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►

Ogólnopolski Dzień Aptekarza. Ad gloriam pharmaciae.
Tegoroczne ogólnopolskie obchody Dnia Aptekarza
odbędą się 27 września, dzień po kalendarzowym święcie
Kosmy i Damiana.
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza rozpoczną
się o godzinie 9.00 w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu 3, gdzie zostanie odprawiona msza święta
w intencji aptekarzy i ich rodzin.
Druga część obchodów, odbywać się będzie w teatrze
Palladium przy ulicy Złotej 9. W tej części przewidziane są
następujące wydarzenia:
– Konferencja naukowa. Wykładowcami będą goście
reprezentujący europejskie organizacje farmaceutyczne.
– Wyróżnienia zasłużonych działaczy samorządu aptekarskiego odznaczeniami państwowymi, odznakami resortowymi
oraz medalami, tytułami i godnościami samorządowymi.
Ogólnopolski Dzień Aptekarza, obchodzony przez
samorząd aptekarski od wielu lat, stał się świętem całego
środowiska farmaceutycznego. Co roku w uroczystościach
w Warszawie biorą udział nie tylko aptekarze z całej Polski,
ale także parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa
Zdrowia, instytucji państwowych i środowisk akademickich,
duchowni z Krajowego Duszpasterstwa Służby Zdrowia oraz
działacze samorządów zawodów zaufania publicznego.
Gości przywita prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. W tym roku swoją wiedzą
podzielą się osobistości świata farmacji z całej Europy. Konferencję rozpocznie farmaceutka z Wielkiej Brytanii, Pani
Oksana Pyzik, członkini Royal Pharmaceutical Society a także wykładowczyni UCL School of Pharmacy, która przedstawi obraz współczesnej farmacji na świecie. Następnie
na scenie będzie gościć pochodząca z Włoch farmaceutka
Illaria Passarani – która pełni funkcję sekretarz generalnej
Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU). Illaria Passarani przedstawi wykład na temat europejskiego
rynku aptek, skupi się na szansach i możliwościach, które w swoim zasięgu mają farmaceuci. Część merytoryczną
konferencji swoim wystąpieniem na temat wyzwań, które
stoją przed aptekami ogólnodostępnymi zakończy Luc Besançon, były dyrektor zarządzający International Pharmaceutical Federation.
Wśród gości tej uroczystości będą farmaceuci, którzy
zasłużyli się dla aptekarstwa. Ad gloriam pharmaciae. Zostaną oni uhonorowani odznaczeniami państwowymi i wyróżnieniami samorządowymi. W Aptekarzu Polskim przedstawiamy ich nazwiska.
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza będą
połączone z międzynarodową konferencją V4 PharmForum
w ramach Grupy Wyszehradzkiej, która odbędzie się nazajutrz, w tym samym miejscu. Osią programu tej konferencji
będą wystąpienia przedstawicieli krajowych organizacji aptekarskich z: Czech – Lubomír Chudoba, prezes Czeskiej Izby
Aptekarskiej; z Węgier – Attila Horváth-Sziklai, Dyrektor Wę-
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gierskiej Izby Aptekarskiej; ze Słowacji – Ondrej Sukel, prezes
Słowackiej Izby Aptekarskiej. W imieniu Polski wystąpi Michał
Byliniak wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej a także prezydent elekt Pharmaceutical Group of the European Union.
Relacje z tych wydarzeń przedstawimy w następnych
numerach Aptekarza Polskiego.
xxx
Przed aptekarzami staje poważne zadanie przygotowanie się do wdrożenia obowiązków informatycznych.
Cezurę czasową wyznaczają trzy daty:
•

31 grudnia 2018 roku. Ta data jest związana z wdrażaniem projektu e-recepta. Do tego dnia Apteki są
obowiązane do zgłoszenia oraz do podłączenia się do
systemu na platformie P1.

•

9 lutego 2019 roku. Z tym dniem wchodzi w życie obowiązek weryfikacji unikalnych kodów leków.
• 1 kwietnia 2019 roku. Od tego dnia apteki będą zobowiązane do raportowania informacji do Zintegrowanego
Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).
Dat tych nie można przegapić. Przypomniała o nich
w komunikacie Naczelna Izba Aptekarska.
xxx
Studenci farmacji, niebawem aptekarze manifestują
swoją gotowość do sprawowania opieki farmaceutycznej.
Dało się to wyraźnie zauważyć w ostatnich dniach, kiedy to
wielu z nich, w tym także studenci z Polski zaktualizowało
swoje zdjęcia profilowe na platformie facebook przy użyciu
nakładki zawierającej następującą informację „I’m your medicines expert”. W tej krótkiej deklaracji zawarta jest esencja
zawodu farmaceuty, który jako znawca leków wspiera pacjentów swoją wiedzą.
Jeżeli adepci aptekarskiego zawodu, którzy są mocni
wiedzą składają takie deklaracje, to przed aptekarstwem rysuje się dobra perspektywa. Trzeba tylko załatwić kilka spraw
na drodze legislacyjnej, w tym uchwalić ustawę o zawodzie
aptekarza oraz przyjąć regulacje dotyczące opieki farmaceutycznej, otwierające perspektywy przed nowoczesnym
aptekarstwem. W aurze Dnia Aptekarza, święta farmaceutów
i farmacji można mieć nadzieje, że politycy i kompetentni
urzędnicy państwowi nie będą odkładać tych spraw na potem, na przyszłą kadencję. Teraz jest czas na te decyzje.
xxx
Z okazji Dnia Aptekarza życzymy Czytelniczkom i Czytelnikom poczucia dumy z bycia farmaceutą oraz satysfakcji
z wykonywania tego zawodu. ■
Redakcja Aptekarza Polskiego
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

W części Farmakopei Polskiej
XI zatytułowanej „Monografie
narodowe” w tomie III zawarte
zostały wskazówki dotyczące dobrej praktyki sporządzania leków
w aptece oraz monografie kilku
surowców roślinnych, substancji
leczniczych i preparatów galenowych, a także bardzo istotna dla
codziennej pracy w aptece monografia wody do receptury aptecznej (Aqua pro usu officinale).
Ogólne zalecenia farmakopealne dotyczą
sporządzania preparatów niejałowych i jałowych
w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych. Mogłoby się wydawać, że leki recepturowe i apteczne będą wykonywane już w coraz mniejszej ilości,
a niektóre przepisy oficynalne stracą na znaczeniu,
ale jednak najnowsza farmakopea z 2017 roku zawiera jeszcze sporą ich ilość. Z tego względu poniżej
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

zostaną opisane właśnie te monografie dotyczące
częściej występujących w praktyce aptecznej postaci
leków jak maści, z uwzględnieniem podłóż maściowych, czopki, roztwory, syropy, ale także monografie wyciągów, nalewek, mydeł, a także surowców
roślinnych i substancji leczniczych oraz mieszanek
ziołowych.

PODŁOŻA MAŚCIOWE
W przepisach monografii farmakopealnych
maści występują konkretne podłoża maściowe, które należy stosować, a ich nazwy i składy powinny
być znane, dlatego wymienione są poniżej.

Maść cholesterolowa
(Cholesteroli unguentum)

Podłoże maściowe bezwodne, emulgujące
wodę (absorpcyjne). Przygotowuje się przez stopienie 3 części (cz.) cholesterolu, 18 cz. wazeliny
białej, 15 cz. parafiny stałej i dodanie ogrzanej parafiny ciekłej w ilości 64 cz., po czym całość należy
►
mieszać aż do zastygnięcia.
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Maść biała

(Unguentum album)

Jest podłożem maściowym absorpcyjnym,
składającym się z 5 cz. wosku białego i 95 cz. wazeliny białej. W celu jego otrzymania składniki należy stopić i mieszać do zastygnięcia.

Maść emulgująca niejonowa

(Unguentum emulsificans nonionicum)

Otrzymuje się przez stopienie alkoholu cetostearylowego 30 cz. i wazeliny białej 50 cz., następnie dodanie 10 cz. polisorbatu 60 i 10 cz. gorącej
parafiny ciekłej i mieszanie do zastygnięcia. Uzyskuje się w ten sposób podłoże maściowe absorpcyjne.

Maść eucerynowa I (Unguentum eucerini I,

Synonim [Syn.]: Lanae alcoholum unguentum, Maść
z alkoholami z lanoliny)

Podłoże maściowe bezwodne, emulgujące
wodę (absorpcyjne). Składniki: alkohol cetostearylowy 0,5 cz., alkohole z lanoliny 6 cz., wazelinę białą 93,5 cz. należy stopić i mieszać do zastygnięcia.
Wazelinę białą można częściowo, czyli do 12 cz. zastąpić parafiną ciekłą.

Maść eucerynowa II

(Unguentum eucerini II, Syn.: Cholesteroli et cetyli
unguentum, Maść cholesterolowo-cetylowa)

To również podłoże maściowe bezwodne,
emulgujące wodę (absorpcyjne) uzyskane przez stopienie i zmieszanie do zastygnięcia nieco innych
składników niż powyżej w maści I. Maść eucerynowa II składa się z 3 cz. alkoholu cetylowego, 2 cz.
cholesterolu i 95 cz. wazeliny białej.

Maść hydrofilowa

(Unguentum hydrophylicum)

Jak wynika z nazwy jest to podłoże maściowe
o charakterze kremu hydrofilowego. Uzyskuje się
je w ten sposób, że alkohol stearylowy 25 cz. i wazelinę białą 25 cz. topi się na łaźni wodnej i dodaje pozostałe składniki (laurylosiarczan sodu 1 cz.,
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parahydroksybenzoesan metylu 0,025 cz. i parahydroksybenzoesan propylu 0,015 cz.) rozpuszczone
w gorącej mieszaninie 37 cz. wody z 12 cz. glikolu
propylenowego, po czym miesza do zastygnięcia.

alkohol stearylowy 3 cz. i wosk biały 8 cz. trzeba
stopić, dodać wazelinę białą 86 cz., ogrzewając do
jej stopienia, a następnie mieszać do zastygnięcia.

należy kwas salicylowy ucierać z częścią wazeliny
białej dla rozdrobnienia cząstek, po czym dodawać
porcjami pozostałą część wazeliny i mieszać.

Maść zmiękczająca

Smalec

(Adeps suillus, Syn.: Adeps suillus depuratum)

Maść z zasadowym galusanem bizmutu

Wymieniony także w monografii narodowej.
Określony został jako tłuszcz uzyskany z niesolonych, oczyszczonych z tkanki mięsnej, błon i krwi,
tkanek tłuszczowych otaczających jelita zdrowych
świń Sus scrofa Linne, varietas domesticus Gray (Suidae), który został wytopiony na łaźni wodnej i przecedzony na gorąco.

Syn.: Unguentum Dermatoli)

(Unguentum leniens, Syn.: Cold cream, Unguentum
emoliens, Unguentum refrigerans)

Jest podłożem maściowym o charakterze kremu lipofilowego. W celu jego otrzymania należy 15
cz. palmitynianu cetylu i 8 cz. wosku białego stopić
i zmieszać z ogrzanym olejem rzepakowym (62 cz.).
Następnie do ciepłej masy dodawać porcjami ciepłą
wodę w ilości 15 cz., mieszając do zastygnięcia, a na
końcu dodać 0,2 ml lawendowego olejku eterycznego i dokładnie zmieszać.

Maść makrogolowa

(Unguentum macrogoli, Syn.: Unguentum

polyoxyaethylenicum, Maść polietylenoglikolowa)

To podłoże maściowe hydrofilowe, uzyskane
przez ogrzewanie 50 cz. makrogolu 1500 z 50 cz.
makrogolu 400, aż do stopienia i mieszanie do zastygnięcia.

Maść monostearynianowa
(Unguentum monostearini)

MAŚCI
W monografiach maści określony jest rodzaj
podłoża maściowego, który powinien być zastosowany.

Maść z kwasem salicylowym
(Acidi salicylici unguentum)

W maści kwas salicylowy w ilości 1 – 20 cz. jest
rozproszony w podłożu hydrofobowym – wazelinie
białej do 100 cz.
W celu wykonania
maści

Składniki podłoża: monostearynian glicerolu
10 cz. i wazelinę białą 90 cz. należy stopić, dodać
0,02 cz. galusanu propylu i mieszać do zastygnięcia.
Uzyskuje się podłoże maściowe bezwodne, emulgujące wodę (absorpcyjne).

(Bismuthi subgallatis unguentum,

Substancja lecznicza jest rozproszona w podłożu o charakterze kremu lipofilowego.
W celu sporządzenia maści należy 20 cz. zasadowego galusanu bizmutu zmieszać z 80 cz. maści
zmiękczającej, przygotowanej bez dodatku lawendowego olejku eterycznego.

Maść kamforowa

(Camphorae unguentum)

Kamfora jest rozpuszczona w podłożu bezwodnym, emulgującym wodę (absorpcyjnym). Maść
składa się z 10 cz. kamfory i 90 cz. wazeliny hydrofilowej. Preparat przygotowuje się przez rozpuszczenie kamfory w stopionym podłożu i ochłodzonym
do temp. ok. 40oC.

Maść z ichtamolem

(Ichthammoli unguentum, Syn.: Ammonii
bituminosulfonatis unguentum)

Ichtamol jest rozproszony w podłożu bezwodnym, emulgującym wodę (absorpcyjnym). Do
przygotowania maści należy zmieszać wazelinę żółtą (45 cz.) z lanoliną (45 cz.), dodać 10 cz. ichtamolu ►
i wymieszać.

Maść zwykła

(Unguentum simplex, Syn.: Maść prosta)

Jest podłożem maściowym absorpcyjnym
składającym się z 10 cz. lanoliny i 90 cz. wazeliny
żółtej, które należy stopić i mieszać do zastygnięcia.

Wazelina hydrofilowa

(Vaselinum hydrophylicum)

To podłoże maściowe bezwodne, emulgujące wodę (absorpcyjne). Składniki: cholesterol 3 cz.,
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

7

Manuał aptekarski
►

Maść ichtamolowo-kamforowa

Manuał aptekarski

(Ichthammolo-camphoratum unguentum, Syn.:

oleju wątłuszowego i nadal miesza do całkowitego
ochłodzenia.

odmrożeniom)

Maść siarkowa

Unguentum contra congelationem, Maść przeciw

To preparat zawierający kamforę i ichtamol
w podłożu bezwodnym, emulgującym wodę (absorpcyjnym). Maść otrzymuje się w następujący
sposób: wazelinę żółtą (40 cz.) i lanolinę (40 cz.)
trzeba stopić, zmieszać i w mieszaninie o temp. ok.
40oC rozpuścić 5 cz. kamfory, po czym dodać 15 cz.
ichtamolu, zmieszać.

Maść majerankowa

(Majoranae unguentum)

Jest półstałym preparatem otrzymanym przez
wytrawianie ziela majeranku wazeliną.
W celu jej uzyskania należy 2 cz. średnio rozdrobnionego ziela majeranku zwilżyć 1 cz. etanolu
96%, odstawić na 1 h i dodać 10 cz. stopionej wazeliny białej, po czym ogrzewać do ulotnienia się
zapachu etanolu. Następnie całość wycisnąć przez
tkaninę na ciepło.

Maść z salicylanem metylu

(Sulfuri unguentum, Syn.: Unguentum sulfuratum)

Preparat zawiera siarkę rozproszoną w podłożu
lipidowym. Przygotowuje się przez ucieranie 30 cz.
siarki (Sulfur ad usum externum) z dodawanym porcjami smalcem w ilości 70 cz.

Pasta cynkowa

(Zinci oxidi pasta, Syn.: Pasta Zinci)

Jest to preparat półstały zawierający tlenek
cynku i skrobię pszeniczną rozproszone w podłożu hydrofobowym. W celu jej przygotowania należy
miałko sproszkowany tlenek cynku w ilości 25 cz.
i bardzo miałko sproszkowaną skrobię pszeniczną
w ilości 25 cz. ucierać z dodawaną porcjami stopioną wazelina białą (50 cz.). W dalszej kolejności
trzeba całość mieszać do zastygnięcia i uzyskania
jednorodnej mieszaniny, po czym zhomogenizować.

Pasta cynkowa z ichtamolem

(Zinci oxidi et ichthammoli pasta, Syn.: Zinci oxidi

(Methylis salicylatis unguentum,

et ammonii bituminosulfonatis pasta, Pasta cynkowa

Syn.: Unguentum Methyli salicylici)

z sulfobituminianem amonowym)

Maść zawiera salicylan metylu w podłożu bezwodnym, emulgującym wodę (absorpcyjnym). Do
przygotowania preparatu należy 40 cz. wazeliny białej stopić z 40 cz. lanoliny, mieszając ochłodzić i dodać 20 cz. salicylanu metylu, wymieszać.

Maść tranowa

To półstały preparat zawierający ichtamol rozproszony w paście cynkowej. Wykonanie: do 45 cz.
wazeliny żółtej należy dodać, mieszając 22,5 cz. ichtamolu, po czym uzyskaną mieszaninę dodawać porcjami do miałko sproszkowanego 22,5 cz. tlenku cynku i bardzo miałko sproszkowanej skrobi pszenicznej
(10 cz.), wymieszać i zhomogenizować.

Syn.: Maść z olejem wątłuszowym)

Pasta cynkowa z kwasem salicylowym

(Olei Iecoris aselli unguentum,

Stanowi półstały preparat zawierający olej
wątłuszowy w podłożu bezwodnym, emulgującym
wodę (absorpcyjnym). Otrzymuje się przez stopienie 43 cz. wazeliny białej i 10 cz. lanoliny, po czym
dodaje się 7 cz. parafiny stałej i miesza. Z kolei do
częściowo ochłodzonej mieszaniny dodaje się 40 cz.
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ków i mieszać do utworzenia jednorodnej mieszaniny,
następnie dodawać porcjami resztę stopionej wazeliny
białej, mieszać do zastygnięcia i zhomogenizować.

Ogrzewać do zaprzestania wydzielania się dwutlenku węgla i uzyskania przezroczystej cieczy. Uzyskaną
ciecz wlać do form czopkowych.

Maść z tlenkiem cynku

Czopki przeciw hemoroidom (Suppositoria

Maść cynkowa)

antihaemorrhoidalia)

(Zinci oxidi unguentum, Syn.: Unguentum Zinci,

Maść zawiera tlenek cynku rozproszony
w podłożu hydrofobowym. Do jej otrzymania należy
miałko sproszkowany tlenek cynku (10 cz.) ucierać
z dodawaną porcjami wazeliną hydrofilową (90 cz.)
do utworzenia jednorodnej mieszaniny.

CZOPKI
Glicerolowe czopki (Glyceroli suppositoria, Syn.:
Suppositoria Glycerini)

Preparatem są czopki doodbytnicze zawierające glicerol i stearynian sodu. Otrzymywanie czopków: 1,68 cz. węglanu sodu należy rozpuścić w 91 cz.
85% glicerolu, ogrzewając na łaźni wodnej. Mieszając, do gorącego roztworu dodawać niewielkimi porcjami, rozdrobniony kwas stearynowy w ilości 8,19 cz.

antihaemorrhoidales, Syn.: Suppositoria

To czopki doodbytnicze na podłożu lipofilowym. W celu uzyskania czopków należy bardzo
miałko sproszkowany zasadowy galusan bizmutu
w ilości 0,2 cz. zmieszać z tlenkiem cynku (0,1 cz.)
i taniną (0,15 cz.), dodać stopione lipofilowe podłoże czopkowe (q.s.) i otrzymaną masę wylać do form.
Czopki można też otrzymywać przez prasowanie.

WYCIĄGI
Wyciąg płynny
z owocni pomarańczy gorzkiej
(Aurantii amari epicarpii

et mesocarpii extractum fluidum)

Jest to płynny etanolowo-wodny wyciąg
otrzymany z owocni pomarańczy gorzkiej uzyskany przy użyciu etanolu 70% przy zastosowaniu od- ►
powiedniej metody.

(Zinci salicylatis pasta, Syn.: Pasta Zinci salicylata
Lassari, Pasta Lassari)

Stanowi półstały preparat zawierający kwas salicylowy rozproszony w paście cynkowej. Do jej uzyskania należy bardzo miałko sproszkowany kwas salicylowy (2 cz.) i skrobię pszeniczną (25 cz.) zmieszać z miałko sproszkowanym tlenkiem cynku (25 cz.). Odważyć
48 cz. wazeliny białej, część jej stopić, dodać do proszAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018
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Wyciąg tymiankowy płynny
(Thymi extractum fluidum)

Nalewka z kwiatostanu głogu

Uzyskany jest z ziela tymianku. Zawartość tymolu w wyciągu powinna być nie mniejsza niż 0,03%.
Wyciąg przygotowuje się przez wytrawienie 1 cz. ziela tymianku 3 cz. mieszaniny o składzie: 1 cz. wodorotlenku amonowego 10%, 20 cz. glicerolu 85%, 70
cz. etanolu 90% i 109 cz. wody.

Nalewkę przygotowuje się z 1 cz. kwiatostanu
głogu odpowiednią metodą używając 5 cz. etanolu
60%. W gotowej nalewce powinno być nie mniej
niż 0,1% sumy flawonoidów, w przeliczeniu na hiperozyd.

Wyciąg płynny z kłącza pięciornika

(Gallae tinctura)

(Tormentillae extractum fluidum)

W wyciągu płynnym otrzymanym z kłącza
pięciornika powinno być nie mniej niż 4% garbników w przeliczeniu na pirogalol. Wyciąg otrzymuje
się z substancji roślinnej odpowiednią metodą używając etanolu 50%.

NALEWKI
Nalewka z ziela piołunu (Absinthi tinctura)
Nalewkę otrzymuje się z 1 cz. substancji roślinnej (ziela piołunu) odpowiednią metodą używając 5 cz. etanolu 70%.

Nalewka gorzka
(Amara tinctura)

Nalewkę uzyskuje się z korzenia goryczki, liścia bobrka i owocni pomarańczy gorzkiej. Nalewkę
otrzymuje się z 17 cz. zmieszanych odpowiednio
rozdrobnionych substancji roślinnych metodą maceracji używając 85 cz. etanolu 70%.

Nalewka z kory chinowej
(Cinchonae tinctura)

Nalewka otrzymywana jest przez perkolację
z 1 cz. grubo rozdrobnionej substancji roślinnej przy
zastosowaniu 5 cz. etanolu 70%. Perkolat pozostawia się na kilka dni w chłodnym miejscu, a następnie
sączy. Nalewka powinna mieć zawartość nie mniej
niż 0,5% sumy alkaloidów, z których od 30% do 60%
są alkaloidami typu chininy.
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(Crataegi tinctura)

Nalewka z dębianki
Nalewkę otrzymuje się przez macerację 1 cz.
rozdrobnionej substancji roślinnej (dębianki) używając 5 cz. etanolu 70%. Zawartość ciał czynnych
- nie mniej niż 10% garbników w przeliczeniu na
pirogalol.

Nalewka miętowa
z olejkiem eterycznym miętowym

(Menthae piperitae tinctura cum Menthae piperitae
aetheroleo, Syn.: Krople miętowe)

Jest to nalewka z liścia mięty pieprzowej z dodatkiem miętowego olejku eterycznego (o zawartości olejku nie mniej niż 5%). Nalewka uzyskiwana
jest z 5 cz. substancji roślinnej odpowiednią metodą przy użyciu 95 cz. etanolu 90%. Do otrzymanej
nalewki dodaje się 5 cz. miętowego olejku eterycznego.
Roztwory wodne, etanolowe, olejowe i syropy
zawarte w monografiach narodowych FP XI, które
wymienione są poniżej, nie będą dokładnie charakteryzowane ze względu na to, że zostały opisane w poprzednim artykule zamieszczonym w Aptekarzu Polskim Nr 142 (120e) czerwiec 2018 r.

ROZTWORY WODNE

Wodoru nadtlenek 3%

ROZTWORY OLEJOWE

peroxidatum 3%, woda utleniona)

Olej kamforowy

(Hydrogenii peroxidum 3%, Syn.: Hydrogenium

Roztwór zasadowego octanu glinu

(Aluminii subacetatis solutio, Syn.: Liquor Aluminii
acetici, Płyn Burowa)

Roztwór wodny jodu (Iodi solutio aquosa, Syn.:
Solutio Iodi Lugoli, Płyn Lugola)

ROZTWORY ETANOLOWE
Spirytus anyżowy

(Ammonii anisatus spiritus, Syn.: Spiritus ammonii

anisatus, Liquor Ammonii anisatus, Krople anyżowe)

Spirytus gorczyczny
(Spiritus sinapis)

Spirytus mrówczany

(Spiritus Formicicus, Syn.: Spiritus Formicae, Spirytus
mrówkowy)

Spirytusowy roztwór jodu

(Iodi solutio spirituosa, Syn.: Jodyna)

Spirytus kamforowy

(Camphorae spiritus, Syn.: Spiritus camphoratus, Solutio
Camphorae spirituosa)

Spirytus salicylowy

(Spiritus salicylatus, Syn.: Solutio Acidi salicylici
spirituosa)

Spirytus mydlano-kamforowy

(Spiritus saponato-camphoratus, Syn.: Opodeldok
liquidum, mazidło kamforowe)

Spirytus mydlany

(Saponis kalini spiritus, Syn.: Solutio Saponis spirituosa)

Woda wapienna

MAZIDŁA

Aqua Calcariae)

Mazidło mydlano-kamforowe

(Aqua Calcis, Syn.: Solutio Calcii hydroxydi,

Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

(Linimentum saponato-camphoratum, Syn.: Opodeldok).
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(Oleum camphoratum)

Z roztworów stosowanych w recepturze monografie narodowe FP XI zawierają:
- kwas mrówkowy (Acidum formicum), czyli kwas
metanowy o zawartości nie mniej niż 98%
m/m.
- amonowy wodorotlenek 10% (Ammonii hydroxidum 10%, Syn.: Ammonium hydricum solutum, Amoniak 10%, Wodorotlenek amonowy
96 g/L), zawartość od 9,5% do 10,5% m/m.
- kolodium (Collodium, Syn.: Kollodion), który jest
eterowo-etanolowym roztworem koloksyliny
(azotany celulozy), składającym się z 7 cz. eteru
etylowego i 1 cz. etanolu 96%. Zawartość koloksyliny powinna być od 3,8% do 4,2% m/m.
- olejek eteryczny gorczyczny (Sinapis aetheroleum) otrzymywany przez destylację z parą
wodną dojrzałych, sproszkowanych i odtłuszczonych nasion Brassica nigra Koch., macerowanych uprzednio wodą co najmniej 2 h. Zawartość izotiocyjanian allilu w olejku powinna
być nie mniejsza niż 92%.
Z płynnych preparatów galenowych monografie narodowe wymieniają:
- koncentrat do sporządzania płynu do płukania gardła (Gargarisma prophylacticum, Syn.:
Roztwór do płukania gardła) – jest to etanolowy roztwór kwasu benzoesowego (1,9%-2,3%)
i kwasu salicylowego (1,9-2,3%) z dodatkiem
olejków eterycznych, stosowany do płukania
gardła po rozcieńczeniu. W celu przygotowania koncentratu należy 5 cz. kwasu benzoesowego, 5 cz. kwasu salicylowego i 0,5 cz. tymolu rozpuścić w części etanolu 90% (230 cz.
całość), dodać 1,5 cz. miętowego olejku eterycznego, 0,2 cz. eukaliptusowego olejku eterycznego i uzupełnić etanolem 90%.
- płyn na odciski (Solutio contra clavos, Syn.: Roztwór na odciski) – który jest roztworem kwasu
mlekowego (8,5-11%) i kwasu salicylowego
►
(18-22%) w kolodium (koloksylina 2,5-3%). Do
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uzyskania płynu potrzeba 10 cz. kwasu mlekowego, 20 cz. kwasu salicylowego i 70 cz.
kolodium dokładnie zmieszać unikając silnego wstrząsania ze względu na to, że preparat
jest bardzo łatwopalny.

SYROPY
Syrop prosty

(Sirupus simplex, Syn.: Sirupus sacchari, syrop zwykły)

Syrop prawoślazowy

(Althaeae sirupus, Syn.: syrop ślazowy)

Syrop z owocni pomarańczy gorzkiej
(Aurantii amari epicarpii et mesocarpii sirupus,
Syn.: syrop pomarańczowy)

Syrop z sulfogwajakolem

(Sulfogaiacoli sirupus, Syn.: syrop tiokolowy)

Syrop tymiankowy złożony

(Thymi sirupus compositus, Syn.: Sirupus Thymi
compositus).

MYDŁA
Mydło potasowe
(Sapo kalinus, Syn.: Sapo viridis)
To preparat zawierający mieszaninę soli potasowych kwasów tłuszczowych (nie mniej niż 40%)
w wodzie. Etapy przygotowania mydła są następujące: 8,2 cz. wodorotlenku potasu należy rozpuścić w 45 ml wody, następnie 43 cz. oleju lnianego
pierwszego tłoczenia zmieszać z roztworem wodorotlenku potasu, dodać 5 cz. etanolu 96% i ogrzewać na łaźni wodnej utrzymując temp. 70-75oC,
mieszając. Proces ogrzewania prowadzić do całkowitego zmydlenia, czyli kiedy 1 g próbki po zmieszaniu z 10 g wody utworzy roztwór przezroczysty.
Uzyskaną mieszaninę ochłodzić, zważyć, uzupełnić
gorącą wodą do 100 cz. lub w miarę potrzeby odparować.
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Mydło lecznicze
(Sapo medicatus, Syn.: Sapo medicinalis,
Sapo durus)
Jest preparatem zawierającym mieszaninę soli
sodowych kwasów tłuszczowych (od 86% do 90%).
W celu otrzymania mydła należy na łaźni wodnej
stopić 50 cz. smalcu i 50 cz. oleju rzepakowego
oczyszczonego, po czym dodać 12 cz. etanolu 96%.
Następnie dodawać świeżo przygotowany roztwór
wodorotlenku sodu 18 cz. w 42 cz. wody i mieszać.
Do powstałej gęstej masy dodać 200 cz. gorącej
wody i ogrzewać mieszając, do rozpuszczenia około 1 g próbki w 10 ml gorącej wody. Oddzielnie
rozpuścić 25 cz. chlorku sodu i 3 cz. węglanu sodu w 80 cz. wody, przesączyć, dodać do zmydlonej
masy i ogrzewać mieszając aż mydło oddzieli się
od cieczy. W dalszym etapie całość ochłodzić, ciecz
zlać, mydło przemyć małymi porcjami zimnej wody,
wycisnąć w płótnie, pokroić na cienkie paski, wysuszyć w temp. nie wyższej niż 30oC i sproszkować.

SUBSTANCJE ROŚLINNE
Korzeń łopianu większego (Bardanae majoris radix) – są to wysuszone, całe lub rozdrobnione
podziemne części Arctium lappa L.o zawartości nie mniej niż 0,1% kwasu chlorogenowego.
Korzeń cykorii podróżnika (Cichorii radix) – wysuszony korzeń Cichorium intybus L.
Dębianka (Galla) – stanowi wysuszoną narośl na
pędzie Quercus infectoria Oliver powstałą
w wyniku bujania tkanki merystematycznej
pąka od nakłucia i złożenia jaj przez samicę
Cynips tinctoria Hartig, który zbiera się jesienią przed całkowitym rozwojem owadów. Zawartość w surowcu nie mniej niż 20% garbników w przeliczeniu na pirogalol.
Kwiat kocanek (Helichrysi flos) – to cały wysuszony kwiatostan Helichrysum arenarium L. (Moench) o zawartości nie mniej niż 0,5 % flawonoidów w przeliczeniu na kwercetynę.
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Ziele majeranku (Majoranae herba) – wysuszone,
kwitnące szczyty pędów Majorana hortensis
Moench. Zawartość nie mniej niż 5 mL/kg
olejku eterycznego.
Owocnia fasoli (Phaseoli pericarpium, Syn.: Fructus
Phaseoli sine semine) – to wysuszona owocnia
Phaseolus vulgaris L. wyłącznie białokwiatowych odmian o zawartości nie mniej niż 0,01%
fenolokwasów w przeliczeniu na kwas kawowy.
Liść topoli (Populi folium) – surowcem jest wysuszony liść Populus nigra L., zebrany wiosną. Zawartość flawonoidów powinna być nie
mniejsza niż 0,6% w przeliczeniu na kwercetynę, a suma pochodnych salicylowych nie
mniejsza niż 0,2% w przeliczeniu na salicynę.
Liść jeżyny fałdowanej (Rubi fruticosi folium) – jest
to wysuszony liść Rubus fruticosus S.L. o zawartości nie mniej niż 3% garbników w przeliczeniu na pirogalol.
Liść brusznicy (Vitis idaeae folium) – jest całym lub
rozdrobnionym, wysuszonym liściem Vaccinium vitis idaea L., gdzie zawartość bezwodnej arbutyny stanowi nie mniej niż 4%.

