Należy jednak pamiętać, że 
żaden lek nie jest w 100% selektywny oraz że wraz 
ze wzrostem zastosowanej dawki selektywność leku 
może się zmniejszać.

Dobrym przykładem jest meloksikam. Jest to 
pochodna kwasu enolowego o działaniu przeciw-
bólowym, przeciwzapalnym i przeciwgorączkowym. 
Jest to tak zwany preferencyjny inhibitor COX-2, 
który ma większe powinowactwo do wiązania się 
z cząsteczkami indukowalnej cyklooksygenazy-2. 
Jednak w dawkach wyższych niż terapeutyczne 
(np. 30mg na dobę) traci swą selektywność i działa 

również na konstytutywną formę cyklooksygenazy 
(COX-1), co znaczenie zwiększa ryzyko wystąpienia 
działań niepożądanych. Niskie dawki meloksikamu 
powodują znacznie mniejsze podrażnienie błony 
śluzowej przewodu pokarmowego niż na przykład 
nieselektywny piroksikam. Meloksikam w dawkach 
terapeutycznych bardzo słabo wpływa na agrega-
cję płytek krwi (w których występuje tylko pierwsza 
izoforma cyklooksygenazy COX-1). [2]

Meloksikam jest stosowany w leczeniu za-
ostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów, a także 
w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz 
w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów krę-
gosłupa. Zakres dawek terapeutycznych to od 7,5mg 
do 15mg na dobę.

Kolejnym lekiem który ma większe powinowa-
ctwo do cyklooksygenazy COX-2 niż do COX-1 jest 
nimesulid. Jak wszystkie NLPZ ma działanie przeciw-
bólowe, przeciwzapalne oraz przeciwgorączkowe. 
Nimesulid kompleksowo hamuje działanie mediato-
rów stanu zapalnego, hamuje uwalnianie histaminy 
z bazofilów i mastocytów, wykazuje także właściwo-
ści przeciwutleniające, zmniejsza produkcję wolnych 
rodników przez neutrofile. Nimesulid ma niewielkie 
powinowactwo do cyklooksygenazy-1 (COX-1). 

Nimesulid stosowany jest do leczenia ostrego 
bólu oraz do leczenia pierwotnie bolesnego mie-
siączkowania, początek działania przeciwbólowego 
występuje już po około 15 minutach po podaniu 
doustnym. Lek powinien być przyjmowany po po-
siłku w dawce 100mg dwa razy dziennie, jednak 
nie dłużej niż przez 15 dni ze względu na ryzyko 
działania hepatotoksycznego. [5]

Kolejny selektywny inhibitor cyklooksygenazy 
drugiej COX-2 to celekoksyb. W przypadku tego 
leku powinowactwo do COX-2 jest około 375 razy 
większe niż do COX-1. Celekoksyb nie wpływa na 
agregację płytek krwi. Ze względu na działanie jest 
stosowany w leczeniu stanu zapalnego oraz bólu 
w chorobie zwyrodnieniowej stawów, reumatoidal-
nym zapaleniu stawów oraz zesztywniającym zapa-
leniu stawów kręgosłupa. Stosowany jest w dawkach 
od 200 do 400mg na dobę w dawkach podzielo-
nych. Pokarm opóźnia wchłanianie celekoksybu.

Dodatkowo celekoksyb zmniejsza liczbę po-
lipów gruczolakowatych w jelitach i stosowany jest 
jako leczenie wspomagające u chorych z rodzinną 
polipowatością gruczolakowatą jelit. W Polsce w ta-
kich przypadkach lek stosowany jest off-label, czyli 
poza zarejestrowanymi wskazaniami. 

Należy pamiętać, że pod względem budowy 
chemicznej celekoksyb jest pochodną sulfonamido-
wą, w związku z tym jest przeciwwskazany u osób 
uczulonych na sulfonamidy. [8]

Etorykoksyb to również selektywny inhibitor 
cyklooksygenazy-2, który w dawkach terapeutycz-
nych (do 150mg na dobę) hamuje wybiórczo tyl-
ko drugą izoformę cyklooksygenazy, nie hamując 
COX-1. Zatem nie wpływa na syntezę prostaglandyn 
w żołądku oraz nie wpływa na agregację płytek krwi.

Stosowany jest w chorobie zwyrodnieniowej 
stawów, reumatoidalnym zapaleniu stawów, ze-
sztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa oraz 
w leczeniu bólu w ostrej fazie dny moczanowej. 
Może być także stosowany do krótkotrwałego le-
czeniu ostrych stanów bólowych, na przykład bólu 
po stomatologicznych zabiegach chirurgicznych. Za-
lecane dawki wynoszą od 30 mg do 120mg na dobę 
w zależności od schorzenia oraz nasilenia bólu. [6]

Leki selektywnie blokujące COX-2 mogą wy-
woływać działania niepożądane ze strony przewodu 
pokarmowego takie jak bóle brzucha, wrzody żo-
łądka i dwunastnicy. Jednak w porównaniu do tra-
dycyjnych, nieselektywnych leków przeciwbólowych 
takich jak na przykład diklofenak czy naproksen czę-
stość tych zdarzeń jest mniejsza.

W nerkach obecne są obydwie formy cykloo-
oksygenazy, dlatego wszystkie niesteroidowe leki 
przeciwzapalne hamując syntezę prostaglandyn ob-
niżają przepływ krwi przez nerki oraz filtrację kłę-
buszkową oraz zwiększają absorpcję sodu i wpływa-
ją na układ renina-angiotensyna-aldosteron (RAA), 
co w efekcie może prowadzić do obrzęków oraz 
wzrostu ciśnienia krwi.

Warto również wspomnieć o lekach takich jak 
waldekoksyb oraz rofekoksyb.

Waldekoksyb był wprowadzony na rynek 
amerykański w 2001 roku jako lek stosowany w le-
czeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, reumato-
idalnego zapalenia stawów i objawów związanych 
z bolesnym miesiączkowaniem. Jednak w 2005 roku 
został wycofany z obrotu ze względu na duże ryzyko 
powikłań sercowo-naczyniowych.

Rofekoksyb, kolejny selektywny inhibitor COX-
2, również został wycofany z obrotu z tych samych 
powodów co waldekoksyb. W badaniach porów-
nawczych oceniano ryzyko wystąpienia zawału serca 
u pacjentów przyjmujących rofekosyb lub naproxen 

oraz rofekoksyb lub placebo. Okazało się, że ryzyko 
incydentów zakrzepowo-zatorowych (zawały serca, 
udary mózgu) jest większe u pacjentów przyjmują-
cych selektywny inhibitor COX-2. [9]

Przyczyną jest zaburzenie równowagi po-
między tromboksanem TXA2 a prostacykliną PGI2. 
W śródbłonku naczyń obecna jest cyklooksyge-
naza-2, która odpowiada za syntezę PGI2. Związek 
ten zmniejsza agregację płytek krwi oraz rozkurcza 
mięśnie gładkie naczyń krwionośnych. Natomiast 
w trombocytach obecna jest tylko cyklooksygena-
za-1, przy udziale której powstaje tromboksan TXA2 
zwiększający agregację płytek krwi. Po zastosowa-
niu selektywnych inhibitorów COX-2 dochodzi do 
zaburzenia równowagi pomiędzy TXA2 oraz pro-
stacykliną PGI2, co może skutkować wykrzepianiem 
wewnątrznaczyniowym.

Selektywne inhibitory cyklooksygenazy dru-
giej COX-2 zalecane są przede wszystkim do krót-
kotrwałego stosowania w leczeniu chorób zwyrod-
nieniowych oraz reumatoidalnych stawów oraz do 
leczenia bólu o umiarkowanym nasileniu po zabie-
gach stomatologicznych. W przypadku wszystkich 
leków selektywnych czy też nie, zalecane jest ich 
stosowanie w najmniejszej skutecznej dawce przez 
najkrótszy czas konieczny do złagodzenia objawów, 
gdyż wraz z wydłużaniem czasu leczenia rośnie ry-
zyko wystąpienia działań niepożądanych. ■

mgr farm. Aleksandra Piaskowska

Piśmiennictwo:
1. Cyklooksygenaza i prostanoidy – znaczenie biologiczne Cyc-

looxygenase and prostanoids – biological implications Franciszek 
Burdan, Anna Chałas , Justyna Szumiło Postepy Hig Med Dosw. 
(online), 2006; 60: 129-141 www.phmd.pl e-ISSN 1732-2693 

2. Lippincott’s Illustrated Reviews: Pharmacology, 5th edition Michel-
le A. Clark; Richard Finkel; Jose A. Rey; Karen Whalen

3. Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug 
Therapy; 3rd edition - David E. Golan, Armen H. Tashjian, Jr. ; Ehrin 
J. Amstrong; April W. Amstrong

4. Risk of Acute Myocardial Infarction With NSAIDs in Real World Use 
Bayesian Meta-analysis of Individual Patient Data Michèle Bally; 
Nandini Dendukuri; Benjamin Rich; Lyne Nadeau; Arja Helin-Sal-
mivaara; Edeltraut Garbe; James M Brophy BMJ.2017;357( j1909)

5. Charakterystyka produktu leczniczego
6. Charakterystyka produktu leczniczego
7. Selective COX-2 Inhibitors: A Review of Their Structure-Activity 

Relationships Afshin Zarghi and Sara Arfaei Iran J Pharm Res. 2011 
Autumn; 10(4): 655–683. 

8. Charakterystyka produktu leczniczego
9. FDA - Postmarket Drug Safety Information for Patients and Provi-

ders 



43

Manuał aptekarski

42

Manuał aptekarski

Aptekarz Polski, 138 (116e) luty 2018 Aptekarz Polski, 138 (116e) luty 2018

Kiedy nasz pacjent skarży się na bóle brzucha, 
wzdęcia, odbijanie i gazy, ponadto często 
ma biegunkę lub wręcz odwrotnie – proble-

my z wypróżnianiem – może oznaczać to, że cierpi 
na IBS, czyli zespół jelita drażliwego (ang. IBS - irri-
table bowel syndrome). 

Na wstępnie kilka słów czym właściwie jest 
IBS? Otóż jest to jedna z najczęstszych chorób prze-
wodu pokarmowego, występuje u około 10-20% 
pacjentów, częściej u kobiet i jest najczęstszą przy-
czyną wizyt u poradniach gastroenterologicznych.

Przyczyn choroby może być wiele - od czyn-
ników genetycznych, poprzez zaburzenia składu 
flory bakteryjnej, aż po stres, zaburzenia emocjo-
nalne oraz złe nawyki żywieniowe. Patomechanizm 
choroby nie jest dokładnie poznany. [1]

Pacjent z IBS może odczuwać ostre, skurczowe 
bóle brzucha. Ponadto innymi objawami są wzdę-
cia, odbijanie i gazy. Co charakterystyczne - dole-
gliwości te nasilają się po posiłkach, a rzadko wystę-
pują w nocy. W zależności od postaci IBS występują 
zaparcia lub biegunki, czasem naprzemiennie. [3]

W zależności od rodzaju objawów IBS dzie-
limy na:
•	 D-IBS – z dominującymi biegunkami, charakte-

ryzujący się oddawaniem luźnego, wodnistego 
stolca, częściej niż 3 razy na dobę;

•	 C-IBS – z dominującymi zaparciami, charaktery-
zujący się oddawaniem twardego, grudkowate-
go stolca, rzadziej niż 3 razy w tygodniu;

•	 M-IBS – postać mieszana, w której biegunka 
występuje naprzemiennie z zaparciami;

•	 U-IBS – postać niezidentyfikowana. [2]
Należy zaznaczyć, że IBS nie wpływa na dłu-

gość życia oraz nie niesie ze sobą ryzyka ciężkich 
powikłań, jednak to schorzenie bardzo wpływa na 
jakość życia i znacznie obniża komfort życia.

Szczególną uwagę przy wywiadzie z pacjen-
tem należy zwrócić na występowanie takich dole-
gliwości jak gorączka, utrata masy ciała, krwawie-
nie z odbytu, pozytywny wywiad rodzinny w kie-
runku nowotworów przewodu pokarmowego, wiek 
powyżej 50-ciu lat czy też występowanie objawów 
szczególnie w porze nocnej. W takich sytuacjach 
należy skierować pacjenta na konsultację lekarską 
w celu wykluczenia innych chorób. [2]

Do zdiagnozowania IBS wykorzystywano 
kryteria Manninga, według których IBS występu-
je, gdy ból brzucha i/lub dyskomfort występują 
przez co najmniej 3 miesiące, przy czym dolegli-
wości te zmniejszają się lub ustępują po defekacji. 
Pacjent może również odczuwać parcie lub poczu-
cie niepełnego wypróżnienia oraz występuje wy-
raźne wzdęcie brzucha. W stolcu może pojawiać 
się znaczna ilość śluzu. Następuje również zmiana 
częstości wypróżnień – od 3 dziennie przy postaci 
D-IBS do 3 tygodniowo przy C-IBS. [2]

Od 2006 roku zalecane są kryteria rzymskie 
III, według których IBS diagnozuje się gdy w ciągu 

Kwas masłowy 
w leczeniu 
zespołu jelita drażliwego

►

ostatnich 3 miesięcy nawracający ból lub dyskom-
fort (określony jako nieprzyjemne odczucia nieopi-
sywane jako ból) w obrębie brzucha trwa przez co 
najmniej 3 dni oraz jest powiązany z co najmniej 
dwoma z wymienionych objawów:
1. poprawa po wypróżnieniu;
2. początek dolegliwości związany jest ze zmianą 

częstotliwości wypróżnień;
3. początek dolegliwości związany jest ze zmianą 

wyglądu stolca. [2]

W leczeniu IBS stosuje się leki z różnych grup 
terapeutycznych, między innymi probiotyki, anty-
biotyki, leki rozkurczowe, leki prokinetyczne – przy-
spieszające pasaż jelitowy, leki przeciwdepresyjne, 
leki przeciwbiegunkowe (takie jak rifaksymina oraz 
doraźnie loperamid) oraz leki przeczyszczające, 
a także preparaty z błonnikiem i preparaty ziołowe. [2]

Pacjentowi cierpiącemu na IBS można rów-
nież zalecić zmianę diety oraz zaproponować psy-
choterapię. Dieta powinna być uzależniona od po-
staci choroby oraz zmieniana przy współudziale 
pacjenta. Przy zaparciach należy wzbogacić dietę 
w błonnik, pacjentowi można polecić preparaty za-
wierające nasiona babki płesznik. Otręby pszenne 
zmniejszają częstość zaparć, jednak w zbyt dużych 
ilościach mogą nasilać wzdęcia. Ważne również jest 
picie minimum 1,5 litra płynów dziennie. Zbyt duże 
spożycie sztucznych słodzików może nasilać wzdę-
cia i nadmierną produkcję gazów oraz powodować 
biegunkę. Można również rozważyć zastosowanie 
tzw. diety Low FODMAP, bazującej na produktach 
o małej zawartości fermentujących oligo-, di- i mo-
nosacharydów oraz polioli (FODMAP - fermentab-
le oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides 
and polyols). Fermentujące oligo-, di- i monosa-
charydów oraz poliole powodują wzrost procesów 
fermentacyjnych w jelitach oraz nasilenie objawów 
takich jak uczucie dyskomfortu oraz ból w jamie 
brzusznej oraz uczucie przelewania, biegunki lub 
zaparcia i wzdęcia. Przykładami polecanych pro-
duktów o małej zawartości są drób, ryby, jaja, ryż, 
masło, mleko sojowe, pomidory, marchew, dynia, 
banany, pomarańcze. [4]

Pacjentowi z zespołem jelita drażliwego war-
to również zarekomendować suplementy zawiera-
jące maślan sodu. Związek ten jest źródłem kwasu 
masłowego. Kwas masłowy wraz z kwasem octo-
wym i propionowym jest zaliczany do krótkołańcu-
chowych kwasów tłuszczowych (ang. Short Chain 

Fatty Acids – SCFA). SCFA odgrywają rolę w utrzy-
maniu prawidłowej struktury oraz funkcjonowaniu 
jelit, stymulują również wzrost fizjologicznej flory 
bakteryjnej, hamując przez to rozwój drobnoustro-
jów chorobotwórczych. Ponadto SCFA wywierają 
efekt troficzny na nabłonek jelitowy, przyspiesza-
ją procesy gojenia oraz regeneracji. Spośród SCFA 
to właśnie kwas masłowy jest głównym źródłem 
energii dla komórek nabłonka jelit. [5]

Kwas masłowy powstaje w jelicie grubym 
w wyniku rozkładu niestrawionych węglowodanów 
przez bakterie jelitowe fermentujące cukry, których 
źródłem są produkty pełnoziarniste, otręby, orze-
chy oraz ciemne makarony, pieczywo razowe, gru-
be kasze a także warzywa takie jak groch, fasola, 
bób, soja, marchew, kapusta, buraki, szpinak, ziem-
niaki, śliwki, gruszki, jabłka.

Jednak w sytuacjach, gdy niemożliwe jest 
dostarczenie z pokarmem odpowiedniej ilości sub-
stratów niezbędnych do wytworzenia endogenne-
go kwasu masłowego rozwiązaniem jest suplemen-
tacja preparatami zawierającymi maślan sodu. [6]

Kwas masłowy oprócz silnego działania tro-
ficznego na nabłonek jelitowy, odgrywa również 
istotną rolę w utrzymaniu pH oraz w obronie błony 
śluzowej jelita przed patogenami poprzez normali-
zację flory bakteryjnej. Kwas masłowy ma działanie 
przeciwzapalne, hamuje aktywność mediatorów 
zapalnych w nabłonku jelit. Efekt ten jest najwięk-
szy w aktywnej fazie zapalenia. Dlatego prepara-
ty z maślanem sodu mogą być również poleca-
ne pacjentom z przewlekłymi stanami zapalnymi 
przy wrzodziejącym zapaleniu jelit czy w chorobie 
Leśniewskiego-Crohna. [5] Kwas masłowy również 
pozytywnie wpływa na regulację procesów wchła-
niania zwrotnego sodu i wody, regulując motorykę 
jelit, dlatego może być polecany przy biegunkach 
niezależnie od ich patogenezy. Poprawia również 
kurczliwość mięśniówki okrężnej jelit oraz po-
prawia perystaltykę jelita grubego. Maślan sodu 
zmniejsza także nadwrażliwość receptorów jelito-
wych, co zmniejsza odczuwanie dolegliwości bólo-
wych u pacjentów z IBS.

Warto również wspomnieć o tzw. „paradok-
sie maślanu”, który może jednocześnie indukować 
proliferację i apoptozę komórek. Jak wykazano 
w badaniach, związek ten stymuluje proliferację 
prawidłowych komórek nabłonka błony śluzowej 
jelita, jednocześnie hamując proliferację komórek 
nowotworowych. Dzięki temu może powstrzymać 
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►
onkogenezę w jelicie grubym. Mając na uwadze ten 
paradoks można polecać preparaty maślanu sodu 
również pacjentom po leczeniu przeciwnowotwo-
rowym. [6, 8]

Minusem jest to, że kwas masłowy ma nie-
przyjemny smak i zapach oraz jest szybko meta-
bolizowany przez organizm. Jednak na rynku do-
stępne są dietetyczne środki spożywcze specjalne-
go przeznaczenia medycznego zawierające maślan 
sodu. Są to preparaty o kontrolowanym uwalnia-
niu, w których maślanu sodu w formie mikrogranu-
latu jest rozproszony w matrycy trójglicerydowej. 
Dzięki temu zamaskowany jest nieprzyjemny smak 
i zapach oraz zmniejszone jest wchłanianie kwasu 
masłowego w górnym odcinku przewodu pokar-
mowego. [7, 8]

Maślan sodu jest substancją bezpieczną, 
która zmniejsza dolegliwości bólowe u pacjentów 
z zespołem jelita drażliwego. Jednak może być 
z powodzeniem rekomendowany również dla pa-
cjentów z biegunką czy przewlekłymi zaparciami, 
w zaburzeniach flory bakteryjnej, chorobach jelita 
grubego oraz w chorobach zapalnych jelit. ■
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Słowo hemoroidy pochodzi z połączenia gre-
ckich słów haema – krew i rhoos – przepływ. 
Szacuje się, że problem hemoroidów dotyka 

średnio 50% populacji, zarówno kobiet, jak i męż-
czyzn. Zawstydzeni pacjenci często mają opory 
przed zgłoszeniem się do lekarza, ponieważ boją 
się czekającego ich badania. Pierwszym miejscem, 
do którego się zgłaszają, z nadzieją na szybką i sku-
teczną pomoc, jest apteka i zaufany farmaceuta. 

Dostępność bez recepty szerokiej gamy pro-
duktów leczniczych oraz odpowiednia wiedza far-
maceuty są w większości przypadków wystarcza-
jące, by pomóc pacjentowi i zażegnać dokuczliwy 
problem. Istnieją jednak sytuacje, w których trzeba 
być czujnym i niezwłocznie skierować chorego do 
lekarza, gdyż objawy pozornie przypominające he-
moroidy, mogą okazać się poważnym problemem 
zdrowotnym.

Hemoroidy, nazywane także guzkami krwaw-
niczymi, tworzone są przez gęste sploty naczyń 
krwionośnych w błonie śluzowej bańki odbytnicy 
i kanale odbytu oraz otoczone są mięśniami zwie-
racza odbytu. U zdrowego człowieka, mięśnie te 
przez większość czasu pozostają w stanie napięcia, 
a hemoroidy wypełnione krwią pęcznieją i spełniają 
fizjologiczną funkcję utrzymania szczelności kanału 
odbytu. W trakcie defekacji, mięśnie zwieracza od-
bytu rozluźniają się, a zgromadzona krew odpływa, 
umożliwiając oddanie stolca. 

