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Następne pokolenia  
mają prawo do czystego nieba

Smog. W ostatnich dwóch latach słowo to 
zrobiło karierę. Jego znaczenie i – niestety groź-
ną – wymowę poznała większość mieszkańców 
naszego kraju. Do świadomości społecznej dotarła 
wiedza, że smog truje i zagraża zdrowiu człowieka. 
Jednakże gdy rozmowa o smogu schodzi z ogólni-
ków na szczegóły okazuje się, że większość z nas 
ma powierzchowną wiedzę o tym zjawisku, która 
czerpana jest z krótkich komunikatów medialnych, 
których znaczenie doceniamy jak najbardziej, albo-
wiem ich powszechność wzbudza czujność i uwagę 
odbiorców.

Kierując się przekonaniem, że smog to ważny 
z punktu zdrowia człowieka i komfortu życia temat 
postanowiliśmy nim się zająć. Naszym ekspertem 
zgodził się być profesor Wojciech Hanke, krajowy 
konsultant w dziedzinie zdrowia środowiskowego, 
który jest autorem monografii zatytułowanej „Pro-
pedeutyka zdrowia środowiskowego”. W bieżą-
cym numerze publikujemy pierwszą część tej mo-
nografii pod tytułem „Wpływ zanieczyszczenia 
powietrza na zdrowie człowieka”. 

 – „W styczniu 2017 roku wielu z nas po raz 
pierwszy usłyszało w mediach słowo „smog” i wielu 
z nas zadało sobie pytanie, co ono oznacza? Zacznij-
my, więc od wyjaśnienia tego terminu. Jest to zesta-
wienie angielskich słów: „smoke” (dym) oraz „fog” 
(mgła”). Jest to zatem zbitka wyrazowa używana 
na całym świecie dla określenia sytuacji, gdy wystę-
pują bardzo wysokie, utrzymujące się przez długi czas 
stężenia zanieczyszczeń powietrza” – to początek 

bardzo interesującego artykułu, z którego dowia-
dujemy się, że „Głównym źródłem naszego smogu 
są procesy spalania węgla, w tym w szczególności 
zachodzące w kotłach, piecach i starych kuchniach, 
ale również biomasy (drewna, zwłaszcza wilgotnego) 
w paleniskach domowych i kominkach”.

Aptekarze mają coraz częściej do czynienia 
z pacjentami, którzy szukają w aptekach ratunku 
przed smogiem w postaci maseczek, inhalatorów, 
czy produktów leczniczych ułatwiających oddycha-
nie. Wiedza płynąca z artykułów profesora Wojcie-
cha Hanke przyda się, o czym jesteśmy przekonani, 
w codziennej pracy aptekarza, który w ramach opieki 
farmaceutycznej może uświadomić i doradzić pa-
cjentowi, jak się chronić przez zagrożeniem, które 
nazywamy smogiem. 

Z trującym smogiem walczy nie tylko Polska. 
Dane Europejskiej Agencji Środowiska nie pozosta-
wiają wątpliwości: zanieczyszczone powietrze ne-
gatywnie wpływa na jakość i długość życia miesz-
kańców całej Europy. Obraz zagrożenia krążącego 
w postaci nienajlepszego jakościowo powietrza, 
które utrzymuje się nad naszym kontynentem znaj-
dziemy w opublikowanym w tych dniach dokumen-
cie „Raport w sprawie jakości powietrza”, który 
powstał w wyniku wspólnego przedsięwzięcia pod-
jętego przez 14 państw, w tym przez Polskę. Z uwagi 
na transgraniczny charakter zanieczyszczeń powie-
trza władze krajowe muszą – napisano w komuni-
kacie Najwyższej Izby Kontroli – rozwiązywać ten 

problem nie tylko na terytorium własnego państwa, 
ale także współpracować ze sobą w celu osiągnięcia 
jak najlepszych rezultatów podejmowanych działań 
naprawczych. Raport, którego NIK jest współauto-
rem prezentuje wspólne ustalenia wraz z wnioskami 
i zaleceniami, które zgodnie z intencjami ich au-
torów, zachęcą władze poszczególnych państw do 
podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych 
w kontrolowanym obszarze. 