SUBSTANCJE LECZNICZE
Wapnia tlenek (Calcii oxidum) o zawartości nie
mniej niż 98,5% i nie więcej niż 101% w przeliczeniu na wyprażoną substancję.
Kofeina z sodu benzoesanem (Coffeinum et natrii
benzoas), gdzie zawartość substancji leczniczych w mieszaninie wynosi: kofeiny 39% 42%, a benzoesanu sodu 58% - 61% w przeliczeniu na bezwodną substancję.
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Jodoform (Iodoformium) to trijodometan, o zawartości od 99% do 100,5% po suszeniu 24 h nad
żelem krzemionkowym.
Sulfogwajakol (Sulfogaiacolum, Syn.: Kalii guajacolosulfonas, Sulfoguaiacolum) jest mieszaniną
potasu 4-hydroksy-3-metoksybenzenosulfonianu półwodnego i potasu 3-hydroksy-4-metoksybenzenosulfonianu półwodnego,
o zawartości od 98% do 102% w przeliczeniu
na bezwodną substancję.

MIESZANKI ZIOŁOWE
Zioła występują w 15 monografiach jako zioła
(Species): do płukania gardła (ad gargarisma), ułatwiające gojenie (advulnantes), przeciwkaszlowe
(antibechicae), przeciwbiegunkowe (antidiarrhoicae), przeciwgorączkowe (antipyreticae), przeciwreumatyczne (antirheumaticae), żółciopędne (cholagogae), poprawiające trawienie (digestivae), moczopędne (diureticae), wykrztuśne (expectorantes),
przeczyszczające (laxantes), metaboliczne I (metabolicae I), metaboliczne II (metabolicae II), uspokajające (sedativae), wzmagające trawienie (stomachicae). ■
dr n. farm. Regina Kasperek-Nowakiewicz

Specjalista Farmacji Aptecznej
Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
email: regina.kasperek@umlub.pl

Piśmiennictwo:
1. Farmakopea Polska XI. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych PTF, Warszawa 2017.
2. Sznitowska M. (red.). Farmacja stosowana technologia postaci leku.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017.
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Olej lniany
i olej z wiesiołka
Manuał aptekarski

– właściwości lecznicze
i kosmetyczne
Tłuszcze kojarzą się nam zazwyczaj ze zbędnymi produktami
spożywczymi, przynoszącymi więcej szkód niż korzyści. Faktycznie,
wywierają wpływ na rozwój wielu schorzeń, między innymi otyłości,
cukrzycy, a także wielu chorób dotyczących układu krążenia. Jednak nie
każdy tłuszcz wiąże się z takimi problemami. Tłuszcze są podstawowym
źródłem energii dla tkanek i narządów. Nie należy pozbywać się tłuszczu
z codziennej diety, ale zwracać uwagę na jego rodzaj i spożywaną ilość.
Wybierając tłuszcze warto sięgać po tłuszcze roślinne – oleje, bogate
w cenne dla zdrowia składniki. Bardzo popularne stały się czyste oleje
pozyskiwane z egzotycznych roślin najdalszych zakątów świata. Jednak rośliny naszego kraju również stanowią źródło takich składników,
a naszym rodzimym dobrem są m.in. olej lniany czy z olej z wiesiołka.
Oleje te kryją w sobie bogactwo związków, których właściwości mogą
być wykorzystywane zarówno w różnych dziedzinach medycyny jak
i kosmetologii, mogą być stosowane wewnętrznie jak i zewnętrznie,
służąc pielęgnacji nie tylko zdrowia, ale i urody.
14
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Len i wiesiołek
Len jest rośliną jednoroczną, wywodzącą się
z rodziny lnowatych – Linaceae. Wyróżnia się około
dwieście różnych gatunków lnu. W Polsce występuje
sześć z nich, spośród których len zwyczajny (Linum
usitatissinum) ma największe znaczenie dla przemysłu. Uprawiany jest on w dwóch formach użytkowych
- włóknistej i oleistej. Już starożytne cywilizacje, takie jak Egipt czy Grecja, doskonale znały możliwości
wykorzystania lnu, jako surowca do produkcji włókien, jak również produktu spożywczego. Obecnie
len jest wykorzystywany w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, papierniczym
i tekstylnym. Na dzień dzisiejszy len uprawiany jest
w około pięćdziesięciu krajach.
Wiesiołek, z którego pozyskuje się olej to wiesiołek dwuletni (Oenothera biennis) oraz wiesiołek
dziwny (Oenothera paradoxa), należące do rodziny
wiesiołkowatych (Oenotheraceae). Pełna nazwa oleju
z wiesiołka brzmi – olej wiesiołkowy z bezpośredniego tłoczenia. W naszym kraju występuje około trzydziestu gatunków, ale najpopularniejsze i wykorzystywane w przemyśle, są wymienione powyżej dwa
gatunki. Największą ilością nasion może pochwalić
się wiesiołek dwuletni.

Niezbędne nienasycone
kwasy tłuszczowe - NNKT
Najbardziej istotnym elementem każdego
tłuszczu są kwasy tłuszczowe. Ze strony chemicznej
składają się one z łańcucha węglowego, na końcu
którego znajduje się grupa karboksylowa (–COOH).
Kwasy tłuszczowe znajdujące się powszechnie w pożywieniu zbudowane są z 14-24 atomów węgla.
Obecność podstawnika lub wiązania podwójnego
w łańcuchu węglowym oznacza się poprzez numer
węgla zarówno z jednej, jak i drugiej strony cząsteczki. Dlatego wyróżnia się kwasy „n” lub omega
– ω – koniec przy grupie -CH3 bądź też Δ – koniec
przy grupie -COOH.
Cząsteczka kwasu tłuszczowego, w którego
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

składzie występują tylko wiązania nasycone stanowi
kwas nasycony (SFA – z ang. saturated fatty acids).
Natomiast, gdy kwas zawiera w swojej budowie przynajmniej jedno wiązanie nienasycone, jest on zaliczany do kwasów nienasyconych. Jedno takie wiązanie
posiadają kwasy mononienasycone (MUFA – z ang.
monounsaturated fatty acids). Kwasy wielonienasycone (PUFA – z ang. polyunsaturated fatty acids) zawierają w sobie więcej niż jedno wiązanie podwójne.
Obecność wiązania podwójnego w cząsteczce
kwasu tłuszczowego pozwala na wystąpienie izomerii przestrzennej cis lub trans. Kwasy tłuszczowe znajdujące się w żywności wykazują zazwyczaj izomerię
cis, co przedstawia się w taki sposób, iż podstawniki
przy węglach, które łączy wiązanie podwójne, znajdują się po tej samej stronie wiązania. W przypadku
izomerii trans, podstawniki takie zajmują przeciwległe do siebie położenie.
Miejsce występowania wiązania podwójnego w łańcuchu węglowym kwasu określa, do której rodziny należy dany kwas. Tak więc wyróżnia się
kwasy tłuszczowe n-3, n-6, n-7 i n-9, co znaczy, że
pierwsze wiązanie podwójne w cząsteczce znajduje
się przy węglu 3, 6, 7 lub 9, itd., licząc od -CH3, czyli
od n-końca.
Kwasy należące do rodziny n-3 i n-6 są kwasami egzogennymi. Oznacza to, że organizm nie
potrafi ich sam syntetyzować. Muszą zostać przyjęte z zewnątrz, wraz z pokarmem. Tak dostarczone
kwasy, ulegają w organizmie licznym przemianom,
które prowadzą do powstania kwasów dwudziestowęglowego (eikozaenowego), a także dwudziestodwuwęglowego (dokozaheksaenowego) kwasu n-3.
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe
(NNKT) stanowią bardzo ważną część codziennej
diety, z tego względu, że biorą udział w licznych procesach fizjologicznych żywego organizmu. Przede
wszystkim stanowią substraty w procesie tworzenia
się eikozanoidów – substancji biologicznie aktywnych, wśród których znajdują się prostaglandyny,
prostacykliny, leukotrieny, tromboksany i lipoksyny.
Substancje te wywierają silny wpływ na czynność
układu sercowo-naczyniowego. Prostacykliny po►
wodują rozszerzenie wieńcowych naczyń krwionoś15
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►

nych oraz zwiększają siłę, z jaką kurczy się mięsień
sercowy. Tromboksany z kolei powodują agregację
płytek krwi, prowadząc tym samym do wystąpienia
zakrzepów. Przy spożywaniu NNKT, bardzo ważne
jest, aby zachować odpowiednią proporcję kwasów
omega-6 do kwasów omega-3, a mianowicie < 5:1.
Ponadto, ze względu na liczne występowanie wiązań podwójnych w cząsteczkach, kwasy nienasycone
dość łatwo ulegają procesom oksydacji, co prowadzi
do powstania toksycznych dla organizmu nadtlenków kwasów tłuszczowych. Aby uchronić się przed
tym zjawiskiem, duża ilość spożywanych nienasyconych kwasów tłuszczowych obowiązkowo powinna
wiązać się z dostarczaniem antyoksydantów.

Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe rodziny n-3
Kwas linolenowy (ALA) jest pierwotnym przedstawicielem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-3. Do form biologicznie aktywnych tych
kwasów zaliczany jest kwas eikozapentaenowy (EPA)
i kwas dokozaheksaenowy (DHA) a także ich pochodne, a mianowicie – eikozanoidy i dokozanoidy.
Największe źródło kwasu linolenowego stanowią
oleje roślinne, a przede wszystkim olej lniany.
EPA bierze udział w syntezie DHA, i jednocześnie jest substratem do tworzenia eikozanoidów
– cząsteczek warunkujących procesy przeciwzapalne w organizmie. Dużą ilość DHA zaobserwowano
w niektórych obszarach mózgu, siatkówce, mięśniu
sercowym. Oba kwasy – EPA i DHA niezbędne są do
prawidłowego rozwoju płodu.
Kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 wpływają korzystnie na układ sercowo-naczyniowy, pod względem pierwotnej jak i wtórnej profilaktyki. Miedzy
innymi, obniżają ciśnienie krwi, zmniejszają poziom
trójglicerydów, działają przeciwzakrzepowo. Wpływają także pozytywnie na układ immunologiczny,
ponieważ hamują syntezę mediatorów stanu zapalnego, a stymulują proces tworzenia się cytokin
przeciwzapalnych. Zmniejszają prawdopodobień16
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stwo wystąpienia alergii. Działanie ich w porównaniu
do kwasów z rodziny n-6 jest stosunkowo słabsze.

Wielonienasycone kwasy
tłuszczowe rodziny n-6
Głównym reprezentantem rodziny wielonienasyconych kwasów tłuszczowych n-6 jest kwas linolowy (LA) i kwas γ-linolenowy (GLA), którego istotnym
źródłem jest olej z wiesiołka. Kwas linolowy wbudowuje się w ceramidy pełniące rolę „uszczelniacza skóry”, stanowiąc w ten sposób barierę chroniącą przed
nadmierną utratą wody. Dobroczynnie wpływają na
stan skóry, przyspieszają jej regenerację, gojenie ran,
odnowę naskórka. Deficyt tych kwasów prowadzi do
zapoczątkowania procesu keratynizacji, która dalej
prowadzi do pojawienia się stanów zapalnych skóry
i zaskórników. Skóra narażona na takie zjawiska jest
sucha, łuszcząca się, pozbawiona odporności i mało elastyczna. Kwasy wywodzące się z tej rodziny
również mają znaczący wpływ na fizjologię układu
sercowo-naczyniowego, z tym, że skutki ich działania dotyczą przede wszystkim profilu lipidowego.
Jak wspomniano powyżej, ważne jest, aby
była zachowana odpowiednia proporcja pomiędzy
kwasami z rodzin n-3 i n-6. Jest to istotne z tego
względu, że kwasy ALA i LA konkurują ze sobą o te
same enzymy w przemianach metabolicznych. Zaznaczyć trzeba także, że większe powinowactwo do
tych enzymów wykazują kwasy n-3. Relacje pomiędzy rodzinami tych kwasów można kontrolować za
pomocą odpowiedniej diety.

Właściwości terapeutyczne
oleju z wiesiołka
Zawarte w oleju z wiesiołka wielonienasycone kwasy tłuszczowe wpływają korzystnie na wiele
procesów fizjologicznych, w tym hamują procesy
starzenia organizmu. Olej ten jest także ważnym
źródłem przeciwutleniaczy, gdyż zawiera witami-
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nę E. Powszechnie wykorzystywany jest w leczeniu
wszelkich chorób dermatologicznych: między innymi skutecznie radzi sobie z atopowym zapaleniem
skóry (spowodowanym przez alergię pokarmową),
przynosi ulgę w takich dolegliwościach jak świąd, suchość skóry, zmiany rumieniowe, łojotokowe zapalenie skóry (występujące szczególnie u niemowląt),
łuszczyca, grzybica skóry czy egzema. Ponadto jest
on również pomocny w terapii miażdżycy. Znacząco
wpływa na stężenie cholesterolu we krwi, zmniejszając jego poziom. Hamuje także procesy agregacji
płytek, działając w ten sposób przeciwzakrzepowo; zmniejsza również ciśnienie krwi. Dobroczynne
działanie oleju z wiesiołka można także wykorzystać
w chorobach układu nerwowego. Wykazuje bowiem
korzystny wpływ podczas terapii neuropatii cukrzycowej, demencji starczej i depresji. Działa leczniczo
w stwardnieniu rozsianym, przewlekłej pobudliwości
nerwowej i syndromie przewlekłego zmęczenia. Olej
może stać się także nieocenioną pomocą dla osób
cierpiących z powodu przewlekłego stresu i napięcia, które przyczyniają się do trudności w zasypianiu i koncentracji w ciągu dnia. Poprawia także stan
zdrowia u osób borykających się z chorobą Alzheimera. Dodatkowo, może okazać się także przydatny w leczeniu uszkodzeń mózgu, spowodowanych
długotrwałym spożywaniem alkoholu.
Należy jednak pamiętać, że olej wiesiołkowy
zawiera bardzo dużo kwasów z rodziny omega-6.
Nadmierna jego konsumpcja może niestety doprowadzić do zaburzeń w całym organizmie. Wśród

tych nieprawidłowości mogą wystąpić stany zapalne,
obniżenie sprawności układu immunologicznego,
podwyższenie ciśnienia krwi, podrażnienie układu
trawiennego czy przyrost masy ciała. Pacjenci, którzy
rutynowo zażywają lekarstwa mające na celu rozrzedzenie krwi czy niwelujące zbyt wysokie ciśnienie
krwi, przed włączeniem do diety oleju wiesiołkowego, powinni koniecznie skonsultować to ze swoim
lekarzem. Długotrwałe spożywanie oleju z wiesiołka
niesie ryzyko interakcji z antykoagulantami i lekami
przeciwpłytkowymi, ponieważ olej ten zawiera w sobie wysoką zawartość GLA, który wykazuje właściwości obniżające krzepliwość krwi. Osoby przed zabiegami chirurgicznymi powinny całkowicie wyeliminować go z diety. Olej z wiesiołka może także zwiększyć
ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego.

Właściwości terapeutyczne
oleju lnianego
Olej lniany, dzięki zawartym w nim nienasyconym kwasom tłuszczowym n-3, skutecznie radzi
sobie z problemami zdrowotnymi, wynikającymi
z nieprawidłowości w stężeniu cholesterolu. Zwiększa między innymi stężenie „dobrego cholesterolu”- HDL (z ang. high-density lipoprotein), zmniejsza
natomiast poziom LDL (z ang. low-density lipoprotein) zapobiegając tym samym incydentom zawałów
serca i wspomagając pracę mięśnia sercowego. Olej
►
rozszerza naczynia krwionośne, co przekłada się na

Olej wiesiołkowy powinien być spożywany codziennie przez

osoby borykające się z osłabieniem odporności w czasie
trwania infekcji przeziębieniowych, w tym także grypowych.

Po ten właśnie olej powinny również sięgnąć kobiety w każ-

dym wieku, szczególnie zaś w okresie rozrodczym, starające
się o zajście w ciążę, jak i te narażone na problemy podczas
okresu przekwitania, w tym dotyczące osteoporozy.
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018
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zmniejszenie ciśnienia krwi, a tym samym zapobiega wystąpieniu nadciśnienia. Zwiększając poziom
prostacyklin i zmniejszając stężenie tromboksanów,
wykazuje działanie przeciwzakrzepowe, dlatego jest
wskazany w prewencji ataków serca i udarów. Opóźnia rozwój choroby wieńcowej. Hamując odpowiedzi
immunologiczne, łagodzi procesy alergiczne
i zapalne, w tym wynikające z etiologii bakteryjnej
i wirusowej. Olej lniany wykazuje również działanie
przeciwnowotworowe. Zawarte w nim kwasy omega-3, hamują także rozwój cukrzycy typu II. Wykazano, że niski poziom kwasów z tej właśnie rodziny
powoduje wzrost oporności na insulinę komórek
mięśni szkieletowych. Ponadto, olej lniany wywiera
wpływ na procesy metaboliczne – przyspieszając je,
co jest wykorzystywane przy terapii niedoczynności
tarczycy, a także przeciwdziała rozwojowi otyłości,
ponieważ hamuje proces lipogenezy.
Obecność oleju lnianego w diecie polecana
jest szczególnie osobom starszym, intensywnie pracującym umysłowo oraz sportowcom. Zapewnia on
źródło energii jak również wspomaga odporność
organizmu.
Bardzo ważnym składnikiem oleju lnianego
są fitosterole. W oleju lnianym występują one jako
lignany. Oprócz tego, że zmniejszają poziom „złego
cholesterolu”, to wywierają działanie przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne, przeciwnowotworowe i przeciwwrzodowe, a także antyoksydacyjne. Fitoestrogeny, bo też tak możemy
nazywać roślinne sterole,
mogą posłużyć pomocniczo w leczeniu
objawów menopauzy oraz działać hepatoprotekcyjnie. Przyspieszają one także
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proces różnicowania się komórek kościotwórczych
(osteoblastów), biorą udział w syntezie kolagenu.
Dlatego mogą być śmiało wykorzystywane w profilaktyce osteoporozy. Lignany słyną także ze swoich
właściwości unieszkodliwiania wolnych rodników,
które przyczyniają się do powstawania nowotworów.
Ponadto lignany regulują skuteczność aromatazy.
Zaburzona funkcja tego enzymu prowadzi do otyłości i ginekomastii. Lignany wykazują także działanie hamujące 5-alfa-reduktazę – enzymu biorącego
udział w przekształcaniu testosteronu w dihydrotestrosteron (DHT), odpowiedzialnego za łysienie
u mężczyzn oraz rozrost prostaty.
Olej lniany wzmacnia błony śluzowe
zabezpieczając przed wystąpieniem hemoroidów,
oraz obniża ciśnienie śródgałkowe – zapobiegając
tym samym wystąpieniu jaskry.
Olej lniany cieszy się dużą popularnością w zabiegach kosmetycznych. Może być stosowany bezpośrednio na skórę – w przypadku wystąpienia oparzeń, odleżyn, odmrożeń – przyspiesza gojenie ran.
Jako środek przeciwzapalny i regulujący pracę gruczołów łojowych, wykorzystywany jest do pielęgnacji
cery tłustej, zanieczyszczonej, ze skłonnościami do
trądziku i zmian zapalnych. Wykazuje również działanie antybakteryjne w pielęgnacji cery problematycznej, odblokowuje pory. Jako środek łagodzący
podrażnienia, przyspiesza procesy naprawcze skóry
i skutecznie przywraca jej zdrowy wygląd. Należy podkreślić, że jest przy tych
zabiegach bardzo
dobrze tolerowany. Olej lniany
sprawdza się
świetnie, jako środek
nawilżający
usta. Wchodzi w skład
wielu znanych
preparatów
do pielęgnacji
skóry,
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

Olej z wiesiołka dobrze radzi sobie z cerą
problematyczną, skłonną do trądziku, łuszczycy.
Pielęgnuje skórę suchą z występującymi stanami
zapalnymi. Okazuje się być także pomocny w terapii
dermatozy okołoustnej. Olej z wiesiołka wzmacnia
również włosy zniszczone przez liczne zabiegi, takie
jak farbowanie czy modelowanie oraz dobroczynnie działa na paznokcie, sprawiając, że stają się one
mniej łamliwe.
Kwas GLA, znajdujący się w oleju wiesiołkowym, wykazuje działanie pielęgnujące na skórę,
w zależności, w jakiej formie zostanie wykorzystany: podany doustnie – trafia do skóry właściwej,
wzmacnia jej elastyczność i chroni przed odwodnieniem, a zastosowany zewnętrznie przechodzi do
warstwy rogowej naskórka wypełniając przestrzenie
międzykomórkowe i tworząc jednocześnie barierę
trudno przepuszczalną dla drobnoustrojów, grzybów i toksyn.

Jak spożywać
i przechowywać oleje?
Zaprezentowane oleje produkowane są metodą „tłoczenia na zimno”, podczas której temperatura nie przekracza 50°C. Aby oleje zachowały swoje
zdrowotne właściwości, powinny być spożywane na
zimno. Nie należy ich podgrzewać, ani wykorzystywać do smażenia potraw. Wysoka temperatura prowadzi do ich utlenienia, przez co oleje tracą swoje
właściwości lecznicze, a nawet mogą stać się toksyczne. Pamiętajmy, aby, przechowywać je w lodówce.
Przy wyborze oleju lnianego czy wiesiołkowego, ważne jest, by zwrócić uwagę na etykietę,
aby był na niej wyraźnie zaznaczony sposób, w jaki
otrzymano olej. Powinien być on tłoczony na zimno.
Jest to bardzo istotna informacja, ponieważ takie
właśnie oleje będą zawierały w sobie najcenniejsze
dla zdrowia komponenty.
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Zaleca się spożywać w ciągu dnia maksymalnie 6-8 gramów oleju z wiesiołka dziennie. Jeśli chodzi o olej lniany, zalecana ilość to 2-4 łyżki
dziennie.

Podsumowanie
Właściwości zdrowotne, którymi cechują się
oleje lniany i z wiesiołka, niewątpliwie zachęcają do
jak najczęstszego sięgania po nie. Zawarte w nich
cenne składniki przyczyniają się do zachowania
zdrowia oraz pierwotnej i wtórnej profilaktyki wielu
schorzeń. Są również nieocenione w pielęgnacji skóry. Stosowane z rozwagą stanowią naturalne źródło
zdrowia i witalności. Stanowią świetną alternatywę
dla żywności i kosmetyków zawierających w swoim
składzie syntetyczne substancje chemiczne. ■
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korzystywany do tworzenia układu nerwowego [5].
Prawidłowa produkcja enzymu, właściwa do ilości
spożywanej laktozy, gwarantuje skuteczny rozkład
dwucukru i zapobiega jego pasażowaniu do dalszych odcinków jelit oraz występowaniu niekorzystnych objawów klinicznych. Wraz z wiekiem, gdy mleko jest zastępowane innymi pokarmami, aktywność
laktazy w sposób naturalny obniża się.

Laktoza w lekach
Laktoza jest głównym węglowodanem występującym w mleku wszystkich ssaków, wyjątkiem są jedynie lwy
morskie, u których zasadniczo laktoza nie występuje. Zawartość laktozy
w mleku krowim jest na poziomie 5%,
a w przetworach mlecznych może się
jej znajdować od 0,1% (sery żółte) do
51% (odtłuszczone mleko w proszku)
[1]. Laktoza, zwana inaczej cukrem mlekowym, jest disacharydem, który składa się z dwóch cząsteczek: D-galaktozy
i D-glukozy połączonych wiązaniem
β-1,4-glikozydowym.
Laktoza, aby została przyswojona przez organizm człowieka, musi zostać rozłożona na cukry
proste (D-glukozę i D-galaktozę). W tym procesie
bierze udział hydrolaza laktazy-floryzyny, potocznie zwana laktazą. Jest to enzym należący do grupy β-galaktozydaz, który jest produkowany przez
20

komórki znajdujące się w rąbku szczoteczkowym
nabłonka jelita cienkiego [2], głównie w odcinku
środkowym jelita czczego [3].
U większości ssaków, w tym również u człowieka, aktywność laktazy zmniejsza się wraz z wiekiem. Jej produkcja rozpoczyna się już w życiu płodowym, około 9-10 tygodnia życia, natomiast największa aktywność tego enzymu przypada na okres
niemowlęcy, kiedy to mleko matki stanowi główny
pokarm dziecka (zawartość laktozy w mleku ludzkim
wynosi około 7% [4]).
Laktoza zawarta w mleku matki w okresie niemowlęcymi stanowi przede wszystkim źródło energii. Ze względu na fakt, że laktoza jest mniej słodsza od np. glukozy, pozytywnie wpływa na rozwój
smaku u dzieci i reguluje proces łaknienia. Ponadto,
charakteryzuje się niskim indeksem glikemicznym,
przez co korzystnie wpływa na proces wydzielania
takich hormonów jak insulina. Dodatkowo posiada
właściwości probiotyczne, dzięki którym pozytywnie działa na procesy regeneracyjne nabłonka jelita
cienkiego oraz jego perystaltykę.
Jeden z cukrów prostych wchodzących w skład
laktozy – galaktaza stanowi element składowy wyAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że zarówno samo mleko, jak i produkty mleczne stały się
bardzo popularne i obecne w znacznych ilościach
w diecie człowieka. U osób dorosłych wyróżnia się
dwa fenotypy uwzględniające aktywność laktazy.
Pierwszy z nich wskazuje na utrzymanie wysokiej
aktywności laktazy przez całe życie, natomiast drugi
opisuje stopniowe wyciszanie się enzymu (ATH adult type hypolactasia). Na ekspresję genu laktazy
wpływa wiele czynników, takich jak np. pochodzenie.
Niewystarczająca synteza laktazy występuje
u 5% populacji rasy kaukaskiej i nie jest ona jednorodna w całej Europie. Dla przykładu w Polsce
nietolerancja laktozy występuje u 1,5% niemowląt
i dzieci oraz u 20-25% osób dorosłych, w Danii u 6%
populacji, Grecji - 38%, Niemczech - 15%, Anglii do
34% [6]. Procent pacjentów dorosłych z objawami
nietolerancji laktozy w zależności od grupy etnicznej
wynosi 2–30% u osób rasy białej, 50–80% dla rasy
latynoskiej, 60–80% wśród rasy czarnej oraz prawie
100% u Azjatów [1].
Zachowanie stałej, wysokiej aktywności laktazy przez całe życie jest elementem adaptacyjnym, który pojawił się u człowieka w związku ze
zmianami, jaki wystąpiły w diecie tysiące lat temu.
Ta cecha jest dziedziczona w sposób autosomalny
dominujący. Nabycie umiejętności skutecznego trawienia laktozy zawartej w pokarmie przez całe życie
znakomicie obrazuje proces adaptacyjny organizmu
człowieka do zmian rodzaju i składu pożywienia [7].
W przypadku niewystarczającej aktywności
laktazy, dwucukier w formie niezmetabolizowanej
nie zostaje wchłonięty w jelicie cienkim i przedostaje się do światła jelita grubego. Tam pod wpływem
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

flory bakteryjnej ulega procesom fermentacyjnym
tworząc gazy (wodór, dwutlenek węgla, metan)
wywołujące wzdęcia, przelewanie i kolki oraz krótkołańcuchowe kwasy organiczne (kwas mlekowy,
octowy, propionowy, masłowy), które drażnią błonę
śluzową jelita. Niestrawiona laktoza podnosi ciśnienie osmotyczne w jelicie cienkim, czego skutkiem
jest biegunka. Chroniczna biegunka, której towarzyszy podrażnienie i przyspieszona motoryka jelit
mogą prowadzić do niedożywienia i odwodnienia
organizmu. Nietolerancja laktozy jest zaburzeniem
procesu trawiennego będącym wynikiem niedoboru
laktazy. Wyróżnia się trzy postaci kliniczne niedoboru laktazy, z których dwa pierwsze charakteryzują
się największą popularnością.
Pierwotny niedobór laktazy typu dorosłych
(adult type hypolactasia – ATH) jest najczęstszym
niedoborem laktazy występującym u osób dorosłych. Dane epidemiologiczne wskazują, że nietolerancja laktozy o różnym stopniu nasilenia dotyka
około 70% dorosłych. Ta postać kliniczna jest związana z fizjologicznym procesem wyciszania aktywności genu odpowiedzialnego za produkcję laktazy.
Ten rodzaj niedoboru jest dziedziczony genetycznie i jest uwarunkowany pochodzeniem etnicznym.
Wśród osób rasy białej zmniejszenie aktywności
laktazy, które manifestuje się objawami klinicznymi
występuje najczęściej po ukończeniu 6. roku życia,
natomiast u osób rasy czarnej czy żółtej pierwsze
objawy ze strony przewodu pokarmowego występują nawet przed 3. rokiem życia. Objawy kliniczne
nasilają się wraz z upływem lat.
Wtórny niedobór laktazy ma charakter
przejściowy, a powstaje na skutek uszkodzenia
szczytowej części kosmków jelitowych, gdzie zlokalizowana jest laktaza. Do uszkodzenia dochodzi
najczęściej w wyniku ostrych zakażeń żołądkowo-jelitowych (zakażenia rotawirusami, bakteriami
najczęściej Escherichia coli i Salmonella, zakażenia
pasożytnicze przewodu pokarmowego: lamblioza,
gardiaza, tasiemczyca), enteropatii oraz oddziaływa►
nia takich substancji jak antybiotyki, niesteroidowe
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leki przeciwzapalne, chemioterapeutyki, alkohol.
Wtórny niedobór laktazy występuje również na skutek niedożywienia, w przebiegu takich chorób jak:
mukowiscydoza, choroba Leśniowskiego-Crohna,
enteropatia cukrzycowa.
Należy również pamiętać, że interwencje chirurgiczne dotyczące resekcji jelita powodują zmniejszenie powierzchni, w której występuje i działa
laktaza, co także może prowadzić do wystąpienia
objawów nietolerancji. W tym przypadku zaburzone
wchłanianie laktozy może mieć charakter odwracalny i ustępuje w momencie regeneracji błony śluzowej jelita. W przypadku tej postaci klinicznej, należy
przede wszystkim zdiagnozować pierwotną przyczynę wtórnego niedobory laktazy, jeśli to możliwe
wyeliminować ją oraz jednocześnie okresowo częściowo lub całkowicie wyeliminować laktozę z diety.
Wrodzony niedobór laktazy (alaktazja) jest
to niezwykle rzadka choroba metaboliczna uwarunkowana genetycznie, w której synteza laktazy jest
całkowicie zahamowana. Pierwsze objawy kliniczne,
w postaci biegunki z charakterystycznymi wodnistymi, kwaśnymi stolcami, pojawiają się u noworodka
tuż po pierwszym podaniu mleka matki lub modyfikowanego mleka zawierającego laktozę. W przypadku tych osób należy bezwzględnie wdrożyć
dietę bezlaktozową, która będzie im towarzyszyć
przez całe życie, ponieważ pacjenci ci nie tolerują
nawet śladowych ilości laktozy. Brak prawidłowo
postawionej diagnozy i wdrożenia postępowania
terapeutycznego może prowadzić do stanu zagrożenia życia tych pacjentów. Do chwili obecnej odnotowano jedynie kilka przypadków występowania
wrodzonego niedoboru laktazy w Finlandii.
Bez względu na to, z jakiego rodzaju niedoborem laktazy mamy do czynienia, objawy nietolerancji laktozy pojawiają się jako wynik tego samego
mechanizmu. Nietolerancja laktozy oznacza zatem
wystąpienie klinicznych objawów po spożyciu laktozy. Stopień nasilenia objawów zależy przede wszystkim od ilości spożytej laktozy (im większa dawka,
tym objawy są bardziej nasilone) oraz od stopnia
niedoboru laktazy. Objawy kliniczne najczęściej wy22
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stępują po kilku lub nawet kilkunastu godzinach od
spożycia laktozy.
Objawy kliniczne, które występują w przypadku nietolerancji laktozy są niespecyficzne i same nie
mogę stanowić podstawy do postawienia diagnozy.
Diagnostyka przyczyn wystąpienia objawów klinicznych wskazujących na występowanie niedoborów
laktazy obejmuje wywiad lekarski, obraz kliniczny
pacjenta oraz wyniki badań diagnostycznych. Bezpośredni pomiar aktywności laktazy wykonuje się
poprzez biopsję błony śluzowej jelita cienkiego.
To badanie wykonywane jest bardzo rzadko, służy
głównie do celów naukowych.
Najczęstszym badaniem stosowanym w rozpoznaniu nietolerancji laktozy jest wodorowy test
oddechowy. Polega on na podaniu pacjentowi określonej dawki laktozy. Przed przystąpieniem do badania określa się wyjściowe stężenie wodoru w wydychanym powietrzu. Po podaniu laktozy przez kilka
godzin monitoruje stężenie wodoru w wydychanym
powietrzu (do 3 godzin). Zwiększone stężenie wodoru w wydychanym powietrzu (powyżej 10 p.p.m.)
z dużym prawdopodobieństwem wskazuje na niedobór laktazy. Należy pamiętać, że wynik może zostać zafałszowany jeśli pacjent stosował antybiotyki
lub pali papierosy. Wadą tego testu jest fakt, że nie
jest on w stanie wskazać z jakiego rodzaju niedoborem laktazy: pierwotnym czy wtórnym mamy do
czynienia. W tym przypadku pozostaje wykonanie
testów genetycznych, które pozwolą rozróżnić niedobór wtórny enzymu od pierwotnego oraz ocenić
uwarunkowania genetyczne u osób spokrewnionych
z osobą zdiagnozowaną. Ponadto pozwoli stwierdzić czy mamy do czynienia z niedoborem laktazy
czy alergią na mleko. Inne badania diagnostyczne,
które stosowane są pomocniczo to: badanie pH kału
(prawidłowy odczyn kału to obojętny lub lekko zasadowy, kwaśne pH kału może świadczyć o nieprawidłowym wchłanianiu i trawieniu węglowodanów),
test tolerancji laktozy.
Oczywistym dla większości pacjentów jest
fakt, że laktoza występuje w mleku i przetworach
mlecznych. Należy jednak zdawać sobie sprawę
z tego, że laktoza jest również stosowana w szeroko
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