W stanie patologicznym, hemoroidy powięk-
szają się, a krew może w nich zalegać, powodując 
krwawienia, dyskomfort i powstanie stanu zapalne-
go, prowadząc do rozwoju choroby hemoroidalnej. 

Do głównych objawów choroby hemoroidal-
nej należą bolesne krwawienia podczas defekacji, 
świąd i pieczenie w okolicy odbytu, podrażnienie 
śluzówki, obecność wydzieliny czy uczucie niepeł-
nego wypróżnienia. Objawy mogą różnić się w za-
leżności od lokalizacji problemu. Zazwyczaj mniej 
problematyczne są hemoroidy zewnętrzne, które 
w łagodnej postaci ustępują samoistnie lub po krót-
kotrwałym leczeniu miejscowym. Nieco bardziej zło-
żony problem stanowią hemoroidy wewnętrzne, 
które w większości przypadków są odpowiedzialne 
za większość dokuczliwych problemów. 

W zależności od stopnia zaawansowania, 
chorobę hemoroidalną można podzielić na cztery 
stopnie:

•	 I stopień – hemoroidy nie są jeszcze wi-
doczne i wyczuwalne na zewnątrz odbytni-
cy. Widoczne są jedynie podczas anoskopii 
(badania polegającego na oglądaniu kanału 
odbytnicy przy pomocy wziernika). Hemo-
roidy w tym stadium nie powodują najczęś-
ciej żadnych dolegliwości, ale ich wczesne 
zdiagnozowanie pozwala szybkie wyleczenie 
i uniknięcie nawrotu problemu.

HEMOROIDY  
– jak walczyć 
z dokuczliwym problemem?

►
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•	 II stopień – hemoroidy w tym stadium wy-
padają na zewnątrz, poza kanał odbytu, 
podczas próby parcia, ale cofają się samo-
istnie po jego zakończeniu. Pacjentowi to-
warzyszy krwawienie, świąd, pieczenie, ból 
i uczucie niepełnego wypróżnienia. 

•	 III stopień – wypadanie hemoroidów na ze-
wnątrz w tym stadium występuje nie tylko 
podczas prób defekacji, ale także np. pod-
czas wysiłku fizycznego. Nie cofają się one 
samoistnie, ale mogą zostać odprowadzone 
do wewnątrz przez chorego. Powodują są-
czenie się wydzieliny i są bardziej bolesne 
niż hemoroidy II stopnia. 

•	 IV stopień – hemoroidy wypadają poza od-
byt i nie dają się samodzielnie odprowadzić. 
Mają skłonność do przekrwienia i obrzęków, 
mogą także tworzyć się zakrzepy i martwica. 
Często poza standardowymi objawami to-
warzyszy im także nietrzymanie stolca.

Przyczyny i czynniki ryzyka 
wystąpienia hemoroidów

Istnieje wiele czynników predysponujących 
do wystąpienia choroby hemoroidalnej, z których 
większość zależna jest od pacjenta, a odpowiednia 
profilaktyka jest w stanie zapobiec pojawieniu się 
problemu.  

Głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia he-
moroidów jest siedzący tryb życia. Szczególnie na-
rażeni są zawodowi kierowcy, kolaże, osoby jeżdżą-
ce konno, osoby pracujące długi czas przy biurku, 
czy gracze komputerowi. Równie ważną przyczyną 
jest nieodpowiednia dieta, uboga w błonnik i pły-
ny oraz obfitująca w ostre przyprawy, alkohol, czy 
kawę, podrażniające przewód pokarmowy. 

Do wystąpienia hemoroidów predysponuje 
także wiek powyżej 50 roku życia, kiedy to nastę-
puje naturalne osłabienie perystaltyki jelit i skłon-
ność do zaparć. Zaparcia przyczyniają się dwojako 
do występowania problemu hemoroidów. Po pierw-
sze, powodują większe parcie na stolec, mechanicz-
ne uszkodzenie struktur odbytnicy i wymuszone 
krwawienie z występujących tam naczyń krwionoś-
nych. Po drugie, nieprawidłowo leczone zaparcia, 
np. przez nieodpowiednie używanie środków prze-
czyszczających, może powodować nadmierne bie-

gunki, podrażniające okolice odbytu i sprzyjające 
zakażeniom. 

Hemoroidy częściej występują także u osób 
otyłych, ze względu na mechaniczny ucisk na od-
bytnicę i jelito grube. Nadmierny wysiłek fizyczny, 
głównie podnoszenie ciężkich rzeczy, także przyczy-
nia się do powstania hemoroidów. Niekiedy, pierw-
szym momentem pojawienia się problemu jest cią-
ża lub poród. Rosnący płód powoduje zwiększenie 
ciśnienia w jamie brzusznej i utrudnienie odpływu 
krwi żylnej ze splotów hemoroidalnych, a anato-
miczne zmiany w ułożeniu organów wewnętrznych 
przyszłej mamy przyczyniają się do występowania 
zaparć, co także sprzyja pojawieniu się hemoroi-
dów. Problem ciężarnych jest jednak najczęściej 
przejściowy i ustępuje w okresie rekonwalescencji 
po porodzie. Większa skłonność do pojawienia się 
hemoroidów występuje także u osób przewlekle 
kaszlących, chorych na nadciśnienie, czy niewydol-
ność serca. 

Hemoroidy często są także związane z prob-
lemami z perystaltyką jelit, czy poważniejszymi 
chorobami, takimi jak, guzy, ropnie i polipy odby-
tu, powiększeniem prostaty lub rakiem odbytni-
cy. Niekiedy, dziedziczna skłonność do osłabienia 
naczyń krwionośnych także sprzyja wystąpieniu 
hemoroidów.

Wizyta u proktologa i niezbędne 
badania

W celu odpowiedniego rozpoznania choro-
by, każde krwawienie z odbytu powinno skłonić 
nas do wizyty u lekarza, bez względu na to, czy 
obecne są inne dolegliwości. Innymi alarmującymi 
objawami jest zmiana rytmu wypróżnień, uczucie 
niepełnego wypróżnienia oraz występowanie cien-
kich, „ołówkowatych” stolców. Lekarz proktolog zaj-
muje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem 
chorób związanych z dolnych odcinkiem przewodu 
pokarmowego. Zadaniem lekarza specjalisty jest 
wykluczenie poważniejszych chorób, takich jak no-
wotwory, polipy czy ropnie odbytu, gdyż nie każde 
krwawienie musi oznaczać hemoroidy. 

Wizyta u proktologa na pewno nie należy 
do najprzyjemniejszych, nie trzeba się jej jednak 
obawiać, wystarczy tylko wiedzieć co nas czeka. 
Najczęściej wykonywanym badaniem jest badanie 
per rectum przy użyciu palca. Badanie to nie jest 

►

bolesne, trwa najczęściej kilka minut, a pacjent nie 
wymaga specjalnego przygotowania. Lekarz może 
także zadecydować o konieczności badania anosko-
powego lub rektoskopowego. 

Anoskopia to badanie umożliwiające ocenę 
stanu kanału odbytu i odbytnicy przy użyciu spe-
cjalnego wziernika. Dla komfortu pacjenta, badanie 
powinno wykonywać się po wypróżnieniu i opróż-
nieniu pęcherza. Podobnym badaniem jest rekto-
skopia, umożliwia ona jednak ocenę wyglądu także 
końcowego odcinka jelita grubego oraz pobranie 
materiału do badania bakteriologicznego, czy hi-
stopatologicznego lub usunięcie polipów. 

Pacjent przygotowuje się do badania apliku-
jąc doodbytniczą wlewkę przeczyszczającą w przed-
dzień oraz 3h przed badaniem. Budzącym najwięcej 
strachu jest zdecydowanie badanie kolonoskopo-
we, które umożliwia obejrzenie całego odcinka jelita 
grubego i wymaga od pacjenta specjalnego przygo-
towania. Kolonoskopia nie jest jednak rutynowym 
badaniem w przypadku hemoroidów, a stosuje się 
ją najczęściej do diagnostyki bardziej poważnych 
chorób.

Profilaktyka powstawania 
hemoroidów

Słynna zasada: lepiej zapobiegać niż leczyć, 
świetnie się sprawdza także w przypadku hemoroi-
dów. Odpowiednie działania profilaktyczne i prawid-
łowa dieta w większości przypadków pozwalają unik-
nąć pojawienia się choroby lub jej nawrotu. 

Zalecenia profilaktyczne w chorobie 
hemoroidalnej:

1. Odpowiednia dieta i podaż płynów

Podstawą żywienia osoby cierpiącej na hemoro-
idy jest stosowanie zasad diety przeciwzaparciowej. 
Łatwe wypróżnianie się, bez konieczności silnego 
parcia oraz odpowiednia perystaltyka jelit znaczą-
co wpływają na stan naczyń krwionośnych i skó-
ry w okolicach odbytu. Bardzo ważne jest wpro-
wadzenie do jadłospisu większej ilości błonnika, 
którego dobrym źródłem jest są nasiona i orzechy, 
produkty pełnoziarniste, otręby, brązowy ryż, zie-

lone warzywa, np. brukselka, brokuł, groszek, czy 
warzywa strączkowe. Doskonale sprawdzają się całe 
lub rozdrobnione nasiona lnu, chia lub babki płesz-
nik, które pęczniejąc w przewodzie pokarmowym, 
zwiększają objętość mas kałowych i ułatwiają wy-
próżnianie. 

Chory zmagający się z problemem hemoroi-
dów powinien ograniczyć spożywanie produktów 
podrażniających przewód pokarmowy lub zwięk-
szających wydzielanie soku żołądkowego, takich jak 
pikantne przyprawy, alkohol, kawa. Powinien także 
zrezygnować z palenia papierosów. Wzrost spożycia 
błonnika w diecie niesie za sobą konieczność przyj-
mowania dużej ilości wody. Przy niedostatecznej 
podaży płynów w diecie wysokobłonnikowej, może 
dojść do efektu odwrotnego niż zamierzony, czyli 
zamiast ułatwienia wypróżniania mogą pojawić się 
zaparcia, a problem hemoroidów nasili się.

2. Aktywny tryb życia

Brak ruchu oraz siedzący tryb pracy i życia 
sprzyja powstawaniu hemoroidów, zatem by im za-
pobiec, należy wprowadzić w swoje życie aktywność 
fizyczną. O ile jazda konna, jazda na rowerze, czy 
podnoszenie ciężarów mogą nasilać objawy cho-
roby, tak spacery, basen i inne formy aktywności są 
jak najbardziej wskazane. Ruch nasila metabolizm, 
przyspiesza pasaż jelitowy i zmniejsza występo-
wanie zaparć, a tym samym przyczynia się do uła-
twienia wypróżniania i stanowi dobrą profilaktykę 
przeciwhemoroidową. 

3. Regularne chodzenie do toalety

 Nie należy powstrzymywać swoich potrzeb 
fizjologicznych, gdyż w efekcie powoduje to nad-
mierne parcie i napięcie mięśni brzucha i dna mied-
nicy, co obciąża naczynia krwionośne i podrażnia 
okolice odbytu. W zachowaniu odpowiedniego ryt-
mu wypróżnień może pomóc regularne chodzenie 
do toalety, o określonych porach dnia, np. zaraz po 
przebudzeniu. Pozytywny wpływ na pobudzenie jelit 
do pracy może mieć także wypicie szklanki wody 
z cytryną na pusty żołądek.

4. Dbanie o higienę osobistą

Krwawienia i podrażnienie naczyń krwionoś-
nych sprzyja rozwojowi zakażenia i stanu zapalnego 
oraz zaostrzeniu objawów hemoroidów. Aby tego 

►
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►
uniknąć, trzeba szczególnie zadbać o higienę oso-
bistą miejsc intymnych i okolic odbytu. Miejsca te 
mogą być także podrażnianie przez zbyt twardy 
papier toaletowy, wówczas pomocne będą mokre 
chusteczki dla niemowląt.

5. Odpowiedni ubiór

Zbyt obcisła odzież i bielizna także podraż-
niają okolice odbytu i nasilają objawy choroby he-
moroidalnej. Najlepiej wybierać bawełnianą bieliznę 
i ubrania nieprzylegające ściśle do ciała, gdyż roz-
wijający się miejscowy stan zapalny lub zakażenie 
do prawidłowego wygojenia potrzebuje dostępu 
powietrza.

Leczenie choroby hemoroidalnej

Pierwszym etapem leczenia hemoroidów jest 
zawsze wdrożenie zasad profilaktycznych, które nie 
tylko pomagają uniknąć pojawienia się lub nawrotu 
choroby, ale także ułatwiają jej wyleczenie. Stosowa-
nie zasad diety przeciwzaparciowej powinno znaleźć 
się na porządku dziennym u każdej osoby cierpiącej 
na hemoroidy. Jednak - gdy profilaktyka nie wystar-
cza, konieczne jest wprowadzenie leczenia, a osobą, 
do której zwraca się pacjent po pomoc w pierwszej 
kolejności, jest farmaceuta za pierwszym stołem. 
Leczenie choroby hemoroidalnej można umownie 
podzielić na leczenie zachowawcze (profilaktyczne), 
farmakologiczne, zabiegowe i chirurgiczne.

Miejscowe leczenie farmakologiczne

Preparaty do miejscowego leczenia hemo-
roidów występują najczęściej w postaci czopków, 
maści, kremów, żeli oraz sztyftów. Wybierając od-
powiedni lek należy kierować się zarówno jego sku-
tecznością, jak i preferowaną formą aplikacji dla pa-
cjenta. Większość preparatów miejscowych na rynku 
to preparaty złożone, zawierające kilka substancji 
i działające kompleksowo.

Środki odkażające i ściągające. Do najczęś-
ciej stosowanych środków z tej grupy zalicza się 
związki bizmutu (tlenek i galusan zasadowy), tle-
nek cynku, rezorcynol czy kwas borowy. Charak-
teryzują się działaniem ściągającym, odkażającym, 
wysuszającym i ochronnym na skórę, dzięki czemu 
przyspieszają gojenie powstałych podrażnień i ma-

łych ran. Z reguły występują one jako jedne z wielu 
substancji aktywnych w preparatach wieloskładni-
kowych. Należą do powszechnie stosowanych i bez-
piecznych związków, trzeba jednak zaznaczyć, że 
stosowanie preparatów z kwasem borowym częściej 
niż jest to zalecane, może prowadzić do nadmier-
nego wchłonięcia przez uszkodzoną skórę i wyka-
zywać działanie toksyczne.  

Środki znieczulające. Mają na celu złagodzić 
ból i zniwelować uczucie towarzyszącego świądu. 
W preparatach na hemoroidy, najczęściej stosowana 
jest lidokaina, jednak są także dostępne na rynku 
środki z tetrakainą i cynchokainą. Ich mechanizm 
działania opiera się na blokowaniu kanałów sodo-
wych i uniemożliwieniu depolaryzacji błony komór-
kowej, co skutkuje zahamowaniem przewodnictwa 
nerwowego w danym miejscu i efektem przeciwbó-
lowym i znieczulającym. 

Sterydy. W preparatach na hemoroidy, wy-
dawanych z przepisu lekarza znajduje się hydro-
kortyzon, którego zadaniem jest wywołanie działa-
nia przeciwzapalnego i przeciwświądowego. Maści 
z hydrokortyzonem nie powinno się jednak stoso-
wać dłużej niż 14 dni, ponieważ może powodować 
ścieńczenie skóry i narażenie jej na większe podraż-
nienie. 

Substancje uszczelniające naczynia krwio-
nośne. Najczęściej spotykaną substancją chemicz-
ną o tym działaniu, w preparatach przeciw hemo-
roidom jest tribenozyd. Działa uszczelniająco na 
naczynia krwionośne, a także wykazuje działanie 
przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, przeciwbólo-
we i przeciwświądowe. Dzięki wzmocnieniu naczyń 
krwionośnych są one bardziej elastyczne i mniej po-
datne na uszkodzenia. W tej grupie środków, prym 
wiodą jednak substancje roślinne, a do najczęściej 
używanych należą wyciągi z kory kasztanowca, bę-
dące źródłem escyny oraz wyciągi z kłączy rusz-
czyka kolczastego lub wyizolowana z nich rusko-
genina. 

Inne środki pochodzenia roślinnego. Z po-
mocą w terapii hemoroidów mogą przyjść także 
inne substancje pochodzenia roślinnego. Kiedyś 
domowym sposobem leczenia były ciepłe nasia-
dówki w naparze z kory dębu lub rumianku. Kora 
dębu, bogata w garbniki, wykazuje działanie ściąga-
jące, przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, rumianek 
z kolei, działa łagodząco i rozluźniająco. W skład 
wielu preparatów na hemoroidy wchodzi także inny 
składnik pochodzenia roślinnego – balsam peru-

wiański, zawierający pochodne kwasu cynamono-
wego, wykazujące działanie antyseptyczne i prze-
ciwzapalne. 

Kultury bakterii. Standaryzowane zawiesi-
ny kultury bakterii Escherichia coli stymulują układ 
odpornościowy i wspomagają naturalną obronę 
organizmu, zmniejszając podatność tkanek na za-
każenie. Dostępne są w postaci maści pojedynczo 
lub w połączeniu z hydrokortyzonem.

Ogólne leczenie farmakologiczne

Jako uzupełnienie terapii miejscowej, można 
zastosować preparaty doustne uszczelniające naczy-
nia krwionośne, zmniejszające obrzęk i działające 
przeciwzapalnie. Do najczęściej stosowanych należą 
preparaty zawierające wyciąg z kory kasztanow-
ca (lub samą escynę), wyciąg z kłącza ruszczyka 
kolczastego, hesperydynę, diosminę, rutozyd 
i trokserutynę.

Leczenie zabiegowe

W bardziej zaawansowanych stadiach rozwo-
ju hemoroidów, kiedy leczenie miejscowe jest nie-
wystarczające, kolejną możliwością są proste, mało 
inwazyjne zabiegi. Jednym z nich jest krioterapia, 
czyli wymrażanie guzków, które pacjent może prze-
prowadzić sam w domu przy użyciu specjalnego 
sztyftu, dostępnego w aptece. Większość chorych 
oddaje się jednak w ręce lekarzy, którzy mają do wy-
korzystania także kilka innych możliwości. „Gumko-
wanie”, czyli metoda Barrona, polega na nałoże-
niu gumowej opaski na nasadę guzka i odcięciu do 
niego dopływu krwi, co skutkuje jego obumarciem 
i samoistnym odpadnięciem. Skleroterapia pole-
ga na miejscowym wstrzyknięciu leku powodujące-
go powstanie skrzepu, na skutek czego guzek po 
pewnym czasie odpada. Inną metodą, powodującą 
zniszczenie tkanki guza jest naświetlanie go świat-
łem podczerwonym lub laserem. Jednym z now-
szych rozwiązań jest zastosowanie metody Morina-
gi (DGHAL - Doppler-Guided Hemorrhoidal Artery 
Ligation), polegającej na selektywnym zamknięciu 
naczyń hemoroidalnych z użyciem sondy Dopplera.

Leczenie operacyjne

Ostatnią deską ratunku jest operacyjne usu-
nięcie guzków krwawniczych. Wykonuje się je jed-
nak tylko w zaawansowanych przypadkach choroby, 
gdyż każda operacja, niesie za sobą ryzyko powi-
kłań. Istnieje wiele metod chirurgicznego usuwania 
hemoroidów, różniących się między sobą rodzajem 
znieczulenia, czy czasem rekonwalescencji, a o indy-
widualnym wyborze najlepszego zabiegu dla dane-
go pacjenta decyduje lekarz.

Problem hemoroidów, w mniej lub bardziej za-
awansowanym stopniu, dotyka blisko połowy osób 
na świecie. Odpowiednia profilaktyka oraz wcześ-
nie podjęta skuteczna terapia są w stanie szybko 
zniwelować objawy choroby i zmniejszyć ryzyko 
ich nawrotu. Niejednokrotnie zdarza się jednak, 
że zawstydzony swoim problemem pacjent, trafia 
do apteki zbyt późno, gdy objawy są już nasilone. 
Rolą farmaceuty jest nie tylko pomoc w dobraniu 
odpowiedniego preparatu i poinformowanie o od-
powiednich działaniach profilaktycznych, ale także 
wzbudzenie czujności pacjenta i uświadomienie 
o konieczności wizyty u lekarza, gdyż objawy wy-
glądające na pierwszy rzut oka na hemoroidy, mogą 
okazać się bardziej poważną chorobą. ■

dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska
Olga Wronikowska 

piśmiennictwo dostępne u autorów
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Okręgowa Izba Aptekarska  
w Olsztynie

•	 6 lutego odbyło się w Olsztynie 
spotkanie środowiska seniorów far-
macji.

Okręgowa Izba Aptekarska  
w Krakowie

•	 W dniach 2 – 4 marca 2018 roku 
w Targanicach k. Andrychowa odbył 
się Sprawozdawczy Zjazd Okręgo-
wej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
•	 Zapowiedź: 10 kwietnia 2018 ro-
ku odbędzie się w Krakowie wykład 

„Przeglądy Lekowe”. Prelegent - dr Piotr Merks.
•	 Zapowiedź: w marcu odbędą się kwartalne 

spotkania aptekarzy.