Wiedząc, jakim zagrożeniem jest smog staraj-
my się dostosować nasze codzienne życie – i zachę-
cajmy do tego innych – do wymagań natury, której 
czyste powietrze jest nieodłącznym składnikiem. 
Mimo wszystko bądźmy zaangażowanymi optymi-
stami. Wspólnym wysiłkiem całej ludzkości da się 
uniknąć katastrofy. 

Jakże często unosząca się w powietrzu zawiesi-
na przesłania nam piękno nieboskłonu. Nie tylko my, 
ale nasze dzieci i następne pokolenia mają prawo do 
podziwiania lazurowego lub gwiaździstego nieba.

xxx

Przekazując czytelnikom bieżący numer Apte-
karza Polskiego odczuwamy, podobnie jak w przy-
padku wszystkich poprzednich numerów, uniesienie, 
albowiem zdajemy sobie sprawę, że wraz autorami 
opublikowanych w tym numerze tekstów i zdjęć pra-
cowaliśmy, żeby dzieło było jak najlepsze. Dlatego 
zachęcamy do przeczytania naszego miesięcznika 
„od deski do deski”. 

xxx

Za kilkanaście dni, 11 lutego przypada Świa-
towy Dzień Chorego. Inicjatorem ustanowienia tego 
dnia był papież, święty Jan Paweł II. Z okazji XXVII 
Światowego Dnia Chorego papież Franciszek wydał 
orędzie „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”, 
w którym zachęca do promowania kultury daru 
i bezinteresowności, aby przezwyciężyć kulturę zy-
sku i odrzucenia. ■

Zapraszamy do lektury Aptekarza Polskiego. Redakcja
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Zacznijmy więc od wyjaśnienia tego terminu. 
Jest to zestawienie angielskich słów: “smoke” 
(dym) oraz “fog” (mgła”). Jest to zatem zbitka 

wyrazowa używana na całym świecie dla określenia 
sytuacji, gdy występują bardzo wysokie, utrzymu-
jące się przez długi czas stężenia zanieczyszczeń 
powietrza. Pojawianiu się tego zjawiska sprzyja tzw. 
inwersja temperatur, czyli sytuacja w której powietrze 
w wyższych warstwach atmosfery jest cieplejsze niż 

to znajdujące się tuż nad ziemią. Smogowi sprzyja 
również bezwietrzna pogoda. 

Z uwagi na miejsce i warunki jego tworzenia 
wyróżniamy dwa rodzaje smogu: smog typu Los 
Angeles – powstaje przede wszystkim w miesiącach 
letnich, składa się głownie z gazów, w tym tlenków 
azotu, tlenków węgla i węglowodorów. Źródłem 
jego powstawania jest transport samochodowy. 
Należy go odróżnić od smogu typu londyńskiego 
powstającego głównie z mieszanki tlenków siarki, 
azotu czy węgla, lecz także i drobnych pyłów. Udział 
tych ostatnich jest szczególnie charakterystyczny dla 
smogu występującego w Polsce. 

Głównym źródłem naszego smogu są procesy 
spalania węgla, w tym w szczególności zachodzące 
w kotłach, piecach i starych kuchniach, ale również 
biomasy (drewna, zwłaszcza wilgotnego) w paleni-
skach domowych i kominkach.

Wpływ zanieczyszczenia powietrza 
(smogu) na zdrowie człowieka.
Część I. 

W styczniu 2017 roku wielu 
z nas po raz pierwszy usłyszało 
w mediach słowo „smog” i wielu 
z nas zadało sobie pytanie „co 
ono oznacza?”

Propedeutyka  
Zdrowia 
Środowiskowego

Które zanieczyszczenia środowiskowe 
są najważniejsze dla Polaków?
Wbrew potocznym opiniom, że głównym źród-

łem zanieczyszczeń powietrza są obiekty przemy-
słowe, aktualnie najważniejsze są zanieczyszczenia 
powietrza generowane przez tzw. niską emisję (spa-
lanie paliw stałych w paleniskach domowych) oraz 
emisję liniową (środki transportu). Spadek udziału 
zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego jest 
wynikiem postępu technicznego, jaki miał miejsce 
w zakładach przemysłowych, a wzrost wagi zanie-
czyszczeń komunalnych wynika z przestarzałych 
technologii grzewczych w gospodarstwach domo-
wych, przy jednoczesnym ogromnym napływie do 
Polski samochodów wysokoemisyjnych.