pojętym procesie przemysłowym, w produkcji produktów spożywczych. Laktoza stosowana jest jako
substancja zwiększająca lepkość (zwiększa komfort
podczas przeżuwania), barwnik (obecny w pieczywie, frytkach), jako substancja zapobiegająca krystalizacji do produkcji słodyczy. Ponadto, laktoza
obecna jest w lekach i stosowana jest jako nośnik
substancji aktywnej. Zasadniczo u osób z niedoborem laktazy zaleca się ograniczenie przyjmowania pokarmów zawierających laktozę i ewentualne
wdrożenie suplementacji enzymu laktazy. W przypadku osób z wrodzonym niedoborem laktazy
należy całkowicie wyeliminować laktozę z diety,
natomiast pozostałe osoby z nietolerancją laktozy
powinny ograniczyć jej przyjmowanie. Jednak do tej
pory tak naprawdę jednogłośnie nie ustalono minimalnej dawki laktozy, która uznana byłaby jako bezpieczna dla osób z niedoborem laktazy. Zasadniczo
uważa się, że większość osób z nietolerancją laktozy
może przyjąć maksymalnie 12 gramów laktozy na
dzień. Są jednak doniesienia o objawach ze strony
przewodu pokarmowego po spożyciu mniejszych
ilości laktozy.
W bazach medycznych opublikowano kilka
prac naukowych oceniających ryzyko stosowania
leków zawierających laktozę przez osoby z nietolerancją laktozy. Jest wiele powodów, dla których
laktoza stosowana jest jako substancja pomocnicza
w stałych postaciach leków (tabletki, kapsułki, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej). Laktoza
jest stabilna i nietoksyczna, nie wchodzi w interakcje farmaceutyczne i farmakodynamiczne z innymi
składnikami leku oraz poprawia smak. W 2009 roku
opublikowano badanie, w którym zidentyfikowano
i oceniano ilościowo zawartość laktozy w lekach
stosowanych w leczeniu zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
Udowodniono, że duża część leków przepisanych w schorzeniach przewodu pokarmowego
zawiera laktozę i to w ilościach, które potencjalnie
mogą wywoływać objawy kliniczne nietolerancji
laktozy. Wykazano również, że spożycie niektórych
leków pojedynczo lub w połączeniu z innymi leka-
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mi może powodować, że pacjent będzie przyjmować ponad 10 g laktozy dziennie. Lekarze często
nie wiedzą czy przepisywany przez nich lek zawiera
laktozę. Mogą również nie wiedzieć, że na rynku są
leki alternatywne, które w swoim składzie nie zawierają laktozy („lactose-free”). Choć ocenia się, że
większość osób z niedoborem laktazy toleruje do
11,8 g laktozy na dzień (odpowiednik 250 ml mleka)
to wrażliwość na laktozę jest bardzo różna. U osób
bardzo wrażliwych stwierdzono, że objawy te mogą
wystąpić po spożyciu zaledwie 200 mg laktozy [8].
Publikacja ta wzbudziła zainteresowanie i w związku
z tym pojawił się szereg komentarzy na postawione
przez autora wnioski. Jeden z nich podkreślał, że
świadomość obecności laktozy w lekach jest ważna,
ale nie tak istotna jak to przedstawił autor publikacji, do której się odwołuje [9] jednocześnie powołując się na opublikowane w 2008 roku badanie,
w którym wzięło udział 77 pacjentów z nietolerancją
laktozy. Przeprowadzono u nich dwa testy z zastosowaniem zarówno 400 mg laktozy, jak i 400 mg
placebo. Objawy żołądkowo-jelitowe występujące
w ciągu 8 godzin po spożyciu oceniano za pomocą
skali wizualno-analogowej. Wykazano, że spożycie
400 mg laktozy nie spowodowało znaczącej różnicy
w stężeniu wodoru w wydychanym powietrzu, jak
i nasilenia objawów żołądkowo-jelitowych w porównaniu do placebo [10].
Jak widać zdania co do klinicznego wpływu
laktozy zawartej w lekach wśród klinicystów są po►
dzielone i niejednoznaczne. Należy pamiętać, że
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zgodnie z ustawodawstwem europejskim laktoza
jest substancją pomocniczą, której zawartość (w tym
ilościowa) musi znaleźć się w drukach informacyjnych każdego leku obecnego w Unii Europejskiej
(ulotka dla pacjenta, Charakterystyka Produktu
Leczniczego) [11]. W związku z tym podczas przepisywania, wydawania czy przyjmowania leku przez
osoby z nietolerancją laktozy zawsze należy odwoływać się do druków informacyjnych leku. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
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Nasiona chia
jako element żywności
funkcjonalnej.

REKLAMA

Korzyści i zagrożenia

Szałwia hiszpańska, Salvia hispanica L. znana jest bardziej

jako „chia”. Słowo „chia” jest hiszpańskim odpowiednikiem

chian lub chien, co oznacza „tłusty”, a określenie to pochodzi
z Nahuatl - języka Azteków.
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czasach prekolumbijskich był to jeden
z podstawowych pokarmów kilku cywilizacji Ameryki. Tenochtitlan, stolica
Imperium Azteków, otrzymywała 5-15 000 ton chii
rocznie jako hołd od podbitych narodów. Nasiona te były również wykorzystywane jako ofiara dla
bogów azteckich. Do celów spożywczych nasiona
prażono i mielono lub namaczano w wodzie i pito
jako napój. Olej wyciskany z nasion służył do produkcji farb i leków.
Salvia hispanica należy do rodziny jasnowatych Lamiaceae – pochodzi z Meksyku i z Gwatemali. Kwiaty tej rośliny wykształcają oleiste nasiona
o długości około kilku milimetrów, mające owalny i lekko spłaszczony kształt, w kolorze białym,
brązowym, szarym lub czarnym. Nasiona są bardzo
stabilne w warunkach przechowywania, ponieważ
nie są wysoce higroskopijne. Obecnie spożywane
są w Meksyku, Ameryce Południowej i południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych.
Skład nasion jest zmienny i zależy od regionu, w którym rosną – najlepsze warunki do rozwoju to regiony tropikalne i subtropikalne, ale można
ją również uprawiać w łagodnym klimacie. Różnice w środowisku, zmiany klimatyczne, dostępność
składników odżywczych, rok uprawy czy warunki glebowe odgrywają kluczową rolę w poziomie
składników odżywczych. Na przykład zawartość
białka spada wraz ze wzrostem temperatury. Parametr ten w dużym stopniu wpływa na rodzaj kwasu tłuszczowego powstającego w oleju. Na rynek
europejski, w tym polski, nasiona chia importowane są głównie z Paragwaju, Argentyny, Boliwii, Peru
i Meksyku, w mniejszych ilościach także z Australii,
Nikaragui i Ekwadoru.

Białko w nasionach chia
Zawartość białka w nasionach szałwii waha się
w granicach 16-23% i zależy od czynników środowiskowych, ale jest wyższa niż w zbożach. Brak glutenu
powoduje, że nasiona mogą być wykorzystane w diecie osób chorujących na celiakię. Głównym białkiem
26
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w nasionach szałwii są prolaminy (538 g/kg białka
surowego), a następnie gluteliny (230 g/kg białka
surowego), globuliny (70 g/kg białka surowego) i albuminy (39 g/kg białka surowego). Badania składu
aminokwasowego wykazały obecność 9 z nich (fenyloalaniny, izoleucyny, leucyny, metioniny, treoniny,
lizyny, tryptofanu, waliny i histydyny), ponadto w dużych ilościach obecne są:
• kwas glutaminowy (123 g/kg surowego białka)
– główny neuroprzekaźnik pobudzający ośrodkowy układ nerwowy;
• arginina (80,6 g/kg surowego białka) – pełniąca
ważne funkcje w metabolizmie organizmu, poprawia funkcje sercowo-naczyniowe, immunologiczne, trawienne, reguluje stan zapalny;
• kwas asparaginowy (61,3 g/kg surowego białka)
bierze udział w syntezie argininy, puryn, ułatwia
zapamiętywanie, uczenie się, zwiększa koncentrację;
Ze względu na obecność wszystkich aminokwasów niezbędnych nasiona szałwii mogą stanowić ważny składnik diet wegetariańskich.

Zawartość błonnika
w nasionach chia
Błonnik pokarmowy jest mieszaniną związków
składających się z roślinnych polimerów węglowodanowych, zarówno oligosacharydów, jak i polisacharydów. Ze względu na małą ilość spożycia błonnika w krajach rozwiniętych Światowa Organizacja
Zdrowia (WHO) ustaliła dzienne spożycie błonnika
na poziomie 27–40 g/dobę. Nasiona chia zawierają
od 34 do 40 g/100g błonnika pokarmowego i wartość ta jest dwukrotnie większa niż w otrębach, 4-5
krotnie wyższa niż w komosie ryżowej, amarantusie
czy migdałach.
Dwie łyżki stołowe (około 10 g) chia odpowiada 1/3 zalecanej dziennej dawki błonnika. Błonnik
dzieli się na frakcję rozpuszczalną w wodzie – SDF
Soluble Dietary Fiber (pektyny, gumy, beta glukan,
inulina) i nierozpuszczalną IDF – Insoluble Dietary
Fiber (celuloza, ligniny, hemiceluloza). Z punktu wiAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

dzenia żywieniowego, ważne w diecie są prawidłowe proporcje błonnika SDF i IDF, które powinny
wynosić 1:4 do 1:3. W przypadku nasion chia błonnik IDF jest frakcją dominującą i stanowi ok. 85%
całkowitej zawartości błonnika w nasionach.
Błonnik pokarmowy zawarty w nasionach chia
może znaleźć zastosowanie w dietoterapii chorób
metabolicznych, takich jak: zaparcia, otyłość, cukrzyca, miażdżyca, choroby nowotworowe układu
pokarmowego. Spożywanie błonnika pokarmowego wiąże się ze zwiększeniem sytości po posiłku
i zmniejsza późniejszy głód. Głównym składnikiem
IDF są ligniny, które stanowią do 39-41% błonnika
całkowitego TDF (Total Dietary Fiber), chronią tłuszcze nienasycone i związki przeciwutleniające w nasionach szałwii, budując silną i odporną strukturę.

Jakie witaminy, składniki
mineralne można znaleźć
w nasionach chia?
Witaminy i minerały są niezbędne do wzrostu
i prawidłowego funkcjonowania organizmu. Odpowiednia podaż tych pierwiastków umożliwia optymalną kontrolę ilości hormonów, regulatorów wzrostu oraz różnicowanie komórki i tkanki. Chronią one
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również organizm przed stresem oksydacyjnym.
Nasiona szałwii dostarczają witamin z grupy B: tiaminy (0,62 mg/100 g), ryboflawiny (0,17
mg/100 g), niacyny (883 mg/100 g) i kwasu foliowego (49 mg/100 g).
Silnymi przeciwutleniaczami występującymi
w chia są tokoferole. Ich ogólna ilość wynosi 446
mg/kg tłuszczu nasion chia z czego w największej
ilości występuje γ-tokoferol – 422 mg/kg. Kwasy
tłuszczowe wielonienasycone obecne w nasionach
chia są podatne na procesy oksydacyjne, obecność
przeciwutleniaczy takich jak tokoferole zapewnia im
stabilność.
Chia jest źródłem składników mineralnych. Zawiera 6, 11 i 4 razy więcej wapnia, fosforu i magnezu
niż mleko krowie, wartości też są również wyższe
niż w pszenicy, ryżu, owsie czy kukurydzy. Poziom
makroskładników w chia wynosi: wapń 631, potas
407, magnez 335, fosfor 860 mg/100 g, mikroskładników: selen 55,2, miedź 0,924, żelazo 7,72, mangan
2,72, molibden 0,2, sód 16 i cynk 4,58 μg/100 g.

Nasiona chia
jako źródło tłuszczów
Tłuszcze to źródło energii niezbędnej do pra►
widłowego rozwoju i utrzymania funkcji życiowych
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organizmu, są składnikami układu nerwowego, regulują funkcje fizjologiczne, tworzą elementy strukturalne błon komórkowych. Dostarczają kwasów
tłuszczowych w tym niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (NNKT), które musimy przyjmować z pożywieniem.
NNKT są prekursorami eikozanoidów, grupy
związków warunkujących homeostazę ustroju, do
których należą tromboksany, prostaglandyny i leukotrieny. Nasiona chia zawierają 25-40% tłuszczu,
z czego większość to wielonienasycone kwasy tłuszczowe, z rodziny omega-3: kwas alfa-linolenowy śr.
64% i omega-6: kwas linolowy śr. 19%. Zawartość
kwasu alfa-linolenowego w nasionach w znacznym
stopniu zależy od stadium rozwojowego, w nasionach w pełni dojrzałych ilość ta obniża się.
W organizmie pod wpływem elongazy i destaurazy z kwasu α-linolenowego powstają aktywne
biologicznie długołańcuchowe kwasy tłuszczowe,
takie jak kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz dokozaheksaenowy (DHA) z kwasu linolowego kwas arachidonowy. Metabolity kwasów omega-3 wywierają działanie przeciwzapalne oraz hamują agregację
płytek krwi, wpływają na prawidłowy rozwój układu
nerwowego. Eikozanoidy powstałe z kwasu arachidonowego (AA) w małych ilościach posiadają wysoką aktywność biologiczną, produkowane w nadmiarze działają prozakrzepowo, prozapalnie, powodują
poliferację komórek nowotworowych.
Prawidłowy stosunek podaży omega-6 do
omega-3 w diecie wynosi 4–5:1 (ilości te są zachowane w nasionach chia). Zbyt wysokie spożycie
kwasów omega-6 może jednak przyczynić się do
rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych. Nasiona chia
mogą więc uzupełniać niedobór kwasów omega-3
w diecie.
Álvarez-Chávez i współpracownicy zbadali
ilość i skład steroli w tłuszczu nasion szałwii pochodzących z dwóch rejonów Meksyku. Łączna ilość
fitosteroli w oleju wynosiła 8.15±2.12 i 12.6±3.80
g/kg, w zależności od regionu. Głównym składnikiem był beta-sitosterol, który stanowi około
60% tej puli. Obecność fitosteroli w diecie zapobiega rozwojowi miażdżycy naczyń krwionośnych,
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przy czym największą część powinien zajmować
β-sitosterol (65%).

Nasiona chia są doskonałym
źródłem antyoksydantów
Nadmiar wolnych rodników w organizmie
człowieka może prowadzić do wielu uszkodzeń ok-

sydacyjnych m.in. błon biologicznych i materiału
genetycznego. Stres oksydacyjny może powodować
rozwój wielu chorób cukrzycy, miażdżycy, zakrzepicy czy nowotworów. W walce z wolnymi rodnikami
pomagają antyoksydanty obecne w wielu roślinach.
Należą do nich polifenole – wtórne metabolity roślin.
Nasiona chia są doskonałym źródłem przeciwutleniaczy – związków fenolowych występujących w roślinie w postaci wolnej lub związane z cukrami za pomocą wiązań glikozydowych, co zwiększa ich rozpuszczalność w wodzie. Ayerza wyizolował z nasion szałwii: kwas chlorogenowy, kofeinowy,
kwercetynę i kempferol. Badania dotyczące aktywności przeciwutleniającej potwierdziły silne hamowanie wolnych rodników. Obecność polifenoli chroni roślinę przed stresem oksydacyjnym. W nowszych
badaniach Martınez-Cruz & Paredes-Lopez w ekstraktach z chia stwierdzono i oznaczono ilościowo
związki fenolowe t.j.: kwas rozmarynowy, protokatechinowy, kofeinowy, galusowy oraz daidzeinę.
Dodatkowo wykryto kwas ferulowy, genistynę, glicyteinę i genisteinę. Spośród wykrytych związków
najliczniejszym przeciwutleniaczem był kwas rozmarynowy (0,9267 mg/g). Nasiona chia ze względu
na wysoką aktywność antyoksydacyjną mogą być
wprowadzone do diety człowieka.

Miejsce nasion chia
w żywieniu człowieka
Prawidłowe żywienie odgrywa ogromną rolę w prewencji wielu chorób cywilizacyjnych. Coraz
częściej poszukujemy nowych składników żywnoAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

ści, które chroniłyby przed chorobami i poprawiały
ogólny stan zdrowia. Nasiona chia ze względu na
wysoką zawartość przeciwutleniaczy, białka, składników mineralnych, witamin, błonnika oraz kwasów
omega-3 i omega-6 w prawidłowej proporcji stanowią ważny składnik żywności funkcjonalnej. Dostępne badania dotyczące oceny działania nasion
chia na organizm człowieka wykazują możliwą skuteczność w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych,
cukrzycy czy dyslipidemii.
Jednak badania kliniczne dotyczące bezpieczeństwa i działania nasion szałwii są nadal ograniczone, a wyniki tych badań nie są rozstrzygające. Ponadto występują różnice w czasie trwania doświadczeń i ilościach oraz formach nasion szałwii, które
mogą być mielone, pełne nasiona czy wypiekane
w chlebie. Badania są często przeprowadzone na
małych grupach osób i brak jest dokładnych opisów
dotyczących warunków randomizacji i ślepych prób.

Nasiona chia
w badaniach naukowych
Nieman i współpracownicy wykonali badania na grupie 76 osób obu płci, ale o szerokim
przedziale wiekowym i różnej fizjologii (20-70 lat).
Pacjenci otrzymywali 50 g nasion chia namoczonych w wodzie. Nie stwierdzono statystycznie
istotnych różnic w obniżeniu masy ciała, stężeniu lipoprotein w osoczu czy zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Aby zminimalizować te różnice naukowcy zbadali 56 kobiet w wieku meno i postmenopauzalnym z nadwagą, które spożywały 25g/
dobę zmielonych i całych nasion chia. W grupie
otrzymującej zmielone nasiona zaobserwowano
zwiększenie w osoczu stężenia ALA o 58% i kwasu
eikozapentaenowego (EPA) o 39% w porównaniu
ze spożywaniem całych nasion. W obu grupach
nie doszło jednak do spadku masy ciała. Podobne
wyniki otrzymał Jin i współpracownicy.
Leczenie cukrzycy to również ograniczenie
głównych czynników ryzyka chorób układu krążenia
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

(CVD), takich jak podwyższone ciśnienie krwi i dyslipidemia oraz pojawienie się markerów prozapalnych i prozakrzepowych. W badaniach przeprowadzonych w St. Michael Hospital w Toronto uczestniczyło 20 osób z kontrolowaną cukrzycą typu 2.
Suplementacja nasionami chia (37g/dzień) przez 12
tygodni spowodowała poprawę ciśnienia tętniczego, koagulacji i markerów zapalnych w stosunku do
wyjściowych wartości. Nie stwierdzono negatywnego wpływu na poziom glukozy na czczo.
Włączenie zmielonych nasion lub pieczywa
z dodatkiem chia do diety osób zdrowych (badania z udziałem 11 osób) spowodowało zmniejszenie
glikemii poposiłkowej i wystąpienie uczucia sytości. Czynnikami powodującymi ten efekt był wysoki
poziom błonnika pokarmowego, wapnia, magnezu
i przeciwutleniaczy.
W badaniach Poudyal i współpr. na szczurach, oceniano przez 8 tygodni wpływ nasion chia
na zmiany metaboliczne, sercowo-naczyniowe,
schorzenia wątroby spowodowane dietą wysokowęglowodanową i wysokotłuszczową. Dodatek
do diety nasion chia spowodował poprawę wrażliwości na insulinę i tolerancję glukozy, zmniejszył
stłuszczenie wątroby i zwłóknienie serca. Nie zaobserwowano zmian w profilu lipidowym i ciśnieniu krwi.
Wyniki innych badań przeprowadzonych na
samcach szczurów Wistar wykazały, że dodatek nasion chia miał wpływ na zmniejszenie poziomu trójglicerydów i zwiększenie poziomu cholesterolu HDL
oraz redukcję poziomu kwasów omega-6.
Fernandez i in. badali wpływ nasion chia na
układ odpornościowy 23-dniowego samca szczura
odłączonego od matki. Badano grasicę i stężenie
IgE w surowicy. Próbę prowadzono przez miesiąc,
szczury podzielono na trzy grupy – jedną grupę karmiono zmielonymi nasionami chia 150 g/kg diety,
drugą olejem chia 50 g/kg diety, a trzecia stanowiła
grupę kontrolną. Dieta była tak dobrana, że miała
podobne stężenie kwasu alfa-linolenowego. Po zakończeniu fazy karmienia, po 4 godzinach postu,
mierzono masę ciała wszystkich trzech grup i ana►
lizowano stężenie IgE we krwi (ng/ml). Stężenie IgE
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było znacznie wyższe zarówno w grupie otrzymującej chia w formie nasion i oleju w porównaniu z grupą kontrolną. Nie stwierdzono różnic w masie ciała.
Białka zawarte w chia mogą być źródłem bioaktywnych peptydów powodujących inhibicję enzymu konwertującego angiotensynę I (ACE-1) i przyczynić się
do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów
z nadciśnieniem. Dodanie hydrolizatów białek chia
do pieczywa powodowało działanie hamujące ACE.

Szałwia hiszpańska
w żywności
Zatwierdzenie przez Parlament Europejski nasion szałwii jako nowej żywności doprowadziło do
wysokiego stopnia ich wykorzystania w szerokiej
gamie produktów spożywczych. Nasiona chia mają
pozytywną opinię Europejskiego Urzędu do Spraw
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który ocenił bezpieczeństwo całych i zmielonych nasion chia.
Dane toksykologiczne nie wskazywały na
potencjalne negatywne skutki zdrowotne dla ludzi
związane ze spożyciem tych nasion w ilości do 5
procent. Nasiona chia w Unii Europejskiej w 2009 roku zostały dopuszczone do stosowania w wyrobach
piekarskich, śniadaniowych przetworach zbożowych, mieszankach owoców, orzechów i nasion oraz
w opakowaniach jednostkowych, przy zalecanym
dziennym spożyciu wynoszącym maksymalnie 15 g.
Olej z nasion chia może być stosowany w tłuszczach i olejach (w ilości nie większej niż 10%) oraz
w suplementach diety (ilość nie może przekraczać
2 g dziennie). Ponadto mogą być one sprzedawane
jako dodatek do soków owocowych oraz mieszanek
soków owocowych w ilości 15 g na 450 ml. W grudniu 2017 zezwolono na dodatek chia do jogurtów
przy maksymalnej zawartości 1,3 g całych nasion
szałwii hiszpańskiej na 100 g jogurtu lub 4,3 g całych nasion szałwii hiszpańskiej na 330 g jogurtu.
Nasionka chia stosowane są w wyrobach piekarniczych, suplementach diety, batonach zbożowych,
ciasteczkach, chlebie czy przekąskach. Przepro30
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wadzone badania pokazują zalety mąki z nasion
chia dodanej do produktów pszennych, owsianych
i kukurydzianych. Luna-Pizarro i współpr. zbadali
wpływ dodatku mąki z chia na właściwości technologiczne, odżywcze i sensoryczne ciast. Oceniono, że najlepsze wyniki technologiczne uzyskano dla ciast zawierających 15g mąki chia na 100g
mieszanki mąki i 20g uwodornionego tłuszczu roślinnego przypadających na 100g produktu. Ciasta
z dodatkiem chia posiadały więcej lipidów, białka, popiołu, kwasów tłuszczowych niż klasyczne.
Chleb z dodatkiem nasion chia może stanowić źródło białka, błonnika, kwasów omega-3 w codziennej
diecie. Romankiewicz i współpr. analizowali wpływ
dodatku nasion chia (0, 2, 4, 6, i 8%) na pieczywo
pszenne. Badano skład chemiczny, skład kwasów
tłuszczowych, polifenoli, teksturę miękiszu oraz wykonano analizę koloru i sensoryczną chleba. Dodanie nasion zmniejszyło straty podczas pieczenia
oraz objętość chleba. Kolor miękiszu był znacznie
ciemniejszy w porównaniu z próbką kontrolną. Analiza tekstury wykazała, że nasiona chia spowodowały zmniejszenie twardości. Ocena sensoryczna wykazała, że dodatek chia do 6% nie wpływał na jakość pieczywa. Chleb z chia zawierał 13 razy więcej
błonnika pokarmowego, 8 razy więcej składników
mineralnych, 6 razy więcej polifenoli i 20 razy więcej
tłuszczu w porównaniu z mąką pszenną. Również
wzrosła zawartość kwasu linolenowego.

Szałwia hiszpańska
jako element żywności
funkcjonalnej
Rosnąca liczba osób cierpiących na choroby układu krążenia, nadciśnienie, otyłość, cukrzycę spowodowała zwiększone zainteresowanie żywnością funkcjonalną. Społeczeństwo coraz częściej
zwraca uwagę na zdrowy styl życia, w tym prawidłowe odżywianie. Nasiona chia dodawane do sałatek,
jogurtów czy deserów mogą stanowić wartościowy
składnik naszej diety.
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

Potencjalne zagrożenia
związane ze spożywaniem
nasion chia
Odnotowano nieliczne przypadki alergii na
nasiona chia, w tym jedną reakcję ze wstrząsem
anafilaktycznym oraz nieliczne z kontaktowym zapaleniem skóry. Obecność nasion szałwii hiszpańskiej w produktach spożywczych nie wymaga dodatkowego umieszczania ostrzeżeń związanych
z alergenami. Pamiętajmy jednak, że w przypadku
opakowań jednostkowych dzienne spożycie nie powinno przekraczać 15g dziennie.
Zbyt duże spożywanie nasion chia może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego takie jak wzdęcia, biegunki lub zaparcia czy
bóle brzucha. Osoby z leczonym nadciśnieniem powinny uważać ze względu na hamujący wpływ chia
na enzym konwertazę angiotensyny (ACE).
Badania dotyczące nasion chia ze względu na
ich właściwości i obecność nienasyconych kwasów
tłuszczowych, przeciwutleniaczy, białka, błonnika
powinny być kontynuowane w przyszłości, wymagają na pewno lepszej jakości metodologicznej. Pozwolą na ustalenie roli składników szałwii i ich korzystnego wpływu na organizm człowieka w oparciu
o dowody naukowe, a nie tradycje kulturowe czy
reklamę.
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Fitoterapia
w okresie
menopauzalnym
O

kres przekwitania (klimakterium) u kobiety
jest fazą przejściową, w której gruczoły
płciowe przerywają swoją czynność. Wygasa ona przeciętnie w wieku 51 ± 3 lat wraz ze
spadkiem stężenia estrogenów i gestagenów.
Ostatnie krwawienie miesięczne określa się
stanem menopauzy. Następująca po okresie płodności znaczna redukcja produkcji estrogenów prowadzi
do dolegliwości, które są zaburzeniami, ale mogą
też zagrażać życiu.
U około 2/3 kobiet występują objawy klimakteryczne obejmujące nieregularne i bolesne
miesiączkowanie, krwawienia i plamienia między-
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miesiączkowe, przyspieszenie czynności serca i tempa oddechu, napady duszności, przypływy gorąca,
depresję czy zaburzenia w układzie sercowo-naczyniowym. O ich rozwoju decyduje stopień obniżenia
stężenia estrogenów.
Do objawów tych należą:
• objawy naczynioruchowe: obwodowe rozszerzenie naczyń, podwyższenie temperatury
skóry, przejściowe przyspieszenie akcji serca,
nagłe uderzenia gorąca do twarzy i szyi, którym
towarzyszy rumień twarzy, ból i zawroty głowy,
nudności, palpitacje serca i zlewne poty;
• zmiany w układzie moczowo-płciowym: doAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

chodzi do atrofii tkanek pochwy, szyjki macicy
i zewnętrznych narządów płciowych co może
prowadzić do nietrzymania moczu;
• zaburzenia psychiczne: kobiety w tym okresie są
bardziej podatne na stres, skłonne do depresji,
utraty libido, pobudliwe emocjonalnie;
• schorzenia układu krążenia: niskie stężenie estrogenów wywiera zły wpływ na zmiany funkcjonalne i czynnościowe mięśnia sercowego, następują
zmiany profilu lipidowego;
• osteoporoza: następstwem spadku stężenia
estrogenów jest wzrost stężenia jonów wapnia w przestrzeni pozakomórkowej, następuje
zmniejszone wchłanianie wapnia z przewodu
pokarmowego, zwiększone wydalanie wapnia
z moczem, dochodzi do przesunięcia stanu
równowagi między tworzeniem tkanki kostnej,
a jej resorpcją prowadzącą do rozkładu kości.
Jest to dość często występująca osteoporoza
postmenopauzalna.
Ten ważny okres w fizjologii kobiety wymaga
właściwego podejścia terapeutycznego. Rodzaj
terapii, jej sposób prowadzenia dobiera lekarz
indywidualnie. Znaczącą rolę pełni tu fitoterapia.
Stosowane są fitoestrogeny izolowane z roślin oraz
przygotowywane z surowców zielarskich preparaty
farmaceutyczne.
Do fitoestrogenów należą występujące w roślinach związki o budowie steroidowej (fitosterole),
a także związki izoflawonoidowe (izoflawony). W medycynie naturalnej wykorzystywane są już od tysięcy
lat. Występują w surowcach zielarskich i spożywczych
w różnej ilości. Ich zróżnicowana siła działania hormonalnego zależy od ich podobieństwa strukturalnego do ludzkich hormonów estrogenowych.
W małych ilościach występują w zbożach,
ryżu, w owocach, w warzywach (cebula, czosnek).
Najsilniej działającym fitoestrogenem jest miroestrol
wyizolowany z tajlandzkiej rośliny motylkowej Pueraria mirifica (była stosowana w Birmie i Tajlandii do
wywoływania poronień). Miroestrol charakteryzuje
się aktywnością podobną do 17β-estradiolu i jest
w działaniu około trzykrotnie silniejszy od dietylostilbestrolu.
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W grupie fitoestrogenów znajdują się izoflawonoidy (wśród nich izoflawony i kumestany),
lignany, a także mykoestrogeny (występują w grzybach z rodzaju Fusarium i w drożdżach piekarskich
(Saccharomyces cerevisiae).
Wśród izoflawonów największą aktywność
estrogenopodobną wykazują genisteina i daidzeina
i ich glikozydy. Do roślin (będących najbogatszym
źródłem izoflawonoidów należą: soja (Glycine soja),
koniczyna łąkowa (Trifolium pratense), opornik łatkowy (kudzu, Pueraria lobata), lucerna (Medicago
sativa), ciecierzyca (Cicer arietinum), fasola mung
(mungo, fasola złota, Phaseolus aureus), pluskwica
groniasta (Cimcifuga racemosa).
Rośliny także są źródłem fitoprogestagenów
– substancji o działaniu progesteronowopodobnym.
Występują w ekstraktach z surowców takich jak:
ziele tymianku (Herba Thymi), ziele lebiodki (Herba
Origani), ziele koniczyny białej (Herba Trifolii repens),
ziele koniczyny czerwonej (Herba Trifolii rubrae), kłącze pochrzynu (Rhizoma Dioscoreae). Fitoestrogeny
wykazują działanie pobudzające lub hamujące na
niektóre funkcje organizmu ludzkiego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Działanie pobudzające obejmuje:
wzrost biosyntezy globuliny wiążącej steroidy
płciowe,
ochronny efekt antyoksydacyjny,
korzystne działanie naparstnicopodobne (digitaloidowe) na mięsień sercowy,
korzystne działanie ochronne na komórki wątroby,
zmniejszenie ryzyka zwyrodnienia komórek
(plamki) siatkówki oka,
stymulujący wpływ na układ immunologiczny.
Działanie hamujące obejmuje:
wydłużenie cyklu miesiączkowego,
redukcję insulinooporności na poziomie tkankowym,
hamowanie aktywności dehydrogenaz (aldehydowej i alkoholowej),
hamowanie aktywności systemu enzymatycznego aromatazy i 5 α-reduktazy,
►
obniżenie poziomu testosteronu.
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Izoflawony działają w organizmie wielokierunkowo – mogą wpływać na produkcję, metabolizm
i biologiczną aktywność endogennych hormonów
oraz na syntezę i aktywność enzymów wewnątrzkomórkowych. Charakteryzują się także silnymi
własnościami antyoksydacyjnymi.
Do roślin zawierających znaczące ilości fitoestrogenów izoflawonowych należy soja zwyczajna
(soja owłosiona, soja uprawna). Surowcem są nasiona soi i olej sojowy. Nasiona zawierają izoflawony genisteinę i olaidzeinę oraz fitoestrole, saponiny, kwasy
fenolowe, lecytynę, cholinę. Do cennych składników
należą także witaminy A, B1, B2, B6, C, D, E, K oraz
składniki mineralne, Fe, Zn, J, Se, Cr, Mn, Mo i Ca.
Oprócz działania fitoestrogenowego ważną
cechą preparatów z nasion i oleju soi jest działanie
przeciwnowotworowe. Ich zastosowanie może prowadzić do obniżenia poziomu cholesterolu frakcji
LDL z jednoczesnym podwyższeniem cholesterolu
frakcji HDL, a także obniżenia cholesterolu całkowitego.
Genisteina w preparatach soi zwiększa gęstość
tkanki kostnej, co zapobiega złamaniom osteoporotycznym. W dystrybucji jest wiele preparatów
zawierających wyciągi z nasion soi, stosowanych
w zaburzeniach okresu menopauzalnego i pomenopauzalnego, a także w profilaktyce miażdżycy
i chorób układu krążenia.
Znaczącym surowcem do wytwarzania preparatów z zawartością fitoestrogenów jest kłącze
pluskwicy. Pluskwica groniasta w stanie naturalnym,
a także uprawiana występuje w Ameryce Północnej,
w Europie i Azji. Kłącza pluskwicy zawierają izoflawony (formononetynę i biochaninę A), glikozydy
triterpenowe, fenolokwasy (ferulowy, izoferulowy,
kawowy), cymiracemozydy, a także żywice, woski,
tłuszcze, cukry, olejek eteryczny, kwas taminowy.
Związki czynne farmakologicznie pluskwicy
(izoflawony, triterpeny) wykazują duże powinowactwo do receptorów estrogenowych. Powodują
obniżenie sekrecji hormonu luteinizującego oraz folitropiny. Działanie estrogenne zmniejsza symptomy
menopauzy (objawy naczynioruchowe, zaburzenia
psychiki, zmiany zanikowe pochwy). Izoflawony
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pluskwicy wykazują także efekt kardioprotekcyjny.
Preparaty pluskwicy silnie hamują postępującą
resorpcję kości (efekt antyosteoporozowy). Dystrybuowane preparaty zawierają standaryzowane
wyciągi suche z kłącza plsukwicy. Występują także
nalewki otrzymywane z kłącza pluskwicy i innych
surowców roślinnych wspomagających działanie
fitoestrogenne.
Ciekawym surowcem jest korzeń kudzu. Roślina opornik łatkowaty (kudzu) Pueraria lobata
jest wieloletnim pnączem z rodziny Bobowatych
pochodzącym z południowo-wschodniej Azji (Chiny,
Japonia, Malezja).
Korzeń rośliny (pod nazwą „kudzu”) stosowano
w chińskiej i japońskiej medycynie do leczenia ludzi
w starszym wieku (zwłaszcza kobiet w okresie około- i postmenopauzalnym), w przypadkach zaburzeń
sercowo-naczyniowych, w zakrzepicy, w nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy, chorobach gorączkowych,
w terapii migreny. Pod koniec XIX w. sprowadzono
opornik łatkowaty do Ameryki i Europy. Surowiec
zawiera znaczącą ilość izoflawonoidów (daidzeina,
pueraryna).
Do istotnych działań należy także obniżanie
stężenia glukozy w surowicy (pueraryna), opóźnianie
metabolizmu alkoholu, co wykorzystano w leczeniu
odwykowym alkoholików. Izoflawonoidy z korzenia
kudzu (peuraryna, daidzeina, daidzyna) mają hamujący wpływ na agregację trombocytów, pozytywnie
wpływają na elastyczność naczyń wieńcowych i obniżają ciśnienie tętnicze krwi.
Działanie fitoestrogenowe wykazują także inne
związki występujące w świecie roślin. Należą do nich
kumestany występujące w chmielu, kukurydzy, koniczynie czerwonej. W oliwkach, czosnku, wiśniach,
nasionach lnu i słonecznika, w herbacie występują
lignany (sekoizolaricirezynol, matairezynol) substancje prekursorowe, z których w przewodzie pokarmowym powstają substancje estrogenopodobne
(enterolakton, enterodiol).
W okresie menopauzy często występują zastoje żylne, co przy istniejących żylakach podudzi
lub odbytu znacznie nasila dolegliwości. Preparaty ziołowe zastosowane w tym przypadku mogą
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