Podkarpacka Okręgowa Izba 
Aptekarska

•	 Zapowiedź: W dniach 26 -27 
kwietnia 2018 roku odbędą się I Mi-
strzostwa Polski Farmaceutów w Pły-
waniu oraz 28 kwietnia 2018 roku 
I Międzynarodowa Konferencja Na-
ukowa Lekarzy i Farmaceutów.

Beskidzka Okręgowa Izba 
Aptekarska

•	 28 lutego 2018 roku odbyła 
się w Katowicach VIII Konferencja 
Naukowo-Szkoleniowa oddziałów 
katowickich Polskiego Towarzystwa 
Dermatologicznego i Polskiego To-
warzystwa Farmaceutycznego. Pro-

gram konferencji obejmował następujące wykła-
dy: „Ciąża – dylematy terapeutyczne”, „Trądzik 
odwrócony – najnowsze doniesienia”, „Molekuła 
Regen7 w preparatach Dermena – kompleksowe 
podejście do problemu nadmiernie wypadają-
cych włosów”, „Wpływ wybranych leków stoso-
wanych w schorzeniach dermatologicznych na 

Wielkopolska Okręgowa Izba 
Aptekarska w Poznaniu

•	 8 lutego odbyło się na spotkanie 
z Michałem Kaczmarskim, preze-
sem Krajowej Organizacji Weryfika-
cji Autentyczności Leków. Tematem 
przewodnim spotkania były nad-
chodzące zmiany dotyczące całej 
branży farmaceutycznej w związku 

z wdrożeniem kolejnego etapu tzw. dyrektywy 
„fałszywkowej”: serializacji i zabezpieczeń pro-
duktów leczniczych.

•	 Zapowiedź: 22 kwietnia 2018 roku we wsi Mchy, 
niedaleko Księża Wlkp. odbędzie się I Wielko-
polski Farmaceutyczny Maraton MTB.

Lubelska Okręgowa Izba Aptekarska

•	 Zapowiedź: 23 marca 2018 roku 
odbędzie się w Lublinie konferen-
cja pn. „Probiotykoterapia w prak-
tyce lekarza i farmaceuty”.
•	 Zapowiedź: w dniach 12 – 16 

kwietnia 2018 r. studenci zrzeszeni w Polskim 
Towarzystwie Studentów Farmacji przy Uniwer-
sytecie Medycznym w Lublinie organizują Mię-

Samorządowy 
peryskop

panoraMa saMorządu

►

dzynarodowy Zjazd Studentów Farmacji - „In-
ternational Conference of Pharmacy Students 
– Be in Progress 3 – Lublin 2018” połączony 
z konferencją naukową o tym samym tytule. 

Okręgowa Izba Aptekarska  
w Białymstoku

•	 21 lutego odbyło się w Białym-
stoku zebranie naukowo-szkole-
niowe organizowane przez PTFarm 
i OIA w Białymstoku poświęcone 
szczepionkom. W ramach spotka-
nia odbyły się wykłady: „Badania 

bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek” 
oraz „Szczepionka – wróg czy przyjaciel?” 

Opolska Okręgowa Izba Aptekarska

•	 2 lutego udostępniono informa-
cję o uruchomieniu portalu edukacyj-
nego Akademia Dobrego Farmaceu-
ty, dostępnego pod adresem www.
dobryfarmaceuta.pl. Umieszczane 
na nim artykuły i inne materiały po-

wstają z myślą o pracownikach aptek otwartych 
i szpitalnych. 

wyniki badań laboratoryjnych”, „Nowy wymiar 
pielęgnacji skóry suchej wrażliwej i atopowej”, 
„Krótka charakterystyka wybranych podłoży 
i ich dobór do formulacji leku recepturowego, 
w niektórych schorzeniach dermatologicznych”.        

Dolnośląska Izba Aptekarska

•	 Zapowiedź: 10 marca 2018 roku 
odbędzie się we Wrocławiu „AKA-
DEMIA FARMACEUTY” obejmująca 
posiedzenie naukowo – szkolenio-
we oraz kurs na punkty „twarde” - 
„Wpływ czynników fizjologicznych 

i patologicznych na działanie leków (indywidu-
alizacja farmakoterapii)”.  

Okręgowa Izba Aptekarska  
w Warszawie

•	 15 lutego w Siedlcach odbyło się spotkanie in-
formacyjne w związku z pracami CSIOZ doty-
czącymi pilotażu e- recepty w mieście Siedlce.

Śląska Izba Aptekarska

•	 9 lutego udostępniono informa-
cję o nałożeniu kary na sieć aptek 
przez WIF w Katowicach za roz-
powszechnianie reklamy w porta-
lu YouTube. Po zakwestionowaniu 

przez Śląską Izbę Aptekarską treści filmu, został 
on usunięty z kanału YouTube. 

•	 13 lutego opublikowano opinię prawną na te-
mat zasad prowadzenia w aptece monitoringu.

•	 3 marca odbyły się w Katowicach targi far-
maceutyczne, którym towarzyszyły szkolenia 
z tematyki ZSMOPL (Zintegrowanego Systemu 
Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczy-
mi), RODO (Rozporządzenie o Ochronie Da-
nych Osobowych) oraz terapii niektórych cho-
rób układu nerwowego.

http://www.dobryfarmaceuta.pl
http://www.dobryfarmaceuta.pl
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

❶ „Hormonem ciemności” nazywa się:
A. serotoninę
B. melatoninę
C. tryptofan
D. hyperforynę

❷ Lekiem RTA – „ready to administer” bę-
dzie preparat:

A. rekonstytuowany w aptece szpitalnej
B. o wymaganym stężeniu
C. o wymaganym stężeniu i objętości
D. każdy przygotowany do podania w systemie 

zamkniętym

❸ Celekoksyb stosowany jest off-label w:
A. chorobie zatorowo-zakrzepowej
B. rodzinnej polipowatości gruczolakowatej jelit
C. reumatoidalnym zapaleniu stawów 
D. rozpoznanym uczuleniu na sulfonamidy

❹ Zaburzenie równowagi pomiędzy trom-
boksanem TXA2 a prostacykliną PGI2 jest:

A. przyczyną wycofania rofekoksybu z rynku 
B. skutkiem wpływu niektórych NLPZ na ośrodkowy 

układ nerwowy
C. mechanizmem działania selektywnych inhibitorów 

COX-2
D. żadna z powyższych odpowiedzi nie jest 

prawidłowa 

❺ Anagrelid jest wskazany:
A. do zapobiegania nudnościom i wymiotom 

związanym z chemioterapią 
B. jako dodatkowa komponenta do estrogenu 

w krążkach dopochwowych

C. do obniżania zwiększonej liczby płytek krwi
D. do zwalczania wirusa HIV

❻ Wybierz NIEprawidłowe zdanie na temat 
maślanu sodu:

A. ma nieprzyjemny smak i zapach
B. powstaje w jelicie grubym w wyniku rozkładu 

niestrawionych węglowodanów
C. jest głównym źródłem energii dla komórek 

nabłonka jelit
D. należy do kwasów tłuszczowych o średniej 

długości łańcucha tłuszczowego

❼ Olejem tłustym, który miesza się z eta-
nolem jest:

A. olej z oliwek
B. olej rycynowy
C. olej bawełniany
D. olej lniany

❽ Laktoferyna należy do białek:
A. katalitycznych
B. hormonalnych
C. transportowych
D. budulcowych

❾ Pracując z kapsułkarką ręczną, aby ustalić 
rozmiar kapsułek należy:

A. wziąć pod uwagę objętość masy proszkowej
B. uwzględnić ciężar masy proszkowej
C. dostosować rozmiar do liczby porcji leku 

przepisanych na recepcie
D. skorzystać ze współczynnika wyparcia

Organizator:  
Sekcja Historii Farmacji  
Oddziału Szczecińskiego  
Polskiego Towarzystwa  
Farmaceutycznego. 

Kontakt:  
Jerzy Waliszewski  
tel. 505 040 559, mail: shfstar-
gard2018@gmail.com

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska 

•	 Zapowiedź: 20 marca 2018 roku 
odbędzie się w Kielcach szkolenie dla 
farmaceutów.

Lubuska Okręgowa Izba Aptekarska

•	 14 lutego 2018 roku opubli-
kowano informację o zatrudnieniu 
prawnika w LOIA i udostępnieniu 
pomocy prawnej dla członków 
Izby.
•	 Zapowiedź: 14-15 kwietnia 

2018 roku odbędzie się w Dychowie koło Krosna 
Odrzańskiego XXVII Okręgowego Zjazdu Spra-
wozdawczego Aptekarzy Lubuskiej Okręgowej 
Izby Aptekarskiej.

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba 
Aptekarska

•	 Zapowiedź: 17 marca 2018 
roku odbędzie się w Bydgoszczy 
XXV Okręgowy Zjazd Aptekarzy 

Pomorsko-Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekar-
skiej. 

•	 16 lutego opublikowano miesięczny harmono-
gram szkoleń organizowanych przez Pomorsko-
-Kujawską Okręgową Izbę Aptekarską i Polskie 
Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział w Byd-
goszczy.

Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi

•	 1 lutego publikacja opra-
cowania na temat przechowy-
wana dokumentacji posiadanej 
przez podmioty gospodarcze 
prowadzące apteki. Opracowa-
nie omawia typowe, występu-

jące nieomalże we wszystkich podmiotach 
prowadzących apteki ogólnodostępne – do-
kumenty i wskazuje ich okres przechowy-
wania.

•	 3 marca 2018 roku odbył się w Łodzi XX 
Zjazd Sprawozdawczy Aptekarzy Okręgowej 
Izby Aptekarskiej w Łodzi. 

•	 Zapowiedź: 9 czerwca 2018 roku o odbę-
dzie się w Łodzi bieg na 10 kilometrów pn. 
„Recepta na Zdrowie”. Więcej informacji: 
www.receptanazdrowie.net.pl. ■

oprc. Zbigniew Solarz 

►

http://www.receptanazdrowie.net.pl
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Test wiedzy. 
Odpowiedzi

Pytanie 1. Prawidłowa odpowiedź: B. Melatonina 
potocznie nazywana jest „hormonem ciem-
ności”  i jest produkowana przez szyszynkę. 
Jej stężenie we krwi wzrasta w nocy i zwykle 
maleje około godziny 6:00 rano. Melatonina 
pełni w naszym organizmie  rolę „swoistego 
dawcy czasu”, przekazuje informację o porze 
dnia oraz o spodziewanej porze roku. 

Pytanie 2. Prawidłowa odpowiedź: C. Leki go-
towe do użycia to postaci produktów lecz-
niczych w wymaganym stężeniu i objętości, 
umieszczonych w opakowaniach finalnych 
(strzykawka, butelka do infuzji, worek lub 
pompa elastomerowa),  gotowych do podania 
pacjentowi.

Pytanie 3. Prawidłowa odpowiedź: B. Choroby 
przebiegające ze stanem zapalnym i bólem 
należą do zarejestrowanych wskazań do sto-
sowania celekoksybu. Substancja ta zmniejsza 
liczbę polipów gruczolakowatych w jelitach 
i w tym celu stosowana jest off-label. Celekok-
syb jest pochodną sulfonamidową, w związku 
z tym jest przeciwwskazany u osób uczulonych 
na sulfonamidy.

Pytanie 4. Prawidłowa odpowiedź: A. Cyklo-
oksygenaza-2 w śródbłonku produkuje PGI2 
(zmniejsza agregację i rozkurcza naczynka), zaś 
w trombocytach jest COX-1 (przy jej udziale 
powstaje prozakrzepowy) tromboksan TXA2. 
Po zastosowaniu selektywnych inhibitorów 
COX-2 dochodzi do zaburzenia równowagi 
pomiędzy TXA2 oraz prostacykliną PGI2, co 
może skutkować wykrzepianiem wewnątrz-
naczyniowym.

Pytanie 5. Prawidłowa odpowiedź: C. Anagre-
lid jest wskazany do obniżania zwiększonej 
liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów 
z nadpłytkowością samoistną (NS), którzy nie 
tolerują wcześniej stosowanego leczenia lub 
u których zwiększona liczba płytek krwi nie ob-
niżyła się do zadawalających wartości podczas 
wcześniej stosowanego leczenia.

Pytanie 6. Prawidłowa odpowiedź: D. Kwas ma-
słowy wraz z kwasem octowym i propionowym 
jest zaliczany do krótkołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych (ang. Short Chain Fatty Acids – 
SCFA). SCFA odgrywają rolę w utrzymaniu pra-
widłowej struktury oraz funkcjonowaniu jelit.  

Pytanie 7. Prawidłowa odpowiedź: B. W odróż-
nieniu od innych olejów tłustych olej rycynowy 
miesza się z etanolem i lodowatym kwasem 
octowym.  

Pytanie 8. Prawidłowa odpowiedź: C. Laktoferyna 
należy do rodziny transferyn, posiada zdolność 
odwracalnego wiązania jonów żelaza (dwa 
jony żelaza na każdą cząsteczkę laktoferyny), 
przez co bierze udział w metabolizmie tego 
mikroelementu.

Pytanie 9. Prawidłowa odpowiedź: A. Przygo-
towaną masę proszkową należy przesypać 
do cylindra miarowego (nie ubijać) – trzeba 
zmierzyć jej objętość i podzielić na ilość prze-
pisanych kapsułek.  Na tej podstawie można 
dobrać odpowiedni rozmiar kapsułek

Rynek apteczny w styczniu 2018 r. zanotował sprzedaż 
na poziomie blisko 2 968 mln PLN. Jest to o ponad 54 mln 
PLN mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku (-1,8%). Na-
tomiast w porównaniu do grudnia 2017 wartość sprzedaży 
zwiększyła się o ponad 128 mln PLN (+4,5%).  

Rynek apteczny w styczniu 2018 

gorzej niż rok wcześniej (-1,8%) 

Wzrost  

względem grudnia 2017 (+4,5%) 

Styczeń 2018: 

Materiał prasowy

W styczniu 2018 r. wartość sprzedaży dla 
statystycznej apteki wyniosła 196,5 tys. PLN. Śred-
nia wartość przypadająca na aptekę była o 6 tys. 
mniejsza od wartości w analogicznym okresie po-
przedniego roku. 

W porównaniu do grudnia wartość sprzeda-
ży wzrosła. W styczniu statystyczna apteka sprze-
dała o 8,5 tys. PLN więcej (+4,5%) niż w poprzed-
nim miesiącu. 

Średnia cena produktów sprzedawanych 
w aptekach w styczniu 2018 r. wyniosła 18,8 PLN. 
Średnia cena produktów sprzedawanych w aptece 
w porównaniu do stycznia 2017 r. wzrosła o 3,5% 
a wobec poprzedniego miesiąca była mniejsza 
o 1,2%. Z monitorowanych segmentów największy 
procentowy wzrost cen względem poprzedniego 
roku miał miejsce w segmencie leków pełnopłat-
nych (+6,2%).

Marża apteczna w styczniu wyniosła 25,4% 
i była o 0,1 pp. mniejsza od marży z analogiczne-
go okresu poprzedniego roku. Względem grudnia 
2017 marża się zmniejszyła o blisko 0,7 pp. ►

Statystyczna apteka
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Błażej Górniak
PEX PharmaSequence

Materiał prasowy

Pacjent

►

W styczniu 2018 r. statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 3 810 pacjentów. To o 8,2% mniej 
niż w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu 
do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzro-
sła o 6,7%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca 
na pacjenta wyniosła w styczniu 2018 r. 51,6 PLN  
i była o 5,7% wyższa niż w styczniu 2017 roku (48,8 
PLN). Natomiast względem grudnia (52,66 PLN) 
wartość ta uległa zmniejszeniu o 2,1%.  

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w styczniu wyniósł 28,4%. Wskaźnik ten 
był mniejszy o blisko 1,1 pp. niż w grudniu 2017. 
Udział pacjenta w dopłacie do leków refundowa-
nych był o prawie 1,3 pp. mniejszy niż w analogicz-
nym miesiącu 2017 roku. W styczniu pacjenci wy-

dali na leki refundowane 289 mln PLN, tj. o blisko 
4,5 mln PLN mniej niż miesiąc wcześniej oraz o 2,4 
mln PLN mniej niż w styczniu 2017 r. 

W styczniu pacjenci zapłacili 75,4% z 2 968 
mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa). Względem poprzed-
niego miesiąca udział ten wzrósł o 0,2 pp., a war-
tościowo wydatki pacjentów zwiększyły się wobec 
poprzedniego miesiąca o 101,8 mln PLN. W stycz-
niu pacjenci wydali na wszystkie produkty leczni-
cze zakupione w aptekach prawie 2 239 mln PLN. 
To o 92 mln PLN mniej niż w analogicznym okresie 
2017 r. Udział pacjentów w zapłacie za leki był o 1,7 
pp. mniejszy od udziału ze stycznia 2017 r. ■

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece 
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie w statystycznej aptece 
i porównanie do roku 2017
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A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; 
A01AB – Preparaty przeciwzakaźne i anty-
septyczne do stosowania miejscowego w ja-
mie ustnej

Chlorhexidine: Paroex (Sunstar France) to aktual-
nie 2. zarejestrowany w tej klasie produkt leczniczy 
z chlorheksydyną. Do sprzedaży został wprowadzo-
ny Corsodyl płyn 2% (GlaxoSmithKline). Na rynek 
wprowadzono  także  szereg  preparatów  kosme-
tycznych zawierających chlorheksydynę (aktualnie 
obecne na rynku): Aphtigel 0,1% i Aphtigel 0,3% 
Max (Hecpharma), Corsodyl 0,1% (GlaxoSmithKli-
ne), Curasept ADS (Curaden) płyny 0,12% i 0,2%, 
KinGingival (Kin) płyn 0,12%, Periokin (Kin) aero-
zol 0,2% i żel 0,2%, a także Elgydium Anti-Plaque 
(Pierre Fabre) pasta do zębów 0,004% i KinGingival 
(Kin) pasta do zębów 0,12%.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Chlorhexidine diglu-
conate Gaba płyn 2%.

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym;
A02BA – Antagoniści receptora H2

Ranitidine: Ranitydyna Aurovitas  to  11.  zareje-

strowana marka  ranitydyny.  Na  rynek  wprowa-
dzono 10 marek: Gastranin Zdrovit (NP Pharma), 
Raniberl  (Berlin-Chemie), Ranic  (Sandoz), Rani-
gast, Ranigast Fast, Ranigast Max i Ranigast Pro 
(Polpharma), Ranisan (Pro.Med.CS), Ranitydyna 
Sanofi (Sanofi-Aventis), Riflux (Polfarmex), Solvertyl 
(PharmaSwiss), Zantac (GlaxoSmithKline), od lute-
go 2014 Raniberl Max (Berlin-Chemie) i od stycznia 
2016 Ranimax Teva (lek zarejestrowany wcześniej 
pod nazwą Riflux). 

A02BC – Inhibitory pompy protonowej
Pantoprazole: Pantoprazole Aurovitas  to 34. za-
rejestrowana marka pantoprazolu, w tym 9. marka 
iniekcyjna. Na rynek wprowadzono 28 marek: Con-
troloc i od czerwca 2009 Controloc Control (Takeda; 
lek oryginalny), od listopada 2006 Anesteloc (Ada-
med), od listopada 2007 Contix (Lekam), od grud-
nia 2007 Nolpaza (Krka), od października 2008 IPP 
(Sandoz; iniekcje wprowadzono od listopada 2008 
pod pierwotną nazwą Pantoprazol Sandoz) oraz 
Noacid (Egis), od listopada 2008 Panzol (Apotex), 
od sierpnia 2009 Contracid (Recordati), od marca 
2010 Panprazox tabl. (Polpharma; zarejestrowany 
wcześniej przez firmę Nucleus  jako Zoramyl, po 
wprowadzeniu na rynek jako Panprazox skreślony 
z Rejestru; następnie przejęcie leku Pantoprazole 

Nowe rejestracje PL

LiStopad 2017
W  listopadzie  2017  r.  Prezes  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczni-
czych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 80 pozwo-
leń na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym 
79 pozwoleń dla nowych produktów  leczniczych  i 1 nowe pozwolenie 
dla produktu  już wcześniej  zarejestrowanego  (Envil  katar – Aflofarm), 
które zostało pominięte w poniższym zestawieniu. Pozwolenia dla no-
wych produktów  leczniczych obejmują 40  jednostek klasyfikacyjnych na 5. poziomie klasyfikacji 
ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów 
obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub skła-
du preparatu,  pomijając  szczegóły  (postaci,  dawki,  opakowania,  kategorie  dostępności,  numery 
pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w internetowym Biulety-
nie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Pro-
duktów  Biobójczych  (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017  )  –  „Wy-
kaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w listopadzie 
2017 r.” został opublikowany przez Urząd 11 grudnia 2017..