Od czego zależy wpływ zanieczyszczeń 
powietrza na nasze zdrowie?

Efekt toksyczny wywierany przez zaniec-
zyszczenia powietrza zależy od dawki tych 
zanieczyszczeń oraz indywidualnej odpowiedzi 
organizmu. Na dawkę składa się kilka czynników. 
Zależy ona nie tylko stężeń głównych składników 
zanieczyszczeń powietrza, tj. pyłów (PM10, PM2,5), 
składników gazowych – tlenków siarki, tlenków 
azotu, wielocyklicznych węglowodorów aromatyc-
znych (reprezentowanych przez benzo(a)piren), ale 
także czasu ich oddziaływania. Niektóre, tak zwane 
ostre efekty, pojawiają się w wyniku działania dużych 
stężeń w krótkim okresie czasu, inne, zwane efek-
tami przewlekłymi, występować mogą po ekspozycji 
na względnie niskie stężenia przez długi okres czasu. 
Na stężenia zanieczyszczeń powietrza w sposób 
pośredni wpływają warunki klimatyczne – np. brak 
wiatru i wspomniana wyżej inwersja tempera-
tur powodują zatrzymanie szkodliwych substancji 
na poziomie zabudowań mieszkalnych.

Jakie ostre efekty ekspozycji 
na zanieczyszczenia powietrza 

obserwujemy najczęściej i u kogo?
Odpowiedź organizmu na zanieczyszcze-

nia powietrza zależy od wieku, indywidualnej 
odporności na infekcje i współwystępujących chorób 

przewlekłych. W wyniku drażniącego działania za-
nieczyszczeń powietrza błony śluzowe górnych dróg 
oddechowych są bardziej wrażliwe na zakażenie. Ge-
neralnie dzieci i osoby starsze są szczególnie podat-
ne na ostre infekcje dróg oddechowych, ponieważ 
mają niższą odporność na czynniki biologiczne, takie 
jak wirusy i bakterie. U tych osób nawet krótkotrwała 
ekspozycja wywołuje stany zapalne, podrażnienie 
spojówek, krtani i tchawicy, łagodne, przemijające 
stany zapalne płuc, patologiczne zmęczenie i spadek 
tolerancji wysiłku.

Choroby przewlekłe, takie jak choroby ukła-
du krążenia (nadciśnienie tętnicze, choroba nie-
dokrwienna serca, zaburzenia krążenia), choroba 
obturacyjna płuc (POChP) czy astma mogą – w wy-
niku nawet krótkich ekspozycji na wysokie stęże-
nia zanieczyszczeń powietrza – ulegać zaostrzeniu. 
Zwiększa się także ryzyko zawałów serca i udarów 
mózgu. 

Jak możemy zapobiegać 
efektom ostrym wywołanym 

zanieczyszczeniami powietrza?
W dniach, kiedy zanieczyszczenia powietrza 

przekraczają wartości normatywne, a zwłaszcza kiedy 
przekroczone są wartości alarmowe, dzieci i osoby 
starsze powinny wychodzić na zewnątrz tylko w sytu-
acjach, kiedy to jest bezwzględnie konieczne. Osoby 
w wieku starszym, zwłaszcza cierpiące na choroby 
oskrzeli i chorobę niedokrwienną serca, powinny zre-
zygnować ze spacerów i aktywności fizycznej w te-
renie. Nie uprawiamy wtedy aktywności ruchowej. 

Jakie odległe niekorzystne efekty 
zdrowotne mogą wywoływać 
zanieczyszczenia powietrza?

Największy problem u osób dorosłych, zwłasz-
cza w starszym wieku, stanowią cztery choroby okre-
ślane jako cywilizacyjne: choroby układu krążenia, 
przewlekła choroba obturacyjna płuc, cukrzyca 
i rak płuca.

Bardzo ważne są niekorzystne efekty pod po-
stacią zaburzeń przebiegu ciąży, ale również choroby 
alergiczne, takie jak astma, występujące u dzieci 
eksponowanych już w łonie matki na zanieczyszcze- ►
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nia. Poważnymi konsekwencjami takiego narażenia, 
wpływającymi negatywnie na jakość dalszego życia 
– w tym również w wieku dorosłym – jest wolniejszy 
rozwój funkcji poznawczych oraz zdolności moto-
rycznych. 