znacząco poprawić odpływ żylny. Zastosowanie
mają preparaty escynowe z kasztanowca, które
wzmacniają naczynia krwionośne, przywracają ich
elastyczność, usprawniają przepływ krwi i działają
przeciwzakrzepowo. Niekiedy występują przedłużające się krwawienia z dróg rodnych i plamienia
międzymiesiączkowe.
Można stosować preparaty z kory kaliny
koralowej, korzenia ruszczyka, ziela jemioły, ziela
rdestu ostrogorzkiego, ziela tasznika. W przypadku
występowania objawów naczynioruchowych, stanach napięcia nerwowego i niepokoju skuteczne
mogą być preparaty z korzenia kozłka lekarskiego,
liści melisy, szyszek chmielowych. Przy zaburzeniach
czynnościowych mięśnia sercowego na tle nerwicowym, napadowych bólach, kołataniu właściwe
zastosowanie mogą mieć preparaty płynne z głogu,
kozłka lekarskiego, konwalii majowej.
W okresie menopauzalnym, a szczególnie
pomenopauzalnym występuje często skłonność do
zwiększania masy ciała. Właściwe postępowanie to
stosowanie diety o mniejszej wartości energetycznej. Duże znaczenie ma stosowanie preparatów
ziołowych zmniejszających łaknienie, regulujących
procesy trawienne, przeciwdziałające wzdęciom.
Preparaty roślinne stanowią liczną grupę
środków, którymi może dysponować farmaceuta
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w swej praktyce. Dla optymalnego i bezpiecznego
wykorzystania tej bazy należy przyjąć pewne warunki
postępowania. Warunkiem podstawowym i niezbędnym jest diagnoza lekarza, która określa stan zdrowia
pacjentki i decyduje o dalszym postępowaniu. Ważna
jest ocena stanu układów i narządów, przeciwwskazania, zalecenia dietetyczne i ordynacja leków.
W doborze preparatów roślinnych, witamin,
minerałów istotnym jest uwzględnienie możliwych
interakcji i przeciwwskazań. Fitoterapia daje duże
możliwości łagodzenia objawów okresu menopauzalnego. Ważnym składnikiem postępowania jest
uwzględnienie szczególnie w okresie pomenopauzalnym uzupełniania diety preparatami mineralnymi
(szczególnie wapnia i magnezu) oraz niezbędnymi
witaminami standaryzowanymi. ■
dr n. farm. Jan Szuszkiewicz
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Wydawnictwo Lekarskie PZWL, W-wa 1993.
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farmakognozji

Część I: Działanie hamujące
procesy starzenia organizmu
Astragalus membranaceus (traganek błoniasty) jest jedną z podstawowych roślin leczniczych stosowanych w tradycyjnej medycynie chińskiej. Do tej
pory znany był przede wszystkim z ogólnoustrojowego działania regulacyjnego
(antyoksydacyjnego, immunomodulacyjnego, przeciwzapalnego, przeciwnowotworowego), metabolicznego (przeciwcukrzycowego i przeciwmiażdżycowego)
oraz wtórnego działania narządowego (hepatoprotekcyjnego, kardioprotekcyjnego, neuroprotekcyjnego, nefroprotekcyjnego, diuretycznego i wykrztuśnego).
Obecnie przyciąga uwagę medycyny zachodniej z powodu wielokierunkowego
działania adaptogennego oraz unikalnej właściwości zwiększania aktywności
telomerazy chromosomów, a w efekcie przedłużania czasu żywotności komórek, tkanek i narządów. Możliwość spowalniania procesu starzenia ma obecnie
olbrzymie znaczenie społeczne i stanowi wyzwanie dla współczesnej nauki (Liu
i wsp., 2017).
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Właściwości
farmakologiczne
Wyciąg (ekstrakt) z korzenia Astragalusa zawiera
ponad 230 substancji aktywnych, w tym ponad 160
saponin trójterpenowych, ponad 60 flawonoidów
oraz 14 polisacharydów. W dostępnej literaturze
dostępne są opracowania właściwości farmakologicznych, w tym działania przeciwstarzeniowego,
zarówno wyciągu z korzenia, jak i zawartych w nim
substancji aktywnych (Liu i wsp., 2017).

Astragalus i hamowanie
procesów starzenia w świetle
współczesnych badań
Już ponad 10 lat temu stwierdzono, że ekstrakt z korzenia Astragalusa, podawany przez 10
tygodni, hamował związane z procesem starzenia
upośledzenie funkcji ruchowych i poznawczych
u myszy i szczurów. Mechanizm takiego działania
polega prawdopodobnie na jednoczesnym wpływie antyoksydacyjnym i immunomodulacyjnym (Lei
i wsp., 2003; Li i wsp., 2007). Ponadto wykazano,
że wyciąg z korzenia Astragalusa chroni ludzkie
fibroblasty przed cytotoksycznym działaniem promieniowania UVA poprzez hamowanie enzymu metaloproteinazy-1 (kolagenazy), zwiększanie syntezy
inhibitora tego enzymu oraz zwiększanie wydzielania
transformującego czynnika wzrostu TGF- β (transforming growth factor β (Liu i Min, 2011).
Warto w tym miejscu przypomnieć, że skóra
starzeje się pod wpływem czynników zewnętrznych
(promieniowania UV odpowiedzialnego za tzw. fotostarzenie) oraz wewnętrznych (wolnych rodników
uszkadzających komórki). Wartościową właściwością
Astragalusa jest to, że ogranicza działanie czynników
zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Mechanizm fotostarzenia skóry pod wpływem promieni
UVB tłumaczony jest zwiększeniem ekspresji meAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

taloproteinazy-1, enzymu rozkładającego kolagen
typu I w macierzy międzykomórkowej. Postępująca degradacja macierzy prowadzi do powstawania ubytków, które manifestują się na skórze jako
zmarszczki i bruzdy. TGF-β stymuluje syntezę kolagenu, a promieniowanie UVB osłabia działanie tej
cytokiny poprzez hamowanie transkrypcji receptora TβRII. Promieniowanie słoneczne uszkadza także
bezpośrednio i pośrednio DNA oraz zwiększa produkcję wolnych rodników, które z kolei aktywują
metaloproteinazy i w ten sposób przyczyniają się
do degradacji kolagenu (Chen i wsp., 2015).
Jednak działanie przeciwstarzeniowe Astragalusa nie opiera się jedynie na efekcie antyoksydacyjnym i immunomodulacyjnym (Tab.). Niemniej
ważne jest działanie przeciwmiażdżycowe i rozszerzające naczynia krwionośne prowadzące do poprawy parametrów krążenia tkankowego. Ponadto
Astragalus zwiększa wrażliwość tkanek obwodowych
na insulinę i reguluje stężenie glukozy we krwi. Przyczynia się to znacząco do spowalniania procesów
starzenia, ponieważ nadmiar glukozy prowadzi do
zmiany struktury (glikacji) i upośledzenia funkcji
białek, w tym kolagenu i elastyny (Liu i wsp., 2017).
Jedną z najważniejszych substancji aktywnych
Astragalusa, odpowiadających za hamowanie procesu fotostarzenia skóry, jest saponina trójterpenowa
- astragalozyd IV. W warunkach in vitro przebadano
wpływ astragalozydu IV na fibroblasty skóry szczura
poddanych działaniu promieniowania UVB. W napromieniowanych fibroblastach stwierdzono zmniejszoną ekspresję genu dla kolagenu I oraz nasilenie
stresu oksydacyjnego. Te negatywne efekty odwracane były przez astragalozyd IV (Wen i wsp., 2018).
W badaniach przeprowadzonych na ludzkich
fibroblastach stwierdzono, że astragalozyd IV zwiększał przeżywalność tych komórek: w stężeniu 30 μg/
ml o 25%, a w stężeniu 40 μg/ml o 50% (Rys. 1).
Astragalozyd w stężeniu 40 μg/ml prawie całkowicie
odwracał cytotoksyczny wpływ promieniowania UVA
na fibroblasty, hamował aktywność metaloproteinazy I (Rys. 2), zwiększał wrażliwość receptora TβRII
na TGF-β oraz ekspresję mRNA dla prokolagenu
I (Rys. 3). Podsumowując, badana saponina hamo37
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►

wała proces fotostarzenia w mechanizmie zmniejszania degradacji kolagenu i zwiększania produkcji
prokolagenu I (Chen i wsp., 2015).
Cykloastragenol (TA-65), kolejna saponina
triterpenowa, jest aglikonem astragalozydu IV. To
do tej pory jedyny związek z udokumentowanym
wpływem na telomerazę u ludzi. Poza aktywacją telomerazy i wydłużaniem telomerów chromosomów
działa także przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie i hipolipemizująco. Każdy z tych mechanizmów przyczynia się do działania przeciwstarzeniowego. Warto przypomnieć, że telomery są strukturą chroniącą
końcówki chromosomów przed degradacją. Skracają
się one po każdym podziale komórki. Zbyt krótkie
telomery aktywują proces apoptozy, programowanej
śmierci komórki. Wydłużanie telomerów zwiększa
więc potencjał proliferacyjny komórki. W badaniu
eksperymentalnym przeprowadzonym na myszach
stwierdzono, że cykloastragenol poprawiał w tym
mechanizmie kondycję skóry, przyspieszał gojenie
ran i porost futra u starzejących się zwierząt. Na
podstawie dostępnych danych można stwierdzić,
że cykloastragenol jest bezpieczny w stosowaniu,
najwyższa dawka, która nie wywołuje jeszcze obja-

wów niepożądanych (NOAEL, no-observed-adverse-effect level) wynosiła u szczurów 150 mg/kg/d.
Jest to istotne w aspekcie podnoszonej teoretycznie
możliwości nasilania proliferacji komórek nowotworowych przez substancje aktywujące telomerazę.
Analiza wyników bezpieczeństwa pozwoliła jednak
amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków (FDA)
na klasyfikację cykloastragenolu w kategorii tzw.
żywności leczniczej (Yu i wsp., 2018).
W ostatnich latach opublikowane zostały
także wyniki zewnętrznego stosowania Astragalusa.
W otwartej próbie klinicznej przebadano 37 kobiet
w wieku 35-60 lat stosujących dwa razy dziennie
przez 12 tygodni tonik do twarzy zawierający wyciąg z korzenia Astragalusa, wyciąg z liści rozmarynu,
mieszankę peptydów oraz koenzym Q10. W kwestionariuszu samooceny pacjentek brane były pod
uwagę następujące parametry: głębokość drobnych
zmarszczek, karnację, nierówność wizualną i dotykową, obecność zaczerwienień i przebarwień. Istotną
poprawę wszystkich parametrów odnotowano po
8 tygodniach stosowania toniku, po 12 tygodniach
obserwowany efekt był jeszcze bardziej widoczny
►
(Herndon i wsp., 2015).

Tabela. Wybrane funkcje Astragalus membranaceus wg. EFSA (European Food Safety Authority)
Funkcje
adaptogenne
Wpływa na
aktywność
adaptogenną

•

•

•

Funkcje
przeciwutleniające

Działa tonizująco
i stymulująco

•

•
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Zmniejsza produkcję
wolnych rodników
uszkadzających
komórki i tkanki

•

Zmniejsza skutki
ogólnoustrojowe
niedoborów
żywieniowych
lub nadmiernego
spożywania
niektórych składników
pokarmowych
Działanie spowalniające
starzenie
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Funkcje ochronne
skóry

Pomaga
w utrzymaniu
sprawności oraz
elastyczności
stawów

Chroni komórki i tkanki
przed wpływem stresu
oksydacyjnego

•

Poprawia
samopoczucie
psychiczne
i fizyczne

Wpływ na zdrowie
fizyczne

Pomaga
w naturalnej
odnowie skóry

•

Pomaga
w ochronie
funkcji serca

Pomaga
w utrzymaniu
jędrności
i elastyczności skóry

•

Wspiera
prawidłowe
krążenie krwi

•

Pomaga
w utrzymaniu
normalnego
ciśnienia krwi

•

•

•

Zmniejsza napięcie
przedmiesiączkowe

•
•

Łagodzi objawy
menopauzy

•

Wpływ na
układ sercowonaczyniowy

Pomaga w ochronie
skóry przed stresem
oksydacyjnym
spowodowanym
promieniowaniem
UV
•

Zapobiega
powstawaniu
przebarwień
posłonecznych
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Rynek leków

Astragalus i czynniki
nasilające jego działanie
spowalniające procesy
starzenia

tacji niskocząsteczkowego (zhydrolizowanego) rybiego kolagenu na parametry skóry twarzy 70 kobiet
w wieku 40-60 lat. Kolagen podawano codziennie
w dawce 50 mg. Po 6 i 12 tygodniach badano nawodnienie skóry (przy pomocy korneometru), jej elastyczność (z wykorzystaniem kutometru), a wielkość
zmarszczek oceniano porównując zdjęcia skóry wykonane w dużym powiększeniu. Znacząca poprawę
stwierdzono we wszystkich badanych parametrach
(Kim i wsp., 2018).

Od kilku lat podkreśla się rolę pozytywnych
interakcji między substancjami aktywnymi stosowanymi jednoczasowo na wypadkowy efekt ich
działania. Ponieważ wpływ Astragalusa na tkankę
łączną polega na hamowaniu degradacji i nasilaniu
syntezy kolagenu, suplementację ekstraktu warto
uzupełnić o inne cenne elementy. Pierwszym z nich
jest kolagen, który dostarcza peptydów i aminokwasów niezbędnych do ponownej syntezy kolagenu
w fibroblastach (Kim i wsp., 2018). W warunkach
klinicznych przebadano wpływ doustnej suplemen-

Kolejną cenną substancją, którą można stosować z ekstraktem z korzenia Astragalusa, jest witamina C (kwas askorbinowy). Wykazano, że ekspozycja na promieniowanie UV zmniejsza skórne
rezerwy witaminy C w stopniu zależnym od dawki. Nawet minimalna ekspozycja może zmniejszyć
stężenie witaminy C do 70% wartości prawidłowej.
A askorbinian jest kofaktorem hydroksylazy prolilu
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Podsumowując, ekstrakt z korzenia Astragalusa, kolagen, witamina C i MSM wykazują per se
działanie hamujące starzenie się tkanek i narządów,
w tym skóry. Ich łączne podanie może prowadzić do
wzajemnych interakcji synergistycznych i nasilenia
spodziewanego efektu końcowego. ■

R

wspiera procesy spowalniające starzenie
pomaga zapobiegać uszkodzeniom komórek i tkanek
wygładza i redukuje zmarszczki
hamuje procesy starzenia skóry i poprawia jej nawilżenie

i lizylu odpowiedzialnej za stabilizację i krzyżowanie włókien kolagenu. Może również bezpośrednio
pobudzać syntezę kolagenu przez aktywację transkrypcji i stabilizowanie mRNA prokolagenu I. Ponadto zwiększa aktywność tkankowego inhibitora metaloproteinazy-1, przez co hamuje degradację kolagenu. W badaniach in vitro wykazano, że
askorbinian może hamować syntezę elastyny przez
fibroblasty. Nadmiar nagromadzonej elastyny jest
cechą charakterystyczną dla skóry poddanej procesowi fotostarzenia (Masaki, 2010). Z kolei MSM
(metylosulfonylometan) jest organicznym związkiem
siarki wykorzystywanym przez organizm jako substrat do produkcji m.in. przeciwciał, enzymów, glutationu, kolagenu oraz keratyny. Z tego powodu siarka organiczna ma istotny wpływ na kondycję skóry,
włosów i paznokci. Jej korzystne działanie na tkankę
łączną przejawia się przyspieszaniem procesu gojenia ran i zmniejszaniem ryzyka powstawania występowania blizn. Warto wspomnieć, że MSM zwiększa
absorpcję jelitową witaminy C oraz aminokwasów
(Butawan i wsp., 2017).

Katedra Biologii Molekularnej,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Piśmiennictwo
Butawan M, Benjamin RL, Bloomer RJ, 2017. Methylsulfonylmethane: applications and safety of a novel dietary supplement. Nutrients 16;9(3)
Chen B, Li R, Yan N, Chen G i wsp. 2015. Astragaloside controls collagen reduction in photoaging skin by improving transforming growth
factor-β/Smad signaling suppression and inhibiting matrix metalloproteinase-1. Mol Med Rep 11:3344-3348

Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

41

W Aptece

P

rzesłanki sugerujące, że w dorosłym mózgu
mogą powstawać nowe neurony pojawiały
się już od lat 60-tych XX wieku. To wtedy Joseph Altman i Gopal Das opublikowali wyniki swoich
badań, z których wynikało, że proces neurogenezy
zachodzi w mózgu dorosłych szczurów. Do podobnych wniosków doszli Steve Goldamn i Fernando
Nottebohm dwadzieścia lat badając kanarki, u których zidentyfikowali nowe neurony w rejonach odpowiedzialnych za śpiew. Krokiem milowym – poprzedzającym jedynie o rok badania Erikssona – miały być doniesienia Elizabeth Gould i Bruce’a McEwana. Udowodnili oni bowiem występowanie procesu
neurogenezy w strukturze hipokampa (obszaru pamięci) u wiewiórecznika pospolitego, będącego bliskim krewnym naczelnych. Odkrycie tego zjawiska
u ludzi wydawało się więc na wyciągnięcie ręki.

Jak

uczy się mózg?
Ogłoszone w 1998 roku wyniki badań zespołu Petera Erikssona

dały nadzieję milionom ludzi cierpiących na choroby degeneracyjne

mózgu. Badacze dowiedli, że w mózgach osób dorosłych docho-

dzi do produkcji nowych neuronów, mogących usprawnić procesy
pamięci. Radość z odkrycia Erikssona trwała równo dwie dekady.

Na początku 2018 roku uczeni z Uniwersytetu Kalifornijskiego

w San Francisco ogłosili, że Eriksson był w błędzie. I że mimo
wysiłków intelektualnych człowiek z biegiem lat traci neurony
bezpowrotnie.
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Kolorowa tkanka
Pragnąc sprawdzić, czy również w dorosłym
mózgu człowieka zachodzi proces neurogenezy
Eriksson włączył do eksperymentu pacjentów chorych terminalnie na nowotwór. Osobom tym został
wstrzyknięty specjalny znacznik barwiący komórki
mózgowe. Po śmierci badanych wycięto fragmenty
ich tkanki mózgowej, by sprawdzić, czy w czasie od
wstrzyknięcia znacznika do śmierci powstały nowe
neurony. Wynik okazał się pozytywny. A samo odkrycie – w swym rewolucyjnym wymiarze – uczyniło
z Erikssona jednego z pretendentów do Nagrody
Nobla.
Odkrycie Erikssona bardzo szybko stało się
jednym z dowodów na korzyści płynące z wysiłku
intelektualnego, w tym – niesłusznie czasem negowanego – uczenia się na pamięć. Skoro bowiem
w obszarze pamięci mogą powstawać nowe neurony, poprawa sprawności intelektualnej człowieka
wydawała się jedynie kwestią treningu. Zaś jego rezultaty można by dostrzec pod mikroskopem. Neurogenezie sprzyjać miała także aktywność fizyczna,
treningi redukcji stresu czy odpowiednia dieta.
W opublikowanym na łamach prestiżowego
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

czasopisma „Nature”, zespół pod kierunkiem prof.
Arturo Alvareza-Buylla zaprezentował wnioski sugerujące, że inaczej niż u zwierząt – w mózgach dorosłych ludzi neurogeneza prawdopodobnie nie zachodzi [1]. Uczeni poddali analizie 59 próbek wypreparowanych z hipokampa – część pochodziła
od osób zmarłych, część zaś od pacjentów leczonych chirurgicznie na epilepsję. Jakość tego rodzaju
materiału wydaje się szczególnie cenna – pozyskanie bowiem żywej tkanki mózgowej człowieka jest
z przyczyn czysto humanitarnych prawie niemożliwe.
Wnikliwe analizy poparte badaniami przy pomocy szeregu znaczników i zaawansowanej mikroskopii pokazały, że poczynając od niemowlęctwa szybkość neurogenezy drastycznie spada. Już
po roku życia zmniejsza się ona pięciokrotnie, zaś
w wieku 7 lat ponad dwadzieścia razy. W tkankach
osób dorosłych nie zaobserwowano tego procesu.
W wątpliwość podano także istnienie komórek macierzystych w dorosłym mózgu, z których miały powstawać nowe neurony. Dotąd sądzono, że znajdują
się ona w rejonie hipokampa i opuszki węchowej.
Zespół prof. Alvareza-Buylla tę koncepcję odrzucił.

Mózg z plasteliny?
Choć opisane powyżej doniesienia nie napełniają optymizmem, byłoby błędnym wyprowadzanie
z nich wniosku, że mózg wraz z wiekiem skazany jest
wyłącznie na bezpowrotną degradację poznawczą
i nie da się tego procesu zatrzymać. Otóż nie jest to
prawda. O ile bowiem świat nauki ma wątpliwości
co do neurogenezy w dorosłym mózgu człowieka,
o tyle nie ma zastrzeżeń co do właściwości, jaką jest
plastyczność mózgu (neuroplastyczność). To drugie
obok neurogenezy zjawisko, które dla badaczy zajmujących się procesami pamięci i uczenia się stanowiły filar opracowywania i uzasadniania rozmaitych metod wspierających zdolności intelektualne
człowieka.
Co ciekawe, choć Nagrodę Nobla za badania nad neuroplastycznością otrzymali w 1981 roku
►
Torsten Wiesel i David Hubel, twórcą tego pojęcia
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był Polak, prof. Jerzy Konorski. W wydanej w 1948
roku książce zatytułowanej Organization of conditioned reflexes wydanej, szczęśliwie jak na owe czasy –
w Cambridge, pisał: „Pierwszą własność, dzięki której
komórki nerwowe reagują na nadchodzące impulsy określonym cyklem zmian, nazywamy pobudliwością. Drugą własność, dzięki której w określonych
układach neuronów powstają trwałe przekształcenia
funkcjonalne w wyniku określonych bodźców lub
ich kombinacji, będziemy nazywać plastycznością,
a odpowiadające im zmiany, zmianami plastycznymi” [2]. Istotnie bowiem, neuroplastyczność to zdolność układu nerwowego do tworzenia nowych połączeń między neuronami, mająca na celu uczenie się,
pamięć, adaptację, samonaprawę i reorganizację.
Jak powstawanie nowych połączeń między
neuronami ma się do nauki? Aby odpowiedzieć na
to pytanie, należy uzmysłowić sobie, że za każdą
ludzką aktywnością kryją się szlaki tworzone przez
układ nerwowy. Każda myśl, każde uczucie, każda
emocja, każde wspomnienie, każdy ruch, każde działanie ma swoje odwzorowanie w konkretnych połączeniach, jakie między sobą tworzą neurony. A połączeń tych może być prawie nieskończenie wiele.
Dość powiedzieć, że spośród posiadanych przez
człowieka 86 mld neuronów - każdy może łączyć
się z 10 000 innych.
Rzymianie powtarzali, że matką wiedzy jest
powtarzanie (Repetitio est mater studiorum) oraz że
rzeczy powtórzone podobają się (Bis repetita placent). Z kolei buddyjski mędrzec Śantidewa przekonywał, że nie ma rzeczy, w której z czasem człowiek nie mógłby nabrać wprawy. W tej starodawnej
mądrości kryje się prawda o neuronalnym podłożu uczenia się. Systematyczne powtarzanie danej
czynności sprawia, że połączenie między neuronami, odpowiadające za tę czynność staje się mocniejsze, dzięki odpowiedniej pobudliwości oraz trwalsze
dzięki przyłączaniu się kolejnych neuronów. Proces
ten można by porównać metaforycznie do wyplatania z cienkich nitek coraz to grubszego sznurka.
Kilka nici, nawet ściśle ze sobą splecionych, bardzo
łatwo przerwać. Sznur natomiast stanowi już potężne wyzwanie. I tak jest z szeroko rozumianą nauką.
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Im coś bardziej utrwalone, tym reprezentacja neuronalna tej czynności staje się mniej podatna na dezintegracją.
Rok po publikacji Konorskiego Donald Hebb
sformułował swoją teorię, która momentalnie przeniknęła do badań nad procesami uczenia się. Często bywa ujmowana w postaci rymowanki, brzmiącej
„neurons that fire together wire together” („neurony, które razem się odpalają, razem się splatają”)
Hebb tłumaczył, że im więcej razy konkretne komórki przekażą sobie potencjał czynnościowy (a więc
aktywują się), tym większe prawdopodobieństwo ich
„współpracy” w przyszłości.
Do czynników sprzyjających szczególnie plastyczności mózgu można zaliczyć także medytację.
Jak pokazały badania Sary Lazar już po ośmiotygodniowym kursie medytacji metodą Mindfulness
można było zaobserwować zmiany w istocie szarej
mózgu uczestników [3]. Jej gęstość ulegała powiększeniu w hipokampie – głównym ośrodku pamięci, a także ośrodkach związanych z bólem, depresją
czy zdolnością współczucia. Medytację można porównać do treningu koncentracji. Regularne dyscyplinowanie umysłu usprawnia komunikację między
różnorodnymi rejonami.
Inne badania przeprowadził z kolei zespół Eleanor Maguire w 2000 roku. Jak dowodzili badacze,
hipokamp londyńskich taksówkarzy jest większy od
hipokampa przeciętnego londyńczyka, co stanowiło
rezultat uczenia się skomplikowanych sieci komunikacyjnych i ciągłego wyszukiwania najlepszych dróg
dotarcia do celu.

Pamięć w trzech krokach
Proces pamięci można podzielić na trzy główne fazy. Pierwszą jest odbiór konkretnych wrażeń
(informacji) z jednoczesnym uruchomieniem reakcji emocjonalnej, która zależy od tego, w jaki sposób dana informacja wiąże się z dotychczasowymi
doświadczeniami (jeśli mowa o niebezpieczeństwie,
uruchomiona zostanie reakcja obronna). Druga faza
to tworzenie mózgowego zapisu informacji, zwaAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

nego engramem (lub memem), umożliwiającego
przechowywanie konkretnych danych. Ostatnia faza
to przywoływanie engramu, czyli mówiąc wprost –
przypominanie sobie konkretnych informacji, do
czego impuls stanowić może de facto każde doświadczenie, włączając te intrapsychiczne.
Oczywiście, trzeba powiedzieć, że nie każda
informacja przechwytywana przez układ nerwowy
człowiek zostaje w nim trwale zapisana. Przyjmuje się, że jeśli w ciągu minuty nie zostanie uruchomiony mechanizm zapisu danych, to informacje takie nie zostaną zapamiętane. Jeśli jednak dojdzie
do zapisu (a więc powstania engramu), i tak jest on
narażony na uszkodzenie w ciągu pierwszych kilkudziesięciu minut.
Powstanie połączenia neuronalnego kodującego konkretne informacje – aby okazało się solidne, musi być co jakiś czas aktywowane. Mówiąc
wprost – należy odświeżać wiedzę, by nie uległa ona
zatarciu. Niezwykle ważnym jest, aby po tygodniu
od względnie długotrwałego zapisu danych przez
mózg, odtworzyć je w całości. Istnieje bowiem obawa, że brak powrotu do świeżo skonsolidowanych
wspomnień z biegiem kolejnych dni znacząco wpłynie na ich osłabienie.
Tym, co proces nauki wzmacnia są emocje. To
one sprawiają, że dane przeżycie czy wiadomość zostają lepiej zapamiętane od innych. Nie trzeba być
neurobiologiem, by stwierdzić, że szczególnie poruszające chwile z naszego życia potrafimy przywołać
niemalże w detalach, podczas gdy rutynowe czynności podjęte tego samego dnia, zlewają się w pozbawioną wyrazu całość. Gdyby posłużyć się metaforą, moglibyśmy stwierdzić, że emocje rozgrzewają
przewody w mózgu, dzięki czemu zostawiają one
trwalszy ślad aniżeli doznania obojętne.