Phargem i zmiana nazwy na Panprazox), od sierp-
nia 2010 Gastrostad  (Stada;  lek  zarejestrowany 
wcześniej pod nazwą Tifizol przez firmę Alfred E. 
Tiefenbacher)  i Xotepic  (Teva;  lek zarejestrowa-
ny początkowo pod nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod na-
zwą Pantoprazolum Farmacom), od października 
2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD 
(Lekam), od czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od 
października 2011 Prazopant (Actavis), od marca 
2012 Pantopraz (Biofarm), Pantoprazole Bluefish 
i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 Pan-
toprazole Reig Jofre, od października 2012 Ozzion 
(Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panto-
prazol Pharmaheads), od grudnia 2013 Panzol Pro 
(Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Apotex), od kwietnia 2014 Pantopra-
zol Krka, od czerwca 2014 Pantoprazole Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Macleods)  i Pantoprazole Genoptim 
SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Pharmafile pod nazwą Prazafile), od sierpnia 
2014 Pantopraz Bio (Biofarm;  lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą Zo-
lepharm), od stycznia 2015 Pamyl (Mylan) i Ranloc 
Med (Ranbaxy), od grudnia 2015 Pantoprazol Teva 
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharm-
afile pod nazwą Neutroflux, wprowadzony na rynek 
od sierpnia 2012 pod nazwą Pantoprazol 123ratio), 
od marca 2016 Pantoprazol Vitama, od sierpnia 
2016 Gerdin i Gerdin Max (S-Lab) i od października 
2016 Pantoprazole Mercapharm (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Dialoc, a następnie pod 
nazwą Pantoprazole Distriquimica).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 leków: 
Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek wprowadzony 
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Sandoz), Nol-
paza (Krka), Pantoprazole Reig Jofre  i Prazopant 
(Actavis).
Bez recepty dostępnych  jest 11  leków: Anesteloc 
Max  (Adamed), Contix ZRD  (Lekam), Controloc 
Control  (Takeda), Gerdin Max  (S-Lab), Nolpaza 
Control (Krka), Pantopraz Bio (Biofarm), Pantopra-
zol Teva, Pantoprazole Genoptim SPH (Synoptis), 
Panzol Pro (Apotex), Prazolacid  (PharmaSwiss), 
Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży leki 
doustne: Pantoprazol Beximco, a także 3 leki OTC 
z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control, Pan-

tozol Control i Pantoloc Control (wszystkie: Takeda).
W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze w obrocie: 
Pantoprazol Accord (Accord Healthcare), Pantopra-
zole Mylan (lek zarejestrowany pierwotnie przez fir-
mę Agila Specialties pod nazwą Pantoprazole Agi-
la), Pantoprazole Aurovitas, Pantoprazol Sun (Sun 
Pharmaceutical Industries).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Acidwell (Sandoz), 
Nelgast (Glenmark), Panglen (Glenmark), Panpra-
zox (Polpharma) iniekcje, Pantogen (Generics; lek 
był obecny na rynku od lipca 2010), Pantoprazole 
123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazole Olinka), Pantoprazol-Ratiopharm (Far-
maprojects), Pantoprazole Wockhardt.

A03/A03A – Leki stosowane w czynnościo-
wych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; 
A03AX – Inne leki stosowane w czynnościo-
wych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych

Alverine: Alverock Silny (Blackrock Pharmaceuti-
cals) w nowej dla alweryny dawce 120 mg to roz-
szerzenie względem zarejestrowanego wcześniej 
preparatu Alverock w dawce 60 mg. Zarejestrowano 
2 marki alweryny. Do sprzedaży wprowadzono pre-
parat Spasmolina (Synteza). Nie pojawił się jeszcze 
na rynku Alverock (Blackrock Pharmaceuticals).

A04/A04A – Leki przeciw wymiotom i nudnoś-
ciom; A04AD – Inne leki przeciwwymiotne

Aprepitant: Aprepitant Ethypharm to 2. zarejestro-
wana marka aprepitantu. Do sprzedaży wprowadzo-
no lek oryginalny Emend (Merck Sharp & Dohme).
Aprepitant jest wskazany do stosowania w zapobie-
ganiu nudnościom i wymiotom związanym z prze-
ciwnowotworową chemioterapią o wysokim i umiar-
kowanym ryzyku wymiotów u dorosłych i młodzieży 
w wieku od 12 lat.
Aprepitant jest wybiórczym antagonistą o wysokim 
powinowactwie, działającym na  ludzkie receptory 
neurokininowe 1 (NK1) substancji P.

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – 
Leki obniżające poziom glukozy we krwi, 
z wyłączeniem insulin;
A10BA – Pochodne biguanidu

Metformin: Etform (Sandoz) w w dawce 1000 mg 
to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześ-
niej dawek 500 mg  i 850 mg. Zarejestrowano 17 
marek metforminy. Na rynku pojawiło się 11 marek: 
Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Met-
fogamma (Wörwag), Metformax (Teva), Metformin 
Galena, Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), 
od grudnia 2007 Formetic  (Polpharma), od maja ►

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
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2010 Metformin Bluefish, od sierpnia 2010 Etform 
(Sandoz), od września 2010 Avamina (Bioton) i od 
grudnia 2015 Metformin Vitabalans.
Nie zostały  jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Formetic SR (Polpharma), Langerin (Zentiva), Lyo-
met SR (Generic Partners; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Metformin SR Actavis), Meladi-
ne SR (Accord Healthcare), Metformin Aurobindo 
(Aurobindo), Metformin XR SymPhar, Sophamet 
(Sopharma).

A10BH – Inhibitory peptydazy dipeptydylowej 
IV (DPP-4)

Vildagliptin: Agnis (Belupo)  to 5. zarejestrowany 
preparat z wildagliptyną. Do sprzedaży w Polsce 
wprowadzono od maja 2008 Galvus (Novartis Eu-
ropharm). Nie pojawiły się na rynku: Jalra (Novar-
tis Europharm), Saxotin (Sandoz) i Xiliarx (Novartis 
Europharm).

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AF – Bezpośrednie inhibitory czynnika Xa

Rivaroxaban: Runaplax (Sandoz) to 2. zarejestro-
wana marka rywaroksabanu. Do sprzedaży wpro-
wadzono lek oryginalny Xarelto (Bayer).

c – uKład sercowo-naczyniowy
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05C 
– Preparaty wpływające stabilizująco na na-
czynia włosowate; C05CA – Bioflawonoidy

Diosmin: Fladios (Krka) to 11. zarejestrowana mar-
ka produktów  leczniczych z diosminą. Na  rynek 
wprowadzono 9 marek: Diosminex (PharmaSwiss), 
Otrex (Stragen), Pelethrocin (Help), Phlebodia (In-
nothera), od czerwca 2009 Aflavic (Polfarmex), od 
lutego 2010 Dih (Hasco-Lek), od  lipca 2010 Dio-
hespan forte (Aflofarm)  i Procto-Hemolan Control 
(Aflofarm), od marca 2011 Diohespan Max (Aflo-
farm),  od  stycznia  2013 Dih Max  (Aflofarm),  od 
lutego 2014 Diosminex Max  (PharmaSwiss),  od 
stycznia 2015 Diosminum Aflofarm w dawce 500 
mg (wcześniejsza nazwa: Diohespan) i od kwietnia 
2015 Dih Max Comfort (Hasco-Lek) w dawce 1000 
mg. Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzeda-
ży: receptowy Diohespan (Aflofarm) w dawce 1000 
mg i Diosmina Colfarm Max (Colfarm).
Do obrotu wprowadzono także także suplementy 
diety zawierające diosminę (aktualnie obecne na 
rynku): Diosmin 300 Ethifarm, ProDiosmin Optimal 
(Alpepharma).

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

Irbesartan: Irbesartan Aurovitas  to aktualnie 7. 
zarejestrowana marka  irbesartanu. Do sprzedaży 
w Polsce wprowadzono 3 leki: Aprovel (Sanofi Clir 
SNC), od kwietnia 2011 Irprestan (Actavis; lek za-
rejestrowany wcześniej pod nazwą Irkartaban) i od 
kwietnia 2014 Ifirmasta (Krka).
Nie zostały  jeszcze wprowadzone na rynek: Irbe-
sartan Teva, Irbesartan Zentiva (Sanofi-Aventis; lek 
zarejestrowany początkowo pod nazwą Irbesartan 
Winthrop), Karvea (Sanofi-Aventis).
Ostatnio skreślono z Rejestru:  Irbesartan Accord 
(Accord Healthcare),  Irbesartan Fair-Med,  Irbe-
sartan Farmaprojects, Irtucalan (Medis), Sabervel 
(Pharmathen), Ybersigax (Galex d.d.).

C09D – Antagoniści angiotensyny II w połą-
czeniach; C09DB - Antagoniści angiotensyny 
II w połączeniach z blokerami kanału wapnio-
wego; C09DB02 – Medoksomil olmesartanu 
i amlodypina

Olmesartan medoxomil+amlodipine: Olmita 
(Krka) to 2. zarejestrowana marka leku o podanym 
składzie. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Ele-
star (Menarini).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A

Atorvastatin: Olvastim (Accord Healthcare) to 24. 
zarejestrowana marka atorwastatyny. W obrocie 
pojawiło się 19 marek: Atoris  (Krka), Sortis  (Pfi-
zer;  lek oryginalny), Tulip  (Sandoz), od czerwca 
2006 Torvacard (Zentiva), od października 2006 
Atorvox (Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od 
stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 
Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej 
przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atrac-
tin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez 
Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator 
(Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter 
Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako 
Atorpharm), od września 2010 Apo-Atorva (Apotex), 
od lutego 2012 Lambrinex (S-Lab), od czerwca 2012 
Atorvastatinum 123ratio (lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Atorvastatin Teva Pharma), od 
kwietnia 2013 Atorvastatin Bluefish, od maja 2014 
Atorvagen (Generics), od czerwca 2014 Storvas 

CRT (Ranbaxy; lek wprowadzony do sprzedaży od 
czerwca 2013 pod nazwą Atorvastatin Ranbaxy), 
od września 2014 Atorvastatin Genoptim (Synoptis; 
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Olinka 
pod nazwą Olinkator) i od października 2015 Ator-
vastatin Vitama.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorva-
statin Aurovitas, Atorvastatin Beximco, Atorvastatin 
Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg zarejestrowane 
pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Billev, a dawki 
30 mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane pierwotnie 
pod nazwą Statorva), Calipra (Alkaloid-Int), Torva-
card neo (Zentiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Atorvastatin-1A Phar-
ma, Ivistatyna (Bioton; lek był obecny na rynku od 
marca 2013, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Atorvastatin Olinka).

C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów 
w połączeniach; C10BA - Inhibitory reduktazy 
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w połą-
czeniach z innymi środkami wpływającymi na 
stężenie lipidów; C10BA06 – Rusuwastatyna 
i ezetymib

Rosuvastatin+ezetimibe: Rosulip Plus (Egis) za-
wierający nowe zestawienie dawek 5 mg rosuwasta-
tyny i 10 mg ezetymibu to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej kombinacji wyższych 
dawek.  Zarejestrowano  3 marki  leków  o  poda-
nym składzie. Na rynek wprowadzono od marca 
2015 Rosulip Plus (Egis). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Rozor (BGP Products Poland), Zenon 
(Zentiva).

d – LeKi stosowane w dermAtologii
D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne; 
D11AX – Różne preparaty dermatologiczne

Finasteride: Finapil  (APC  Instytut)  to 6. zareje-
strowana w tej klasie marka finasterydu. Na rynek 
wprowadzono 4 marki: Propecia (Merck Sharp & 
Dohme), od maja 2008 Androstatin  (Lekam), od 
października 2014 Nezyr  (Axxon)  i  od  listopada 
2017 Finahit (Accord Healthcare; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Finasteride Accord).
Nie pojawił się  jeszcze w sprzedaży: Finasteride 
Medreg.

g – Układ moczowo-płciowy 
i hormony płciowe

G02 – Inne preparaty ginekologiczne; G02B 
– Środki antykoncepcyjne stosowane miejsco-

wo; G02BB – Dopochwowe środki antykon-
cepcyjne; G02BB01 – Krążek dopochwowy 
z progestagenem i estrogenem

Etonogestrel+ethinylestradiol: Contraseton (My-
lan)  to  6.  rejestracja  środka antykoncepcyjnego 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
5  systemów  dopochwowych:  Circlet  (Organon), 
NuvaRing (Organon) oraz od września 2017 Ada-
ring (Adamed), Ginoring (Exeltis Poland) i PolaRing 
(Polpharma). Preparaty uwalniają 15 mcg etinyle-
stradiolu i 120 mcg etonogestrelu na dobę.

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

Sildenafil: Viagra Direct (Pfizer) tabletki powlekane 
50 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej postaci i dawek zarejestrowanych w ra-
mach centralnej procedury europejskiej. Zareje-
strowano 31 marek syldenafilu z zastosowaniem 
odpowiadającym klasie G04BE. Na rynek wprowa-
dzono 25 marek: Maxigra (Polpharma), Viagra (Pfi-
zer), od października 2009 Vizarsin (Krka), od lipca 
2010 Sildenafil Actavis, od września 2010 Sildenafil 
Sandoz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Me-
dana 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 na-
zwą 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 marca 2014 Sildenafil Ge-
noptim  (Synoptis;  lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Sildenafil Jubilant), od stycznia 2015 
Sildenafil Bluefish, od marca 2015 Silden (Sophar-
ma), od czerwca 2015 Maxigra Go (Polpharma), od 
sierpnia 2015 Maxon (Adamed; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Sildenafilum Farmacom), od 
stycznia 2016 Sildenafil Accord (Accord Healthca-
re), od kwietnia 2016 Maxon Active (Adamed;  lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafilum 
Farmacom, a następnie Maxon), od maja 2016 Sil-
denafil 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 Inven-
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tum (Aflofarm;  lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Xalugra), od marca 2017 Mensil (Hasco-Lek; 
preparat wprowadzony pierwotnie pod nazwą Sil-
denafil Hasco) oraz od października 2017 Mensil 
Med Max (Hasco-Lek; preparat wprowadzony od 
stycznia 2014 pod nazwą Sildenafil Hasco) i Silde-
nafil Espefa.
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Silcontrol i Sil-
control FC (Alvogen; leki zarejestrowane wcześniej 
pod nazwą Sildenafil Liconsa), Sildenafil IBSA, Sil-
denafil Pfizer, Sildenafil Polpharma (lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Maxigra, a następnie 
pod nazwą Maxigra Go).
Skreślono z Rejestru: Amfidor (Egis), Ecriten (Phar-
maSwiss; lek był obecny na rynku od sierpnia 2011), 
Erasilton (Actavis;  lek zarejestrowany pierwotnie 
przez firmę Sigillata pod nazwą Vilgendra), Rosy-
tona (Actavis; lek był obecny na rynku od września 
2013), Sildeagil (Sun-Farm), Sildenafil-1A Pharma, 
Sildenafil Ajanta Pharma, Sildenafil Arrow (Arrow 
Poland), Sildenafil Aspen, Sildenafil BMM Pharma, 
Sildenafil Mylan, Sildenafil Stada, Silfeldrem (+phar-
ma; lek był obecny na rynku od października 2011), 
Silnerton (Dolorgiet), Yextor (Tactica Pharmaceuti-
cals; lek był obecny na rynku od października 2013).
Ponadto  zarejestrowano 5 marek  syldenafilu  ze 
wskazaniem do stosowania u pacjentów z  tętni-
czym nadciśnieniem płucnym w celu poprawy wy-
dolności wysiłkowej. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki: Revatio (Pfizer)  i od  listopada 2017 Re-
midia  (Polpharma). Nie  pojawiły  się  jeszcze  na 
rynku: Granpidam (Accord Healthcare), Mysilde-
card (Mylan), Sildenafil Aurovitas. 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.

H – leki HormonAlne dziAłające 
ogóLnie, z wyłączeniem hormonów 

płciowych i insuLin
H01 – Hormony przysadki i podwzgórza oraz 
ich analogi; H01B – Hormony tylnego płata 
przysadki; H01BB – Oksytocyna i analogi

Oxytocin: Oxytocin Medipha Sante  to 3. zareje-
strowana marka oksytocyny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 2 marki: Oxytocin-Grindex i Oxytocin-Richter 
(Gedeon Richter).

H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie, 
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy

Dexamethasone: Dexamethasone Krka w dawce 
doustnej 0,5 mg to rozszerzenie względem wpro-
wadzonych wcześniej wyższych dawek. Zareje-
strowano 6 marek deksametazonu. Do sprzedaży 
wprowadzono 5 marek, w tym: 2 leki doustne Pabi-
-Dexamethason (Polfa Pabianice) i od grudnia 2016 
Dexamethasone Krka oraz  leki  iniekcyjne zawie-
rające fosforan sodowy deksametazonu Dexaven 
(PharmaSwiss), od października 2014 Demezon 
(Sun-Farm)  i od maja 2017 Dexamethasone pho-
sphate SF (Sun-Farm).
Nie pojawił się  jeszcze w sprzedaży: Neofordex 
(CTRS).

j – LeKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DC – Cefalosporyny drugiej 
generacji

Cefuroxime: Cefuroxime Genoptim (Synoptis) to 
zarejestrowana 13. doustna marka cefuroksymu. 
Do sprzedaży wprowadzono 11  leków doustnych: 
Bioracef (Polpharma), Ceroxim (Ranbaxy), Novocef 
(PharmaSwiss), Xorimax (Sandoz), Zinnat (GlaxoS-
mithKline; lek oryginalny), od sierpnia 2006 Zamur 
(Mepha), od września 2009 Zinoxx (Tabuk Poland), 
od czerwca 2014 Cefuroximum 123ratio (lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Cefuroxime Teva), 
od września 2015 Furocef (Krka) i od sierpnia 2016 
Cefox (S-Lab).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Cefuroxime 
Aurobindo w postaci tabletek powlekanych oraz pre-
parat doustny Tarsime (Polfa Tarchomin).
Zarejestrowano 7  iniekcyjnych marek cefuroksy-
mu. Na rynek wprowadzono 6 leków iniekcyjnych: 
Aprokam (Thea), Biofuroksym (Polpharma), Tarsime 
(Polfa Tarchomin), Zinacef  (GlaxoSmithKline;  lek 
oryginalny), od grudnia 2008 Cefuroxim-MIP (MIP 
Pharma)  i od  lutego 2012 Cefuroxim Kabi (Frese-
nius Kabi).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży iniekcyjny Ce-
furoksym Hospira.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Cefuroxime Auro-
bindo tabletki (lek był obecny na rynku od czerwca 
2014, zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Cefu-
roxime Ceft Limited).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy

Darunavir: Darunavir Zentiva to 6. zarejestrowana 
marka darunawiru. Do sprzedaży wprowadzono 2 
marki: lek oryginalny Prezista (Janssen-Cilag) i od 
listopada 2017 Darunavir Mylan. Nie pojawiły się 
jeszcze na rynku: Darunavir Sandoz, Darunavir Sta-
da, Darunavir Teva.

J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhi-
bitory odwrotnej transkryptazy

Entecavir: Entekavir Adamed to 10. zarejestrowa-
na marka entekawiru. Do sprzedaży wprowadzo-
no 4 marki: Baraclude (Bristol-Myers Squibb;  lek 
oryginalny), od października 2017 Entecavir Alvo-
gen i Entecavir Glenmark oraz od  listopada 2017 
Entecavir Teva. Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Entecavir Accord (Accord Healthcare), Entecavir 
Mylan, Entecavir Polpharma, Entecavir Sandoz, 
Entecavir Stada.

J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane 
w leczeniu zakażeń HIV, połączenia;
J05AR02 – Lamiwudyna i abakawir

Lamivudine+abacavir: Abacavir  +  Lamivudine 
Zentiva to 8. zarejestrowany lek o podanym skła-
dzie. Na rynek wprowadzono 3 marki: Kivexa (Viiv 
Healthcare;  lek  oryginalny),  od  listopada  2016 
Abacavir+Lamivudine Sandoz i od lipca 2017 Aba-
cavir/Lamivudine Teva. Nie pojawiły się  jeszcze 
w sprzedaży: Abacavir+Lamivudine Mylan, Aba-
cavir/Lamivudine Stada,  Iviverz (Actavis), Retrikil 
(Alvogen).

J05AR06 – Emtrycytabina, dizoproksyl teno-
fowiru i efawirenz

Emtricitabine+tenofovir disoproxil+efavirenz: 
Padviram  (Sandoz)  to  5.  zarejestrowana marka 
leków o podanym składzie. Do sprzedaży wpro-
wadzono preparat Atripla (Bristol Myers-Squibb & 
Gilead Sciences). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Atrilesto (Teva), Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil Mylan, Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir 
disoproxil Zentiva.

J06 – Surowice odpornościowe i immuno-
globuliny; J06B – Immunoglobuliny; J06BB 
– Immunoglobuliny swoiste

Anti-Rh0(D) immune globulin human: Rhesonativ 
(Octapharma) w dawce 750 j.m./ml to rozszerzenie 
względem wprowadzonej wcześniej dawki 625 j.m./
ml. Zarejestrowano 3 preparaty  immunoglobuliny 

anty-Rh0(D). Na rynek zostały wprowadzone 3 leki: 
Gamma anty D (Biomed Lublin), od września 2007 
Rhesonativ (Octapharma) i od sierpnia 2008 Rhop-
hylac (CSL Behring).
Ostatnio  skreślono  z  Rejestru:  Partobulin-SDF 
(Baxter), WinRh0 SDF (Cangene).

l – leki Przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

Imatinib: Imatinib Polpharma,  Imatinib Adamed 
Pharma i Imatinib Aurovitas to odpowiednio 27., 28. 
i 29. zarejestrowana marka imatynibu, zaś Meaxin 
(Krka) w nowej dla substancji czynnej postaci table-
tek do sporządzania zawiesiny doustnej to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych wcześniej table-
tek powlekanych. Na rynek wprowadzono 11 marek: 
Glivec (Novartis; lek oryginalny), od czerwca 2013 
Nibix (Adamed), od października 2013 Telux (Glen-
mark), od lutego 2014 Imatenil (Biofarm) i Meaxin 
(Krka), od marca 2014 Imatinib Teva i Imatinib Zenti-
va, 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, 
Imatinib Teva B.V.  (lek zarejestrowany centralnie 
w UE również w listopadzie 2017), Imatinib Vipharm, 
Imatynib BioOrganics, Imatynib Genthon, Imatynib 
Synthon, Leuzek (Zaphyr), Nibix PP (Polfa Pabia-
nice), Vianib (Vianex).