Lista takich chorób nie jest zamknięta. Na świe-
cie prowadzone są liczne badania epidemiologiczne, 
które dostarczają dowodów na związek kolejnych 
chorób z ekspozycją na zanieczyszczenia powietrza. 

Dlaczego choroby układu krążenia 
stanowią główne zagrożenie zdrowot-
ne wynikające z narażenia na zanie-

czyszczenia powietrza?
Narażenia środowiskowe dołączyły do listy kla-

sycznych czynników ryzyka tych chorób – nadciśnie-
nia tętniczego, niewłaściwej diety, niskiej aktywności 
fizycznej i palenia tytoniu. Przez wiele lat uważano, 
że zanieczyszczenia powietrza są głównie związane 
z chorobami układu oddechowego. Jednakże ostat-
nio zwraca się uwagę, że to raczej choroby układu 
krążenia stanowią główne zagrożenie dla osób na-
rażonych na zanieczyszczenia powietrza. Ustalono, 
że najdrobniejsze cząsteczki pyłu przechodzą przez 
ściany pęcherzyków płucnych i trafiają najpierw do 
drobnych naczyń włosowatych, a następnie do ca-
łego układu krwionośnego. 

Prawdopodobnie zanieczyszczenia powietrza 
poprzez nasilenie stresu oksydacyjnego promują 
stan zapalny, powodują dysfunkcje układu auto-
nomicznego, przyspieszają rozwój i destabilizację 
blaszki miażdżycowej, inicjują zmiany właściwości 
krzepliwości i lepkość krwi oraz kurczliwość naczyń. 
Wiele badań naukowych wskazuje, że mogą rów-
nież nasilać nadciśnienie tętnicze oraz powodować 
zaburzenia rytmu serca, a również zawały i uda-
ry. Ryzyko tych niekorzystnych efektów zwiększa 
się z wielkością ekspozycji. Badania prowadzone 
na Górnym Śląsku wskazują, że wraz ze wzrostem 
ekspozycji na PM10 o każde 10 ug/m3 ryzyko zgonu 
z powodu chorób układu krążenia wzrasta o 10%. 
Dane te potwierdziły ostatnie badania prowadzone 
w Aglomeracji Górnośląskiej przez naukowców ze 

Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu wskazu-
jąc na istotną zależność pomiędzy wysokimi stęże-
niami zanieczyszczeń powietrza, a występowaniem 
nagłych stanów sercowo-naczyniowych u pacjentów 
z chorobami sercowo-naczyniowymi. 

Czy wyniki badań naukowych 
potwierdzają tezę, że przewlekła 

choroba obturacyjna płuc 
może być wywołana przez 

zanieczyszczenia powietrza?
Przewlekła choroba obturacyjna płuc jest po-

wolnie postępującą chorobą charakteryzującą się 
stopniowym upośledzeniem czynności płuc. Głów-
nym czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu, które 
według szacunków jest odpowiedzialne za 37% 
zgonów na świecie. Z drugiej strony około 1/3 pa-
cjentów deklaruje, że nigdy nie paliło. Potwierdzają 
to badania naukowców z Krakowa; obecnie u co 
najmniej 40% chorujących na POChP nie stwierdza 
się głównych czynników ryzyka, jak palenie tytoniu, 
narażenie zawodowe czy obciążenie genetyczne. 
Uważa się, że zanieczyszczenia powietrza wywołują 
stany zapalne, które skutkują zmianami destrukcyj-
nymi w ścianach pęcherzyków płucnych.

Czy zanieczyszczenia powietrza 
powodują astmę?

Astma jest chorobą o podłożu zapalnym, czę-
sto przebiegającą ze znaczącym obniżeniem jakości 
życia. W Polsce na astmę choruje około 5-10% dzieci. 
Astma oskrzelowa jest również najczęstszą chorobą 
przewlekłą młodych dorosłych i choruje na nią 4 
miliony osób. Choroba ta ma podłoże genetyczne, 
jednakże także w jej etiopatogenezie znaczący udział 
mają czynniki środowiskowe. Zanieczyszczenia śro-
dowiska indukują stres oksydacyjny, który prowadzi 
do reakcji zapalnych w drogach oddechowych i do 
nadreaktywności oskrzeli. 