Cyfrowa demencja
i małpowanie
Mózg nie poddawany wysiłkowi intelektualnemu z czasem - niemalże jak mięsień - staje się mniej
wydolny. Co więcej, nie dotyczy to tylko osób doroAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

słych, ale również dzieci, szczególnie w społeczeństwach wysokorozwiniętych. W 2007 r. koreański lekarz Yoo Se-chang opublikował alarmujący artykuł,
w którym po raz pierwszy posłużył się terminem „cyfrowa demencja”. W swojej pracy zwrócił uwagę na
katastrofalne dysfunkcje poznawcze i emocjonalne
młodego pokolenia Koreańczyków, za co w znacznej
mierze odpowiedzialne było wszechobecne wysługiwanie się technologią. Pojęcie cyfrowej demencji,
spopularyzowane w 2012 roku przez ikonę współczesnej neurodydaktyki – prof. Manfreda Spitzera,
autora książki o takim tytule, wkroczyło szturmem
do europejskiego dyskursu na temat współczesnej
edukacji.
Jest oczywistym, że w procesie uczenia się kluczową rolę odgrywa motywacja. Tę z kolei istotnie
stymuluje możliwość podejmowania samodzielnych
decyzji, co nie oznacza zanegowania roli nauczyciela. Mowa raczej o podjęciu inicjatywy, wykazaniu się osobistą, odśrodkową gotowością zgłębienia
określonego tematu, by zyskać przekonanie o wpływie na swoje osiągnięcia. Rozbudzanie w uczniach
i podtrzymywanie w samych sobie poczucia odpowiedzialności za podejmowane działania jest warunkiem dobrej kondycji psychicznej. Warto przytoczyć
badania przeprowadzone przez Ellen Langer i Judith
Rodin w domu opieki Arden House w Connecticut
[4]. Mieszkańcy trzeciego piętra otrzymali możliwość
samodzielnego decydowania o umeblowaniu swojej
sypialni, opiekowaniu się dowolną rośliną doniczkową oraz wyborze dnia projekcji filmu.
Z kolei pensjonariusze z pierwszego piętra zostali poinformowani, że personel ośrodka w trosce
o ich komfort nie będzie obarczał ich koniecznością
decydowania o większości spraw, lecz samodzielnie
o nie zadba. Jak można było przewidzieć, w przeprowadzonych wywiadach mieszkańcy trzeciego piętra
wykazywali większe zadowolenie i chęć do działania.
Co więcej, po 18 miesiącach od rozpoczęcia eksperymentu poziom zadowolenia oraz dobra kondycja
psychiczna tych osób wciąż znajdowała się na wysokim poziomie. Porównując śmiertelność – była ona
o połowę niższa wśród badanych z trzeciego piętra,
►
aniżeli wśród drugiej grupy.
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W kontekście uczenia się, nie wolno pominąć
roli neuronów lustrzanych. Na początku lat 90-tych
XX wieku grupa włoskich uczonych (Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi i Vittorio Gallese) prowadząc
badania nad korą ruchową makaków spostrzegła, że
te same grupy neuronów aktywują się, gdy małpy
obserwują jedzenie posiłku przez któregoś z uczonych, jak również gdy zwierzęta same spożywają pokarm. Ze względu na funkcję tych komórek, odpowiadających za zdolność do naśladowania innych
oraz przewidywania cudzego zachowania, nazwano je neuronami lustrzanymi (jako że
dzięki nim „odbijamy” jak lustro
działania obserwowanych
osób).
Neurony lustrzane znajdują się przede wszystkim w części
płata ciemieniowego – zwanej płacikiem ciemieniowym dolnym
oraz korze somatomotorycznej w płacie czołowym, a także części
przyśrodkowej kory
przedczołowej. Ta
ostatnia wraz z pewnymi rejonami kory
skroniowej (zwłaszcza jej
pogranicza z korą ciemieniową) odpowiada za zdolność człowieka do
wczuwania się w sytuację drugiej osoby ze zrozumieniem stanów, w jakich ta osoba się znajduje.
Taką właściwość ludzkiego mózgu nazywa się teorią umysłu.
To dzięki neuronom lustrzanym możemy zarazić się entuzjazmem czy pasją od osoby, którą uważamy za autorytet w zgłębianej przez nas dziedzinie. Dzięki nim również, możemy rozbudzić w sobie
motywujące pragnienie rywalizacji, widząc jak inni
wytrwale zdobywają wiedzę. Ale dzięki neuronom
lustrzanym jesteśmy również w stanie zrozumieć sy46
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tuację drugiej osoby, by na bazie swej wiedzy udzielić jej jak najlepszego wsparcia. W rzeczy samej, na
tym właśnie polega codzienna misja farmaceuty.

1. Wszystkie procesy psychiczne, nawet te najbardziej skomplikowane, mają swoje źródło w mózgu.

Szukanie winnych?

3. Zmiany genetyczne same w sobie nie tłumaczą
powstawania rozmaitych zaburzeń psychicznych.
Równie ważne są czynniki społeczne i rozwojowe.

Doświadczywszy serii niepowodzeń – choćby
na polu nauki – możemy dojść do wniosku, że najwyraźniej brakuje nam zdolności. To jednak dość łatwa wymówka. Przeprowadzone w latach 70-tych
XX wieku badania prof. Martina Seligmana doprowadziły do sformułowania koncepcji „wyuczonej bezradności”. Podczas
eksperymentu umieszczano szczura w zbiorniku wodnym, w którym
już po kilkunastu minutach zwierzę tonęło.
W drugim przypadku tuż
po zamoczeniu szczura
podawano mu patyk, po
którym mógł się wydostać
na ląd, a następnie ponownie umieszczano go w wodzie.
Tym razem zwierzę potrafiło pływać nawet kilkadziesiąt godzin!
Pamiętało bowiem, że możliwy
jest ratunek. To dowód na to, jak
z jednej strony łatwo dać za wygraną, z drugiej zaś jak wielkie
możliwości tkwią w organizmie,
z których zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy. Wyuczona bezradność to przekonanie o braku zdolności oparte na serii nieudanych prób. Kluczowe jest
zatem odrzucenie ślepej wiary w pecha i podjęcie
refleksji nad zmianą sposobu działania. Jak przekonywał bowiem Einstein: „Szaleństwem jest stosować
tę samą metodę i oczekiwać innych rezultatów”.
Prof. Eric Kandel, laureat Nagrody Nobla za
badania nad uczeniem się (prowadzone na ślimaku
zwanym Aplysia), sformułował manifest składający
się z pięciu tez. Brzmiały one następująco:
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

2. Geny są ważnymi determinantami powstających
w mózgu połączeń oraz ich funkcji.

4. Pod wpływem uczenia się może dojść do zmiany ekspresji genów powodujących tworzenie się
nowych wzorców neuronalnych.
5. Psychoterapia i poradnictwo prowadzą skutecznie do długoterminowych zmian w zachowaniu – następuje to jednak przez proces uczenia
się, a więc pobudzanie zmian w ekspresji genów, które z kolei z jednej strony prowadzą do
wzmocnienia połączeń synaptycznych, z drugiej
do zmian strukturalnych, wpływających na architekturę mózgu. [5]
Manifest Kandela stanowi afirmację plastyczności ludzkiego mózgu, na który wpływ mają nie
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tylko geny, ale również nabywane doświadczenia.
Mogą one bowiem dokonać zmian w jego architekturze, o ile konkretne działania podejmowane będą
przez nas wystarczająco wytrwale. Nie bez powodu mówi się, że trening czyni mistrza. A zwycięstwo
– jak przekonują często sportowcy – zdobywa się
głową. ■
dr n. o zdr. Adam Zemełka

Piśmiennictwo:
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sharply in children to undetectable levels in adults, https://www.
nature.com/articles/nature25975 (dostęp: 22.06.2018)
2. K. Wójcik, Neurobiologia rozwojowa i inwolucyjna plastyczności
mózgu, [w:] „Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu”, ss. 162171, https://www.pum.edu.pl/__data/assets/file/0010/47449/
NK_2011_162-170.pdf (dostęp: 22.06.2018)
3. S. W. Lazar et al., Meditation experience is associated with increased cortical thickness, [w:] “Neuroreport” 2005, Nr 16(17), ss.
1893–1897.
4. E. Langer, J. Rodin, The effects of choice and enhanced personal
responsibility for the aged: a field experiment in an institutional
setting, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1011073 (dostęp:
22.06.2018)
5. E. Kandel, A new intellectual framework for psychiatry, https://
ajp.psychiatryonline.org/doi/pdf/10.1176/ajp.155.4.457 (dostęp:
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Trudne problemy
dnia codziennego
aptekarzy polskich
po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości
w listopadzie 1918 r.
Pierwsza wojna światowa
(1914-1918) i jej niespodziewany wynik, przyniósł ważny dla
nieistniejącej na politycznej mapie Europy Polski upadek trzech
państw zaborczych: Rosji (choć
akurat to „władztwo” upadło rok
przed zakończeniem I wojny światowej), Niemiec i Austrii. Powrót
do stanu sprzed 1914 r. nie był
już możliwy. Korzystna dla wielu
gnębionych narodów sytuacja polityczna w Europie – w tym wysiłek
wielu pokoleń Polaków – nigdy nie
pogodzonych z utratą państwowości – umożliwiły wreszcie po 123
latach niewoli odzyskanie niepodległości także przez Naród Polski!
Warto pamiętać, że już pod
koniec pierwszej wojny światowej,
a także po jej zakończeniu, ukształtowało się kilka ośrodków władz
48

polskich. Od sierpnia 1917 r. działał
w Paryżu Komitet Narodowy Polski, kierowany przez przywódcę
Narodowej Demokracji, Romana
Dmowskiego. Został on uznany
przez państwa koalicyjne za oficjalne przedstawicielstwo polskie
(Francja – 20.XI.; Wielka Brytania –
18.X.; Włochy – 30. X.; USA – 10.XI.).
Komitet ten przejął też opiekę polityczną nad armią polską we Francji
i rozwinął szeroką działalność na
rzecz niepodległości Polski i jej
przyszłych granic.
Drugim ośrodkiem władzy
była powołana pod koniec wojny
w dniu 12 września 1917 r. przez
cesarzy Niemiec i Austro-Węgier
w Królestwie Polskim tzw. Rada
Stanu i Rada Regencyjna. W skład
Rady Regencyjnej wchodzili politycy o poglądach konserwatywnych

w osobach arcybiskupa warszawskiego ks. Aleksandra Kakowskiego (był ówczesnym prymasem
Królestwa Polskiego; ale dopiero
w 1919 r. otrzymał kardynalat),
księcia Zdzisława Lubomirskiego
i ziemianina Józefa Ostrowskiego.
Utworzono „rząd polski” na czele
z Janem Kucharzewskim.
Wszystkie utworzone instytucje były jednak całkowicie
zależne od Niemców, a działalność
ich była skrępowana. Nie mogły
zatem uzyskać normalnego poparcia w społeczeństwie polskim.
Niemniej jednak, gwoli ścisłości,
trzeba powiedzieć, że na ile to
było możliwe, zaczęły powstawać
zalążki polskiej administracji.
Z kolei w Krakowie pod koniec października 1918 r. powstała
Polska Komisja Likwidacyjna, która
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

objęła władzę w Galicji. Natomiast
w zaborze pruskim powołany
został Komisariat Naczelnej Rady
Ludowej.
Wreszcie z 6 na 7 listopada
1918 r. w Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki
Polskiej z Ignacym Daszyńskim na
czele. Był to pierwszy niezależny od
zaborców rząd polski.
W dniu 10 listopada 1918
r. powrócił do Warszawy z Magdeburga, gdzie był internowany,
Józef Piłsudski, człowiek legenda
i twórca legionów. Przed zwolnieniem Niemcy przeprowadzili z nim
rozmowę, w czasie której Piłsudski
miał oświadczyć, że „obecna generacja Polaków nie będzie prowadziła
wojny o Poznańskie i Pomorze. Jeśli
Ententa – powiedział – podaruje
im (Polakom) obie te prowincje,
nie powiedzą nie, ale sami, obecna
generacja, wojny o to nie poprowadzą”. Według raportu hr. H.
Kesslera, Piłsudski miał zapewnić,
że „Niemcy nie potrzebują obawiać
się ataku obecnej generacji narodu
polskiego z powodu Prus Zachodnich czy Poznańskiego”. Takie
stanowisko Piłsudskiego bardzo
zabolało Wielkopolan! I dlatego
sprokurowali wybuch powstania
w dniu 27 grudnia 1918 r.– nazwanego wkrótce „powstaniem
wielkopolskim”. „Iskrą”, która spowodowała wybuch, było przybycie
do Poznania światowej sławy pianisty polskiego Ignacego Jana Paderewskiego. Walki trwały do połowy
lutego 1919 r. W połowie tego
miesiąca zawarto rozejm pomiędzy
stronami walczącymi ustalając tzw.
„linię demarkacyjną”. I jak się miało
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

wkrótce okazać, już po Kongresie
Paryskim i po podpisaniu Traktatu
Wersalskiego, granice państwowe pomiędzy Wielkopolską – no
i - oczywiście – między Polską
a Niemcami, „pobiegły” niemal
linią demarkacyjną, jaka została
ustalona po zawieszeniu broni
między powstańcami a Niemcami
w połowie lutego 1919 r. Przyznanie tych regionów Polsce wcale nie
świadczyło, że mogła tam wkroczyć
polska administracja państwowa
(niejako uprzedzając wydarzenia
– dodam, że przejęcie tych regionów przez Polskę zaczęło się dziać
dopiero w styczniu 1920 r.).
Druga połowa 1919 roku
dla Polski wcale nie należała do
łatwych. Kolejne miesiące po zakończeniu konferencji paryskiej,
to dla Polski bardzo trudny czas
plebiscytów o przynależności
niektórych regionów do Polski:
plebiscyt na Warmii i Mazurach
Polska przegrała z Niemcami, trochę lepiej powiodło się Polsce na
Śląsku. Pomogły w tym dwa pierwsze powstania – w sierpniu 1919
i 1920 r. Przede wszystkim poprawiły one sytuację dla Polski stwarzając lepsze warunki do udziału
w głosowaniu. Kiedy Niemcy nie
chcieli uznać wyniku głosowania
z 20 marca 1921 r. i podjęli kroki
celem zachowania całego obszaru
w granicach Rzeszy, organizacje
polskie po raz trzeci chwyciły za
broń: w nocy z 2 na 3 maja 1921
r. wybuchło trzecie, najlepiej przygotowane, najdłuższe i najbardziej
skuteczne powstanie śląskie.
Na podstawie decyzji Rady
Ligi Narodów z 12 października

1921 r. Górny Śląsk został podzielony: z obszaru plebiscytowego obejmującego 11 tys. km
kwadratowych, Polska uzyskała
obszar 3214 km (kwadratowych),
tj. 29% na ogólną liczbę 2,1 mln
do Polski przeszło 396 tys., tj.
46% ogółu. A przecież nie można
zapominać o innych zmaganiach
Polski o kształt granic na wschodzie. Piłsudski nie zaakceptował
propozycji granicy wschodniej na
rzece Bug według propozycji Lorda
Curzona (była to tak zwana „Linia
Curzona”). Pomińmy szczegóły
tych wydarzeń znanych przecież
z podręczników szkolnych, jedynie
warto przypomnieć zwycięską dla
Polaków „bitwę warszawską” w połowie sierpnia 1920 roku, określaną
też jako „18 batalia w dziejach
świata”, która uratowała Europę
zachodnią przed nawałą sowiecką.
Po pokoju zawartym w Rydze z Sowietami, ustalona została
granica wschodnia Polski. W marcu
1921 r. podpisano w Rydze pokój
polsko-rosyjski, który ustalał m.in.
wspólną granicę wzdłuż rzek:
Dzisna, Słucz i Zbrucz. Upadła koncepcja federacyjna Piłsudskiego,
co ułatwiło bolszewikom pokonanie wojsk ukraińskich, broniącego
się jeszcze atamana (dowódcy)
Semena Petlury. Część jego armii
schroniła się zresztą w granicach
wolnej Polski, unikając w ten sposób zemsty ze strony zwycięskich
bolszewików.
Relacją o problemach granicznych Polski wyprzedziliśmy
sporo inne – wcześniejsze wydarzenia, które również zasługują na ►
wielką uwagę. Oto one:
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W dniu 11 listopada 1918 r.
(a więc w dniu ogólnego zawieszenia broni w Europie, a praktycznie
w wagonie kolejowym w lasku
w Compiegne), Rada Regencyjna
przekazała Józefowi Piłsudskiemu
władzę wojskową, a zaraz potem
i cywilną. Piłsudskiemu podporządkował się także Rząd Lubelski.
18 listopada 1918 r. powołany został gabinet Jędrzeja
Moraczewskiego (będący w zasadzie drugim wydaniem Rządu
Lubelskiego). Rząd ten jednak nie
uzyskał poparcia w kraju, ani też za
granicą. Był on krytykowany jako
zbyt lewicowy i mało reprezentacyjny. Toteż na forum międzynarodowym interesy polskie były
reprezentowane przez Komitet
Narodowy Polski w Paryżu, który
mocarstwa zachodnie uważały za
oficjalną reprezentację Państwa
Polskiego.
W tej sytuacji koniecznym
się stało porozumienie i utworzenie rządu ponadpartyjnego, jako
jednolitego przedstawicielstwa
polskiego zwłaszcza, że szybko już
zbliżała się konferencja pokojowa
w Paryżu. Na szczęście doszło do
porozumienia pomiędzy Romanem Dmowskim a Józefem Piłsudskim, w wyniku czego upadł rząd
Moraczewskiego, a na jego miejsce
został powołany nowy gabinet
z Ignacym Janem Paderewskim na
czele, jako premierem.
Może warto jeszcze wspomnieć, że na dwa dni przed powołaniem rządu Jędrzeja Moraczewskiego, t.j. dokładnie 16
► listopada 1918 r. Józef Piłsudski
wysłał depeszę do prezydenta
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USA, rządów Wielkiej Brytanii,
Francji, Japonii, Włoch i Niemiec
notyfikując w niej „Istnienie Państwa Polskiego Niepodległego,
obejmującego wszystkie ziemie
zjednoczonej Polski”. W rzeczonej
depeszy czytamy:
„Państwo Polskie powstaje
z woli całego Narodu, która przez
sto czterdzieści lat ciążyła nad losami Polski – opierając się na porządku i sprawiedliwości. Opierając się
na Armii Polskiej pod moją komendą, mam nadzieję, że odtąd żadna
armia nie wkroczy do Polski, nim
nie wyrazimy w tej sprawie formalnej woli naszej. Jestem przekonany,
że potężne demokracje zachodu
udzielą swej pomocy i braterskiego
poparcia Polskiej Rzeczypospolitej
Odrodzonej i Niepodległej”.
Warto też przypomnieć –
jak to mówili nasi ojcowie i dziadowie – dnia 11 listopada 1918
r. „wybuchła Polska” – po 123
latach „niebytu politycznego” na
politycznej mapie Europy. Musiało jednak minąć parę następnych
lat, aby ukształtował się zarys
granic państwowych niepodległej
i odrodzonej Polski (w tej kwestii
należy tu wymienić konferencje
pokojową w Paryżu, trwającą od
stycznia do niemal końca czerwca
1919 r. i zakończona podpisaniem
w Wersalu „Traktatu Pokojowego”,
którego 87 artykuł postanawiał, że
granice Polski wyznaczą mocarstwa koalicyjne. To właśnie wówczas powstało pytanie, czy decyzje
podjęte w sprawie przyszłych granic państwowych Polski będą po
myśli Polaków. Jak wiemy… tak do
końca nie były, Piłsudski bowiem

nie zaakceptował propozycji granicy wschodniej na rzece Bug wg
propozycji Lorda Curzona.
Tymczasem przed polską
administracją stanęło ogromne
zadanie zintegrowania ziem rozdrapanych w drugiej połowie XVIII
wieku przez ościenne mocarstwa
– Prusy, Rosję i Austrię.
Integracji wymagało też
polskie aptekarstwo, które przez
ponad 100 lat podlegało przepisom prawnym państw zaborczych
– Prus, Rosji i Austrii. Co ciekawe,
przez szereg lat w wolnej już Polsce
przepisy te nadal były przestrzegane i realizowane, gdyż własnych
polskich brakowało.
Dla pełni obrazu należy też
przypomnieć specyficzną sytuację
w byłym zaborze pruskim: dopiero
z dniem 1 lipca 1919 r. zniesiono
granicę celną pomiędzy Wielkopolską i Kongresówką, a z dniem
1 sierpnia 1919 roku powołano do
życia specjalne „Ministerstwo byłej
Dzielnicy Pruskiej”, które do 1922 r.
samodzielnie koordynowało działalność województwa poznańskiego i pomorskiego. A problemów
trudnych do rozwiązania było bez
liku. Trudno w krótkim wystąpieniu
wyliczyć wszystkie. Na niektóre
jednak problemy warto zwrócić
uwagę.
Zabrzmi to może jak truizm,
ale konieczny w tym miejscu, że
zawsze po wyniszczającej wojnie
ludziom (zwłaszcza tym, którzy
przeżyli i – zapewne – zubożeli)
ciężko się żyło. Polacy, zwłaszcza
Polacy, nie stanowili tu wyjątku!
Trudno też żyło się tym, którzy
podjęli – bądź dalej próbowali –
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kontynuować samodzielną działalność gospodarczą. Do takiej
grupy zaliczali się także aptekarze,
właściciele aptek. Przypatrzmy się
tym problemom bliżej.

Trudne problemy
aptekarzy w zaraniu
niepodległej Polski
Jedną z największych trudności były problemy natury finansowej. Dla nikogo przecież nie
jest tajemnicą, że o powodzeniu
gospodarczym i w ogóle o działaniu jakiejkolwiek firmy i w jakimkolwiek kraju decyduje stabilność
jego waluty. W Polsce, po I wojnie
światowej ustanowiona tzw. „marka polska” szybko zaczęła tracić
swą wartość, powodując „galopującą inflację”! Ceny na wszelkie
produkty rosły już nie z miesiąca
na miesiąc, z tygodnia na tydzień,
ale nawet z dnia na dzień. Tymczasem aptekarzy obowiązywała
stała „taksa aptekarska”. Nic więc
dziwnego w tym, że bardzo szybko
wyłonił się problem opłat za leki
i to już w styczniu 1920 r., także
w aptekach w województwach
w byłej dzielnicy pruskiej.
Aby zapobiec jakiejkolwiek
dowolności cenowej przy sprzedaży leków, Ministerstwo b. Dzielnicy
Pruskiej w dniu 21 stycznia 1920
r. wystosowało specjalne pismo
skierowane „do wszystkich właścicieli aptek przypadających obecnie
Polsce na mocy traktatu pokojowego, [że] mają tak długo posługiwać
się taksą lekarstw, aż nie będzie
ogłoszoną taksa lekarstw RzeczyAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

pospolitej Polskiej, Obowiązująca
w b. Dzielnicy Pruskiej”.
Prędko się okazało, że zarządzenia administracyjne sobie,
a życie… sobie: inflacja dalej „galopowała”! W związku z czym już
24 kwietnia 1920 r. Ministerstwo
b. Dzielnicy Pruskiej, Departament
16, Zdrowia Publicznego wystosował kolejne pismo do „wszystkich
właścicieli i administratorów aptek
oraz aptek domowych Województwa”, w którym czytamy:
„Skutkiem uchwały tymczasowej Rady Aptekarskiej przy Departamencie Zdrowia Publicznego
b. Dzielnicy Pruskiej, ustanawia
się od –1-go maja b.r. (czyli 192o
r.– A.D.) podwyższenie polskiej
taksy aptekarskiej i dodatku jej
obowiązującej na obszarach b.
dzielnicy pruskiej o 30 % bez naczyń (podkreślenie urzędu – A.D.);
rozporządzenie to obowiązywać
będzie odwołalnie aż do ogłoszenia
nowych postanowień” (powyższa
pisownia oryginalna – A.D.).
Takie pisma korygujące ceny
za leki na skutek dalej postępującej
inflacji Ministerstwo b. Dzielnicy
Pruskiej do aptekarzy wysyłało
jeszcze kilkakrotnie, dopóki nie
nastąpiła reforma waluty polskiej
za sprawą ówczesnego premiera rządu polskiego Władysława
Grabskiego, w latach 1923-1925.
Powołany został wówczas do życia
Bank Polski oraz dokonano wymiany znajdującej się w obiegu marki
polskiej na posiadającą pokrycie
w złocie nową walutę - złoty polski.
Zanim to jednak nastąpiło,
aptekarze borykali się z trudnościami z zaopatrzeniem aptek w leki.

W efekcie prokurowało to sytuację… paskarską. Przekonuje o tym
pismo (bez daty) Ministerstwa b.
Dzielnicy Pruskiej, Departament
Zdrowia Publicznego, w którym
czytamy: „Panom właścicielom
aptek zabrania się niniejszem
hurtowej sprzedaży (ostatnie dwa
wyrazy urzędowo podkreślone –
AD) wszelkich zapasów lekarstw by
przeciwdziałać pośredniemu handlowi przetworami chemicznymi,
prowadzącemu do paskarstwa na
szkodę chorych. O ileby Pan Doktor
stwierdził w swym powiecie tego
rodzaju handel, należy natychmiast
fakt stwierdzony przekazać Urzędowi walki z lichwą do dalszego
śledztwa.
Pismo podpisał
Szef Departamentu Zdrowia
Publicznego dr Gantkowski”.
Warto w tym miejscu przypomnieć jeszcze jedno pociągnięcie władz administracji publicznej
pamiętając, że był to jeszcze rok
1920 i wielu niemieckich aptekarzy
nadal funkcjonowało w Wielkopolsce, które wszelkie tego typu
zarządzenia redagowały w dwóch
wersjach językowych: po polsku
i po niemiecku (język niemiecki na
drugim miejscu).
Pośród wielu problemów
dużych nie brakowało tez pomniejszych, choć w końcu też jakoś
ważnych. A niewątpliwie do tych
ważniejszych należało „odgermanizowanie” wyglądu ulic, szyldów,
sklepów itp. W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Zdrowia
w Poznaniu – pismem a dnia 20
kwietnia 1920 r. zalecił wszystkim
►
aptekarzom województwa, „iż
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nad apteką na głównem (to słowo
w piśmie było podkreślone – A.D.)
godle widnieć winien napis polski,
ponadto wewnątrz apteki mogą
widnieć na naczyniach oficjalnych
tylko napisy w języku łacińskim
i polskim”.
A skoro wspomniano tu
o istnieniu (jeszcze) w b. Dzielnicy
Pruskiej aptekarzy niemieckich,
to należy dodać, że nie wszyscy
pogodzili się ze zmianami politycznymi, jakie przyniosło zakończenie
I wojny światowej, a zwłaszcza
decyzjami zawartymi w traktacie
pokojowym podpisanym w Wersalu w dniu 28 czerwca 1919 r.,
na mocy którego Wielkopolska
i Pomorze Gdańskie (choć bez samego Gdańska, które ustanowiono
„Wolnym Miastem”) powróciły
do Polski. Wielu aptekarzy niemieckich podjęło wówczas decyzję wyemigrowania do Niemiec,
uprzednio sprzedając swoje apteki
polskim aptekarzom. W kwestii
tej muszę z mocą podkreślić,
że polskie władze administracji
publicznej nie wywierały żadnego
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nacisku na aptekarzy niemieckich
na opuszczenie Polski, oczywiście
pod warunkiem, że lojalnie uznają
nowa rzeczywistość polityczną i…
polską władzę. No cóż… niektórzy
wyemigrowali, niektórzy zostali,
akceptując lojalnie nowe warunki.
Niemniej w tym miejscu
należy przypomnieć, że ci polscy
aptekarze, którzy odkupili od
Niemców apteki, zapewne nie
przypuszczali, jaki sobie los zgotują za niespełna… 20 lat!
Po wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 1939 r.
i wkroczeniu Niemców na tereny
Pomorza i Wielkopolski wielu aptekarzy polskich, którzy odkupili apteki od Niemców, zostało natychmiast rozstrzelanych – nie dlatego,
że Niemiec ją sprzedał, ale za to,
że Polak ją kupił!!! Że ośmielił się ją
kupić! Za taką „zbrodnię” polskich
aptekarzy musiała spotkać „zasłużona kara”. W Piaśnickim lesie
na Kaszubach został rozstrzelany
aptekarz Edmund Mazurkiewicz
(wraz z rodziną) z Pucka. Z kolei
w Szpęgawskim lesie koło Staro-

gardu Gdańskiego, rozstrzelani
zostali mgr Emil Ponczek z Gniewa
oraz aptekarz aprobowany Józef
Przygodziński z Pelplina. Rozstrzelany też został (na skarszewskim
cmentarzu żydowskim) aptekarz
aprobowany Wacław Jarzemski,
właściciel apteki w Skarszewach.
Innych aptekarzy polskich, właścicieli aptek natychmiast wysiedlono
i wywieziono do tzw. Generalnej
Guberni.
Tak zakończyły się międzywojenne dzieje polskiego aptekarstwa w II Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarach wcielonych
do III Rzeszy Niemieckiej (w więc
na Pomorzu i w Wielkopolsce) po
tragicznej wrześniowej klęsce 1939
r. armii polskiej. ■
doc. dr hab. Aleksander Drygas

Artykuł został przedstawiony
podczas XXVII Sympozjum Historii
Farmacji, które odbyło się
w dniach 24-26 maja 2018 roku
w Stargardzie.
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Poniżej publikujemy listę osób wyróżnionych za zasługi dla chwały, pożytku i rozwoju aptekarstwa.
Osoby te zostały uhonorowane odznaczeniami państwowymi nadanymi przez Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej, resortowymi przyznanymi przez Ministra Zdrowia oraz wyróżnieniami
nadanymi przez Naczelną Radę Aptekarską. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień nastąpi podczas

obchodów Ogólnopolskiego Dnia Aptekarza, które odbędą się 27 września 2018 roku w Warszawie.
#
Na wniosek Ministra Zdrowia, Pan Andrzej
Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2018 r.
o nadaniu odznaczeń, na podstawie art.138
Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej
z dn.2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy
z dn. 16 października 1992 r. o orderach
i odznaczeniach, za zasługi w działalności na rzecz

samorządu zawodowego farmaceutów, odznaczeni
zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi

mgr farm. Marek Wojciech Matysik – członek
Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w samorządzie pracuje od drugiej kadencji pełniąc
zawsze odpowiedzialne funkcje: w II kadencji
funkcję Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej, w III kadencji był członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej, natomiast w IV i V
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kadencji członkiem Opolskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej, a w okresie VI kadencji pełnił funkcję
Sekretarza Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jest członkiem
komisji opiniującej akty prawne oraz komisji ds.
rękojmi. Specjalista ds. realizacji recept, osobą
odpowiedzialną za kontakty z opolskim oddziałem NFZ w sprawie recept. Aktywnie uczestniczy
w prowadzeniu strony internetowej Opolskiej
OIA oraz portalu w serwisie społecznościowym.
Koordynator i pomysłodawca akcji współpracy
opolskich aptek z fundacją „Na ratunek dzieciom
z chorobą nowotworową” we Wrocławiu. Posiada
specjalizację I stopnia z zakresu farmacji aptecznej. Jest również aktywnym członkiem oddziału
opolskiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

mgr farm. Marek Przemysław Tomków – wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej oraz
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu.
Wieloletni aktywny członek samorządu aptekarskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy w aptece. W latach 1995-1998 pracował
w charakterze asystenta w Katedrze w Zakładzie Chemii Leków Akademii Medycznej we
Wrocławiu. W latach 2002 – 2007 pełnił funkcję
Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego
w Opolu. W okresie V i VI kadencji organów
samorządu, pełnił funkcję członka Opolskiej
Okręgowej Rady Aptekarskiej. Delegat na Krajowy
Zjazd Aptekarzy. W VI kadencji był członkiem NaAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

czelnej Rady Aptekarskiej. Posiada specjalizację
I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. W 2016
i w 2017 roku znalazł się wśród 100 najbardziej
wpływowych osób w ochronie zdrowia. Od
kilku lat prowadzi wykłady dla farmaceutów
głównie z zakresu prawa farmaceutycznego,
a także szkolenia dla izb aptekarskich, izb pielęgniarskich, izb lekarskich, szpitali i firm farmaceutycznych. Jest autorem wielu publikacji
i komentarzy eksperckich, zarówno w prasie
branżowej, jak i na internetowych portalach
farmaceutycznych. Reprezentuje Naczelną Radę
Aptekarską na posiedzeniach Komisji Sejmowych
i Zespołach Parlamentarnych oraz spotkaniach
z przedstawicielami administracji rządowej. Kilkakrotnie występował na Forum Ekonomicznym
w Krynicy. Jest Członkiem Loży Ekspertów Polityki
Zdrowotnej. Posiada ogromny wkład w dążeniu
do normalizacji sytuacji na rynku farmaceutycznym w Polsce.