L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Anagrelide: Anagrelide Vipharm, Anagrelide Sta-
da i Grenalvon (Alvogen) to odpowiednio 3., 4. i 5. 
zarejestrowana marka anagrelidu. Do sprzedaży 
wprowadzono Thromboreductin. Nie  pojawił  się 
jeszcze na rynku Xagrid (Shire).
Anagrelid jest wskazany do obniżania zwiększonej 
liczby płytek krwi u zagrożonych pacjentów z nad-
płytkowością samoistną (NS), którzy nie  tolerują 
wcześniej  stosowanego  leczenia  lub  u  których 
zwiększona liczba płytek krwi nie obniżyła się do 
zadawalających wartości podczas wcześniej stoso-
wanego leczenia.
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Anagrelid jest inhibitorem fosfodiesterazy III cyklicz-
nego adenozynomonofosforanu (cAMP). Dokładny 
mechanizm, w jakim anagrelid zmniejsza liczbę pły-
tek krwi, nie  jest znany. W badaniach na hodow-
lach komórkowych anagrelid hamował ekspresję 
czynników transkrypcyjnych, w tym GATA-1 i FOG-1 
wymaganych w przebiegu megakariocytopoezy, co 
ostatecznie prowadzi do zmniejszenia wytwarzania 
płytek krwi. W badaniach  in vitro megakariocyto-
poezy u  ludzi ustalono, że działanie anagrelidu, 
hamujące  tworzenie się płytek krwi u człowieka, 
zachodzi poprzez opóźnienie dojrzewania megaka-
riocytów oraz zmniejszenie ich rozmiarów i ploidii. 
Dowody na podobne działanie in vivo zaobserwo-
wano w próbkach z biopsji szpiku kostnego od le-
czonych pacjentów.

L03/L03A – Środki pobudzające układ odpor-
nościowy; L03AX – Inne środki pobudzające 
układ odpornościowy

Glatiramer acetate: Remurel (Alvogen) w dawce 
40 mg to  rozszerzenie względem wprowadzonej 
wcześniej dawki 20 mg. Zarejestrowano 2 marki 
octanu glatirameru. Do sprzedaży wprowadzono 
lek oryginalny Copaxone (Teva) i od stycznia 2017 
Remurel (Alvogen).

m – uKład mięśniowo-szkieletowy
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne; M01AB – Po-
chodne kwasu octowego i związki o podobnej 
budowie

Diclofenac: Diclofenacum natricum APC Instytut 
w postaci iniekcji to rozszerzenie względem czop-
ków  zarejestrowanych w  poprzednim miesiącu. 
Zarejestrowano w tej klasie 15 marek diklofenaku. 
Na rynek wprowadzono 12 marek, w różnych posta-
ciach: Cataflam (Novartis), Diclac i Diclac Duo (San-
doz), Dicloberl  i Dicloberl Retard (Berlin-Chemie), 
DicloDuo (PharmaSwiss), Diclofenac GSK (GlaxoS-
mithKline, Poznań), Dicloratio  i Dicloratio Retard 
(Ratiopharm), Dicloreum i Dicloreum Retard (Alfa 
Wassermann), Majamil prolongatum i Majamil PPH 
(Polpharma; preparat zarejestrowany wcześniej pod 
nazwą Diclofenac Polpharma), Naklofen  inj.  i Na-
klofen Duo (Krka), Olfen i Olfen SR (Mepha) oraz 
Olfen Uno (Ratiopharm; lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Dicloratio Uno), lek oryginalny Voltaren 
i Voltaren SR (Novartis) oraz Voltaren Acti, Volta-
ren Acti Forte, Voltaren Express  i od marca 2012 

Voltaren Express Forte (GlaxoSmithKline) oraz od 
kwietnia 2015 Dicuno (Vitabalans).
Nie pojawiły się jeszcze w obrocie: Akis (IBSA), Di-
clofenacum natricum APC Instytut, Viklaren (Phar-
maSwiss).
Do sprzedaży wprowadzono 5 preparatów zawiera-
jących sól potasową diklofenaku: od stycznia 1996 
Cataflam (Novartis), od listopada 2002 Voltaren Acti 
(GlaxoSmithKline), od kwietnia 2010 Voltaren Ex-
press i Voltaren Express Forte (GlaxoSmithKline), 
od  listopada 2010 Voltaren Acti Forte (GlaxoSmi-
thKline; preparat zarejestrowany początkowo pod 
nazwą Voltaren Acti Extra)  i od kwietnia 2015 Di-
cuno (Vitabalans). Inne preparaty zawierają sól so-
dową diklofenaku.
Postaci iniekcyjne to 6 marek: Akis, Diclac, Diclo-
fenacum natricum APC Instytut, Dicloreum, Naklo-
fen  i Voltaren. Postaci doodbytnicze  to 5 marek: 
Diclac, Dicloberl, Diclofenac GSK, Diclofenacum 
natricum APC Instytut  i Dicloratio. Postaci doust-
ne dojelitowe to 5 marek: Diclac, Dicloreum, Ma-
jamil PPH, Viklaren  i Voltaren. Postaci doustne 
o tradycyjnym uwalnianiu to 4 marki: Cataflam, Di-
cuno, Olfen oraz Voltaren Acti, Voltaren Acti Forte, 
Voltaren Express i Voltaren Express Forte. Postaci 
doustne o przedłużonym uwalnianiu  to 6 marek: 
Dicloberl Retard, Dicloratio Retard, Dicloreum Re-
tard, Diclotard, Olfen SR i Olfen Uno oraz Voltaren 
SR. Postaci doustne o jednoczesnym tradycyjnym 
i przedłużonym uwalnianiu to 3 marki: Diclac Duo, 
DicloDuo i Naklofen Duo. Postać doustna dojelito-
wa o przedłużonym uwalnianiu to 1 marka: Majamil 
prolongatum.

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AX – Inne opioidy

Tramadol: Tramadol Kalceks  inj.  to aktualnie 11. 
zarejestrowana marka preparatów tramadolu.
Spośród preparatów iniekcyjnych na rynek wprowa-
dzono 2 leki: Poltram (Polpharma) i Tramal (Stada), 
natomiast nie wprowadzono jeszcze preparatu Tra-
malgin (Sopharma).
Spośród doustnych preparatów  jednodawkowych 
o standardowym uwalnianiu na rynek wprowadzo-
no 4 leki: Poltram (Polpharma), Tramadol Synteza, 
Tramal (Stada) i od czerwca 2015 Tramadol Vitaba-
lans, natomiast nie wprowadzono jeszcze preparatu 
Tramadol Aurobindo.
Do sprzedaży wprowadzono 6  leków o przedłu-

żonym uwalnianiu: Poltram Retard  (Polpharma), 
Tramal Retard  (Stada), Tramundin  (Norpharma), 
od czerwca 2007 Adamon SR (Meda) i Noax Uno 
(Angelini) oraz od grudnia 2008 Oratram (Molteni).
Spośród doustnych preparatów wielodawkowych 
(krople) na rynek wprowadzono 3 leki: Poltram (Me-
dana Pharma), Tramadol Synteza i Tramal (Stada).
Ponadto na rynek wprowadzono 1 lek doodbytniczy 
(czopki): Tramal (Stada).

N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciw-
gorączkowe; N02BA – Kwas salicylowy i po-
chodne

Acetylsalicylic acid: Bonapiryna (Eubioco)  i Eu-
pirin (Eubioco) to odpowiednio 11. i 12. zarejestro-
wana w tej klasie marka leków z kwasem acetylo-
salicylowym. Do sprzedaży wprowadzono 10 ma-
rek: Alka-Prim (Polpharma), Alka-Seltzer (Bayer), 
Aspirin, Aspirin Effect, Aspirin Ultra Fast i od marca 
2015 Aspirin Pro (Bayer), Polopiryna i Polopiryna S 
(Polpharma), Salpirin (Sun-Farm), od października 
2012 Etopiryna Max  (Polpharma), od  lipca 2014 
Grypostop Control (Medicofarma; lek wprowadzo-
ny wcześniej do sprzedaży pod nazwą Encopirin; 
obecnie zmiana nazwy na Ultrapiryna  i podmiotu 
odpowiedzialnego na US Pharmacia, ale  lek pod 
nową nazwą nie został  jeszcze wprowadzony na 
rynek), od  lutego 2015 Gripblocker  (Hasco-Lek; 
preparat wprowadzony na rynek od października 
2010 pod pierwotną nazwą Hascopiryn), od wrześ-
nia 2015 Pyramidon Fast (Adamed) i od listopada 
2017 Maxipirin (Dr. Max). Nie pojawił się jeszcze na 
rynku Aspirin Pro Forte (Bayer).

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Pregabalin: Lingabat  (PharmaSwiss)  to 25.  za-
rejestrowana marka  pregabaliny. Do  sprzedaży 
wprowadzono 10 marek: Lyrica (Pfizer;  lek orygi-
nalny), od października 2015 Pregabalin Zentiva, od 
listopada 2015 Pregabalin Sandoz, od lutego 2016 
Egzysta (Adamed) i Pregabalin Pfizer, od kwietnia 
2016 Pregabalin Accord (Accord Healthcare) i Pre-
gamid (G.L. Pharma), od sierpnia 2016 Preglenix 
(Glenmark) oraz od sierpnia 2017 Pragiola (Krka) 
i Pregabalin NeuroPharma (neuraxpharm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Brie-
ka (Actavis), Kartesada (SVUS), Linefor (Polphar-
ma), Prabegin (Egis), Pregabalin Alkem, Pregaba-
lin Apotex, Pregabalin Medreg, Pregabalin Mylan 
(Generics), Pregabalin Mylan Pharma (Generics), 
Pregabalin Sandoz GmbH, Pregabalin Teva, Prega-

balin Zentiva k.s., Pregagamma (Wörwag), Rabakir 
(Gedeon Richter Polska).

N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diaze-
piny, oksazepiny, tiazepiny i oksepiny

Olanzapine: Zolafren (Adamed) w dawkach 15 mg 
i  20 mg  to  rozszerzenie względem wprowadzo-
nych wcześniej niższych dawek. Zarejestrowano 
28 marek olanzapiny. Do sprzedaży wprowadzono 
22 marki: Zyprexa (Eli Lilly;  lek oryginalny)  i od li-
stopada 2009 Zyprexa inj. 10 mg o standardowym 
uwalnianiu, Olzapin (Lekam), Zalasta (Krka), Zo-
lafren  i Zolafren-Swift  (Adamed), Zolaxa  i od  lu-
tego 2012 Zolaxa Rapid (Polpharma), od kwietnia 
2008 Olanzin  (Actavis), od  lipca 2008 Ranofren 
(Adamed), od stycznia 2009 Olanzapine Teva, od 
listopada 2009 Synza (+pharma), od sierpnia 2010 
Olpinat (Vipharm), od września 2010 Zypadhera inj. 
o przedłużonym uwalnianiu (Eli Lilly), od grudnia 
2010 Olanzapina Mylan  (Generics),  od  kwietnia 
2011 Olanzaran (Axxon), od lipca 2011 Olanzapine 
Apotex (Apotex), od listopada 2011 Anzorin (Orion), 
od maja  2012  Olazax  (Glenmark),  od  czerwca 
2012 Olazax Disperzi (Glenmark), od października 
2012 Zopridoxin (PharmaSwiss), od listopada 2012 
Olanzapine Bluefish, od kwietnia 2013 Olanzapine 
Lekam (lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Ranbaxy pod nazwą Olanzapine Ranbaxy), od maja 
2013 Olanzapina Stada (Stada; lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Medis pod nazwą Olstadryn), 
od stycznia 2014 Egolanza (Egis) i od grudnia 2014 
Olanzapin Actavis.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Olan-
zapina Mylan, Olanzapin Krka, Olanzapine Ada-
med, Olanzapine Glenmark (Glenmark Generics), 
Olanzapine Glenmark Europe (Glenmark Generics), 
Sizin  (S-Lab; 4 dawki zarejestrowane pierwotnie 
pod nazwą Olanzapina Aurobindo).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Lanzapin (Bioge-
ned; był obecny na  rynku od stycznia 2010; za-
rejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus pod 
nazwą Olanzapin Nucleus), Nykob (IWA Consul-
ting), Olanzapin Stada (lek był obecny na rynku od 
lutego 2013; zarejestrowany pierwotnie przez firmę 
Excalibur Pharma pod nazwą Clingozan), Olanzapi-
na Aspen, Olanzapina Aurobindo w dawce 7,5 mg, 
Olanzapine Galenicum (Galenicum Health), Olan-
zapine Sanovel, Sanza (Glenmark; lek był obecny 
na rynku od lipca 2009), Zapilux (Sandoz;  lek był 
obecny na rynku od stycznia 2010).

►

►



Nowe rejestracje i nowości na rynkuNowe rejestracje i nowości na rynku

66 Aptekarz Polski, 138 (116e) luty 2018 67Aptekarz Polski, 138 (116e) luty 2018

N05B – Leki przeciwlękowe; N05BA – Po-
chodne benzodiazepiny

Diazepam: Diazepam Grindeks to 5. zarejestrowa-
na marka diazepamu. Do sprzedaży wprowadzono 
3 marki: Neorelium (Polfa Tarchomin; lek wprowa-
dzony wcześniej pod nazwą Relanium), Relanium 
zawiesina (Medana Pharma), Relanium  inj.  (Pol-
fa Warszawa), Relanium  tabl.  (GlaxoSmithKline, 
Poznań), Relsed  (Polfa Warszawa). Nie  pojawił 
się jeszcze na rynku Diazepam Generic Specialty 
Pharma.

N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM 
– Inne leki nasenne i uspokajające

Valerianae radicis extractum: Valdispert (Veme-
dia) tabletki drażowane zawierający 120 mg wycią-
gu z korzenia kozłka lekarskiego (obecny dawniej 
na rynku, a skreślony już z Rejestru lek firmy Solvay 
o tej samej postaci i nazwie zawierał 45 mg wycią-
gu) to aktualnie 8. zarejestrowana marka produktów 
leczniczych zawierających wyciąg z korzenia kozłka 
lekarskiego. Do sprzedaży wprowadzono 6 marek: 
Valerin forte i Valerin max (Aflofarm), od maja 2010 
Nervolek (Recordati;  lek wprowadzony wcześniej 
pod nazwą Nervostop), od marca 2014 Valused Noc 
(Hasco-Lek), od kwietnia 2017 Persen Noc (San-
doz) i Valdiextrakt (Labofarm) oraz od października 
2017 Baldivian Noc (Pfizer; lek zarejestrowany pier-
wotnie pod nazwą Valeriamed Noc).
Nie pojawił się jeszcze na rynku preparat Valerian 
150 Diapharm.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Relana forte (Pharbio 
Medical).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne;
N06AB – Selektywne inhibitory zwrotnego 
wychwytu serotoniny

Sertraline: Sertraline Aurovitas to 16. zarejestro-
wana marka sertraliny. Na rynek wprowadzono 14 
leków: Asentra (Krka), Asertin (Biofarm), Stimuloton 
(Proterapia), Zoloft  (Pfizer;  lek oryginalny), Zotral 
(Polpharma), od  lipca 2006 Setaloft  (Actavis), od 
października 2007 Sertagen (Generics), od marca 
2009 Sertraline Aurobindo, od października 2010 
Sertranorm (+Pharma; lek zarejestrowany wcześniej 
przez firmę Actavis jako Sertralin Actavis), od kwiet-
nia 2011 Miravil (Orion), od marca 2013 Sertralina 
Krka, od października 2014 ApoSerta (Apotex) i od 
września 2017 Sastium (Accord Healthcare).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Sertraline Far-
max (SVUS Pharma).

Ostatnio skreślono z Rejestru: Sertralinum 123ratio 
(rejestracja V 2007 jako SerTeva, III 2008 zmiana 
nazwy na Apresia i XII 2008 wprowadzenie na ry-
nek;  IX 2009 zmiana nazwy na Luxeta; XI 2011 
zmiana nazwy na Sertralinum 123ratio; VIII 2017 
skreślenie z Rejestru).

N06AX – Inne leki przeciwdepresyjne
Duloxetine: Dulsevia (Krka) w nowej dla substancji 
czynnej dawce 90 mg to rozszerzenie względem 
wprowadzonych wcześniej dawek 30 mg i 60 mg. 
Zarejestrowano 13 marek duloksetyny ze wskaza-
niami przeciwdepresyjnymi, a na rynek w Polsce 
wprowadzono 7 preparatów: Cymbalta  (Eli Lilly), 
od stycznia 2016 Dulsevia  (Krka), od  lipca 2017 
Duloxetine Mylan (Generics)  i Dutilox (SymPhar), 
od sierpnia 2017 Depratal (Adamed) i od września 
2017 Duloxetine +Pharma i Duloxetine Sandoz. Nie 
pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Aritavi (Actavis), 
Depratal (Adamed), Dulodet (Proterapia), Dulokse-
tyna Lilly (Eli Lilly), Duloxetine Zentiva, Duloxgamma 
(Wörwag) i Xeristar (Eli Lilly).
Uwaga: WHO dla duloksetyny przewiduje tylko jed-
ną klasę N06AX, chociaż wskazania obejmują tak-
że inne jednostki chorobowe. Zarejestrowano także 
3 preparaty duloksetyny przeznaczone do leczenia 
kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu (WNM): 
Duloxetine Actavis, Strodros (Zentiva), Yentreve (Eli 
Lilly), a  także  lek przeznaczony do  leczenia bólu 
w obwodowej neuropatii cukrzycowej: Ariclaim (Eli 
Lilly). Leki te jednak dotychczas nie zostały wpro-
wadzone na rynek w Polsce.

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwo-
wy; N07B – Leki stosowane w leczeniu uza-
leżnień; N07BA – Leki stosowane w leczeniu 
uzależnienia od nikotyny

Cytisine: Nicoferin (Pharmacia Polonica)  i Cytisi-
num Aflofarm to odpowiednio 3. i 4. zarejestrowana 
marka cytyzyny. Do sprzedaży wprowadzono Tabex 
(Sopharma) i od grudnia 2012 Desmoxan (Aflofarm).

r – uKład oddechowy
R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach; R05D – Leki przeciwkaszlowe, 
z wyłączeniem preparatów złożonych zawie-
rających środki wykrztuśne; R05DB – Inne 
leki przeciwkaszlowe

Butamirate: Maxipulmon (Aflofarm) to 10. zareje-
strowana marka butamiratu. Do sprzedaży wprowa-
dzono 8 marek: Sinecod (GlaxoSmithKline; lek ory-
ginalny), Supremin (Teva), od sierpnia 2011 Atussan 

i Atussan mite (Polfarmex), od marca 2014 Butamid 
(PharmaSwiss), od czerwca 2014 Theraflu Kaszel 
(GlaxoSmithKline), od października 2015 Natussic 
(Hasco-Lek; preparat zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Infectussic), od listopada 2015 Toselix 
forte (Galena), od lipca 2016 Supremin Max (Teva) 
i od czerwca 2017 Tussicalin (Dr. Max).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku Omnitussin (Ac-
tavis), Toselix (Galena).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Rupatadine: Alerprof  (Teva)  to 4. zarejestrowa-
na marka rupatadyny. Na rynek wprowadzono od 
maja 2011 Rupafin (Uriach). Nie pojawiły się jeszcze 
w sprzedaży: Rupatadine Bluefish  i Rupatadinum 
Uriach.

V – PrePAraty różne
V08 – Środki cieniujące; V08C - Środki cieniu-
jące obrazujące w rezonansie magnetycznym; 
V08CA – Paramagnetyczne środki cieniujące

Gadoteric acid: Clariscan  (GE Healthcare)  to 4. 
zarejestrowany preparat zawierający kwas gadote-
rowy. Wcześniej zarejestrowano: Cyclolux i Cyclolux 
multidose (Sonochemia), Dotagraf i Dotagraf mul-
tidose (Bayer) oraz Dotarem i Dotarem multidose 
(Guerbet). Do sprzedaży od stycznia 2017 wprowa-
dzono Dotarem (Guerbet).