Istnieją silne dowody, że wysokie stężenia 
zanieczyszczeń powietrza prowokują zaostrzenia 
astmy i zwiększają liczbę przyjęć do szpitali, zarówno 
u dorosłych, jak i u dzieci. 
 

Czy cukrzyca może być wywołana 
lub nasilana przez zanieczyszczenia 

powietrza atmosferycznego?
Cukrzyca jest często występującą chorobą 

przewlekłą, której pierwsze objawy zazwyczaj są 
ignorowane lub bagatelizowane. W tym czasie cuk-
rzyca od wewnątrz powoli niszczy nasz organizm 
i nieleczona lub leczona niewłaściwie sprzyja rozwo-
jowi poważnych powikłań. Choroba ta dotyka około 
8% mieszkańców Polski, gdzie około 1/3 z nich nie 
jest świadoma występowania u siebie tej choroby. 
Zanieczyszczenia powietrza mogą przyspieszać po-
jawienie się oporności na insulinę.

Czy rak płuca może być 
związany z zanieczyszczeniami 

powietrza atmosferycznego?
Szacuje się, że około 36% przypadków raka 

płuca na świecie wywołanych jest czynnikami środo-
wiskowymi. Rak płuca jest najczęstszym nowotwo-
rem złośliwym. Podczas gdy palenie tytoniu stanowi 
główny czynnik ryzyka, zanieczyszczenia powietrza 
są najważniejszym środowiskowym czynnikiem ry-
zyka występowania tego nowotworu.

W jaki sposób zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego wpływają 

na przebieg i wynik ciąży?
W badaniach epidemiologicznych wykazano, 

że na terenach o wysokich zanieczyszczeniach po-
wietrza rodzi się więcej dzieci ze zbyt małą masą 
urodzeniową (z tzw. hipotrofią) w stosunku do czasu 
trwania ciąży. Drobne cząstki pyłu przenikają przez 
płuca do krwiobiegu i w wyniku szeregu procesów 
upośledzają przepływ krwi przez łożysko, skutkiem 
czego płód rozwija się wolniej. Dzieci urodzone jako 
hipotroficzne mają tendencję do szybkiego przyro-
stu masy ciała i paradoksalnie często mają problem 
z nadwagą czy wręcz są otyłe. 

Czy ekspozycja kobiet w ciąży 
na zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego może mieć wpływ 
na powstawanie alergii u ich dzieci?

Ekspozycja w okresie prenatalnym zwiększa 
ryzyko chorób układu oddechowego u dzieci, w tym 
astmy. Występowanie ekspozycji matek na dym ty-
toniowy w wyniku palenia czynnego lub biernego 
stanowi dodatkowe ryzyko. U dzieci zamieszkujących 
tereny o wysokich stężeniach zanieczyszczeń powie-

►
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trza stwierdzono również częstsze występowanie 
ataków astmy – kaszlu, problemów z oddychaniem 
oraz świstów. 

Czy zanieczyszczenia powietrza 
atmosferycznego mogą wpływać 

na zaburzenia rozwoju funkcji 
poznawczych u dzieci? 

Badanie realizowane w Krakowie wskazuje 
na obniżenie zdolności poznawczych dzieci 5-letnich, 
które można powiązać z narażeniem na wielocyklicz-
ne węglowodory aromatyczne (WWA). Podobnie 
naukowcy z Nowego Jorku zaobserwowali, iż ma 
miejsce obniżenie wskaźnika rozwoju intelektual-
nego (zdolności poznawczych) dzieci 3-letnich eks-
ponowanych na wysokie stężenia WWA. Pierwsza 
grupa badaczy stwierdziła, że ryzyko występowa-
nia różnorodnych zaburzeń behawioralnych w gru-
pie dzieci 5 i 7-letnich było związane ze wzrostem 
liczby adduktów DNA w moczu matki w okresie 
trwania ciąży, co wskazuje na ekspozycję jej, a więc 
i płodu, na WWA. Badania realizowane w Chinach 
udokumentowały obniżenie wskaźnika inteligencji 
oraz zdolności werbalnych w przypadku interakcji 
WWA (addukty DNA) i narażenia na środowiskowy 
dym tytoniowy.