Brązowym Krzyżem Zasługi

szkolenie techników farmaceutycznych z zakresu zagadnień farmacji szpitalnej. Jest autorką
publikacji w tematyce ustawodawstwa farmaceutycznego i farmacji praktycznej na łamach
prasy branżowej. Zaangażowana w pracę na rzecz
samorządu aptekarskiego. Przez osiem lat pełniła
funkcję sędziego Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Od 2011 roku, po objęciu funkcji Wiceprezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie,
zaangażowała się w rozbudowę internetowych
portali edukacyjnych dla farmaceutów, poprzez
opracowywanie projektów programów i tematyki
licznych kursów prowadzonych w ramach szkolenia ciągłego farmaceutów. Pełni obecnie funkcję
redaktora naczelnego biuletynu informacyjnego
OIA „Farmacja Krakowska”. W zakresie poprawy
i zintensyfikowania kształcenia zawodowego farmaceutów aktywnie współpracuje z krakowskim
oddziałem Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.
#

Odznaka honorowa Ministra Zdrowia
,,Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”
Na wniosek Naczelnej Rady Aptekarskiej Minister
Zdrowia przyznał Odznakę Honorową Ministra
Zdrowia „Za zasługi Dla Ochrony Zdrowia”
następującym farmaceutom:

mgr farm. Elżbieta Zofia Rząsa–Duran z Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie – posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy w aptece.
Ukończyła dwa kierunki studiów podyplomowych
na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Posiada
specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Swoją
wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe
od wielu lat efektywnie przekazywała młodemu
pokoleniu, poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów Collegium Medicum UJ,
prowadzenie wykładów na kursach specjalizacyjnych dla absolwentów wydziału pielęgniarstwa,
sprawowanie opieki nad procesem odbywania
stażów dyplomowych studentów farmacji oraz
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

mgr farm. Andrzej Bednarz – członek Śląskiej
Izby Aptekarskiej. W czasie swojej wieloletniej
pracy zawodowej, zarówno w aptekach, jaki
i w hurtowniach farmaceutycznych, dał się poznać jako farmaceuta posiadający szeroką wiedzę
fachową. Posiada tytuł specjalisty I stopnia w zakresie farmacji aptecznej. Od wielu lat aktywnie
działa na rzecz samorządu aptekarskiego. W V kadencji izb aptekarskich był członkiem Prezydium
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
pełniąc funkcję sekretarza Rady SIA. W VI i VII
►
kadencji działalności izb aptekarskich był człon55
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kiem Prezydium Rady SIA oraz Wiceprezesem
Rady SIA. Od 2007 roku jest członkiem komisji
opiniującej kandydatów na stanowiska kierowników aptek. Członek Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego w Katowicach gdzie pełnił
w latach 1989 – 2001 funkcję wiceprzewodniczącego. Współinicjator reaktywacji Stowarzyszenia
Farmaceutów Właścicieli Aptek w Katowicach,
współzałożyciel i pierwszy prezes regionu Izby
Gospodarczej „Apteka Polska” w Katowicach.

mgr farm. Maria Boryska – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od 1999 r.
jest zatrudniona w aptece Szpitala Klinicznego
Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od
2008 r. do dziś pełni obowiązki Kierownika Działu
Wyrobów Medycznych. Posiada specjalizację
z zakresu: analityki klinicznej, farmacji aptecznej
I stopnia i farmacji szpitalnej. Wieloletnia aktywność i zdobyte doświadczenia, pozwoliły Pani
Magister na stworzenie Receptariusza wyrobów
medycznych, w którym zestawiono wyroby medyczne, niezbędne dla funkcjonowania wszystkich
jednostek szpitala. Jest współautorem publikacji
o charakterze popularnonaukowym i naukowym,
a także wykładowcą na kursach podyplomowych
dla farmaceutów specjalizujących się w zakresie
farmacji szpitalnej.
mgr farm. Zdzisław Maciej Gawroński – członek
Śląskiej Izby Aptekarskiej. Wieloletni pracownik
naukowym Śląskiej Akademii Medycznej oraz
specjalista I stopnia w zakresie farmacji aptecznej.
Posiada 25 – letnie doświadczenie w pracy w aptece. Od 2007 roku jest zaangażowany w pracę
na rzecz samorządu aptekarskiego. Jako członek
Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej z 10 – letnim
stażem, dąży od lat do podnoszenia prestiżu
zawodu farmaceuty. Pracuje nad kształtowaniem
prawodawstwa na rzecz zawodu farmaceuty,
umacniając jego pozycję, jako zawód zaufania
publicznego. W VII kadencji organów izb aptekarskich pełni funkcję wiceprezesa Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej. Magister Gawroński jest członkiem
komisji opiniującej kandydatów na stanowiska
kierowników aptek oraz hurtowni. W 2016 roku,
wychodząc naprzeciw potrzebom, w Śląskiej Izbie
Aptekarskiej utworzono Komisję Mediacyjną, któ56
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rej celem jest dążenie do pojednania magistrów
farmacji, pozostających ze sobą w sporach.

mgr farm. Hanna Heller–Makosz – członek
Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Jest doświadczoną aptekarką. Posiada
specjalizację z zakresu analityki klinicznej. Od
początku zatrudnienia uczestniczyła w rozwoju
laboratorium analityki klinicznej, w szczególności
w zakresie gospodarki krwią, analizy markerów
nowotworowych oraz testowania nowatorskich
rozwiązań i narzędzi analitycznych. Aktywnie
uczestniczyła również w szkoleniach studentów
kierunku analityki klinicznej. Od wielu lat zaangażowana w rozwój i działanie Pracowni Leku
Cytotoksycznego, a także w szkolenie studentów
Wydziału Farmaceutycznego oraz pracowników
jednostek szpitalnych, które zamierzały uruchomić pracownie leku cytotoksycznego. Pani
Magister uczestniczy także w licznych badaniach
klinicznych leków onkologicznych.

mgr farm. Witold Jucha – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Posiada
25–letni staż pracy w zawodzie farmaceuty.
Od 23 lat zajmuje stanowiska kierownicze – do
2005 roku w aptekach ogólnodostępnych, a od
marca 2006 r. – kieruje największą apteką szpitalną w Polsce tj. w Szpitalu Uniwersyteckim
w Krakowie. Posiada tytuł specjalisty w zakresie
farmacji aptecznej i szpitalnej. Od 1995 r. zaangażowany w działalność samorządu aptekarskiego – początkowo w Podkarpackiej Okręgowej
Izbie Aptekarskiej w Rzeszowie, a od 1999 roku
w Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Krakowie. Pełnił funkcję Skarbnika gdzie był odpowiedzialny
za planowanie i realizację gospodarki finansowej Izby. Jako Wiceprezes ORA zajmował się
m.in. organizowaniem Konferencji naukowych
i szkoleń w szczególności dla kierowników aptek
szpitalnych. Od 2000 roku współpracował z Wydziałem Farmacji CMUJ w zakresie kształcenia
studentów V roku, prowadząc zajęcia z praktyki
aptecznej, a od 2006 roku prowadził zajęcia
fakultatywne w zakresie farmacji szpitalnej dla
studentów V roku. Prowadził wykłady w ramach
studiów podyplomowych z Organizacji Badań
Klinicznych i w ramach specjalizacji z farmacji
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

szpitalnej. Od 2013 roku jako Przewodniczący
Sekcji Aptek Szpitalnych Polskiego Towarzystwa
Farmaceutycznego w Krakowie zorganizował
kilkanaście szkoleń dla środowiska farmaceutów
szpitalnych z Małopolskim w tym z receptury
aptecznej i Prawa Zamówień Publicznych.

mgr farm. Bożena Kabza – członek Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Łodzi. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w aptece. Od 18 lat organizuje
i prowadzi wykłady szerzące ideę profilaktyki
zdrowia i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Pabianic w tym słuchaczy Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, emerytów w Klubach Seniorów,
matek w żłobkach i przedszkolach, dzieci i młodzieży w szkołach. Zaangażowana w kształcenie
stażystów – magistrów farmacji. Jako farmaceuta,
stawiający w swojej pracy na jakość, fachowość
i rzetelność, wypracowała model funkcjonowania
apteki oparty głównie o doradztwo farmaceutyczne, była wielokrotnie odznaczana nagrodami
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim.

mgr farm. Izabela Kołodziej – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od
1999 r. jest zatrudniona w aptece szpitalnej. Od
2008 r. pełni funkcję zastępcy kierownika apteki
szpitalnej Szpitala Klinicznego Przemienienia
Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola
Marcinkowskiego w Poznaniu. Posiada specjalizacje z zakresu farmacji aptecznej (I stopień) i farmacji szpitalnej. Jest współtwórcą Receptariusza
Szpitalnego oraz sekretarzem Komitetu Terapeutycznego oraz twórcą procedur akredytacyjnych
poprawiających bezpieczeństwo farmakoterapii.
Uczestniczy aktywnie w kursach specjalizacyjnych
jako wykładowca i uczestnik, jest współautorem
różnych publikacji.

mgr farm. Andrzej Prygiel – członek Opolskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od wielu lat
aktywnie angażuje się w życie samorządu aptekarskiego. Przez dwie kadencje pełnił funkcję
Prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Opolu.
Jest Prezesem Opolskiego Oddziału Polskiego
Towarzystwa Farmaceutycznego. Jako farmaceuta
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

z dużym doświadczeniem zawodowym, zarówno
w pracy w aptece ogólnodostępnej, jak i w aptece
szpitalnej, cechuje się ogromnym poszanowaniem zasad wykonywania zawodu, stosując w codziennej pracy zasady etyki i deontologii zawodu
farmaceuty. Wielokrotnie odznaczany nagrodami
o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Jako
wykładowca, przekazujący swoją rozległą wiedzę,
ma wpływ na kształcenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia. Od wielu lat
aktywnie uczestniczy w pracach Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
#

„Medal
im. prof. Bronisława Koskowskiego”

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą
Nr VII/12/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu
im. prof. Bronisława Koskowskiego”, najwyższego
odznaczenia samorządu aptekarskiego, przyznała
medal następującym farmaceutom:
mgr farm. Janusz Chmielewski – członek Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Dzięki doświadczeniu i posiadanym kompetencjom aptekarze powierzają mu różne funkcje
w samorządzie. W obecnej, VII kadencji, pełni
funkcję Wiceprezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Częstochowie. oraz Delegat na VII Krajowy
Zjazd Aptekarzy. Zarządza stroną internetową
Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Opracowuje uwagi do projektów aktów prawnych, przekazywanych w ramach konsultacji
społecznych. Koordynuje odpowiedzi na pytania ►
farmaceutów z OIA, dotyczące realizacji recept.
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mgr farm. Maria Teresa Markiewicz – członek
Pomorsko – Kujawskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Jest mocno zaangażowana w kształcenie
młodych adeptów zawodu aptekarskiego, biorąc
udział w prowadzeniu staży podyplomowych
wielu farmaceutów i techników farmaceutycznych. Przez trzy kolejne kadencje izb aptekarskich
pełniła funkcję Zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej. W VII kadencji
jest członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego
Kujawsko – Pomorskiej OIA w Bydgoszczy. Przez
wiele lat na terenie miasta Grudziądza była zaangażowana w ochronę zdrowia ludności o poprawę
warunków zdrowotnych. Była koordynatorem
pracy aptek w niedziele, święta i dni wolne od
pracy. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem
zawodowym z koleżankami i kolegami.
#
Naczelna Rada Aptekarska uchwałą
Nr VII/9/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania „Medalu
im. prof. Bronisława Koskowskiego”, najwyższego
odznaczenia samorządu aptekarskiego, przyznała
medal następującym farmaceutom:
mgr farm. Zdzisław Maciej Gawroński – członek
Śląskiej Izby Aptekarskiej,
Wieloletnim pracownikiem naukowym Śląskiej
Akademii Medycznej oraz specjalistą I stopnia
w zakresie farmacji aptecznej. Swoją gruntowną
i szeroką wiedzę farmaceutyczną wykorzystuje
w pracy aptece od 1991 roku. Od 2007 roku
jest zaangażowany w pracę na rzecz samorządu
aptekarskiego. Będąc członkiem Rady ŚIA od 10
lat zabiega o podnoszenie rangi zawodu, stara
się wywierać taki wpływ na kształtowanie prawodawstwa, aby zawód farmaceuty umacniał swoją
pozycję, jako zawód zaufania publicznego. Od
2015 roku pełni funkcję wiceprezesa Rady ŚIA
VII kadencji. Obecnie jest członkiem komisji opiniującej kandydatów na stanowiska kierowników
aptek. W 2016 roku, wychodząc naprzeciw potrzebom, w Śląskiej Izbie Aptekarskiej utworzono
Komisję Mediacyjną, której celem jest dążenie do
pojednania magistrów farmacji, pozostających
ze sobą w sporach. Przewodniczącym tej Komisji
jest właśnie mgr farm Zdzisław Maciej Gawroński.
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mgr farm. Izabela Gołota – członek Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Łodzi.
W samorządzie łódzkim od początku jej założenia
pracuje aktywnie. W pierwszych latach czynnie
uczestniczyła w Komisji Koncesyjnej powstających
prywatnych aptek ogólnodostępnych. Jako członek Okręgowego Sądu Aptekarskiego Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Łodzi w V i VI kadencji, brała
udział w sprawach dotyczących nieprawidłowości
w pracach aptek. W obecnej, VII kadencji, pełni
funkcję sekretarza ORA. Dba o podnoszenie prestiżu zawodu farmaceuty.

mgr farm. Mirosław Grodek – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie. Od 2003 r.
pełni funkcję kierownika apteki. Posiada pierwszy
stopień specjalizacji z farmacji aptecznej. Od wielu
lat aktywnie uczestniczy w pracach samorządu
aptekarskiego, włączając się w pomoc przy imprezach organizowanych przez OIA w Krakowie.
W VII kadencji był delegatem na Zjazd Krajowy,
a od 12 lat jest delegatem na zjazd OIA w Krakowie. W VI i VII kadencji był członkiem Okręgowej
Rady Aptekarskiej. Od wielu lat angażuje się
w pracę Komisji ds. opiniowania projektów aktów
normatywnych, w której obecnie jest Przewodniczącym.

mgr farm. Alicja Kopciewicz – członek Lubelskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy w aptece. Od
1977 roku pełni funkcję kierownika apteki. Swoją
działalność w organach Lubelskiej OIA rozpoczęła w 1995 roku, będąc do 1989 r. członkiem
Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a w latach 1997
– 2007, będąc członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego. Od 2011 roku jest członkiem ORA
w Lublinie, a od 2015 r. pełni funkcję sekretarza
Rady. W pracy samorządowej wyróżnia ją obowiązkowość, sumienność, rzetelność oraz każdorazowe wywiązywanie się z powierzonych zadań.

mgr farm. Przemysław Korcz – członek Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od
wielu lat jest zaangażowany w prace na rzecz
samorządu aptekarskiego. W 2004 r. uzyskał I stoAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

pień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej.
W IV kadencji Beskidzkiej Okręgowej Rady Aptekarskiej był członkiem Rady Aptekarskiej oraz
Komisji Nauki i Szkolenia. W latach 2004 – 2011
pełnił funkcję redaktora naczelnego Biuletynu
BOIA. W V kadencji był członkiem Rady Aptekarskiej, Komisji Nauki i Szkolenia oraz Komisji
Historycznej.

mgr farm. Justyna Korzelska – członek Środkowopomorska Okręgowa Izba Aptekarska
w Koszalinie. Od 2005 r. pełniła funkcję kierownika apteki. Jest aktywnym członkiem samorządu
aptekarskiego. W VI kadencji organów samorządu
była członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej,
a w VII kadencji pełni funkcję Prezesa Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. W 1998 r. uzyskała Dyplom Pierwszego
Stopnia Specjalizacji. W swojej pracy zawodowej
oraz na rzecz samorządu aptekarskiego Panią
Prezes cechuje wysoka kultura osobista oraz
poszanowanie zasad etyki zawodu farmaceuty.

mgr farm. Jan Michał Koteluk – członek Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Aktywnie
zaangażowany członek samorządu aptekarskiego. W VI kadencji organów samorządu, pełnił
funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
ORA w Opolu, w VII kadencji zaś jest członkiem
Opolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Jako
farmaceuta z wieloletnim stażem zawodowym
cechuje się ogromnym poszanowaniem zasad
wykonywania zawodu, stosując w codziennej
pracy zasady etyki i deontologii zawodu farmaceuty.

mgr farm. Józefa Król – członek Lubelskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Posiada tytuł
specjalisty II stopnia z farmacji aptecznej. Od 2007
r. jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie w której reprezentuje aptekarzy aptek
szpitalnych. Dzięki jej inicjatywie i zaangażowaniu,
organizowane są bezpłatne kursy w ramach ciągłego szkolenia dla aptekarzy aptek szpitalnych.
Włącza się w każde przedsięwzięcia podejmowane przez Radę dla aptekarzy zamojskich. Będąc
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

członkiem Komitetu Terapeutycznego czynnie
uczestniczy w pracach na rzecz ochrony zdrowia
pacjenta. Jest ceniona za nienaganną postawę
etyczno – moralną, pracowitość i rzetelność.

mgr farm. Jolanta Krumplewska – od 1994 r.
jest członkiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
we Wrocławiu. Dzięki dużemu zaufaniu farmaceutów, jako osoba ciesząca się poważaniem i szacunkiem środowiska, została w 1994 roku wybrana
delegatem na Okręgowy Zjazd Aptekarzy. Delegatem jest do dziś, siódmą kadencję. W 1995 roku
została powołana na sędziego Okręgowego Sądu
Aptekarskiego, którą pełniła przez 2 kadencje (lata
1995 – 2003). Funkcja wiceprezesa Okręgowej
Rady Aptekarskiej Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej
we Wrocławiu została jej powierzona za zasługi
dla środowiska aptekarskiego, które doceniło jej
pracę i zaangażowanie dla dobra farmaceutów.
Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie
zawodowe i wiedzę teoretyczną, przekazuje zasady dobrej praktyki aptecznej kolejnym rocznikom
magistrów farmacji i techników farmaceutycznych,
zatrudnionych w aptekach.

mgr farm. Anna Karolina Leszczyńska – członek
Opolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Aktywnie zaangażowany członek samorządu aptekarskiego. W VI kadencji organów samorządu była
członkiem Sądu Aptekarskiego, w VII kadencji
zaś jest Skarbnikiem Opolskiej Okręgowej Rady
Aptekarskiej. Jako farmaceutka z ponad 25-letnim stażem zawodowym cechuje się ogromnym
poszanowaniem zasad wykonywania zawodu,
stosując w codziennej pracy zasady etyki i deontologii zawodu farmaceuty.

mgr farm. Marzanna Mierzwa – jest aktywnym
członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Lublinie. Przez dwie kadencje pełniła funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności
Zawodowej LOIA. Od 2011 roku jest członkiem
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Lublinie. Posiada tytuł specjalisty z zakresu farmacji aptecznej.
W pracy społecznej cechują ją umiejętności orga- ►
nizacyjne, oddanie sprawom zawodu, gotowość
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do udziału w każdej inicjatywie podejmowanej na
rzecz poprawy warunków wykonywania zawodu
aptekarza.

dr n. farm. Joanna Mikita – członek Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Białymstoku. Wieloletni
pracownik aptek, od 2005 roku pełni funkcję
kierownika apteki. W 1991 roku uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie farmacji aptecznej,
a w 2003 r. – II stopień specjalizacji w zakresie
farmacji aptecznej. Podjęła działalność naukowo
– badawczą na Akademii Medycznej w Białymstoku w Zakładzie Biofarmacji. Podczas swojej
pracy naukowej skupiła się na tematyce związanej
z wpływem antagonistów aldosteronu na układ
hemostazy. Podsumowaniem działalności były
publikacje naukowe i komunikaty zjazdowe oraz
uzyskanie tytułu doktora nauk farmaceutycznych.
W 2012 roku Rada Wydziału Farmaceutycznego
Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB powołała ją do grona interesariuszy zewnętrznych
Rady Programowej Wydziału, w celu opiniowania
procesów modyfikowania i tworzenia programów
kształcenia na kierunku farmacja. Od dwóch
kadencji działa aktywnie w strukturach OIA
w Białymstoku. Pracuje w komisji ds. kontaktów
z instytucjami zewnętrznymi. Jest szczególnie
zaangażowana we współpracę OIA w Białymstoku
ze środowiskiem akademickim w sprawach praktyk studentów farmacji w aptekach.

mgr farm. Joanna Piątkowska-Kowalik – od
kilkunastu lat czynnie działa na rzecz samorządu
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Krakowie.
Posiada specjalizację z farmacji aptecznej. Obecnie jest kierownikiem i współwłaścicielem aptek
prywatnych.. Od 2003 roku jest delegatem na
Okręgowy Zjazd Aptekarski, a w VI i VII kadencji
– delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarski. W VII
kadencji jest członkiem Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie i członkiem Prezydium OIA.
Bierze udział w pracach Komisji ds. opiniowania
wniosków o udzielenie lub cofnięcie zezwolenia
na prowadzenie apteki lub hurtowni farmaceutycznej oraz udzielenia rękojmi należytego
prowadzenia aptek, jako jej przewodnicząca.
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Delegowana z ramienia OIA na Pierwszą Międzynarodową Konferencję Nauk Farmaceutycznych
i Medycznych, która odbyła się w sierpniu 2017 r.
w Popradzie. Została wyróżniona odznaką Zasłużony dla Środowiska Aptekarskiego Małopolski
i statuetką „Laur Aptekarski” oraz Medalem za
Zasługi Dla Samorządu Aptekarskiego.

mgr farm. Sławomir Piniak – członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi. Posiada
wieloletnie doświadczenie w pracy w aptece. Od
1990 roku pełni funkcję kierownika apteki, której
jest właścicielem. Aktywnie uczestniczy w życiu
samorządu aptekarskiego, od początku jego powstania. Cieszy się dużym zaufaniem środowiska
aptekarskiego, czego wyrazem jest powierzanie
mu funkcji delegata zjazdu aptekarzy. Od dwóch
kadencji Okręgowej Rady Aptekarskiej jest
członkiem Komisji Rewizyjnej i Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Łodzi.

mgr farm. Marta Polak – członek Okręgowa
Izba Aptekarska w Krakowie. Posiada specjalizację w zakresie farmacji aptecznej. Od 1993 r.
jest współwłaścicielem i kierownikiem rodzinnej
apteki. Od wielu lat czynnie angażuje się w działalność samorządu aptekarskiego. Od 4 kadencji
pełni funkcję delegata na Okręgowy Zjazd Aptekarzy w Krakowie. Przez dwie kolejne kadencje
była członkiem Okręgowego Sądu Aptekarskiego,
od czerwca 2012 była zastępcą Okręgowego
Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. W VII
kadencji jest członkiem Prezydium ORA w Krakowie oraz przewodniczącą Komisji ds. aptek
ogólnodostępnych. Z ramienia OIA prowadziła
zajęcia dla studentów CMUJ z praktycznego wykorzystania wiedzy farmaceutycznej i programów
aptecznych.

mgr farm. Adriana Procner – członek Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Bardzo zaangażowana w pracę na rzecz Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W VI i VII kadencji organów
samorządu była członkiem Rady Beskidzkiej OIA
oraz jej wiceprezesem. W 2014 roku uzyskała Dyplom Specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej.
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

mgr farm. Katarzyna Puna-Brundo – członek
Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Koszalinie. Od wielu lat czynnie
angażuje się w prace na rzecz samorządu aptekarskiego. W V kadencji organów samorządu
pełniła funkcję zastępcy Okręgowego Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej, w VI kadencji
była członkiem Okręgowej Komisji Rewizyjnej,
a w obecnej kadencji pełni funkcję Skarbnika
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie.
W swojej pracy zawodowej oraz na rzecz samorządu aptekarskiego Panią Prezes cechuje wysoka
kultura osobista oraz poszanowanie zasad etyki
zawodu farmaceuty.

mgr farm. Jarosław Wasilkowski - członek
Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Łodzi. Od 1986 do 1995 roku pracował w Aptece Szpitalnej PSK AM im. N. Barlickiego w Łodzi,
pełniąc funkcję kierownika receptury, kierownika
pracowni płynów infuzyjnych oraz pracowni koncentratów do sztucznej nerki, w których powstanie
i modernizację był bezpośrednio zaangażowany.
Jego praca specjalizacyjna „Problemy związane
z opracowywaniem i otrzymywaniem koncentratów octanowych i węglanowych do hemodializy”
była na prośbę kierowników aptek szpitalnych –
udostępniana do wielu szpitali w Polsce. W latach
2004 - 2005, zgodnie z wymogami UE, wprowadzał w przedsiębiorstwie, w którym pracował –
jako pełnomocnik dyrektora – system zarządzania
jakością, zgodny z obowiązującymi normami ISO
(ISO-9001, ISO 13485). W latach 2014 – 2015 pracował w aptece ogólnodostępnej, a od połowy
2015 roku jako pracownik biura Okręgowej Izby
Aptekarskiej, z życzliwością i zaangażowaniem
stara się pomagać farmaceutom – członkom
OIA w Łodzi. Uczestniczy w posiedzeniach ORA
i Prezydium ORA w Łodzi.

mgr farm. Ilona Winter – członek Beskidzkiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej. Od wielu lat
jest zaangażowana w prace na rzecz samorządu aptekarskiego. W 1998 r. uzyskała I stopień
specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej. W III
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

kadencji organów samorządu aptekarskiego była
członkiem Komisji Nauki i Szkolenia, Komisji Opiniująco – Organizacyjnej oraz członkiem Komisji
ds. Aptek Szpitalnych. W IV kadencji pełniła funkcję wiceprezesa Rady OIA, była również członkiem
komisji Nauki i Szkolenia, Komisji Opiniująco –
Organizacyjnej oraz Komisji ds. Aptek Szpitalnych.

mgr farm. Marcin Wiśniewski - jest członkiem
Rady Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie i założycielem organizacji o nazwie „Ruch
Polskich Aptekarzy”, którego zadaniem było
wspieranie aptekarzy w celu zmiany ustawy –
Prawo farmaceutyczne. Organizuje spotkania
farmaceutów z udziałem posłów oraz władz Ministerstwa Zdrowia. Wspiera inicjatywy samorządu
aptekarskiego. Od 2016 r. jest członkiem Komisji
Legislacyjnej Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz koordynatorem Zespołu ds. Rynku Aptecznego. Inicjator działań i współtwórca wielu dokumentów,
potwierdzających konieczność wprowadzenia
zmian w Prawie farmaceutycznym. We wrześniu
2017 r. założył Związek Aptekarzy Pracodawców
Polskich Aptek (ZAPPA). Prowadzona przez mgr
farm. Marcina Wiśniewskiego organizacja stanowi
ogromne wsparcie dla samorządu aptekarskiego
w walce z anomaliami rynku farmaceutycznego
w Polsce.

mgr farm. Magdalena Zarzycka – członek Środkowopomorskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Koszalinie. Pani Magister posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy w aptece, od 2014 r. pełni
funkcję kierownika apteki. W 1997 r. uzyskała
Dyplom Pierwszego Stopnia Specjalizacji. W VI
kadencji organów samorządu była członkiem
Okręgowego Sądu Aptekarskiego, a w obecnej
pełni funkcję wiceprezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej w Koszalinie. Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych. W swojej pracy
zawodowej, jak również w samorządzie, kieruje
się etyką i odznacza się wysoką kulturą osobistą.

mgr farm. Wanda Ewa Żabińska – członek
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie – ►
jest jedną ze współzałożycieli reaktywowanego
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samorządu aptekarskiego w 1991 roku, aktywnie
działa na jego rzecz, m.in. jako współtwórca Sekcji Hurtowni Farmaceutycznych Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie. Delegat Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Warszawie od pięciu kadencji samorządu. Wieloletni przewodniczącą Sekcji
Hurtowni (obecnie Komisja ds. Hurtowni).
#

„Strażnik
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą
Nr VII/13/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie potwierdzenia przyznania tytułu
„Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa
Polskiego”, przyznała tytuł
„Strażnika Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa
Polskiego”, następującym farmaceutom:
mgr farm. Jacek Lipka – od V kadencji czynnie
włącza się w prace Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Warszawie. Jako członek, a zarazem dyrektor
firmy farmaceutycznej Schering – Plough wspierał
finansowo organizację imprez Okręgowej Izby
Aptekarskiej w Warszawie, w tym Noworocznych Koncertów Charytatywnych, Plenerowych
Spotkań Aptekarzy Mazowsza oraz imprez w Delegaturach. W V i VI kadencji był Delegatem na
Krajowy i Okręgowy Zjazd Aptekarzy oraz został
wybrany na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
mgr farm. Danuta Napora - członek Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie. W latach
dziewięćdziesiątych była współtwórcą i sygnatariuszem porozumienia Samorządów Aptekarzy, Lekarzy i Pielęgniarek na terenie Radomia.
Aktywnie uczestniczyła w pracach na rzecz Izby
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Aptekarskiej w Kielcach, a następnie na rzecz Izby
Aptekarskiej w Warszawie. Przez dwie kadencje
była przewodniczącą Delegatury Radomskiej,
obecnie pełni funkcję zastępcy i nadal jest zaangażowana w pomoc. W 2003 r. został odznaczona Medalem prof. Bronisława Koskowskiego.
Aktywnie działa na rzecz Stowarzyszenia Chorych
na Stwardnienie Rozsiane. W 2010 roku otrzymała
wyróżnienie Serca Serc. Od początku swojej pracy
przekazywała swoje doświadczenie zawodowe
młodym adeptom sztuki aptekarskiej, ucząc ich
praktycznych aspektów wykonywania zawodu
farmaceuty, w czasie praktyk i staży, odbywanych
w jej aptece.
dr n. teolog.; mgr farm. Małgorzata Prusak
– członek Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. W 2008 r. rozpoczęła działalność w Stowarzyszeniu Farmaceutów Katolickich Polski,
a w 2015 r. została wybrana na Przewodniczącą
tego Stowarzyszenia. 14 maja 2015 r. na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie
na Wydziale Teologii uzyskała stopień naukowy
doktora nauk teologicznych. Jest autorką książki
„Sprzeciw sumienia farmaceutów – Aspekty etyczne, teologiczne i prawne”. Organizuje sympozja,
konferencje oraz rekolekcje dla farmaceutów
i studentów farmacji. Działalność Pani mgr farm.
Małgorzaty Prusak przyczynia się do wzrostu
rangi zawodu farmaceuty i tworzenia rzetelnego
wizerunku farmaceuty.
#
Naczelna Rada Aptekarska uchwałą Nr VII/10/2018
z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie potwierdzenia
przyznania tytułu „Strażnika Wielkiej Pieczęci
Aptekarstwa Polskiego”, przyznała tytuł „Strażnika
Wielkiej Pieczęci Aptekarstwa Polskiego”,
następującym farmaceutom:
mec. Olga Katarzyna Dragańska-Kruk - od
2008 r. współpracuje z Gdańską Okręgową Izbą
Aptekarską z ramienia Kancelarii Radcy Prawnego Dariusza Knera z Gdańska. W 2007 r. ukończyła
studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2010 roku zdała egzamin
prokuratorski. W 2011 roku została wpisana na
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Listę Radców Prawnych. Uczestniczy w posiedzeniach Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
o zjazdach delegatów GOIA, czuwając nad ich
prawidłowym przebiegiem, służy pomocą prawną
Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności
Zawodowej i Okręgowemu Sądowi Aptekarskiemu. Opiniuje uchwały Rady i Zjazdu pod względem prawnym oraz przygotowuje pisma GOIA
w sprawach odwoławczych, często reprezentuje
GORA przez organami administracji publicznej
i sądami. Z wielkim zaangażowaniem wspiera
samorząd aptekarski, biorąc czynny udział w cyklicznych spotkaniach prawników OIA i NIA, na
których wypracowywane są jednolite procedury
postępowania, w kwestiach kluczowych dla wykonywania zawodu farmaceuty.
mgr farm. Olga Joanna Fedorowicz - od 1992
roku jest członkiem Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej we Wrocławiu. Dla podwyższenia
kwalifikacji zawodowych i polepszenia swojej
efektywności zawodowej przez wszystkie kolejne
lata poszerzała swoją wiedzę fachową m.in. kończąc studia podyplomowe z zakresu zarządzania
i marketingu w służbie zdrowia, a także szkolenia
krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Zdobytą wiedzą dzieli się m.in. prowadząc
wykłady w ramach posiedzeń naukowo – szkoleniowych organizowanych dla Sekcji Aptek Szpitalnych DIA we Wrocławiu. Przygotowuje i prowadzi
wykłady dla dolnośląskich farmaceutów w ramach
szkolenia podyplomowego z farmakoterapii
onkologicznej, a także z zakresu specjalizacji
z farmacji klinicznej przygotowując nową kadrę
farmaceutów – specjalistów wskazując im m.in.
jaki farmaceuci mają wpływ na bezpieczeństwo
terapii pacjenta. Od 1999 roku jest opiekunem
wielu farmaceutów w trakcie specjalizacji z I i II
stopnia farmacji aptecznej. Od 2000 r. aktywnie
uczestniczyła w utworzeniu Receptariusza Szpitalnego według ATC, w pracach komisji ds. zakażeń
szpitalnych, a także jest inicjatorem powołania
Komitetu Terapii Żywieniowej. W 2004 r. została
Konsultantem Wojewódzkim z zakresu farmacji
aptecznej. Obecnie jest konsultantem w dziedzinie farmacji szpitalnej. Od 1995 r. jest delegatem
na Okręgowy Zjazd Aptekarzy, od 1999 r. jest
członkiem ORA, a od 2003 r. delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarzy. W ostatnich kadencjach jest
członkiem Prezydium ORA DIA. Posiada II stopień
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej oraz II
stopień specjalizacji z zakresu farmacji klinicznej.
mgr farm. Krzysztof Majka - członek Śląskiej
Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach.
Posiada specjalizację I stopnia z zakresu farmacji
aptecznej. Od wielu lat jest aktywnym działaczem
samorządu aptekarskiego: w okresie IV kadencji
był członkiem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej
w Katowicach i delegatem na Krajowy Zjazd Aptekarzy, w trakcie V i VI kadencji był członkiem
Prezydium Rady SIA oraz skarbnikiem SIA. Środowisko farmaceutyczne doceniło jego kompetencje, wybierając ponownie mgr farm. Krzysztofa
Majkę na członka Prezydium Rady Śląskiej Izby
Aptekarskiej na VII kadencję oraz na stanowisko
Wiceprezesa Izby. Obecnie pełni również funkcję
Przewodniczącego Naczelnej Komisji Rewizyjnej.
Jest członkiem komisji opiniującej kandydatów na
kierowników aptek i hurtowni farmaceutycznych
i aktywnym członkiem Komisji Socjalno – bytowej,
działającej przy Śląskiej Izbie Aptekarskiej.
#

„Mecenas Samorządu Aptekarskiego”
Naczelna Rada Aptekarska uchwałą
Nr VII/14/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r.
w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa
Samorządu Aptekarskiego” Naczelna Rada
Aptekarska przyznała wyróżnienie „Mecenasa
Samorządu Aptekarskiego” następującym
osobom:

mec. Olga Katarzyna Dragańska–Kruk – członek Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej.
Od 2008 r. współpracuje z Gdańską Okręgową ►
Izbą Aptekarską z ramienia Kancelarii Radcy
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Prawnego Dariusza Knera z Gdańska. Uczestniczy
w posiedzeniach Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej o zjazdach delegatów GOIA, czuwając
nad ich prawidłowym przebiegiem, służy pomocą
prawną Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowemu Sądowi
Aptekarskiemu. Opiniuje uchwały Rady i Zjazdu
pod względem prawnym oraz przygotowuje
pisma GOIA w sprawach odwoławczych, często
reprezentuje GORA przez organami administracji
publicznej i sądami. Z wielkim zaangażowaniem
wspiera samorząd aptekarski, biorąc czynny
udział w cyklicznych spotkaniach prawników OIA
i NIA, na których wypracowywane są jednolite
procedury postępowania, w kwestiach kluczowych dla wykonywania zawodu farmaceuty.

stracji Produktów Leczniczych do zespołu Grupy
Eksperckiej ds. Postaci Leku i Leków Aptecznych
Komisji Farmakopei. Przez 13 lat, na terenie województwa śląskiego, pełniła funkcję konsultanta
wojewódzkiego ds. farmacji aptecznej oraz przez
wiele lat kierowała Kolegium Kształcenia Podyplomowego zajmując się szkoleniami specjalistycznymi i ciągłymi farmaceutów, zatrudnionych
w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Jest
autorem wielu publikacji i doniesień zjazdowych
o problemach spotykanych w codziennej pracy
farmaceutów.