2018-02-06

Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifi-
cation 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 szcze-
pionek: „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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach 
związanych z nadkwaśnością; A02B – Leki 
stosowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

Pantoprazole: Asteloc (Adamed) to 35. zarejestro-
wana marka pantoprazolu. Na rynek wprowadzono 
28 marek: Controloc i od czerwca 2009 Controloc 
Control (Takeda; lek oryginalny), od listopada 2006 
Anesteloc (Adamed), od listopada 2007 Contix (Le-
kam), od grudnia 2007 Nolpaza (Krka), od paździer-
nika 2008 IPP (Sandoz; iniekcje wprowadzono od 
listopada 2008 pod pierwotną nazwą Pantoprazol 
Sandoz) oraz Noacid (Egis), od listopada 2008 Pan-
zol (Apotex), od sierpnia 2009 Contracid (Recor-
dati), od marca 2010 Panprazox tabl. (Polpharma; 
zarejestrowany wcześniej przez firmę Nucleus jako 
Zoramyl, po wprowadzeniu na rynek jako Panprazox 
skreślony z Rejestru; następnie przejęcie leku Pan-
toprazole Phargem i zmiana nazwy na Panprazox), 
od sierpnia 2010 Gastrostad (Stada; lek zarejestro-
wany wcześniej pod nazwą Tifizol przez firmę Alfred 
E. Tiefenbacher) i Xotepic (Teva; lek zarejestrowa-
ny początkowo pod nazwą Zipantola, a następnie 
wprowadzony na rynek w listopadzie 2008 pod na-
zwą Pantoprazolum Farmacom), od października 
2010 Ranloc (Ranbaxy), od marca 2011 Contix ZRD 

(Lekam), od czerwca 2011 Panrazol (Actavis), od 
października 2011 Prazopant (Actavis), od marca 
2012 Pantopraz (Biofarm), Pantoprazole Bluefish 
i Prazolacid (PharmaSwiss), od września 2012 Pan-
toprazole Reig Jofre, od października 2012 Ozzion 
(Zentiva), od grudnia 2012 Nolpaza Control (Krka; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Panto-
prazol Pharmaheads), od grudnia 2013 Panzol Pro 
(Apotex; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Apotex), od kwietnia 2014 Pantopra-
zol Krka, od czerwca 2014 Pantoprazole Genoptim 
(Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pantoprazol Macleods)  i Pantoprazole Genoptim 
SPH (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Pharmafile pod nazwą Prazafile), od sierpnia 
2014 Pantopraz Bio (Biofarm;  lek zarejestrowany 
pierwotnie przez firmę Pharmafile pod nazwą Zo-
lepharm), od stycznia 2015 Pamyl (Mylan) i Ranloc 
Med (Ranbaxy), od grudnia 2015 Pantoprazol Teva 
(lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Pharm-
afile pod nazwą Neutroflux, wprowadzony na rynek 
od sierpnia 2012 pod nazwą Pantoprazol 123ratio), 
od marca 2016 Pantoprazol Vitama, od sierpnia 
2016 Gerdin i Gerdin Max (S-Lab) i od października 
2016 Pantoprazole Mercapharm (lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Dialoc, a następnie pod 
nazwą Pantoprazole Distriquimica).
Wśród nich w postaci iniekcji wprowadzono 5 leków: 

Controloc (Takeda), IPP (Sandoz; lek wprowadzony 
pierwotnie pod nazwą Pantoprazol Sandoz), Nol-
paza (Krka), Pantoprazole Reig Jofre i Prazopant 
(Actavis).
Bez recepty dostępnych  jest 11  leków: Anesteloc 
Max  (Adamed), Contix ZRD  (Lekam), Controloc 
Control  (Takeda), Gerdin Max  (S-Lab), Nolpaza 
Control (Krka), Pantopraz Bio (Biofarm), Pantopra-
zol Teva, Pantoprazole Genoptim SPH (Synoptis), 
Panzol Pro (Apotex), Prazolacid  (PharmaSwiss), 
Ranloc Med (Ranbaxy).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży leki 
doustne: Pantoprazol Beximco, a także 3 leki OTC 
z centralnej rejestracji unijnej: Somac Control, Pan-
tozol Control i Pantoloc Control (wszystkie: Takeda).
W postaci iniekcji nie pojawiły się jeszcze w obrocie: 
Pantoprazol Accord (Accord Healthcare), Pantopra-
zole Aurovitas, Pantoprazole Mylan (lek zarejestro-
wany pierwotnie przez firmę Agila Specialties pod 
nazwą Pantoprazole Agila), Pantoprazole Aurovitas, 
Pantoprazol Sun (Sun Pharmaceutical Industries).

A03/A03A – Leki stosowane w czynnościo-
wych zaburzeniach żołądkowo-jelitowych; 
A03AA – Syntetyczne leki przeciwcholiner-
giczne, estry z grupą aminową trzeciorzędową

Trimebutine: Ircolon Forte (Polfarmex) to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych wcześniej pre-
paratów Ircolon i Ircolon Gastro. Zarejestrowano 4 
marki  trimebutyny. Do sprzedaży wprowadzono 4 
marki: Debretin (Medana Pharma), Debridat (Pfi-
zer), Tribux  i Tribux  forte  (Biofarm), od kwietnia 
2014 Ircolon (Polfarmex), od marca 2016 Tribux 
Bio (Biofarm) i od sierpnia 2017 Ircolon Gastro (Pol-
farmex).

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi 
(z wyłączeniem heparyny)

Iloprost: Iloprost Zentiva w postaci roztworu do ne-
bulizacji  to 2. zarejestrowana marka iloprostu. Na 
rynek wprowadzono roztwór do nebulizacji Ventavis 
(Bayer).
Skreślono z Rejestru: Ilomedin (Bayer) koncentrat 
do wlewów dożylnych.
Leki inhalacyjne są wskazane do stosowania w celu 
poprawy wydolności wysiłkowej i zmniejszenia ob-
jawów u dorosłych pacjentów z pierwotnym nad-
ciśnieniem płucnym, zakwalifikowanych do III klasy 
czynnościowej według klasyfikacji NYHA.

Iloprost jest syntetycznym analogiem prostacykliny. 
W badaniach in vitro zaobserwowano następujące 
działania  farmakologiczne: hamowanie agregacji 
płytek krwi, przylegania płytek krwi i reakcji uwalnia-
nia; rozszerzenie tętniczek i żyłek; wzrost gęstości 
naczyń włosowatych i zmniejszenie podwyższonej 
przepuszczalności naczyń wywołanej przez media-
tory, takie jak serotonina lub histamina w mikrokrą-
żeniu; stymulacja endogennego potencjalnego dzia-
łania fibrynolitycznego. Działania farmakologiczne 
po podaniu w inhalacji: bezpośrednie rozszerzenie 
naczyń łożyska tętniczego płuc występuje ze znacz-
ną poprawą kolejno ciśnienia w tętnicach płucnych, 
płucnego oporu naczyniowego,  rzutu serca oraz 
poprawą saturacji mieszanej krwi żylnej.

c – uKład sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01E – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca; C01EB – Inne preparaty stoso-
wane w chorobach serca

Trimetazidine: Protrimil  (Aflofarm)  to  13.  zare-
jestrowana marka  trimetazydyny. Do  sprzedaży 
wprowadzono 12 marek preparatów o standardo-
wym i przedłużonym uwalnianiu: Cyclo-Protectin 
MR (Ethifarm), Metazydyna (Polfa Pabianice) i od 
sierpnia 2012 Metazydyna MR (Adamed), Preductal 
MR (Anpharm), Trimetaratio (Ratiopharm), od sierp-
nia 2008 Setal MR (Polfarmex), od listopada 2008 
Protevasc SR (Gedeon Richter Polska), od kwietnia 
2010 Trimeductan MR (Lekam), od sierpnia 2011 
Vascotazin (Actavis), od października 2012 Apo-
Trimet PR (Apotex), od sierpnia 2013 Triacyt MR 
(Biofarm), od listopada 2013 Trimetazydyna Mylan 
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Trioxi-
gen)  i od czerwca 2014 Trimetazidinum 123ratio 
(123ratio; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Trimetazidine-Ratiopharm PR).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dimesar (Sandoz), 
Portora (Glenmark), Trimpol MR (Polfarmex).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; C07A – Leki blokujące receptory  
b-adrenergiczne;
C07AA – Nieselektywne leki blokujące recep-
tory b-adrenergiczne

Sotalol: Sotalol Aurovitas to 3. zarejestrowana mar-
ka sotalolu. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: 
Biosotal (Sanofi-Aventis), SotaHexal (Sandoz).
Skreślono z Rejestru: Darob (Abbott), Gilucor (Sol-
vay), Sotalex i Sotalex mite (Bristol-Myers Squibb).

Nowe rejestracje PL

Grudzień 2017
W grudniu 2017 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 61 pozwoleń na 
dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia 
dla nowych produktów leczniczych obejmują 30 jednostek klasyfikacyj-
nych na 5. poziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produk-
ty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji i produktów obecnych już 
na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz substancji czynnej lub składu preparatu, 
pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie dostępności, numery pozwoleń, Glo-
balne Numery Jednostki Handlowej), które można znaleźć w  internetowym Biuletynie  Informacji 
Publicznej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych  (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017  )  –  „Wykaz  Produktów 
Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2017 r.” został opub-
likowany przez Urząd 10 stycznia 2018.

►

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2017
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C07AB – Selektywne leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne

Bisoprolol: Bisoprolol Genoptim (Synoptis) to 20. 
zarejestrowana marka bisoprololu. Do sprzedaży 
wprowadzono 17 marek: Bisocard (PharmaSwiss), 
BisoHexal (Sandoz), Bisopromerck (Merck), Bisora-
tio 5 i Bisoratio 10 (123ratio) oraz Bisoratio w daw-
ce 2,5 mg (Actavis; lek wprowadzony od listopada 
2011 pod pierwotną nazwą Bilokord), Concor i Con-
cor Cor (Merck, leki oryginalne), Corectin (Biofarm), 
od października 2008 Coronal (Zentiva), od stycznia 
2011 Bibloc (Sandoz), od listopada 2011 Bilokord 
(Actavis), od sierpnia 2012 Bisoprolol Vitabalans 
(preparat zarejestrowany początkowo pod nazwą 
Bisprotin), od marca 2013 Bicardef (Hasco-Lek), od 
marca 2014 Bisoprolol Aurobindo i Sobycor (Krka), 
od  czerwca 2014 Bisoprolol VP  (PharmaSwiss; 
lek wprowadzony do sprzedaży od września 2007 
przez firmę Jelfa pod pierwotną nazwą Antipres), od 
grudnia 2014 Bisoprolol Actavis (lek wprowadzony 
od listopada 2011 pod pierwotną nazwą Bidop), od 
maja 2015 Ripit (S-Lab; lek zarejestrowany pierwot-
nie przez firmę Aurobindo pod nazwą BisoAuro) i od 
października 2016 Bicardiol (Accord Healthcare).
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Biso-
gamma (Wörwag), Borez (Alkaloid).
Nebivolol: Nebivolol Aurovitas to 15. zarejestrowa-
na marka nebiwololu. Do sprzedaży wprowadzono 
13  leków: Nebilet  (Berlin-Chemie), od  lipca 2008 
Nedal (Polfa Warszawa), od stycznia 2009 Ebivol 
(Actavis), Nebinad (Recordati)  i Nebivor  (Orion), 
od czerwca 2009 Nebicard (Biofarm), od września 
2009 Nebitrix  (Glenmark), od października 2009 
Nebilenin (Adamed), od stycznia 2010 Nebispes 
(PharmaSwiss), od sierpnia 2010 Ezocem (Recor-
dati), od września 2010 NebivoLek (Sandoz), od 
maja 2014 Daneb (S-Lab; lek wprowadzony na ry-
nek od września 2011 przez firmę Specifar pod na-
zwą Nebicon, następnie zmiana nazwy na Daneb) 
i od czerwca 2015 Ivineb (Bioton; lek wprowadzony 
na rynek od  listopada 2012 pod nazwą Nebivas, 
następnie zmiana nazwy na Ivineb).
Nie pojawił się  jeszcze na rynku: Nebivolol Sop-
harma.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Emzok (Teva; lek był 
obecny na rynku od września 2014; zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Nebivolol Teva).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A - Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste;

C10AA – Inhibitory reduktazy hydroksymety-
loglutarylokoenzymu A

Rosuvastatin: Rosuvastatin Hetero  to 24. zare-
jestrowana marka rosuwastatyny. Na rynek wpro-
wadzono  16 marek:  Crestor  (AstraZeneca;  lek 
oryginalny),  od  czerwca 2010 Zaranta  (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 Rosucard (Zen-
tiva)  i Suvardio (Sandoz), od grudnia 2010 Zah-
ron (Adamed), od maja 2011 Rosuvastatin Teva, 
od października 2011 Roswera (Krka), od grudnia 
2011 Romazic (Polpharma), od marca 2013 Ridlip 
(Ranbaxy), od lipca 2013 Crosuvo (PharmaSwiss) 
i Rosuvastatin Ranbaxy (lek zarejestrowany pier-
wotnie przez firmę Pharma-EU pod nazwą Rosuva-
statin Pharma), od marca 2014 Rosutrox (Biofarm), 
od  lipca 2014 Rosuvastatin Krka, od  lutego 2016 
Ivirosina  (Bioton;  lek  zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Rosuvastatin Sigillata), od maja 2017 
Astrium (Accord Healthcare) i od grudnia 2017 Ro-
sugen (Generics).
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Actarosin  (Actavis), ApoRoza  (Apotex;  lek zare-
jestrowany  pierwotnie  pod  nazwą Rosuvastatin 
Baggerman), Rossta (Tchaikapharma High Quality 
Medicines), Rosuvastatin Aurobindo, Rosuvastatin 
Momaja, Rosuvastatin Polfa Pabianice, Rosuva-
Teva (Teva).

C10AX – Inne środki wpływające na stężenie 
lipidów

Ezetimibe: Ezetimibe Teva to 13. zarejestrowana 
marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono lek ory-
ginalny Ezetrol (Merck Sharp & Dohme).
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży: Coltowan 
(Gedeon Richter Polska), Exebir (Accord Healthca-
re), Ezehron (Adamed), Ezen (Zentiva), Ezetimibe 
Alchemia, Ezetimibe Apotex, Ezetimibe Mylan, Eze-
timibe SymPhar, Ezoleta (Krka), Ezolip (Glenmark; 
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Ezetimibe 
Glenmark), Lipegis (Egis).

g – uKład moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

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

Sildenafil: Valinger (Orion)  to 32. zarejestrowana 
marka syldenafilu z zastosowaniem odpowiada-
jącym 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 San-
doz, od grudnia 2010 Sildenafil Medana (Medana 
Pharma), od stycznia 2011 Sildenafil Teva, od mar-
ca 2011 Falsigra (Polfarmex), od czerwca 2011 Sil-
denafil Ratiopharm i Vigrande (Zentiva; nastąpiła 
zmiana nazwy na Taxier, ale preparat pod nową na-
zwą 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 marca 2014 Sildenafil Ge-
noptim  (Synoptis;  lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Sildenafil Jubilant), od stycznia 2015 
Sildenafil Bluefish, od marca 2015 Silden (Sophar-
ma), od czerwca 2015 Maxigra Go (Polpharma), od 
sierpnia 2015 Maxon (Adamed; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Sildenafilum Farmacom), od 
stycznia 2016 Sildenafil Accord (Accord Healthca-
re), od kwietnia 2016 Maxon Active (Adamed;  lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Sildenafilum 
Farmacom, a następnie Maxon), od maja 2016 Sil-
denafil 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 Inven-
tum (Aflofarm;  lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Xalugra), od marca 2017 Mensil  (Hasco-
-Lek; preparat wprowadzony pierwotnie pod nazwą 
Sildenafil Hasco) oraz od października 2017 Mensil 
Med Max (Hasco-Lek; preparat wprowadzony od 
stycznia 2014 pod nazwą Sildenafil Hasco) i Silde-
nafil Espefa.
Nie pojawiły się  jeszcze w sprzedaży preparaty: 
Fildlata (Sigillata), Licosil (Liconsa), Silcontrol i Sil-
control FC (Alvogen; leki zarejestrowane wcześniej 
pod nazwą Sildenafil Liconsa), Sildenafil IBSA, Sil-
denafil Pfizer, Sildenafil Polpharma (lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Maxigra, a następnie 
pod nazwą Maxigra Go), Viagra Direct (Pfizer).
Sildenafil Zentiva to 6. zarejestrowana marka sylde-
nafilu ze wskazaniem do stosowania u pacjentów 
z tętniczym nadciśnieniem płucnym w celu poprawy 
wydolności wysiłkowej. Do sprzedaży wprowadzono 
2 marki: Revatio (Pfizer) i od listopada 2017 Remi-
dia (Polpharma).

Nie  pojawiły  się  jeszcze  na  rynku:  Granpidam 
(Accord Healthcare), Mysildecard (Mylan), Silde-
nafil Aurovitas.
WHO umieściła syldenafil tylko w klasie G04BE – 
Leki stosowane w zaburzeniach erekcji, choć we-
dług wskazań dla tych preparatów bardziej paso-
wałaby klasa C01EB – Inne leki nasercowe.
Tadalafil: Rekifre  (SVUS)  to 18. zarejestrowana 
marka tadalafilu, w tym 16. marka ze wskazaniem 
w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn. 
Aby  tadalafil  działał  skutecznie w  zaburzeniach 
erekcji, konieczna  jest stymulacja seksualna. Re-
kifre w dawce 5 mg jest też wskazany w leczeniu 
objawów przedmiotowych  i podmiotowych  łagod-
nego  rozrostu  gruczołu  krokowego  u  dorosłych 
mężczyzn.
Do sprzedaży od  lipca 2014 wprowadzono Cialis 
(Eli Lilly). Nie pojawiły się  jeszcze na rynku: Er-
lis  (Polpharma), Exerdya (PharmaSwiss), Filota-
dal  (Teva), Tadalafil Accord (Accord Healthcare), 
Tadalafil Medana (Medana Pharma), Tadalafil My-
lan, Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), Tadalafil Teva, 
Vixantus (Actavis), Tadalafil Apotex, Tadalafil Belu-
po, Tadilecto (Krka), Tadis (Teva).
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami 
wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płuc-
nego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek prepa-
rat Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa prepara-
tu: Tadalafil Lilly), natomiast nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Talmanco (Mylan; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Tadalafil Generics).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną 
klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów Ad-
circa i Talmanco pasują do klasy C01EB – Inne leki 
nasercowe. Niektóre preparaty tadalafilu w dawce 
20 mg (Tadalafil Accord) mają jednak zarejestrowa-
ne podwójne wskazania: zarówno do stosowania 
w zaburzeniach erekcji, jak i w leczeniu tętniczego 
nadciśnienia płucnego.

H – LeKi hormonaLne działające 
ogólnie, z wyłączeniem hormonów 

płciowych i insuLin
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie, 
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy

Prednisolone: Predasol  (Sun-Farm)  tabletki  to 
rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej 
roztworu do  infuzji, w tym w nowej dla substancji 
czynnej dawce doustnej 10 mg. Zarejestrowano 
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w tej klasie 3 marki prednizolonu. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki:  tabletki Encortolon (Polfa 
Pabianice) i od stycznia 2017 Predasol (Sun-Farm) 
do infuzji. Nie pojawił się jeszcze na rynku roztwór 
doustny Sintredius (Dompe).

J – leKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogól-
nie; J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, 
J01MA – Fluorochinolony

Moxifloxacin: Kimoks (Alkaloid-Int)  to 9. zareje-
strowana w tej klasie marka moksyfloksacyny. Do 
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Avelox (Bayer; lek 
oryginalny) oraz od września 2014 Floxitrat (San-
doz) i Moloxin (Krka).
Nie  pojawiły  się  jeszcze  na  rynku:  Floxamic 
(Polpharma), Moxifloxacin Aurovitas, Moxifloxacin 
Kabi (Fresenius Kabi), Moxifloxacin Noridem, Mo-
xinea (Solinea).

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhi-
bitory odwrotnej transkryptazy

Entecavir: Entecavir Synoptis to 11. zarejestrowa-
na marka entekawiru. Do sprzedaży wprowadzono 
4 marki: Baraclude (Bristol-Myers Squibb; lek ory-
ginalny), od października 2017 Entecavir Alvogen 
i Entecavir Glenmark oraz od  listopada 2017 En-
tecavir Teva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Entecavir Accord 
(Accord Healthcare), Entecavir Mylan, Entecavir 
Polpharma, Entecavir Sandoz, Entecavir Stada, 
Entekavir Adamed.

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Inosine pranobex: Groprinosin  Forte  (Gedeon 
Richter Polska) w nowej  dla  substancji  czynnej 
postaci granulatu do sporządzania roztworu doust-
nego to rozszerzenie względem wprowadzonych 
wcześniej tabletek, kropli i syropu Groprinosin oraz 
syropu Groprinosin Baby. Zarejestrowano 7 ma-
rek pranobeksu  inozyny. Na rynek wprowadzono 
6 marek: Groprinosin  i od  listopada 2015 Gropri-
nosin Baby (Gedeon Richter Polska), Isoprinosine 
(Ewopharma), od grudnia 2010 Neosine (Aflofarm), 
od lipca 2015 Eloprine (Polfarmex), od lipca 2016 
Eloprine forte (Polfarmex) i Pranosin (Galena) oraz 
od grudnia 2017 Neotac (Tactica Pharmaceuticals). 
Nie pojawił się jeszcze NeoGrip (PharmaSwiss).

l – LeKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X/
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe

Anagrelide: Anagrelide Zentiva i Atremia (Teva) to 
odpowiednio 6. i 7. zarejestrowana marka anagre-
lidu. Do sprzedaży wprowadzono Thromboreductin 
(Orphan Pharmaceuticals).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Anagrelide Stada, 
Anagrelide Vipharm, Grenalvon (Alvogen) i Xagrid 
(Shire).

m – uKład mięśniowo-szKieletowy
M03 – Środki zwiotczające mięśnie; M03A – 
Środki zwiotczające mięśnie działające obwo-
dowo; M03AC – Inne czwartorzędowe związki 
amoniowe

Rocuronium bromide: Roquronium bromide Ha-
meln  to 6.  zarejestrowany preparat  zawierający 
bromek rokuronium. Na rynek wprowadzono 4 leki: 
Esmeron (Organon; lek oryginalny), od października 
2009 Rocuronium Kabi (Fresenius Kabi), od sierp-
nia 2011 Roqurum (PharmaSwiss)  i od czerwca 
2012 Rocuronium B. Braun.
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: Roquronium 
Hospira. 
Ostatnio skreślono z Rejestru: Rocuronium Mylan 
(lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Rocuronii 
bromidum Strides), Rocuronium Sandoz, Rocuro-
nium Tamarang.