Mówi się, że choroba Alzheimera może 
być związana z zanieczyszczeniami 

powietrza atmosferycznego.  
Czy jest to możliwe?

Niedawno po raz pierwszy udało się wykryć 
cząsteczki magnetytu, czyli tlenku żelaza w ludz-
kim mózgu. Związek ten jest jednym ze składników 
zanieczyszczeń powietrza. Podejrzewa się, że sub-
stancja ta może przyczyniać się do rozwoju chorób 
neurologicznych, takich jak Choroba Alzheimera. 
Potrzebne są jednak dalsze badania, które pozwolą 
na wskazanie mechanizmu przechodzenia drobnych 
cząsteczek pyłu do mózgu. 

Podsumowanie
Człowiek zdrowy, wysportowany będzie od-

czuwał skutki zanieczyszczonego powietrza głównie 
pod postacią zapalenia spojówek, zapalenia błon 
śluzowych gardła i częstszych infekcji górnych dróg 
oddechowych. Mało prawdopodobne, żeby rozwi-
nęła się u niego choroba układu krążenia, chociaż 
jest to możliwe w wyniku długotrwałej ekspozycji. 
Jednakże zanieczyszczenia powietrza stanowią duże 
zagrożenie dla małych dzieci, kobiet w ciąży, osób 
starszych i wszystkich tych, którzy już mają problemy 
ze zdrowiem, a zwłaszcza osób ze stwierdzonymi 
chorobami układu krążenia i oddechowego.
Z drugiej strony, każdy z nas jest narażony na działa-
nie zwartych w powietrzu czynników rakotwórczych. 
Według szacunków WHO niska emisja głównie w wy-
niku chorób układu krążenia i nowotworów skraca 
życie w Polsce o 10 miesięcy. ■

prof. dr hab. med. Wojciech Hanke
konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia środowiskowego

Zakład Epidemiologii Środowiskowej 
Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

Źródła informacji o smogu i jego skutkach zdrowotnych i ich zapobieganiu:

https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/
https://czasnaczystepowietrze.pl/
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/health_informations
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/content/faq
https://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/outdoorair_aqg/en/
https://tvnmeteo.tvn24.pl/alergia/jonizacja-filtry-cadr-jak-wybrac-dobry-oczyszczacz-powietrza-i-nie-zwariowac,238427.html
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/air-cleaners-and-air-filters-home#Introduction
www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq
EPA Technical Guide to Residential Air Cleaners
www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/residential-air-cleaners-second-edition-
www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners

Każdego roku na całym świecie rejestrowanych jest co najmniej kilka 
zupełnie nowych cząsteczek – tak zwanych leków oryginalnych. Nowe 
rejestracje dokonywane są głównie w Europie w ramach procedury cen-
tralnej w Europejskiej Agencji Leków (www.ema.europa.eu) oraz w Sta-
nach Zjednoczonych w Agencji Żywności i Leków (FDA, www.fda.gov). To 
właśnie takie cząsteczki wymagają największych nakładów finansowych ze 
strony firmy oraz ogromu prac związanych z ich otrzymaniem, a następ-
nie dokładnym zbadaniem. Całość tych działań zajmuje nawet kilkanaście 
lat. Należy jednak pamiętać, że cząsteczka oceniona i zbadana w danym 
wskazaniu czy wskazaniach nie jest tematem zamkniętym. Po dopusz-
czeniu do obrotu lek nadal jest sprawdzany i monitoruje się jego bezpie-
czeństwo. Działania te podejmuje się, aby mieć pewność, że korzyść do 
ryzyka pozostaje na tym samym poziomie i nie są raportowane żadne 
nowe, w tym ciężkie, działania niepożądane, których występowania nie 
odnotowano podczas oceny klinicznej przed dopuszczeniem leku do 
obrotu. 