Naczelna Rada Aptekarska uchwałą
Nr VII/11/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie przyznania wyróżnienia „Mecenasa
Samorządu Aptekarskiego” Naczelna Rada Aptekarska przyznała wyróżnienie „Mecenasa Samorządu Aptekarskiego” następującym osobom:

mgr farm. Jerzy Jasiński - członek Okręgowej
Izby Aptekarskiej w Krakowie. Podpułkownik
Wojska Polskiego, obecnie w stanie spoczynku.
Członek Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie
w II, III, V, VI i VII kadencji, członek Prezydium
Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie w V i VI
kadencji. Obecnie wiceprezes ORA w Krakowie.
Brał udział w pracach nad reaktywacją samorządu aptekarskiego. Od 2002 r. jest Konsultantem
Wojewódzkim ds. Farmacji Aptecznej. Organizuje i koordynuje kursy, sympozja, posiedzenia
naukowo – szkoleniowe. Współpracuje z Wydziałem Farmaceutycznym CM UJ w sprawach
kształcenia studentów, praktyk zawodowych,
standaryzacji szkoleń praktycznych i w zakresie
szkolenia specjalizacyjnego, wnosząc znaczący
wkład w proces kształcenia magistrów farmacji
na wszystkich etapach ich edukacji. Współpracuje
z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim oraz
innymi samorządami województwa w sprawach
dotyczących ochrony zdrowia, zaopatrzenia
w leki mieszkańców małopolski, polityki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz szkolenia
specjalizacyjnego farmaceutów. Współpracuje
również z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim
Narodowego Funduszu Zdrowia i Wojewódzkim
Inspektorem Farmaceutycznym w sprawach realizacji recept w aptekach oraz w zakresie prawidłowości funkcjonowania apteki.

dr farm. Lucyna Bułaś - członek Śląskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Katowicach. Przez
lata aktywnie opiniowała akty prawne, biorąc
udział w zespołach eksperckich działających
przy Ministrze Zdrowia. We wrześniu 2015 r.
została powołana przez Prezesa Urzędu Reje-

prof. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska - Od 2003
r. jest kierownikiem Katedry i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydziału Farmaceutycznego
UM we Wrocławiu. Jest jednym z pierwszych
specjalistów farmacji klinicznej w Polsce (od 1987
r.) W latach 2011-2015 była również Prodzie-

mec. Sylwester Majewski – od 1999 współpracuje z Okręgową Izbą Aptekarską w Warszawie.
Służy pomocą prawną w sprawach wynikających z prowadzenia działalności statutowej OIA
w Warszawie, a także świadczy pomoc prawną na
rzecz farmaceutów – członków OIA w Warszawie.
W sposób skuteczny i rzetelny reprezentuje OIA
w Warszawie w sądach oraz wobec organów samorządowych i resortowych. Prowadzi wykłady
z dziedziny Prawa farmaceutycznego. Z wielkim
zaangażowaniem wspiera samorząd aptekarski,
biorąc czynny udział w cyklicznych spotkaniach
prawników OIA i NIA, na których wypracowywane
są jednolite procedury postępowania, w kwestiach kluczowych dla wykonywania zawodu
farmaceuty.
#
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kanem ds. Nauki Wydziału Farmaceutycznego
UM we Wrocławiu. Przez całą swoją pracę na
Wydziale troszczy się o przyszłych farmaceutów
jako o przyszłą kadrę zatrudnioną w aptekach
ogólnodostępnych, szpitalnych i przemyśle farmaceutycznym. Pani Profesor wpaja młodzieży
normy etyczne i moralne, które pozwolą godnie
i z satysfakcją pracować w zawodzie farmaceuty
dla dobra polskich pacjentów. Jest promotorką
prac magisterskich, otwartych przewodów doktorskich, autorką ponad stu prac naukowych,
dziewięciu podręczników i książek. Wielokrotnie była wykładowcą na kursach i szkoleniach
organizowanych przez m.in. DIA oraz NIA (V
Międzynarodowa Konferencja Wrocław 2009)
uczestnicząc w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności aptekarzy poprzez przekazywanie swojej
wiedzy i doświadczenia. W 2011 r. otrzymała tytuł
profesora nauk farmaceutycznych. Jest konsultantem wojewódzkim ds. farmakologii klinicznej
dla woj. dolnośląskiego. Jako członek Zespołu
ekspertów ds. opracowania programów kursów
w kształceniu ciągłym farmaceutów wpływa na
wprowadzanie nowych treści do nauczania podyplomowego farmaceutów.
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lek. med. Maria Teresa Sielicka-Gracka – wnioskodawcą do odznaczenia była Wielkopolska
Okręgowa Izba Aptekarska. Pani Doktor ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii
Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację
w zakresie endokrynologii dziecięcej. W latach
80. zaangażowała się w działalność Duszpasterstwa Służby Zdrowia i działalność charytatywną
w ramach Ruchu „Ku cywilizacji miłości”. W 1991
r. zajęła się działalnością społeczną w ramach
Stowarzyszenia Lekarze Nadziei. W 1989 r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego Solidarność
uzyskała mandat posła na Sejm RP X kadencji.
Zasiadała w Komisji Zdrowia. Jako członek tej
Komisji w latach 1990 – 1991 była zaangażowana w prace legislacyjne nad projektem ustawy
o izbach aptekarskich – poparła projekt poselski, przedstawiony na forum Obywatelskiego
Klubu Parlamentarnego, czym w istotny sposób
przyczyniła się do przyjęcia tej ustawy w dniu 19
kwietnia 1991 r. ■
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Materiał informacyjny nt. nowych opakowań leków Rx Grupy Polpharma
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Barometr rynku aptecznego

Rynek apteczny w

sierpniu 2018

wyżej niż rok wcześniej (+8,3%)

Wzrost względem lipca br. (+2,6%)

Polpharma - partner polskich farmaceutów
Ludzie pomagają ludziom – takie hasło zobowiązuje. Dlatego Polpharma od lat wspiera
środowiska lekarzy i farmaceutów. Jako sprawdzony partner co roku towarzyszy również
obchodom Dni Aptekarza. Patronem medialnym tegorocznych uroczystości jest magazyn
wydawany przez firmę dwumiesięcznik „Farmacja Praktyczna” oraz portal skierowany do
kierowników aptek www.managerfarmacji.pl.
Polpharma uważnie wsłuchuje się w potrzeby farmaceutów. Dzięki temu może oferować
realne wsparcie w poszerzaniu wiedzy, m.in. na konferencjach w ramach Europejskiego
Programu Edukacyjnego. W tym roku także na podstawie wywiadów z farmaceutami
i pacjentami firma wprowadziła nowe opakowania leków Rx spółek należących do Grupy
Polpharma (Medany, Polfy Warszawa i Polpharmy). Cele zmiany opakowań było przede
wszystkim zwiększenie funkcjonalności i bezpieczeństwa opakowań pod względem
farmaceuty i pacjenta. Opakowania w nowej szacie graficznej pojawiać się będą w aptekach
sukcesywnie, od września 2018 roku.
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Rynek apteczny w sierpniu 2018 r. zanotował sprzedaż na
poziomie ponad 2 779 mln PLN. Jest to o ponad 213 mln PLN
więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku (+8,3%). Natomiast w porównaniu do lipca 2018 wartość sprzedaży zwiększyła się o ponad 69 mln PLN (+2,6%).
Statystyczna apteka
W sierpniu 2018 r. wartość sprzedaży dla
statystycznej apteki wyniosła 187,5 tys. PLN.
Średnia wartość przypadająca na aptekę była o 16,5
tys. większa od wartości w analogicznym okresie
poprzedniego roku.
W porównaniu do lipca 2018 wartość sprzedaży statystycznej apteki wzrosła o 5,5 tys. PLN.
Średnia cena* produktów sprzedawanych w aptekach w sierpniu 2018 r. wyniosła
21 PLN. Średnia cena produktów sprzedawanych
w aptece w porównaniu do sierpnia 2017 r. wzrosła
o 3,1% a wobec poprzedniego miesiąca była mniejsza o 0,4%. Z monitorowanych segmentów największy procentowy wzrost cen względem poprzedniego
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej
(+5%).
Marża apteczna w sierpniu wyniosła 25,2%
i była o 0,2 pp. mniejsza od marży z analogicznego
okresu poprzedniego roku. Względem lipca 2018
marża zwiększyła się o 0,5 pp.
W sierpniu 2018 r. statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 550 pacjentów. To o 6,6% więcej niż
w analogicznym okresie 2017 r. W porównaniu do
poprzedniego miesiąca liczba pacjentów wzrosła
o 5,3%.
Średnia wartość sprzedaży przypadająca
na pacjenta wyniosła w sierpniu 2018 r. 52,8 PLN
i była o 2,9% wyższa niż w sierpniu 2017 roku (51,4
PLN). Natomiast względem lipca (54 PLN) wartość
ta uległa zmniejszeniu o 2,2%.
Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane w sierpniu wyniósł 24,9%. Wskaźnik ten
nie uległ zmianie w porównaniu lipca 2018. Udział
69
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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

pacjenta w dopłacie do
leków refundowanych
był o 1,8 pp. mniejszy niż
w analogicznym miesiącu 2017 roku. W sierpniu
pacjenci wydali na leki
refundowane blisko 244
mln PLN, tj. tyle samo, co
miesiąc wcześniej oraz
ponad 1 mln PLN mniej
niż w sierpniu 2017 r.

Pacjent
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

W sierpniu 2018
pacjenci zapłacili ponad
73% z 2 779 mln PLN,
kwoty stanowiącej całkowitą wartość sprzedaży
w aptekach (pozostałą
część stanowi refundacja ze strony Państwa).
W sierpniu pacjenci wydali na wszystkie produkty
lecznicze zakupione w aptekach ponad 2 042 mln
PLN. To ponad 149 mln
PLN więcej niż w analogicznym okresie 2017 r.
Względem poprzedniego
miesiąca udział ten wzrósł
o 0,6 pp., a wartościowo
wydatki pacjentów zwiększyły się wobec poprzedniego miesiąca o blisko 68
mln PLN. Udział pacjentów w zapłacie za leki był
o ponad 0,3 pp. mniejszy
od udziału z sierpnia 2017
roku. ■
Błażej Górniak

PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie
aptecznym podczas sprzedaży produktu. Dla zachowania spójności porównań średnie ceny zostały przeliczone historycznie od stycznia 2016.
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VII Żeglarskie Mistrzostwa
Polski Aptekarzy.
Sprawozdanie Komandora Regat.
W dniach 07-09.09.2018 w ośrodku Łabędzi
Ostrów w Pięknej Górze koło Giżycka odbyły się VII
Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Do współzawodnictwa stanęło 21 załóg.
Załogi reprezentowały izby aptekarskie oraz
równocześnie lub tylko firmy farmaceutyczne. Załogi
reprezentowały 11 izb aptekarskich oraz hurtownie
NEUCA S.A., HURTAP, ADAMED oraz APOTEX oraz
IGNATIO Centrum Leków. Najwięcej załóg wystawiła Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie oraz OIA
w Łodzi – 3 załogi, po dwie załogi wystawiły Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie, Okręgowa Izba
Aptekarska w Krakowie, OIA w Białymstoku oraz
Pomorsko-Kujawska OIA. Po jednej – OIA Gdańsk,
OIA Katowice, OIA w Lublinie, Beskidzka Izba Aptekarska oraz Kaliska Izba Aptekarska. W regatach
uczestniczyło ok 130 osób wraz z kibicami. Regaty odbyły się na jeziorze Kisajno na jachtach typu
Tweester 960 i Antilla.
Sponsorami głównymi tegorocznej edycji regat farmaceutów były Hurtownia NEUCA S.A. oraz
Firma ADAMED. Podziękowania również dla Firmy
HURTAP, APOTEX oraz IGNAT Centrum Leków. A organizatorem technicznym Pan Piotr Wroński przedstawiciel firmy SkaySail która zorganizowała nam
tegoroczne regaty.
Regaty rozpoczęły się w piątek rano. Regaty
uroczyście otworzył Komandor Regat, Prezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Olsztynie organizator regat Roman Grzechnik. Przed otwarciem regat została uroczyście zaprezentowana Bandera Polska, flaga
regat 2018 oraz flaga Klubu Żeglarskiego Aptekarz
przez poczty sztandarowe. Z okazji przypadającej
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w tym roku 100-nej rocznicy odzyskania niepodległości w czasie regat mieliśmy trzy elementy podkreślający ten doniosły moment. W czasie rozpoczęcia
regat odśpiewaliśmy hymn państwowy. Ufundowaliśmy wszystkim uczestnikom regat koszulki z orłem
oraz wręczona została specjalna nagroda dla izby
aptekarskiej, która zainicjowała żeglarskie zawody
regatowe oraz wystawiła do tej pory najwięcej załóg.
Wyścigi rozpoczęły się odprawą sterników.
Ustalono że w pierwszy dzień rozgrywamy biegi
krótkie. I rozegrano tych wyścigów tylko trzy ze
względu na niesprzyjające warunki techniczne związane ze zbyt późnym dostarczeniem jachtów dla
wszystkich uczestników. Wyniki (tabela w załączeniu). Pierwszy dzień zakończyła kolacja grillowa oraz
koncert zespołu szantowego. Przed kolacją odbyło
się IV Sprawozdawcze Walne Zebranie członków
Klubu Żeglarskiego APTEKARZ.
Drugi dzień regat również rozpoczęły się odprawą sterników. Ustalono że w tym dniu rozgrywamy dwa wyścigi krótkie i bieg długi który wymaga
większych umiejętności nawigacyjnych.
Sprawa zwycięzcy regat nie była jasna do samego końca. Emocji nie zabrakło. O zwycięstwie
zadecydował ostatni wyścig. Faworyt w tym roku
był jednak jeden – załoga OIA Łódź. I to ona pojawiła się jako zwycięzca wszystkich rozegranych
biegów krótkich. Natomiast sprawa drugiego miejsca rozgrywała się między kilkoma załogami z Olsztyna, Warszawy, Lublina, Białegostoku oraz izby
Kujawsko-Pomorskiej. Duży wpływ na końcową klasyfikację miał wynik biegu długiego który odbywał
się w ekstremalnych warunkach, zbliżała się burza
►
powiało mocniej i emocji nie zabrakło.
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Ostatecznie Regaty wygrała załoga OIA Łódź ze sternikiem Wiktorem
Napiórą. Drugie miejsce zajęła załoga
OIA Białystok ze sternikiem Adamem
Fiłonowiczem, a trzecie załoga Pomorsko-Kujawiej OIA ze sternikiem Bernardem Witkowskim-Mikina.

III Mistrzostwa Polski
Farmaceutów w Maratonie MTB

Natomiast w biegu długim najlepsza okazała się załoga OIA Białystok
ze sternikiem Adamem Fiłonowiczem
drugie miejsce załoga Pomorsko-Kujawskiej OIA ze sternikiem Bernardem
Witkowskim-Mikiną a trzecie miejsce
załoga OIA Łódź ze sternikiem Wiktorem Napiórą.

W dniu 22 września br., w Józefowie koło
Warszawy odbyły się III Mistrzostwa Polski Farmaceutów w Maratonie MTB. Organizatorem zawodów
był HURTAP wraz z Okręgową Izbą Aptekarską w Łodzi. Patronat nad zawodami objęła Naczelna Izba
Aptekarska, a patronat Medialny Aptekarz Polski.
Celem imprezy była przede wszystkim popularyzacja kolarstwa górskiego oraz kształtowanie ducha
rywalizacji sportowej. Zawody zostały zorganizowane na terenie hotelu Holiday Inn, położonego
w malowniczym zakolu rzeki Świder, pośród przepięknych lasów Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, co stanowiło idealne miejsce do uprawiania
tej formy aktywności. Na starcie maratonu stanęło
blisko dwustu uczestników: farmaceutów, pracowników branży farmaceutycznej oraz przyjaciół farmacji. Bardzo liczną grupę uczestników stanowiły
również dzieci. III Mistrzostwa Polski Farmaceutów

W śród firm farmaceutycznych
najlepsza okazała się załoga IGNAT
Centrum Leków oraz HURTAP SA ex
aequo, drugie miejsce zajęła załoga Firma APOTEX, trzecie załoga NEUCA S.A.,
a czwarte załoga ADAMEDU.
Nad całością regat czuwała komisja regatowa w składzie: Ryszard Pepłowski sędzia regat i ze strony współorganizatora KZ Aptekarz Izabela Grzechnik
oraz Małgorzata Pietrzak ze strony organizatora Okręgowej Izby Aptekarskiej
w Olsztynie oraz Naczelnej Izby Aptekarskiej.
Regaty zostały zakończone galą rozdania nagród i pucharów, a następnie uroczystą kolacją grilową.
Oprócz Pucharów za I II i III miejsca w trzech
kategoriach wszystkim załogom zostały wręczone
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody specjalne.
Statuetka najmłodszego uczestnika regat
– Gabrysia Byliniak lat 5.
Pamiątkowe dyplomy otrzymały wszystkie
dzieci uczestniczące w regatach.
Nagroda Fair Play
– Załoga OIA Łódź/Robert Zalega.
Statuetka dla najlepszego sternika
– Wiktor Napióra zwycięzca całości regat.

Statuetkę najlepszego nawigatora
– Adam Fiłonowicz zwycięzca biegu dłu-

giego.
Specjalny dyplom dla najbardziej rozrywkowej
załogi – Załoga NEUCA i ADAMED.
Specjalny dyplom dla najbardziej towarzyskiej
osoby na regatach – Karol Rółkowski.
Rozpatrzono dwa protesty skierowane do
organizatora. Pierwszy protest od Firmy HURTAP
został rozpatrzony pozytywnie (sprawa dotyczyła
spraw formalnych związanych ze zgłoszeniem załogi do regat). Drugi protest załogi z Krakowa nie
mógł zostać rozpatrzony pozytywnie, mimo wielkich
chęci ze względu na brak możliwości technicznych
organizatora. Odpowiedzi zostaną przesłane zainteresowanym na piśmie. ■
mgr farm. Roman Jan Grzechnik
Komandor Regat
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w MTB uroczyście otworzyła Prezes Naczelnej Rady
Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, mgr.
farm. Wiktor Napióra - współorganizator zawodów oraz dr n. farm. Jan Szuszkiewicz członek Rady
Łódzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej. Nie zabrakło
ciepłych słów i życzeń powodzenia na trasie maratonu. Organizator przygotował dla uczestników
dwie trasy prowadzące pośród pięknych lasów
Parku Krajobrazowego. Dzieci miały zadanie pokonać dystans 7 km. Mogły to zrobić samodzielnie
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

bądź w asyście rodzica, wszystko w zależności od
ich umiejętności oraz wieku. Dorośli musieli przejechać 17 kilometrów zaczynając od małej pętli prowadzącej duktem leśnym a następnie dwie dłuższe
w bardzo malowniczym i zróżnicowanym terenie.

Widowisko było niesamowite a rywalizacja zacięta.
Dorośli startowali z dwóch sektorów. Punktualnie
o godzinie 11:00 z pierwszego sektora ruszyli farmaceuci, a minutę po nich pracownicy branży farmaceutycznej i przyjaciele farmacji. Na trasie jednak
obie grupy się pomieszały i na metę wjeżdżali raz
jedni, raz drudzy. Każdy uczestnik po przekroczeniu
linii mety uhonorowany został pamiątkowym medalem za udział w III Mistrzostwach Polski. Zwycięzcy
poszczególnych kategorii dodatkowo otrzymaili puchary, medale, dyplomy oraz nagrody ufundowane przez sponsorów. Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych, którzy przyjechali do Józefowa
wraz ze swoimi rodzicami startującymi w zawodach.
W czasie, gdy trwał wyścig dorosłych, dzieci bawiły
się pod czujnym okiem animatorów HURTAP-u. Po
intensywnym wysiłku na wszystkich uczestników zarówno starszych jak i młodszych czekał poczęstunek
regeneracyjny oraz wspólny grill. ■
Materiał opublikowano dzięki uprzejmości
Hurtap SA
www.hurtap.com.pl
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Samorządowy
peryskop

GDAŃSK
Święto Aptekarza 2018. Ksiądz Błażej Kwiatkowski, Duszpasterz Służby Zdrowia i Farmaceutów
Diecezji Gdańskiej i SFKP zapraszają farmaceutów na uroczystą Mszę Świętą, która odbędzie się
26.09.2018 r. o godzinie 18.00 w kościele p.w. Chrystusa Króla w Gdańsku. Po mszy świętej wspólne
świętowanie przy kawie i ciastku.
Szczegóły: http://www.goia.org.pl/index.
php?limitstart=5

09.2018
KALENDARIUM REGIONALNYCH OBCHODÓW DNIA APTEKARZA

WARSZAWA
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie Delegatura w Radomiu z firmą URSAPHARM POLAND
Sp. z o.o. zapraszają dnia 30 września 2018 roku /
niedziela/ na Obchody Święta Polskiego Aptekarstwa, któremu patronują Święci Kosma i Damian.
Obowiązują zaproszenia.
Szczegóły:
https://oia.waw.pl/obchody-swieta-polskiego-aptekarstwa-w-radomiu-30-09-2018-obowiazuja-zaproszenia/

RZESZÓW
W dniach 22-23 września 2018 roku odbyły
się w Bieczu obchody święta Kosmy i Damiana
Szczegóły:
https://www.poia.pl/aktualnosci/zaproszenie-swieto-kosmy-i-damiana-w-bieczu
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POZNAŃ
Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska
w Poznaniu oraz Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego i jego Sekcja Historii
Farmacji zapraszają na XXVI ŚWIĘTO APTEKARZY
pod patronatem świętych Kosmy i Damiana.
Uroczystość rozpocznie się 6 października
(sobota) 2018 roku o godzinie 9.00 w Bazylice Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Marii Magdaleny (Fara) w Poznaniu
Szczegóły: informacja na podstawie zaproszenia
przesłanego do redakcji AP

LUBLIN
15 września 2018 roku odbyła się w Opolu
Lubelskim Msza Św. w intencji aptekarzy i farmaceutów z okazji święta patronów zawodu
Szczegóły: https://www.loia.pl/news/2234/zaproszenie-do-opola-lubelskiego.html
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

OPOLE
Opolska Okręgowa Izba Aptekarska, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne Oddział Opole,
Sekcja Etyczno-Historyczna „Źródło” wraz z Filhar-

monią Opolską mają zaszczyt zaprosić na Opolski Dzień Aptekarza, który odbędzie się w dniu 29
września 2018r. w Filharmonii Opolskiej.
Szczegóły: http://ooia.pl/aktualnosci/opolski-dzien-aptekarza-29-wrzesnia-2018r

ŁÓDŹ

Duszpasterstwo Służby Zdrowia Archidiecezji Łódzkiej, Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski- oddział łódzki oraz Muzeum Farmacji
w Łodzi oraz mają zaszczyt zaprosić na świętowanie
DNIA APTEKARZA w środę 26 września 2018 roku
w Łodzi.
Szczegóły: https://www.oia.lodz.pl/wpis/zaproszenie-na-lodzkie-obchody-dnia-aptekarza

Źródło informacji: wpisy na stronach okręgowych izb
aptekarskich (23.09.2018)

BisAktualności
W tej rubryce powtarzamy w całości lub w części wybrane Aktualności, które publikowaliśmy
w Aptekarzu Polskim on-line, www.aptekarzpolski.pl

Ze strony: www.aptekarzpolski.pl
wpis z dnia 06/09/2018

Nanometryczne tlenki metaliczne jako
inteligentne nośniki leków
Naukowcy Politechniki Krakowskiej (PK) pracują nad inteligentnymi nośnikami leków, które
pozwolą na skuteczniejszą walkę z nowotworami.
Nanocząstki tlenkowe na bazie tlenków cynku i tytanu pozwolą celnie atakować chorobę lekiem bez
uszkadzania zdrowych tkanek i narządów. W wielu
stosowanych dziś terapiach onkologicznych skutki
uboczne podawania środków farmakologicznych
są jednym z najpoważniejszych wyzwań dla lekarzy
i chorych.
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

wpis z dnia 06/09/2018

Główny Inspektor Sanitarny,
Jarosław Pinkas: nacisk na jeszcze większe
edukowanie społeczeństwa w zakresie
potrzeby szczepień
04 września 2018 r. Główny Inspektor Sanitarny dr hab. n. med. Jarosław Pinkas spotkał się z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym Jarosławem Foremnym oraz pracownikami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Krakowie. W spotkaniu brał udział również Pan
Marek Posobkiewicz. Nowy Główny Inspektor Sa►
nitarny podkreślił, iż będzie kontynuował politykę
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BisAktualności
► swojego poprzednika Pana Ministra Marka Posob-

kiewicza, z naciskiem na jeszcze większe edukowanie społeczeństwa w zakresie potrzeby szczepień,
co miałoby stanowić zdecydowaną odpowiedź na
destrukcyjne poczynania tzw. ruchów antyszczepionkowych. W tym działaniu muszą zostać wykorzystane
media społecznościowe przy aktywnym zaangażowaniu wszystkich pracowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej – niezastąpionych ekspertów w swoich
dziedzinach.

wpis z dnia 10/09/2018

FAQ dla farmaceutów – pytania i odpowiedzi dotyczące obsługi e-recepty
CSIOZ udostępniło - w związku z trwającym
pilotażem e-recepty - zbiór najczęściej zadawanych
pytań, wraz z odpowiedziami dotyczącymi obsługi
recept w formie elektronicznej przez farmaceutów.
Poradnik składa się z trzech sekcji: System P1 (podłączenie, korzystanie, certyfikaty, bazy danych, IKP;
funkcje dostępne w e-recepcie, status pilotażu
i jest do pobrania na stronie CSIOZ

wpis z dnia 10/09/2018

Zmiana rozporządzenia w sprawie
wymagań dotyczących oznakowania opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.
W Dzienniku Ustaw pod poz. 1626 zostało
opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 16 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących oznakowania
opakowań produktu leczniczego i treści ulotki.

wpis z dnia 12/09/2018

Cochrane: farmaceuci odgrywają istotną
rolę w poprawie stanu zdrowia pacjentów
Naukowcy dokonali przeglądu systematycznego 116 badań, w których udział wzięło około 40
tys. pacjentów. Jest to największa – jak do tej pory
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– praca tego typu. Do wyników badania, w kontekście wprowadzania opieki farmaceutycznej w Polsce
odniósł się także poprzez media społecznościowe
Michał Byliniak, wiceprezes NRA i prezydent elekt
PGEU przypominając, że polskie apteki odwiedza
codziennie około 2 milionów pacjentów.

wpis z dnia 14/09/2018

ŚIA: podsumowanie ankiety – zmiany
wartości magazynu wskutek wejścia
w życie nowej listy leków refundowanych
od 1 września 2018 r.
Z przeprowadzonej ankiety wynika, że większe
obniżki cen leków refundowanych bardzo niekorzystnie wpływają na wartość magazynu apteki, a apteki od czasu wejścia w życie ustawy refundacyjnej
tj. 1 stycznia 2012 r. nie otrzymują rekompensaty
z tytułu niekorzystnych zmian cen leków refundowanych.

wpis z dnia 18/09/2018

Aplikacja ODOFarm – generowanie
dokumentacji RODO dla aptek
Śląska Izba Aptekarska przygotowała bezpłatną aplikację "ODOFarm" wspomagającą generowanie dokumentacji wymaganej przez regulacje
dotyczące ochrony danych osobowych (RODO) dla
aptek.

wpis z dnia 19/09/2018

Stanowisko CSIOZ
w kwestii skanerów dla aptek
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony
Zdrowia (dalej CSIOZ) opracowało procedurę awaryjną dla realizacji e-recepty w sytuacji braku dostępności do systemu teleinformatycznego w aptece,
w której to będzie wykorzystywany identyfikator
2D-QR CODE. ■
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Nowe rejestracje i nowości na rynku

BREXIT W CENTRALNYCH
REJESTRACJACH UE
W związku ze zbliżającym się opuszczeniem
Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię (procedury
mają zakończyć się do 29 marca 2019) oraz związanym z tym przeniesieniem siedziby Europejskiej
Agencji Produktów Leczniczych (EMA) z Londynu
do Amsterdamu (Holandia), trwa proces zmian w
centralnych pozwoleniach na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, polegający na zmianie
kraju podmiotu odpowiedzialnego z Wielkiej Brytanii na inne kraje należące do Unii Europejskiej.

Poniższe zestawienie przedstawia podmioty odpowiedzialne, których produkty lecznicze jako kraj
podmiotu odpowiedzialnego miały dotychczas wpisaną w pozwoleniach Wielką Brytanię oraz kraje
UE, do których obecnie została przeniesiona siedziba podmiotu odpowiedzialnego.
2018-09-25

Źródło - informacje rejestracyjne: “Community register of medicinal products for
human use”.

Podmiot odpowiedzialny

Kraj przeniesienia siedziby podmiotu
odpowiedzialnego z Wielkiej Brytanii

AbbVie
AstraZeneca
Biogen Idec à Biogen
BioMarin
Celgene Europe
Diurnal
Eisai
Fresenius Kabi
Generics à Mylan
Gilead Sciences
Hospira à Pfizer
Incyte Biosciences
Indivior
Kyowa Kirin
Merck Serono à Merck
Merck Sharp & Dohme
Novartis Europharm
Otsuka
Pfizer
Roche
Shire
UCB Pharma
ViiV Healthcare

Niemcy
Szwecja
Holandia
Irlandia
Holandia
Holandia
Niemcy
Niemcy
Francja
Irlandia
Belgia
Holandia
Irlandia
Holandia
Holandia
Holandia
Irlandia
Holandia
Belgia
Niemcy
Irlandia
Belgia
Holandia
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Sierpień 2018
W sierpniu 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 10 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów
leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 7 nowych substancji czynnych (aksykabtagen cyloleucel - oznaczony jako
lek sierocy, kaplacyzumab - oznaczony jako lek sierocy, neratynib, patisyran - oznaczony jako lek sierocy, tisagenlecleucel - oznaczony jako lek
sierocy, westronidaza alfa – oznaczona jako lek sierocy, wonikog alfa – rekombinowany czynnik
von Willebranda) i 5 substancji czynnych już stosowanych w lecznictwie, z których połączenie 2
substancji zostało oznaczone jako lek sierocy (daunorubicyna + cytarabina). Produkty omówiono
w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej preparatów z uwzględnieniem wskazań
i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, pomijając inne szczegóły,
które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Produktów Leczniczych (http://
www.ema.europa.eu).