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy; 
N02AB – Pochodne fenylopiperydyny

Fentanyl: Fentanyl Kalceks (Incline Therapeutics) 
w postaci iniekcyjnej to 12. zarejestrowana marka 
fentanylu. Do sprzedaży wprowadzono 9  leków: 
Durogesic  (Janssen), od sierpnia 2007 Matrifen 
(Takeda), od października 2007 Fentanyl Actavis, 
od sierpnia 2008 Fenta MX (Sandoz) w postaci sy-
stemów transdermalnych oraz Fentanyl WZF inj. 
(Polfa Warszawa), od marca 2009 Effentora (Teva) 
w postaci tabletek podpoliczkowych, które musują 
w wilgotnym środowisku ulegając rozpadowi i uwal-
niając substancję czynną, od września 2011 Instanyl 
(Takeda) w postaci aerozolu do nosa, od październi-
ka 2012 PecFent (Archimedes Development) w po-
staci aerozolu do nosa i od czerwca 2015 Vellofent 
(Angelini) tabl. podjęzykowe.

Nie zostały  jeszcze wprowadzone na rynek: Bre-
akyl (Meda) w postaci  lamelek podpoliczkowych 
i  Ionsys (Incline Therapeutics) w postaci systemu 
transdermalnego.

N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX 
– Inne leki przeciwpadaczkowe

Lacosamide: Lacosamide Teva i Lacosamide Glen-
mark to odpowiednio 3. i 4. zarejestrowana marka 
lakosamidu. Do sprzedaży został wprowadzony lek 
oryginalny Vimpat (UCB). Nie pojawił się  jeszcze 
na rynku Lacosamide Accord (Accord Healthcare).

N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neu-
roleptyczne; N05AH – Diazepiny, oksazepiny, 
tiazepiny i oksepiny

Quetiapine: Quetrina (Pharmathen) o przedłużo-
nym uwalnianiu w 5 dawkach to 21. zarejestrowana 
marka kwetiapiny. Na rynek wprowadzono 17 ma-
rek: Ketrel (Celon Pharma), od grudnia 2007 Keti-
pinor (Orion), od marca 2008 Ketilept (Proterapia) 
i Kventiax (Krka), od sierpnia 2009 Kwetaplex (Ada-
med), od grudnia 2009 Quentapil (PharmaSwiss), 
od stycznia 2010 Kefrenex  (Axxon), od sierpnia 
2010 Bonogren (Vipharm), od października 2010 
Pinexet (Medana Pharma), od czerwca 2011 Etia-
gen (Generics) i Setinin (+Pharma), od maja 2012 
ApoTiapina (Apotex), od sierpnia 2014 Kwetaplex 
XR (Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Teva pod nazwą Kwetax XR), od marca 2015 
Quetiapin NeuroPharma (Neuraxpharm;  lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Kwetiapina Neu-
ropharma), od kwietnia 2015 Kventiax SR (Krka), 
od grudnia 2015 Kvelux SR (Sandoz;  lek zareje-
strowany pierwotnie pod nazwą Quetiapine Phar-
mathen), od stycznia 2016 Pinexet SR (Medana 
Pharma), od marca 2016 Ketilept Retard (Egis), od 
kwietnia 2016 Etiagen XR (Generics), od kwietnia 
2017 Symquel XR (SymPhar;  lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Quetiapine Intas, a następnie 
Quentapil SR), od maja 2017 Atrolak (Accord He-
althcare; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Quetiapine Accord), od  lipca 2017 Bonogren SR 
(Vipharm) i od października 2017 Alcreno (Accord 
Healthcare; lek wprowadzony od sierpnia 2015 pod 
pierwotną nazwą Quetiapine Accord).
Nie  zostały  jeszcze  wprowadzone  preparaty: 
Quetiapine Fair-Med (Fair-Med Healthcare), Quetia-
pine Krka, Quetiapine Lupin.

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AB – Selektywne inhibito-
ry zwrotnego wychwytu serotoniny

Escitalopram: Escitalopram Aurovitas  to 25. za-
rejestrowana marka escytalopramu. Do sprzedaży 
wprowadzono 22 marki: Lexapro (Lundbeck;  lek 
oryginalny), od stycznia 2010 Depralin (Polpharma), 
od lutego 2010 Elicea (Krka) i Mozarin (Adamed), 
od czerwca 2010 Escitil (Egis) i Lenuxin (Gedeon 
Richter Polska), od sierpnia 2010 Pramatis (San-
doz), od kwietnia 2011 Servenon (Glenmark), od 
lipca 2011 Escitalopram Actavis (lek zarejestrowa-
ny początkowo przez firmę Alchemia pod nazwą 
Escitalopram Alchemia), od listopada 2011 Aciprex 
(Biofarm), od grudnia 2011 Nexpram (Lekam), od 
stycznia 2013 Escitalopram PharmaSwiss, od maja 
2013 Symescital (SymPhar), od października 2013 
Elicea Q-Tab (Krka)  i Pralex (Orion), od grudnia 
2013 Escipram (G.L. Pharma), od kwietnia 2014 
Oroes (+Pharma), od czerwca 2014 Mozarin Swift 
(Adamed), od sierpnia 2014 ApoEscitaxin Oro (Apo-
tex) i Escitasan (Stada), od września 2014 Depra-
lin ODT  (Polpharma), od grudnia 2014 Betesda 
(Axxon), od marca 2015 Escitalopram Zdrovit (Natur 
Produkt Zdrovit), od czerwca 2015 Escitalopram 
Bluefish i od maja 2017 Deprilept (Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Esci-
plex (Stada), Escitalopram LEK-AM.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Benel (Farmalider).

N07 – Inne leki wpływające na układ nerwo-
wy; N07B – Leki stosowane w leczeniu uza-
leżnień; N07BA – Leki stosowane w leczeniu 
uzależnienia od nikotyny

Nicotine: Nicorette Fruit (McNeil) w postaci table-
tek do ssania to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych innych smaków, postaci i dawek tej marki 
oraz aerozolu Nicorette Spray. Zarejestrowano 6 
marek preparatów z nikotyną. Na rynku pojawiły 
się 4 marki:
- Nicopass (Pierre Fabre Medicament) w postaci 
pastylek do ssania w 2 dawkach o 2 smakach (lu-
krecjowo-miętowym i świeżej mięty);
- Nicorette  (McNeil) w postaci gumy do żucia  (4 
smaki: Classic, FreshFruit, FreshMint  i  Icy White) 
i od września 2012 Nicorette Coolmint, od września 
2009 systemu transdermalnego Nicorette Invisipa-
tch (preparat był dostępny od grudnia 2008 pod 
nazwą Nicorette Semi Transparent Patch) oraz od 
lipca 2013 aerozolu do stosowania w jamie ustnej 
Nicorette Spray;
- NiQuitin (Omega Pharma) w postaci pastylek do 
ssania, tabletek do ssania, systemu transdermalne-
go (NiQuitin , NiQuitin Mini, NiQuitin Przezroczysty) 
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oraz od stycznia 2014 jako NiQuitin miętowe listki 
w postaci lamelek rozpadających się w jamie ustnej 
i od września 2016 w postaci gumy do żucia NiQui-
tin Menthol  (nastąpiła zmiana nazwy na NiQuitin 
Extra Fresh, ale lek pod nową nazwą jeszcze nie 
pojawił się na rynku);
- od października 2015 Niko-Lek Lemon i Niko-Lek 
Mint (US Pharmacia; preparaty wprowadzone na 
rynek od października 2014 pod pierwotnymi na-
zwami Niccorex Lemon i Niccorex Mint) w postaci 
gumy do żucia.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Nico-
patch TTS (Pierre Fabre) system transdermalny, Ni-
corette Cool Berry (McNeil), Nicotine Perrigo (Wraf-
ton) tabletki do ssania, NiQuitin Mini Citrus (Omega 
Pharma) tabletki do ssania, NiQuitin o smaku men-
tolowym guma do żucia.

r – uKład oddechowy
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa;
R01AC – Preparaty przeciwalergiczne, z wy-
łączeniem kortykosteroidów

Azelastine: Azelamed (Sun-Farm) w postaci aero-
zolu do nosa to 3. zarejestrowana w tej klasie marka 
azelastyny. Do sprzedaży wprowadzono Allergodil 
(Meda) i od stycznia 2017 Azelastin POS (Ursap-
harm).

R01AD - Kortykosteroidy
Mometasone furoate: Nasopronal (Vitama) to 9. 
zarejestrowana w tej klasie marka mometazonu. 
Do sprzedaży wprowadzono 6 marek: Nasonex 
(Merck Sharp & Dohme), od lutego 2013 Nasome-
tin (Sandoz), od sierpnia 2014 Pronasal (Teva), od 
września 2014 Nasehaler (Cipla; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Mometazonu furoinian Cipla), 
od maja 2015 Metmin (Adamed; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Mometasone Adamed) i od 
czerwca 2015 Momester (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Bloctimo (Acta-
vis) i Eztom (Glenmark).

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i prze-
ziębieniach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłą-
czeniem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe;
R05CA – Leki wykrztuśne

Hederae helicis folii extractum: Herdripsan  (Dr. 
Max) syrop to 14. zarejestrowana marka preparatów 
z wyciągiem z liści bluszczu pospolitego. Do sprze-

daży wprowadzono 9 marek: Hedelix (Kreuwel Meu-
selbach), Hederasal (Herbapol Wrocław), Hederoin 
(Herbapol Wrocław), PiniHelix (Apipol-Farma), Pro-
span (Engelhard), od stycznia 2015 Herbion na ka-
szel mokry (Krka; lek zarejestrowany pierwotnie pod 
nazwą Herbion Hedera helix, a następnie Herbion 
Ivy), od sierpnia 2015 HeliPico (Medana Pharma; 
lek wprowadzony pierwotnie do sprzedaży pod na-
zwą Helical), od listopada 2015 Hedussin (Phytop-
harm Klęka) i od lutego 2016 Tuspan (Sopharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Hedecton (Krewel 
Meuselbach), Hedera helix Boehringer Ingelheim, 
Mucohelix (Boehringer Ingelheim), Syrop z blusz-
czu Labima.

R05CB – Leki mukolityczne
Bromhexine: Flegtac Kaszel (Tactica Pharmaceu-
ticals) i Flegafortan (Aflofarm) w postaci syropu to 
odpowiednio 4. i 5. zarejestrowana marka bromhek-
syny. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: Flegami-
na (Teva) w różnych wersjach oraz od października 
2017 Flegatussin neoForte (Medana Pharma).
Nie pojawiły się  jeszcze na rynku Flebromax bez 
cukru i Flebromax o smaku malinowym (Esculap).
Carbocisteine: Flegamax (Medana Pharma) to 4. 
zarejestrowana marka karbocysteiny. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: Mukolina (Teva) i Pecto Drill 
(Pierre Fabre).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Bronles (Alkaloid-
-Int).

R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe dzia-
łające ogólnie; R06AX – Inne leki przeciwhi-
staminowe działające ogólnie

Desloratadine: Desetax (Axxon) to 33. zarejestro-
wana marka desloratadyny. Na rynku pojawiły się 
24 marki: Aerius (Merck Sharp & Dohme), Azomyr 
(Merck Sharp & Dohme), od sierpnia 2012 Dehi-
star (Galena) i Deslodyna (Hasco-Lek), od września 
2012 Dynid (Glenmark), od października 2012 Su-
prodeslon (S-Lab), od grudnia 2012 Hitaxa (Ada-
med) i Jovesto (Sandoz), od stycznia 2013 Delortan 
(Polfa Warszawa), od marca 2013 Dasselta (Krka), 
od kwietnia 2013 Goldesin (Tactica Pharmaceuti-
cals), od maja 2013 Desloratadine Actavis, od lip-
ca 2013 Desloratadine Mylan, od  listopada 2013 
Desloratadyna Apotex, od lutego 2014 Aleric Deslo 
Active (US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Metlox, a następnie Aleric Deslo), od 
kwietnia 2014 Teslor (Aflofarm), od listopada 2015 
Desloratadine Genoptim (Synoptis; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Desloratadyna Iberme-

dgen), od grudnia 2015 Flynise (Actavis), od stycz-
nia 2016 Hitaxa Fast (Adamed; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Desada) i Hitaxa Fast Junior 
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Desada, a następnie Hitaxa Fast), od kwietnia 2016 
Desloratadine Dr. Max (lek zarejestrowany pierwot-
nie pod nazwą Desloratadine Lupin), od czerwca 
2016 Alerdes (SymPhar; lek wprowadzony od paź-
dziernika 2012 pod pierwotną nazwą Symdes), od 
listopada 2016 Desloratadine +Pharma, od stycznia 
2017 Pylodes (PharmaSwiss), od lutego 2017 Labo-
ratoria PolfaŁódź Alergo Max (Bio-Profil Polska), od 
marca 2017 Delortan Allergy (Polfa Warszawa) i od 
maja 2017 Delorissa (Apotex;  lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Lorinespes).
Nie wprowadzono  jeszcze do  sprzedaży  leków: 
Aleric Deslo Pro (US Pharmacia), Desalergo (Me-
dicplast), Deslix (Medana Pharma), Deslodyna pro 
(Hasco-Lek), Desloratadine Genepharm (lek zare-
jestrowany pierwotnie pod nazwą Desloratadine 
Peseri), Desloratadine Ratiopharm, Desloratadine 
Sopharma, Desloratadine Teva, Lordestin (Gedeon 
Richter), Neoclarityn (Merck Sharp & Dohme), Tes-
lor fast i Teslor fast junior (Aflofarm).
Ostatnio  skreślono  z Rejestru: Clarderin  (Phar-
maSwiss;  lek  był  obecny  na  rynku  od  stycznia 
2014), Desloraphar (Disphar).

s – nArządy zmysłów
S01 – Leki oftalmologiczne; S01G – Leki 
zmniejszające przekrwienie i przeciwalergicz-
ne; S01GX – Inne preparaty przeciwalergiczne

Azelastine: Azelamed (Sun-Farm) to 6. zarejestro-
wany w tej klasie preparat azelastyny. Do sprze-
daży wprowadzono 2 marki: Allergodil (Meda) i od 
listopada 2015 Azelastin COMOD (Ursapharm; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Azelastin Ur-
sapharm).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Allestin (Phar-
ma Stulln;  lek zarejestrowany pierwotnie pod na-
zwą Astrolastin), Azelastine-Brown (Brown & Burk) 
i Azelastine hydrochloride Kohne.

V – PrePAraty różne
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne; 
V09I – Wykrywanie nowotworów; V09IX – 
Inne radiofarmaceutyki do wykrywania no-
wotworów

Fluoromethylcholine [18F]: Fluorocholine  (18F) 
Synektik to 3. zarejestrowany radiofarmaceutyk za-
wierający fluorometylocholinę znakowaną izotopem 
fluoru 18F. Wcześniej zarejestrowano: IASOcholine 
(IASON), MonFCH (Monrol).

2018-03-02

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 szczepio-
nek: „Farmakopea Polska X”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Ob-
rotu 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 IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►
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A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o dzia-
łaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym 
stosowane w chorobach jelit; A07E - Leki 
przeciwzapalne stosowane w chorobach je-
lit; A07EA - Kortykosteroidy stosowane miej-
scowo

Budesonide: Jorveza (Dr. Falk) w postaci table-
tek ulegających  rozpadowi w  jamie ustne w no-
wej dawce 1 mg to 4. zarejestrowana w tej klasie 
marka budezonidu. Do sprzedaży wprowadzono 3 
leki: Budenofalk (Dr. Falk) w postaci kapsułek do-
jelitowych i pianki doodbytniczej, Entocort (Tillotts) 
kapsułki o przedłużonym uwalnianiu i od września 
2014 CortimentMMX (Ferring) w postaci  tabletek 
o przedłużonym uwalnianiu.
Jorveza jest wskazany do stosowania u dorosłych 
(w wieku powyżej 18 lat) w leczeniu eozynofilowego 
zapalenia przełyku (ang. eosinophilic esophagitis, 
EoE).
Budezonid jest niehalogenowym glikokortykosteroi-
dem, który wywiera swoje działanie przeciwzapalne 
głównie za pośrednictwem wiązania do receptora 
glikokortykosteroidowego. Podczas leczenia eozy-
nofilowego zapalenia przełyku produktem leczni-
czym Jorveza, budezonid hamuje pobudzane przez 
antygen wydzielanie wielu cząsteczek sygnałowych 
odpowiedzialnych za stan zapalny w nabłonku prze-
łyku, takich jak limfopoetyna zrębu grasicy, interleu-
kina-13 i eotaksyna-3, co prowadzi do znacznego 
zmniejszenia eozynofilowego nacieku zapalnego 
przełyku.
Decyzją Komisji Europejskiej  z  5  sierpnia  2013 
budezonid został oznaczony  jako sierocy produkt 

leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 
10 stycznia 2018 ma zagwarantowaną 10-letnią 
wyłączność rynkową.

A14 – Środki anaboliczne do stosowania ogó-
lnego; A14A – Sterydy anaboliczne; A14AA 
– Pochodne androstanu

Prasterone: Intrarosa  (Endoceutics)  w  postaci 
globulek dopochwowych w nowej dawce 6,5 mg 
to 5. zarejestrowana marka prasteronu (dehydro-
epiandrosteronu, DHEA). Do sprzedaży wprowa-
dzono leki doustne: Biosteron (Lekam), DHEA Eljot 
i Stymen (Aflofarm; lek wprowadzony wcześniej pod 
nazwami DHEA 10 mg, BioStym Balance, DHEA 
AFL). Nie pojawił się jeszcze na rynku Prasteronum 
Aflofarm.
Intrarosa jest wskazany do stosowania w leczeniu 
atrofii sromu i pochwy u kobiet po menopauzie z ob-
jawami o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.
Prasteron pod względem biochemicznym i biolo-
gicznym  jest  identyczny z endogennym  ludzkim 
DHEA, nieaktywnym prekursorem hormonów stero-
idowych przekształcanym w estrogeny i androgeny. 
Produkt leczniczy Intrarosa różni się od preparatów 
estrogenowych, ponieważ dostarcza również me-
tabolitów androgenowych. Stwierdza się zależne 
od estrogenów zwiększenie  liczby komórek war-
stwy powierzchownej i pośredniej nabłonka oraz 
zmniejszenie liczby komórek warstwy przypodstaw-
nej w błonie śluzowej pochwy. Ponadto następuje 
zmniejszenie pH do wartości zbliżonych do normy, 
co umożliwia wzrost prawidłowej flory bakteryjnej.

b – Krew i uKład Krwiotwórczy
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Wita-
mina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki 
krzepnięcia krwi

Coagulation factor VIII (rurioctocog alfa pegol): 
Adynovi  (Baxalta  Innovations)  to 18. zarejestro-
wana marka  ludzkiego czynnika VIII krzepnięcia 
krwi, w tym 11. marka ludzkiego rekombinowane-
go czynnika VIII. Adynovi jest wskazany w leczeniu 
i profilaktyce krwawień u pacjentów w wieku 12 lat 
i powyżej z hemofilią A (wrodzonym niedoborem 
czynnika VIII).
Rurioktokog alfa pegol  to kowalencyjny koniugat 
białka, oktokogu alfa, z glikolem polietylenowym 
(PEG) o m.cz. 20 kDa. Oktokog alfa to ludzki czyn-
nik VIII składający się z 2332 aminokwasów, wytwa-
rzany w  linii komórek  jajnika chomika chińskiego 
(ang. Chinese Hamster Ovary, CHO) z zastosowa-
niem technologii  rekombinowanego DNA. Reszta 
PEG jest sprzężona z oktokogiem alfa w celu zwięk-
szenia okresu półtrwania w osoczu.
Zarejestrowano wcześniej 4 rodzaje rekombinowa-
nych ludzkich czynników VIII krzepnięcia krwi:
- lonoctocog alfa (1 marka): Afstyla (CSL Behring);
- octocog alfa (6 marek): Advate (Baxter), Helixate 
Nexgen (Bayer),  Iblias (Bayer), Kogenate Bayer, 
Kovaltry (Bayer), Recombinate (Baxalta);
- simoctocog alfa (2 marki): Nuwiq (Octapharma), 
Vihuma (Octapharma);
- turoctocog alfa (1 marka): NovoEight (Novo Nor-
disk).
Ponadto zarejestrowano 7 marek  leków zawiera-
jących ludzki czynnik VIII krzepnięcia krwi wytwa-
rzany z osocza  ludzkich dawców. Do sprzedaży 
wprowadzono 2 marki: Haemoctin  (Biotest)  i od 
września 2016 Beriate (CSL Behring). Nie pojawiły 
się jeszcze na rynku: Emoclot (Kedrion), Innovate 
(Biomed Lublin), Octanate  i Octanate LV (Octap-
harma), Optivate (Bio Products Laboratory), Phar-
mavate (Pharma Innovations).

J – LeKi przeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogól-
nie; J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AE – Inhibitory proteazy

Darunavir: Darunavir Krka d.d. i Darunavir Krka 
to odpowiednio 7. i 8. zarejestrowana marka daru-
nawiru. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki:  lek 
oryginalny Prezista (Janssen-Cilag) i od listopada 
2017 Darunavir Mylan. Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Darunavir Sandoz, Darunavir Stada, Daru-
navir Teva, Darunavir Zentiva.
W skojarzeniu z rytonawirem w małej dawce  leki 
są wskazane do stosowania jednocześnie z inny-
mi przeciwretrowirusowymi produktami leczniczymi 

w leczeniu pacjentów zakażonych ludzkim wirusem 
niedoboru odporności (HIV-1).
Darunawir  jest  inhibitorem dimeryzacji  i aktywno-
ści katalitycznej proteazy wirusa HIV-1. Wybiór-
czo hamuje rozszczepienie zakodowanego w HIV 
kompleksu poliproteinowego Gag-Pol w komórkach 
zakażonych wirusem, zapobiegając w ten sposób 
tworzeniu  się  dojrzałych  zakaźnych  cząsteczek 
wirusa. Darunawir jest pierwotnie metabolizowany 
przez izoenzym CYP3A. Rytonawir hamuje CYP3A, 
zwiększając przez to  istotnie stężenie darunawiru 
w osoczu.

J05AX – Inne leki przeciwwirusowe
Letermovir: Prevymis (Merck Sharp & Dohme) jest 
wskazany w zapobieganiu reaktywacji cytomega-
lowirusa (CMV, ang. cytomegalovirus) i rozwojowi 
choroby u dorosłych, seropozytywnych względem 
CMV pacjentów [R+], którzy byli poddani zabiego-
wi allogenicznego przeszczepienia krwiotwórczych 
komórek macierzystych (HSCT, ang. hematopoietic 
stem cell transplant). Należy wziąć pod uwagę ofi-
cjalne zalecenia dotyczące odpowiedniego stoso-
wania leków przeciwwirusowych.
Letermowir hamuje kompleks terminazy DNA CMV, 
który jest niezbędny do rozdzielania i łączenia DNA 
potomnych wirusów. Letermowir wpływa na powsta-
wanie genomów o właściwej długości  jednostek 
i zaburza dojrzewanie wirionów.
Decyzją Komisji Europejskiej z 15 kwietnia 2011 
substancja czynna została oznaczona jako sierocy 
produkt leczniczy w podanym wskazaniu, a w okre-
sie od 10 stycznia 2018 ma zagwarantowaną 10-let-
nią wyłączność rynkową.

l – LeKi przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne 
leki przeciwnowotworowe; L01XC – Przeciw-
ciała monoklonalne

Bevacizumab: Mvasi (Amgen) to lek biopodobny, 
2. zarejestrowana marka bewacyzumabu. Do sprze-
daży wprowadzono lek oryginalny Avastin (Roche).
Mvasi w skojarzeniu z  chemioterapią opartą na 
fluoropirymidynie  jest wskazany w leczeniu doro-
słych pacjentów z rakiem okrężnicy  lub odbytnicy 
z przerzutami. Terapia skojarzona z chemioterapią 
opartą o paklitaksel  jest wskazana  jako  leczenie 
pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów z rozsia-
nym rakiem piersi. Ponadto w skojarzeniu z che-
mioterapią opartą na pochodnych platyny  lek  jest 
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych 
pacjentów  z  nieoperacyjnym,  zaawansowanym, 

►

►

Nowe rejestracje UE

Styczeń 2018
W styczniu 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej 

wydała 10 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów  leczni-
czych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 4 nowych sub-
stancji czynnych (benralizumab, letermowir – oznaczony jako lek sierocy, 
okrelizumab, rurioktokog alfa pegol) i 5 substancji czynnych już stosowa-
nych w lecznictwie, w tym budezonidu oznaczonego jako lek sierocy w le-
czeniu eozynofilowego zapalenia przełyku. 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).

http://www.ema.europa.eu
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z przerzutami  lub nawrotowym, niedrobnokomór-
kowym rakiem płuca, o histologii innej niż w przewa-
żającym stopniu płaskonabłonkowa. W skojarzeniu 
z erlotynibem jest wskazany w leczeniu pierwsze-
go rzutu u dorosłych pacjentów z nieoperacyjnym, 
zaawansowanym, z przerzutami lub nawrotowym, 
niepłaskonabłonkowym,  niedrobnokomórkowym 
rakiem  płuca,  z  aktywującymi mutacjami w  ge-
nie 3 receptora naskórkowego czynnika wzrostu 
(ang. Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR). 
W skojarzeniu z interferonem alfa-2a jest wskazany 
w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych pacjentów 
z zaawansowanym i (lub) rozsianym rakiem nerki. 
W skojarzeniu z karboplatyną  i paklitakselem jest 
wskazany w leczeniu pierwszego rzutu u dorosłych 
pacjentów z zaawansowanym (w stadium IIIB, IIIC 
i  IV wg klasyfikacji FIGO - Międzynarodowa Fe-
deracja Ginekologii  i Położnictwa) rakiem jajnika, 
rakiem  jajowodu  i pierwotnym rakiem otrzewnej. 
W skojarzeniu z karboplatyną  i gemcytabiną  lub 
w skojarzeniu z karboplatyną  i paklitakselem jest 
wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z pierw-
szym nawrotem wrażliwego na związki platyny raka 
jajnika, raka jajowodu lub pierwotnego raka otrzew-
nej, u których nie stosowano wcześniej bewacyzu-
mabu ani innych inhibitorów VEGF (ang. Vascular 
Endothelial Growth Factor) lub leków działających 
na receptor dla VEGF. W skojarzeniu z paklitak-
selem, topotekanem lub pegylowaną liposomalną 
doksorubicyną jest wskazany w leczeniu dorosłych 
pacjentów z nawrotem opornego na związki platyny 
raka  jajnika, raka  jajowodu  lub pierwotnego raka 
otrzewnej, którzy otrzymali wcześniej nie więcej niż 
dwa schematy chemioterapii i u których nie stoso-
wano wcześniej bewacyzumabu ani innych inhibi-
torów VEGF lub leków działających na receptor dla 
VEGF. W skojarzeniu z paklitakselem i cisplatyną 
lub alternatywnie u pacjentek, które nie mogą być 
leczone związkami platyny, w skojarzeniu z pakli-
takselem i topotekanem, jest wskazany w leczeniu 
dorosłych pacjentek z przetrwałym, nawrotowym 
lub przerzutowym rakiem szyjki macicy.
Avastin jest zarejestrowany w tych samych wskaza-
niach, a ponadto w terapii skojarzonej z kapecyta-
biną jest wskazany jako leczenie pierwszego rzutu 
u dorosłych pacjentów z rozsianym rakiem piersi, 
u których inny rodzaj chemioterapii, w tym taksany 
lub antracykliny, nie został uznany za odpowiedni. 
Pacjenci, którzy otrzymali taksany lub antracykliny 
w ramach leczenia uzupełniającego w czasie ostat-
nich 12 miesięcy nie powinni być leczeni produktem 
Avastin w skojarzeniu z kapecytabiną.
Bewacyzumab wiąże  się  z  czynnikiem wzrostu 

śródbłonka naczyń (VEGF), kluczowym mediato-
rem waskulogenezy  i angiogenezy, hamując wią-
zanie VEGF z receptorami Flt-1 (VEGFR-1) i KDR 
(VEGFR-2) na powierzchni komórek śródbłonka. 
Neutralizacja biologicznej aktywności VEGF cofa 
nowopowstałe  unaczynienie  guza,  normalizuje 
pozostające unaczynienie guza oraz zatrzymuje 
powstawanie nowych naczyń w guzie, przez co 
hamuje wzrost guza.

L02 – Leczenie związane z wydzielaniem we-
wnętrznym; L02B – Antagoniści hormonów 
i środki o zbliżonym działaniu; L02BA - An-
tyestrogeny

Fulvestrant: Fulvestrant Mylan to 4. zarejestrowa-
na marka fulwestrantu. Do sprzedaży wprowadzono 
Faslodex (AstraZeneca). Nie pojawiły się jeszcze na 
rynku: Fulvestrant Sandoz, Fulvestrant Teva.
Leki są wskazane do leczenia raka piersi z obecny-
mi receptorami estrogenowymi, miejscowo zaawan-
sowanego lub z przerzutami, u kobiet po menopau-
zie, wcześniej nieleczonych terapią hormonalną lub 
z nawrotem choroby podczas lub po zakończeniu 
leczenia uzupełniającego lekiem z grupy antyestro-
genów lub gdy nastąpiła progresja choroby podczas 
leczenia lekiem z grupy antyestrogenów.
Fulwestrant jest kompetycyjnym antagonistą recep-
tora estrogenowego (ER) o powinowactwie porów-
nywalnym z estradiolem. Blokuje troficzne działa-
nie estrogenów bez nawet częściowego działania 
agonistycznego (estrogenopodobnego). Mechanizm 
działania polega na zmniejszeniu  ilości (down-re-
gulation) białka receptorowego receptora estroge-
nowego. W badaniach klinicznych u kobiet po me-
nopauzie z pierwotnym rakiem piersi stwierdzono, 
że fulwestrant w porównaniu z placebo znacząco 
zmniejszał ilość (down-regulation) białka receptora 
estrogenowego w guzach zawierających receptory 
estrogenowe (ER). Stwierdzono także, że w zna-
czącym stopniu zmniejszyła się ekspresja receptora 
progesteronowego, co potwierdza brak wewnętrznej 
agonistycznej aktywności estrogenowej.

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

Ocrelizumab: Ocrevus  (Roche)  jest  wskazany 
w leczeniu dorosłych pacjentów: z rzutowymi po-
staciami stwardnienia rozsianego (ang. relapsing 
forms of multiple sclerosis, RMS), z aktywną cho-
robą, definiowaną na podstawie cech klinicznych 
i radiologicznych; z wczesną pierwotnie postępują-
cą postacią stwardnienia rozsianego (ang. primary 
progressive multiple sclerosis, PPMS) ocenianą na 
podstawie czasu  trwania choroby  i poziomu nie-

sprawności, a także cech radiologicznych charak-
terystycznych dla aktywności zapalnej.
Okrelizumab jest rekombinowanym humanizowa-
nym przeciwciałem monoklonalnym selektywnie 
skierowanym przeciwko limfocytom B z ekspresją 
antygenu CD20, wytwarzanym w komórkach jajni-
ka chomika chińskiego w technologii rekombinacji 
DNA. CD20 jest powierzchniowym antygenem znaj-
dującym się na limfocytach pre-B, dojrzałych limfo-
cytach B i limfocytach B pamięci, który nie podlega 
ekspresji na  limfoidalnych komórkach macierzy-
stych i komórkach plazmatycznych. Dokładny me-
chanizm odpowiedzialny za terapeutyczne działa-
nie okrelizumabu w stwardnieniu rozsianym nie jest 
w pełni wyjaśniony, ale zakłada się, że obejmuje on 
immunomodulację poprzez zmniejszenie liczby i po-
gorszenie funkcjonowania limfocytom B z ekspresją 
antygenu CD20. Po połączeniu się z powierzchnią 
komórki, okrelizumab wybiórczo usuwa limfocyty B 
z ekspresją antygenu CD20 w mechanizmie fago-
cytozy komórkowej zależnej od przeciwciał  (ang. 
antibodydependent cellular phagocytosis – ADCP), 
cytotoksyczności komórkowej zależnej od przeciw-
ciał (ang. antibody-dependent cellular cytotoxicity – 
ADCC), cytotoksyczności zależnej od dopełniacza 
(ang. complement-dependent cytotoxicity – CDC) 
i apoptozy. Zdolność odnowy limfocytów B i wcześ-
niejszej odporności humoralnej zostają zachowane. 
Ponadto, odporność wrodzona  i całkowita  liczba 
limfocytów T nie są zmienione.

r – uKład oddechowy
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03D - Inne leki 
do stosowania ogólnego w obturacyjnych 
chorobach dróg oddechowych; R03DX - Inne 
leki do stosowania ogólnego w obturacyjnych 
chorobach dróg oddechowych

Benralizumab: Fasenra (AstraZeneca) jest wska-
zany do stosowania w podtrzymującym leczeniu 
uzupełniającym dorosłych pacjentów z nieodpo-
wiednio kontrolowaną ciężką astmą eozynofilową, 
pomimo stosowania dużych dawek kortykosteroi-
dów wziewnych w skojarzeniu z długo działającymi 
ß-mimetykami.
Benralizumab jest humanizowanym defukozylowa-
nym przeciwciałem monoklonalnym (IgG1, kappa) 
skierowanym przeciwko eozynofilom, wytwarzanym 
metodą  rekombinacji DNA w  komórkach  jajnika 
chomika chińskiego (ang. Chinese hamster ovary, 
CHO). Wiąże się on, z wysokim powinowactwem 
i swoistością, z podjednostką alfa ludzkiego recep-
tora dla interleukiny-5 (IL-5Rα). Ekspresja receptora 

dla  IL-5 ma miejsce na powierzchni eozynofilów 
i bazofilów. Brak fukozy w domenie Fc benralizuma-
bu skutkuje wysokim powinowactwem do recepto-
rów FcɣRIII na immunologicznych komórkach efek-
torowych, np. komórkach NK (ang. natural killer). 
Prowadzi  to do apoptozy eozynofilów i bazofilów 
w mechanizmie wzmożonej cytotoksyczności ko-
mórkowej zależnej od przeciwciał  (ang. antibody-
-dependent cell-mediated cytotoxicity, ADCC), co 
łagodzi zapalenie eozynofilowe.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 11 I 2018 dotycząca wycofania, na 

wniosek posiadacza (Sanofi-Aventis) z 23 XI 
2017, pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu produktu  leczniczego stosowanego u  ludzi 
Insulin Human Winthrop,  zarejestrowanego 
17 I 2007 – substancja czynna: insulin, klasy: 
A10AB, A10AC, A10AD;

•	 decyzja z 11 I 2018 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza  (AstraZeneca) z 12 XII 
2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Dali-
resp, zarejestrowanego 28 II 2011 – substancja 
czynna: roflumilast, klasa: R03DX;

•	 decyzja z 11 I 2018 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza  (AstraZeneca) z 12 XII 
2017, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Li-
bertek, zarejestrowanego 28 II 2011 – substan-
cja czynna: roflumilast, klasa: R03DX;

•	 decyzja z 18 I 2018 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Teva) z 12 XII 2017, po-
zwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu 
leczniczego stosowanego u  ludzi Zoledronic 
acid Teva Pharma, zarejestrowanego 16 VIII 
2012 – substancja czynna:  zoledronic acid, 
klasa: M05BA;

•	 decyzja z 30 I 2018 dotycząca wycofania, na 
wniosek posiadacza (Immunomedics) z 21 XII 
2017, pozwolenia na dopuszczenie do obro-
tu produktu  leczniczego stosowanego u  ludzi 
LeukoScan,  zarejestrowanego 14  II  1997 – 
substancja czynna: sulesomab, klasa: V04CX.

2018-02-14

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 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with DDDs 2018”, Oslo 2017), ze 
zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;

- informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for human use”; “Com-
munity list of not active medicinal products for human use”;

- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

►
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W  styczniu  2018  r.  na  rynek  farmaceutyczny  w  Polsce  zostały  wprowadzone  22  nowe  marki 
produktów leczniczych:

Klasa ATC/
WHO

Nazwa międzynarodowa Nazwa handlowa 
(marka)

Podmiot 
odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji/

zmiany

A10BB Gliclazide gliclazide zentiva Zentiva PL 01.2015

A11DB Thiamine + pyridoxine + 
cyanocobalamin + lidocaine

neiraxin b Kalceks PL 10.2017

C01EB Ivabradine inevica Actavis PL 07.2017

C01EB Ivabradine ivabradine mylan Mylan PL 04.2017

C07AG Carvedilol carvin S-Lab PL 09.2016

C10BX10 Rosuvastatin + valsartan Valarox Krka PL 11.2016

G04BE Sildenafil granpidam Accord 
Healthcare

UE 11.2016

J01AA Doxycycline doxycyclinum 
Polfarmex

Polfarmex PL 05.2017

J01DD Cefixime cetix Aflofarm PL 02.2014 Xifia, 
zm. 12.2017 Cetix

J05AB Valganciclovir sperart Zentiva PL 01.2016

J05AF Entecavir entecavir sandoz Sandoz PL 06.2017

J05AF Entecavir entecavir stada Stada PL 07.2017

J05AF Tenofovir disoproxil tenofovir 
disoproxil sandoz

Sandoz PL 01.2017

J07AH09 Meningococcal vaccine trumenba Pfizer UE 05.2017

L01BA Pemetrexed Pemetrexed 
Fresenius kabi

Fresenius Kabi UE 07.2016
►

Ponadto w styczniu 2018 r. wprowadzono do 
sprzedaży 2 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 A05BA, phospholipids, essentiale Vital (Sano-

fi-Aventis),  PL  05.2014  Essentiale Max,  zm. 
09.2016 Essentiale Vital;

•	 N02BA55, salicylamide + ascorbic acid + ruto-
side + zinc, scorbolamid extra Hot (Polphar-
ma), PL 10.2016.

A – Przewód PokArmowy i metAbolizm
A05 – Leczenie chorób dróg żółciowych i wątroby; 

A05B – Leczenie chorób wątroby, leki lipo-
tropowe; A05BA - Środki stosowane w cho-
robach wątroby

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki 
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłą-
czeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, po-
chodne mocznika

A11 – Witaminy; A11D – Witamina B1 bez dodatku 
innych substancji oraz jej połączenia z wita-
minami B6 i B12; A11DB – Witamina B1 w po-
łączeniu z witaminą B6 i/lub witaminą B12

c – uKład sercowo-naczyniowy
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/

C01EB – Inne preparaty stosowane w cho-
robach serca; 

C07/C07A – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; C07AG – Leki blokujące receptory 
a- i b-adrenergiczne

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B 
- Środki wpływające na stężenie lipidów w po-
łączeniach; C10BX - Inhibitory reduktazy hy-
droksymetyloglutarylokoenzymu A w innych 
połączeniach; C10BX10 - Rosuwastatyna 
i walsartan

g – uKłAd moczowo-płciowy i hormony 
płciowe

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

J – leki PrzeciwzaKaźne działające 
ogólnie

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DD – Cefalosporyny trzeciej 
generacji

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe;
J05AB – Nukleozydy i nukleotydy z wyłącze-
niem inhibitorów odwrotnej transkryptazy
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhi-
bitory odwrotnej transkryptazy

L01CA Vinorelbine Vinorelbine 
Accord

Accord 
Healthcare

PL 02.2017

M04AA Allopurinol Argadopin Sandoz PL 11.2016

N02BE Paracetamol Panacit Dr. Max PL 07.2017

N05CF Zopiclone Apodream Apotex PL 04.2004 
Somnol*, zm. 
07.2017 ApoDream

N06BX Citicoline Proaxon Biofarm PL 07.2015

R02AX Flurbiprofen Flurbifex Stada PL 05.2017

R03AL02 Salbutamol + ipratropium 
bromide

iprixon neb Adamed PL 08.2017

* preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

nowości na rynKu 

– styczeń 2018
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Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

►
J07 – Szczepionki; J07A – Szczepionki bakteryjne; 

J07AH – Szczepionki przeciwko meningoko-
kom; J07AH09 – Meningokok klasy B, szcze-
pionka wieloskładnikowa

l – leki Przeciwnowotworowe 
i wpływające na uKład 

odpornościowy
L01 – Leki przeciwnowotworowe; 

L01B – Antymetabolity; L01BA – Analogi kwa-
su foliowego
L01C – Alkaloidy roślinne i inne produkty na-
turalne; L01CA – Alkaloidy barwinka i analogi

m – uKład mięśniowo-szKieLetowy
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; 

M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie 
kwasu moczowego

n – uKład nerwowy
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki prze-
ciwbólowe i przeciwgorączkowe; 

N02BA – Kwas salicylowy i pochodne; 
N02BA55 – Salicylamid w połączeniach z wy-
łączeniem leków psychotropowych
N02BE – Anilidy

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasenne 
i uspokajające; N05CF – Leki działające po-
dobnie jak benzodiazepiny

N06 – Psychoanaleptyki; N06B – Leki psychosty-
mulujące, stosowane w zespole nadpobud-

liwości psychoruchowej z deficytem uwagi 
(ADHD) i nootropowe; N06BX – Inne leki 
psychostymulujące i nootropowe

r – uKład oddechowy
R02/R02A – Preparaty stosowane w chorobach 

gardła; R02AX – Inne preparaty stosowane 
w chorobach gardła

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergicz-
ne, preparaty wziewne; R03AL – Leki adre-
nergiczne w połączeniu z lekami antycholi-
nergicznymi; R03AL02 – Salbutamol i bromek 
ipratropium

2018-02-23

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opra-
cowania WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines 
for ATC Classification and DDD assignment 2018”, Oslo 2017; “ATC Index with 
DDDs 2018”, Oslo 2017), ze zmianami i uzupełnieniami mającymi zastosowanie 
w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galeno-
wych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów 
Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopusz-
czonych 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, któ-
rym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for 
human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

http://www.katowice.oia.pl/
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Hu hu ha! 
– ferie zimowe  
w obiektywie 

doktora Piotra Belniaka
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