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A16/A16A – Pozostałe produkty działające na przewód pokarmowy i metabolizm;
A16AB – Enzymy
Vestronidase alfa: Mepsevii (Ultragenyx) jest
wskazany w leczeniu pozaneurologicznych objawów mukopolisacharydozy typu VII (MPS VII; zespół Sly’ego).
Westronidaza alfa to rekombinowana postać ludzkiej beta-glukuronidazy (rhGUS), która jest wytwarzana metodą rekombinacji DNA z zastosowaniem
hodowli komórek jajnika chomika chińskiego.
Mukopolisacharydoza VII to lizosomalna choroba
spichrzeniowa charakteryzująca się niedoborem
beta-glukuronidazy (GUS), który prowadzi do odkładania się glikozaminoglikanów (GAG) w komórkach organizmu, co z kolei prowadzi do uszkodzenia tkanek i narządów w wielu układach. Westronidaza alfa jest przeznaczona do stosowania jako
egzogenny enzym GUS, który wychwycony przez
lizosomy komórkowe uczestniczy w katabolizmie
nagromadzonych GAG w zajętych tkankach.
Decyzją Komisji Europejskiej z 21 marca 2012
ludzka rekombinowana beta-glukuronidaza została
oznaczona jako sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 27 sierpnia 2018
ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
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Lek został zarejestrowany w okolicznościach wyjątkowych polegających na tym, że przy obecnym
stanie wiedzy naukowej nie można udzielić wyczerpującej informacji o skuteczności i bezpieczeństwie produktu leczniczego w normalnych warunkach stosowania, które to okoliczności uzasadniły
uzależnienie wydania pozwolenia od spełnienia
pewnych wymagań, określonych w załączniku II do
decyzji rejestracyjnej.
B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AX – Inne leki przeciwzakrzepowe
Caplacizumab: Cablivi (Ablynx) jest wskazany do
stosowania w leczeniu osób dorosłych podczas
epizodu nabytej zakrzepowej plamicy małopłytkowej (acquired thrombotic thrombocytopenic purpura, aTTP) w połączeniu z wymianą osocza i immunosupresją.
Kaplacyzumab jest humanizowanym, biwalentnym
nanociałem wytwarzanym przez Escherichia coli przy użyciu technologii rekombinacji DNA. Jest
zbudowany z dwóch takich samych, humanizowanych elementów (PMP12A2hum1), genetycznie związanych łącznikiem 3-alanina wiążącą się
z domeną A1 czynnika von Willebranda i hamującą interakcję pomiędzy tym czynnikiem a płytkami
krwi. W ten sposób kaplacyzumab uniemożliwia
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

charakterystyczną w aTTP adhezję płytek krwi pobudzaną przez ultra wielki czynnik von Willebranda. Ponadto wpływa on na dostępność czynnika
von Willebranda wywołując przemijające obniżenie
całkowitego poziomu antygenu czynnika von Willebranda oraz towarzyszące obniżenie poziomu
czynnika VIII:C podczas leczenia.
Decyzją Komisji Europejskiej z 30 kwietnia 2009
kaplacyzumab został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie
od 4 września 2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią
wyłączność rynkową.
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki; B02BD – Czynniki
krzepnięcia krwi
Von Willebrand factor (vonicog alfa): Veyvondi
(Baxalta Innovations) jest wskazany u dorosłych
(w wieku 18 lat lub starszych) z chorobą von Willebranda (ang. von Willebrand Disease, VWD),
u których leczenie samą desmopresyną (produktem DDAVP) jest nieskuteczne lub niewskazane
do leczenia krwotoku lub krwawienia chirurgicznego ani do zapobiegania krwawieniu chirurgicznemu. Produkt leczniczy Veyvondi nie powinien być
stosowany w leczeniu hemofilii A.
Wonikog alfa to oczyszczony, rekombinowany
ludzki czynnik von Willebranda (rVWF), wytwarzany w komórkach jajnika chomika chińskiego (ang.
Chinese Hamster Ovary, CHO) przy użyciu technologii rekombinacji DNA (rDNA), bez dodatku jakichkolwiek białek egzogennych pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego w procesie hodowli komórek,
oczyszczania lub przygotowywania produktu końcowego.
Veyvondi zachowuje się w taki sam sposób, jak
endogenny czynnik von Willebranda. Podawanie
Veyvondi umożliwia korektę nieprawidłowości hemostatycznych u pacjentów z niedoborem czynnika von Willebranda (chorobą von Willebranda) na
dwóch poziomach: Veyvondi przywraca adhezję
płytek krwi do macierzy podśródbłonkowej w miejscu uszkodzenia naczynia (ponieważ wiąże się on
zarówno do macierzy śródbłonka [np. kolagenu],
jak i do błony płytki krwi), zapewniając podstawową hemostazę objawiającą się skróceniem czasu krwawienia - efekt ten występuje natychmiast
i wykazano, że jest w dużym stopniu zależny od
poziomu polimeryzacji białka; Veyvondi powoduje opóźnioną korektę powiązanego niedoboru
czynnika VIII. Podawany dożylnie wiąże się z endogennym czynnikiem VIII (który jest fizjologicznie wytwarzany przez pacjenta) i, stabilizując ten
czynnik, pozwala uniknąć jego szybkiej degradaAptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

cji. Z tego powodu skutkiem wtórnym podawania
produktu leczniczego Veyvondi jest przywrócenie
stężenia FVIII:C do wartości prawidłowej. Po podaniu pierwszej infuzji stężenie czynnika FVIII:C
rośnie powyżej 40% w ciągu 6 godzin i osiąga wartość maksymalną w ciągu 24 godzin u większości pacjentów, zależnie od wyjściowego stężenia
czynnika FVIII:C. Veyvondi to czynnik rVWF, który
zawiera wyjątkowo duże multimery oprócz wszystkich multimerów występujących w osoczu, ponieważ nie jest narażony na proteolizę przez czynnik
ADAMTS13 (a disintegrin and metalloproteinase
with a thrombospondin type 1 motif, member 13)
w trakcie procesu wytwarzania.
Wcześniej zarejestrowano preparat biologiczny
Willfact (LFB Biomedicaments).
G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego; G03X – Inne hormony płciowe i środki wpływające na
czynność układu płciowego; G03XB – Modulatory receptora progesteronowego
Ulipristal acetate: Ulipristal Acetate Gedeon Richter to 2. zarejestrowany w tej klasie preparat zawierający octan uliprystalu. Do sprzedaży od maja
2012 wprowadzono Esmya (Gedeon Richter).
Octan uliprystalu jest wskazany do przeprowadzenia jednego cyklu leczenia przedoperacyjnego
w przypadku umiarkowanych i ciężkich objawów
mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym oraz w przerywanym
(okresowym) leczeniu umiarkowanych i ciężkich
objawów mięśniaków macicy występujących u kobiet dorosłych w wieku rozrodczym, które nie kwalifikują się do operacji ze względów medycznych lub
z uwagi na decyzję pacjentki. Przed rozpoczęciem
leczenia należy wykluczyć ciążę.
Octan uliprystalu jest doustnym, syntetycznym,
selektywnym modulatorem receptora progesteronowego, wykazującym działanie tkankowo swoiste
i częściowo antagonistyczne dla progesteronu.
Wywiera bezpośredni wpływ na endometrium oraz
bezpośrednie działanie na mięśniaki, powodując
redukcję ich wielkości na drodze hamowania proliferacji komórek i indukcji apoptozy. W przypadku rozpoczęcia leczenia podczas cyklu miesiączkowego
przy dawce dobowej wynoszącej 5 mg u większości
pacjentek (w tym pacjentki z mięśniakiem) pierwsza
miesiączka będzie występowała aż do jej zakończenia, jednak kolejna pojawi się dopiero po zaprzestaniu leczenia. Po zakończeniu leczenia za pomocą ►
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octanu uliprystalu cykle menstruacyjne powinny
powrócić w ciągu 4 tygodni. Bezpośrednie działanie
na endometrium skutkuje wystąpieniem swoistych
tkankowo zmian histologicznych zwanych „Zmiany
endometrium związane z modulatorem receptora
progesteronowego” (ang. „Progesterone Receptor
Modulator Associated Endometrial Changes”, PAEC). Obraz histologiczny charakteryzuje się zwykle
obecnością nieaktywnych i słabo proliferujących
komórek nabłonka związanych z asymetrią rozrostu
zrębu i nabłonka, wywołującą istotne, torbielowate
rozszerzenie gruczołów z towarzyszącym wpływem
estrogenu (mitotyczny) i progestyny (wydzielnicze)
na komórki nabłonka. Podobny schemat odnotowano u około 60% pacjentek leczonych za pomocą
octanu uliprystalu przez okres 3 miesięcy. Zmiany te
ustępują po zaprzestaniu leczenia. Nie należy mylić
ich z przerostem endometrium.
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki przeciwnowotworowe
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Neratinib: Nerlynx (Puma Biotechnology) jest
wskazany w przedłużonym leczeniu uzupełniającym u dorosłych pacjentów z wczesną postacią
raka piersi z obecnością receptorów hormonalnych i nadmierną ekspresją/amplifikacją receptora
HER2 (ang. human epidermal growth factor receptor 2), którym brakuje mniej niż jeden rok do zakończenia uprzedniego leczenia uzupełniającego
z zastosowaniem trastuzumabu.
Neratynib jest nieodwracalnym panerytroblastycznym homologiem onkogenu wirusowego białaczki
(ERBB), inhibitorem kinazy tyrozynowej (ang. tyrosine kinase inhibitor, TKI), który blokuje transdukcję
sygnału mitogenicznego czynnika wzrostu poprzez
kowalencyjne wiązanie się z wysokim powinowactwem w miejscu wiązania ATP w 3 receptorach
naskórkowego czynnika wzrostu (ang. Epidermal
Growth Factor Receptor, EGFR): EGFR (kodowanego przez ERBB1), HER2 (kodowanego przez
ERBB2) oraz HER4 (kodowanego przez ERBB4)
lub ich aktywnych heterodimerów z HER3 (kodowanego przez ERBB3). To powoduje trwałe zahamowanie tych szlaków sprzyjających wzrostowi
raka piersi z amplifikacją lub nadmierną ekspresją
receptora HER2 bądź mutacją receptora HER2.
Neratynib wiąże się z receptorem HER2, zmniejsza autofosforylację EGFR i HER2, na odcinku
za szlakami sygnałowymi MAPK (ang. mitogen80

-activated protein kinase) i AKT (protein kinase B +
phosphatidylinositol 3-kinase), oraz silnie hamuje
namnażanie się komórek guza in vitro. Neratynib
jest inhibitorem EGFR i (lub) linii komórek nowotworowych z ekspresją receptora HER2 przy komórkowym IC50 na poziomie <100 nM.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Axicabtagene ciloleucel: Yescarta (Kite Pharma)
jest wskazany w leczeniu nawrotowego lub opornego na leczenie chłoniaka rozlanego z dużych
komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma,
DLBCL) i pierwotnego chłoniaka śródpiersia z dużych komórek B (ang. primary mediastinal large
B-cell lymphoma, PMBCL) u dorosłych pacjentów,
którzy uprzednio otrzymali co najmniej dwie linie
leczenia systemowego.
Aksykabtagen cyloleucel to genetycznie zmodyfikowane autologiczne limfocyty T skierowane przeciw CD19 stosowane w immunoterapii. Aby przygotować produkt Yescarta, od pacjenta pobiera się
limfocyty T, które są następnie genetycznie modyfikowane w warunkach ex vivo metodą transdukcji
retrowirusowej w celu uzyskania ekspresji chimerowego receptora antygenowego (ang. chimeric
antigen receptor, CAR) zawierającego mysi jednołańcuchowy fragment Fv (ang. single chain variable fragment, scFv) anty-CD19 połączony z domenami kostymulującymi CD-28 i CD3-zeta. Żywotne
limfocyty CAR-T anty-CD19 są namnażane i z powrotem wprowadzane za pomocą infuzji do organizmu pacjenta, gdzie mogą rozpoznawać i eliminować komórki docelowe prezentujące CD19. Po
połączeniu limfocytów CAR-T anty-CD19 z komórkami docelowymi prezentującymi CD19 domeny
kostymulujące CD28 i CD3-zeta aktywują zstępujące kaskady sygnałowe, co prowadzi do aktywacji
i proliferacji limfocytów T, a także do nabycia przez
nie funkcji efektorowych i wydzielania zapalnych
cytokin i chemokin. Ta sekwencja zdarzeń prowadzi do apoptozy i nekrozy docelowych komórek
prezentujących CD19.
Decyzjami Komisji Europejskiej z 16 grudnia 2014
i z 9 października 2015 aksykabtagen cyloleucel
został oznaczony jako sierocy produkt leczniczy
w podanych wskazaniach, a w okresie od 27 sierpnia 2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność rynkową.
Tisagenlecleucel: Kymriah (Novartis Europharm)
jest wskazany w leczeniu: dzieci, młodzieży i młodych dorosłych w wieku do 25 lat z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL) z komórek B, oporną na
leczenie, która znajduje się w fazie nawrotu po
transplantacji lub w fazie drugiego bądź kolejnego
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018
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nawrotu; dorosłych pacjentów z nawracającym lub
opornym na leczenie chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B (ang. diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL), po dwóch lub większej liczbie linii leczenia systemowego.
Tisagenlecleucel to autologiczne komórki-limfocyty
T, zmodyfikowane genetycznie w warunkach ex vivo przy użyciu wektora lentiwirusowego kodującego chimeryczny receptor antygenowy anty-CD19
(ang. chimeric antigen receptor, CAR). Terapia
polega na przeprogramowaniu własnych limfocytów T pacjenta za pomocą transgenu kodującego
chimeryczny receptor antygenowy (CAR), w celu
zidentyfikowania i wyeliminowania komórek z ekspresją CD19. CAR składa się z fragmentu mysiego przeciwciała o pojedynczym łańcuchu, który
rozpoznaje CD19 i łączy się z wewnątrzkomórkowymi domenami sygnałowymi z 4-1BB (CD137)
i CD3-zeta. Element CD3-zeta ma krytyczne znaczenie dla rozpoczynania aktywacji limfocytów
T i aktywności przeciwnowotworowej, natomiast
4-1BB nasila rozprzestrzenianie i utrzymywanie
się tisagenlecleucelu. Po związaniu z komórkami
wykazującymi ekspresję CD19, CAR transmituje
sygnał sprzyjający rozprzestrzenianiu limfocytów T
i utrzymywaniu się tisagenlecleucelu.
Decyzjami Komisji Europejskiej z 29 kwietnia 2014
i z 14 października 2016 tisagenlecleucel został
oznaczony jako sierocy produkt leczniczy w podanych wskazaniach, a w okresie od 27 sierpnia
2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność
rynkową.
L01XY – Połączenia leków przeciwnowotworowych; L01XY01 – Cytarabina i daunorubicyna
Cytarabine+daunorubicin: Vyxeos (Jazz Pharmaceuticals) jest wskazany do stosowania u dorosłych w leczeniu nowo rozpoznanej ostrej białaczki
szpikowej zależnej od terapii (ang. therapy-related
acute myeloid leukaemia, t-AML) lub ostrej białaczki szpikowej z cechami zależnymi od mielodysplazji (ang. acute myeloid leukaemia with myelodysplasia-related changes, AML-MRC).
Vyxeos to produkt liposomowy zawierający w stałych proporcjach daunorubicynę i cytarabinę w stosunku molowym 1:5. W badaniach in vitro i in vivo
wykazano, że stosunek molowy 1:5 maksymalizuje synergiczne działanie przeciwnowotworowe
w AML.
Dawkowanie produktu Vyxeos jest inne niż dawkowanie daunorubicyny i cytarabiny podawanych
we wstrzyknięciu, dlatego nie wolno go stosować
zamiennie z innymi produktami zawierającymi daunorubicynę i (lub) cytarabinę.
Aptekarz Polski, 145 (123e) wrzesień 2018

Daunorubicyna ma działanie antymitotyczne i cytotoksyczne, które wynika z formowania kompleksów
z DNA, hamowania aktywności topoizomerazy II,
hamowania aktywności polimerazy DNA, zaburzania regulacji ekspresji genów i tworzenia wolnych
rodników uszkadzających DNA. Cytarabina należy
do leków przeciwnowotworowych o specyficznym
działaniu na cykl komórkowy, które wpływają na
komórki tylko w fazie S podziału komórkowego.
Cytarabina zostaje przekształcona wewnątrzkomórkowo w aktywny metabolit, trifosforan-5’-cytarabiny (Ara-CTP). Mechanizm działania cytarabiny
nie został całkowicie poznany, ale wydaje się, że
działanie Ara-CTP polega głównie na zahamowaniu syntezy DNA. Cytotoksyczny wpływ cytarabiny
może mieć również związek z jej wbudowywaniem
się w strukturę DNA i RNA. Cytarabina działa cytotoksycznie na hodowle proliferujących komórek
ssaków. Po podaniu we wlewie dożylnym liposomy produktu Vyxeos wykazują wydłużony okres
półtrwania w osoczu, przy czym ponad 99% daunorubicyny i cytarabiny obecnej w osoczu pozostaje zamknięta w liposomach. Produkt Vyxeos
powoduje ekspozycję komórek białaczkowych na
skojarzone działanie daunorubicyny i cytarabiny
przez wydłużony okres czasu. W oparciu o dane wynikające z badań na zwierzętach, liposomy
produktu Vyxeos są kumulowane i utrzymują się
w dużych stężeniach w szpiku kostnym, gdzie są
głównie wychwytywane w niezmienionej postaci
przez komórki białaczkowe w aktywnym procesie
wchłaniania. U myszy z wszczepioną białaczką liposomy są wychwytywane przez komórki białaczkowe w większym stopniu niż przez zdrowe komórki szpiku kostnego. Po wniknięciu do komórki, liposomy produktu Vyxeos są rozkładane i uwalniają
wewnątrzkomórkowo daunorubicynę i cytarabinę
umożliwiając produktom leczniczym wywieranie
skojarzonego działania przeciwnowotworowego.
Decyzją Komisji Europejskiej z 11 stycznia 2012 liposomalne połączenie cytarabiny i daunorubicyny
zostało oznaczone jako sierocy produkt leczniczy
w podanym wskazaniu, a w okresie od 27 sierpnia
2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią wyłączność
rynkową.

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie
kwasu moczowego; M04AA51 – Allopurynol
w połączeniach
Allopurinol+lesinurad: Duzallo (Grünenthal) jest ►
wskazany do stosowania w leczeniu hiperurykemii
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u dorosłych pacjentów z dną moczanową, którzy
nie osiągnęli docelowego stężenia kwasu moczowego w surowicy w wyniku leczenia odpowiednią
dawką allopurynolu w monoterapii.
Lezynurad jest wybiórczym inhibitorem reabsorpcji
kwasu moczowego, który hamuje czynność transportera kwasu moczowego URAT1. Transporter
URAT1 odpowiada za reabsorpcję ze światła kanalika nerkowego większości kwasu moczowego
przesączonego w kłębuszkach. Poprzez hamowanie URAT1, lezynurad zwiększa wydalanie kwasu
moczowego i w ten sposób prowadzi do zmniejszenia stężenia kwasu moczowego w surowicy (ang.
serum uric acid, sUA). Lezynurad hamuje również
OAT4, czyli transporter kwasu moczowego, który
odpowiada za hiperurykemię indukowaną diuretykami. Lezynurad, gdy jest stosowany w skojarzeniu z inhibitorem oksydazy ksantynowej, zwiększa wydalanie kwasu moczowego oraz zmniejsza
wytwarzanie kwasu moczowego, co prowadzi do
większego stopnia zmniejszenia stężenia kwasu
moczowego w surowicy (sUA).
Allopurynol jest inhibitorem oksydazy ksantynowej.
Allopurynol i jego główny metabolit oksypurynol
zmniejszają stężenie kwasu moczowego w osoczu
i w moczu przez hamowanie działania oksydazy
ksantynowej, enzymu katalizującego oksydację
hipoksantyny do ksantyny i ksantyny do kwasu
moczowego. Poza hamowaniem katabolizmu puryn u części, ale nie u wszystkich pacjentów z hiperurykemią, ograniczona jest też synteza puryn
de novo poprzez hamowanie na zasadzie sprzężenia zwrotnego przez fosforybozylotransferazy
hipoksantynowo-guaninowej. Inne metabolity allopurynolu to rybozyd allopurynolu oraz 7-rybozyd
oksypurynolu.

N – UKŁAD NERWOWY
N07/N07X/N07XX – Inne leki wpływające na
układ nerwowy
Patisiran: Onpattro (Alnylam) jest wskazany do
stosowania w leczeniu dziedzicznej amyloidozy

transtyretynowej (hATTR, ang. hereditary transthyretin-mediated amyloidosis) u dorosłych pacjentów
z polineuropatią w I lub II stadium zaawansowania.
Patisyran to dwuniciowy mało interferujący kwas
rybonukleinowy (ang. small interfering ribonucleic acid, siRNA), którego działanie ukierunkowane
jest na genetycznie utrwaloną sekwencję w nietranslacyjnym rejonie 3’ mRNA TTR zmutowanego i niezmutowanego. Patisyran ma postać nanocząsteczek lipidowych dostarczających siRNA do
hepatocytów, czyli głównego źródła białka TTR
w krążeniu. W naturalnym procesie zwanym interferencją RNA (RNAi) patisyran wywołuje katalityczny rozpad mRNA TTR w wątrobie, co prowadzi do
zmniejszenia stężenia białka TTR w surowicy.
Decyzją Komisji Europejskiej z 15 kwietnia 2011
patisyran został oznaczony jako sierocy produkt
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od
29 sierpnia 2018 ma zagwarantowaną 10‑letnią
wyłączność rynkową.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 3 VIII 2018 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Sanofi Pasteur) z 17 VII
2018, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi
Intanza, zarejestrowanego 24 II 2009 – substancja czynna: influenzae vaccinum, klasa:
J07BB.
2018-09-07
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”; “Community 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.

Nowe rejestracje i nowości na rynku

NOWOŚCI NA RYNKU
– Sierpień 2018
W sierpniu 2018 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 29 nowych marek
produktów leczniczych:
Klasa ATC/
Nazwa
WHO
międzynarodowa

Obszar i data 1. rejestracji/
zmiany
PL 01.2016 Gliklazid Lupin,
zm. 09.2017 Glikuron
PL 09.2017

Gliclazide

Glikuron

Orion

C01EB

Ivabradine

Ivabradine Aurovitas

Aurovitas

C02CA

Doxazosin

Doxazosin Aurovitas

Aurovitas

C10AX

Ezetimibe

Ezolip

Orion

Zahron Combi

Adamed

PL 12.2016
PL 11.2016 Ezetimibe
Glenmark, zm. 04.2017
Ezolip
PL 04.2018

Finapil

Sun-Farm

PL 11.2017

Contraseton

Mylan
Sun
Pharmaceutical
Industries

PL 11.2017

C10BX09
D11AX
G02BB01

Rosuvastatin +
amlodipine
Finasteride
Etonogestrel +
ethinylestradiol

G02CX

Atosiban

Atosiban Sun

G04BE

Sildenafil

Silcontrol
Silcontrol FC

H05BX

Cinacalcet

J01MA

Levofloxacin

J02AX

Caspofungin

J05AF

J05AR03
J07BB
J07BM01
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Podmiot
odpowiedzialny

A10BB

J05AH
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Nazwa handlowa
(marka)

Tenofovir
disoproxil
Oseltamivir
Tenofovir
disoproxil +
emtricitabine
Influenza vaccine
Papillomavirus
vaccine (human
types 6, 11, 16,
18)
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Cinacalcet Mylan
Levofloxacin
Aurovitas

Alvogen
Mylan

PL 06.2013 Sildenafil
Liconsa, zm. 12.2017
Silcontrol, Silcontrol FC
UE 11.2015

Zentiva

PL 02.2017
PL 01.2017 Caspofungin
Pfizer, zm. 04.2018
Caspofungin Fresenius
Kabi
UE 09.2016

Biofarm

PL 04.2018

Emtricitabine/
Tenofovir Stada

Stada

PL 12.2016

Influvac Tetra

Mylan

PL 09.2017

Gardasil

Merck Sharp &
Dohme

UE 09.2006

Caspofungin
Fresenius Kabi
Tenofovir disoproxil
Zentiva
Tamivil

Aurovitas

UE 07.2013

Fresenius Kabi

►
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Verrucutan

Sun-Farm

PL 07.2017

L01XC

Fluorouracil +
salicylic acid
Trastuzumab

Kanjinti

Amgen

UE 05.2018

L01XE

Imatinib

Imatinib Aurovitas

Aurovitas

PL 11.2017

L01XX

Asparaginase

Spectrila

Medac

UE 01.2016

M01AE

Dexketoprofen

Auxilen

Kalceks

PL 04.2018

N02AB

Fentanyl

Fentanyl Kalceks

Kalceks

N02BB

Metamizole

Gardan

N03AX

Lacosamide

Cosim

N03AX

Pregabalin

Linefor

Adamed
Gedeon Richter
Polska
Polpharma

PL 12.2017
PL 06.2012 Re‑Algin*, zm.
01.2018 Gardan
PL 04.2018

L01BC52

N05AX

Aripiprazole

Aripiprazole Apotex

Apotex

R03DX

Benralizumab

Fasenra

AstraZeneca

PL 03.2017
PL 03.2017 Aripiprazole
Genthon, zm. 04.2018
Aripiprazole Apotex (tabl.
ulegające rozpadowi w
jamie ustnej)
UE 01.2018

S01AA

Cefuroxime

Ximaract

PharmaSwiss

PL 03.2017

D – LEKI STOSOWANE W DERMATOLOGII

Ponadto w sierpniu 2018 r. wprowadzono do sprzedaży 1 nową wersję marki już obecnej na rynku:
• A06AX, Rhei radicis extractum, Radirex Max
(Herbapol Wrocław), PL 04.2016.

D11/D11A – Inne preparaty dermatologiczne;
D11AX – Różne preparaty dermatologiczne

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE

A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AX –
Inne środki przeciw zaparciom
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki
obniżające poziom glukozy we krwi, z wyłączeniem insulin; A10BB – Sulfonamidy, pochodne mocznika

G02 – Inne preparaty ginekologiczne;
G02B – Środki antykoncepcyjne stosowane
miejscowo; G02BB – Dopochwowe środki
antykoncepcyjne; G02BB01 – Krążek dopochwowy z progestagenem i estrogenem
G02C/G02CX – Inne preparaty ginekologiczne

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW
PŁCIOWYCH I INSULIN

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/
C01EB – Inne preparaty stosowane w chorobach serca;
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02C – Leki antyadrenergiczne działające
obwodowo; C02CA – Antagoniści receptora
a-adrenergicznego
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AX – Inne środki wpływające na stężenie lipidów
C10B - Środki wpływające na stężenie lipidów w połączeniach; C10BX - Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
w innych połączeniach; C10BX09 - Rosuwastatyna i amlodypina
84
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J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie;
J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe;
J05AF – Nukleozydowe i nukleotydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
J05AH – Inhibitory neuraminidazy
J05AR – Leki przeciwwirusowe stosowane w
leczeniu zakażeń HIV, połączenia; J05AR03
– Dizoproksyl tenofowiru i emtrycytabina
J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wirusowe;
J07BB – Szczepionki przeciw grypie
J07BM - Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego; J07BM01 - Szczepionki przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego
(podtypy 6, 11, 16, 18)
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi pirymidyny; L01BC52 – Fluorouracyl w połączeniach
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne;
M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne
i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne
kwasu propionowego

H05 – Homeostaza wapnia; H05B – Antagoniści
hormonów przytarczyc; H05BX – Inni antagoniści hormonów przytarczyc

N02 – Leki przeciwbólowe;
N02A – Opioidy; N02AB – Pochodne fenylopiperydyny
N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe; N02BB – Pirazolony
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX –
Inne leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe; N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne leki neuroleptyczne
R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach
dróg oddechowych; R03D/R03DX - Inne leki
do stosowania ogólnego w obturacyjnych
chorobach dróg oddechowych
S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01A – Leki przeciwzakaźne; S01AA - Antybiotyki
2018-09-25
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification
and DDD assignment 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, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Community register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

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

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01M – Chinolony przeciwbakteryjne, J01MA
– Fluorochinolony
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogólnie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze działające ogólnie
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N – UKŁAD NERWOWY

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)
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Test wiedzy.

Test wiedzy.
Sprawdź
co zapamiętałeś!

Sprawdź
co zapamiętałeś!

Prawidłowa odpowiedź: B. Maść zwykła (Unguentum simplex, maść prosta) jest podłożem maściowym absorpcyjnym składającym się z 10 cz. lanoliny i 90 cz. wazeliny
żółtej, które należy stopić i mieszać do zastygnięcia.

Pytanie ❼: Traganek błoniasty (Astragalus

Pytanie ❶: Neuronalne podstawy uczenia się
dobrze opisuje sentencja:

A. Repetitio est mater studiorum.
B. Nie ma rzeczy, w której z czasem człowiek nie
mógłby nabrać wprawy.
C. Neurons that fire together wire together.
D. wszystkie wymienione
Prawidłowa odpowiedź: D. Systematyczne powtarzanie
danej czynności sprawia, że połączenia między neuronami,
odpowiadające za tę czynność stają się mocniejsze.

Pytanie ❷: Najsilniej działającym fitoestrogenem jest:

A. pueraryna
B. daidzeina
C. genisteina
D. miroestrol
Prawidłowa odpowiedź: D. Miroestrol charakteryzuje się
aktywnością podobną do 17-beta-estradiolu i jest w działaniu około trzykrotnie silniejszy od dietylostilbestrolu.

Pytanie ❸: Zawartość błonnika w nasionach
chia wynosi:
A. 30-40 gramów na 100 gram
B. ok. 15 gramów na 100 gram
C. powyżej 50 gramów na 100 gram
D. 1-2 gramów na 100 gram

Prawidłowa odpowiedź: A. Nasiona chia zawierają nawet
40% błonnika i są jego bardzo bogatym źródłem.
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Pytanie ❹: Konsekwencją niedoboru enzymu
laktazy mogą być:

A. nawracające gorączki
B. powikłania neurologiczne
C. biegunki
D. wszystkie wymienione
Prawidłowa odpowiedź: C. Niestrawiona laktoza w świetle
jelita grubego ulega procesom fermentacji, tworząc gazy,
wywołując wzdęcia, przelewania i kolki oraz podnosząc
ciśnienie osmotyczne w jelicie cienkim, czego najbardziej
charakterystycznym skutkiem jest biegunka.

membranaceus) jest bogaty w wiele substancji czynnych. Ostatnio coraz częściej
podkreśla się jego właściwości:

A. przeciwstarzeniowe
B. zapierające
C. przeciwwymiotne
D. przeczyszczające
Prawidłowa odpowiedź: A. Astragalus obecnie przyciąga
uwagę medycyny zachodniej z powodu wielokierunkowego działania adaptogennego oraz unikalnej właściwo-

ści zwiększania aktywności telomerazy chromosomów,
a w efekcie przedłużania czasu żywotności komórek, tkanek i narządów.

Pytanie ❽: Lezynurad to substancja, którą stosuje się:

A. z octanem uliprystalu w mięśniakach macicy
B. z cytarabiną w białaczce szpikowej
C. z allupurinolem u pacjentów z dną moczanową
D. z wonikogiem alfa w chorobie von Willebranda
Prawidłowa odpowiedź: C. Lezynurad jest wybiórczym inhibitorem reabsorpcji kwasu moczowego. Zarejestrowano
preparat będący połączeniem lezynuradu z allopurinolem,
który jest wskazany do stosowania w leczeniu hiperurykemii u dorosłych pacjentów z dną moczanową, którzy
nie osiągnęli docelowego stężenia kwasu moczowego
w surowicy w wyniku leczenia odpowiednią dawką allopurynolu w monoterapii.

Pytanie ❺: Właściwa proporcja kwasów omega-6 do omega-3 powinna wynosić:

A. 1:1
B. 2:1
C. mniej niż 5:1
D. więcej niż 1:2

Prawidłowa odpowiedź: C. Przy spożywaniu NNKT bardzo ważne jest, aby zachować odpowiednią proporcję
omega-6 : omega-3, a mianowicie poniżej 5:1. Jest to
istotne, ponieważ kwasy te konkurują ze sobą w przemianach metabolicznych, a kwasy omega-3 wykazują większe
powinowactwo do enzymów.

Pytanie ❻: Maść prosta (unguentum simplex)
składa się z:

A. 5 cz. wosku białego i 95 cz. wazeliny białej
B. 10 cz. lanoliny i 90 cz. wazeliny żółtej
C. 50 cz. lanoliny i 50 cz. wazeliny białej
D. 60 cz. euceryny i 40 cz. wody
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III Mistrzostwa Polski
Farmaceutów
w Maratonie MTB

Szczegółowe wyniki maratonu oraz
obszerna galeria zdjęć dostępne są na
stronie internetowej: www.hurtap.com.pl
Fot. Archiwum Hurtap SA.
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Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16,
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