– 10 najbardziej 
obiecujących cząsteczek 

Leki 
przyszłości 

https://www.krakowskialarmsmogowy.pl/
https://czasnaczystepowietrze.pl/
https://tvnmeteo.tvn24.pl/alergia/jonizacja-filtry-cadr-jak-wybrac-dobry-oczyszczacz-powietrza-i-nie-zwariowac,238427.html
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Bezpieczeństwo leku, szczególnie cząsteczki 
nowej, dotąd zupełnie nieznanej, jest szcze-
gólnie istotne zarówno dla podmiotów odpo-

wiedzialnych, jak i władz regulatorowych. Jednak nie 
tylko profil bezpieczeństwa leku może ulec zmianie 
w czasie, lecz również samo działanie, a w zasadzie 
wskazania do stosowania, jak i grupy docelowe pa-
cjentów, u których lek może być stosowany. Lek, 
który na początku swojej dostępności na rynku za-
rejestrowany został w jednym wskazaniu może być 
oceniany w dalszym ciągu pod kątem skuteczności 
w innych jednostkach chorobowych lub w tym sa-
mym wskazaniu, ale w innych grupach pacjentów 
– na przykład u osób po 65 roku życia, w popula-
cji pediatrycznej czy u osób ze współistniejącymi 
schorzeniami takimi jak niewydolność wątroby czy 
nerek. Profil terapeutyczny leku ulega nieustannym 
modyfikacjom na skutek dostarczanych nowych da-
nych klinicznych. 

Aktualnie choroby nowotworowe stanowią 
wśród kobiet główną przyczynę zgonu i są to głów-
nie rak płuc, piersi, układu rozrodczego, jelita gru-
bego i trzustki. W przypadku mężczyzn są drugą, 
po chorobach układu krążenia, przyczyną śmierci 
(rak płuca, prostaty, jelita grubego, trzustki oraz bia-
łaczki). Nowotwory stanowią największe wyzwanie 
przed jakim stoi współczesna medycyna na całym 
świecie. Pod pojęciem medycyna mieszczą się nie 
tylko coraz doskonalsze techniki diagnostyczne, ale 
również opracowywanie i wdrażanie nowych terapii 
opartych na lekach działających wybiórczo wobec 
komórek nowotworowych. 

W czerwcu 2018 roku na stronie pharmaceu-
tical-technology.com opublikowano ranking 10 czą-
steczek o działaniu przeciwnowotworowym, co do 
których prowadzone są aktywne działania celem po-
twierdzenia ich skuteczności [1]. W ostatnich latach 
duży nacisk kładzie się na identyfikację inhibitorów 
biorących udział w aktywacji szlaków, takich jak PI3K/
mTOR, które są jednymi z głównych ścieżek regu-
lujących wzrost, proliferację, metabolizm, przeżycie 
i angiogenezę komórek. Wykazano, że u pacjen-
tów z chorobą nowotworową białka zaangażowa-
ne w przekazywanie sygnałów w szlakach PI3K/Akt 
mają wyższe zmiany ekspresji, mutacji i translokacji 
niż inne białka. U tych pacjentów szlak ten jest wy-

raźnie nadaktywny, dzięki czemu stał się wyraźnym 
celem w poszukiwaniu nowych cząsteczek mających 
potencjalne zastosowanie w leczeniu chorób nowo-
tworowych. 

Dane naukowe pokazują, jak ważna jest cha-
rakterystyka molekularna komórek nowotworowych 
w konkretnych typach nowotworów, ponieważ dzięki 
temu możliwe jest zastosowanie terapii celowanych, 
w których kluczową rolę odgrywają cząsteczki, które 
działają wybiórczo na komórki nowotworowe. Jed-
ną z nich jest alpelisib (BYL719) o potwierdzonym 
w badaniach przedklinicznych działaniu przeciw-
nowotworowym [2,3]. Alpelisib jest specyficznym 
dla izoform alfa (p110α) inhibitorem kinazy 3-fo-
sfatydyloinozytolu (Pi3K), który odgrywa istotną rolę 
w procesie nowotworzenia. Mutacje PIK3CA należą 
do najczęstszych zmian zidentyfikowanych w guzach 
litych, w raku szyjki macicy, w raku piersi, jelita gru-
bego, głowy i szyi i w raku jajnika. W maju 2018 roku 
zostały opublikowane wyniki I fazy badań klinicz-
nych oceniających maksymalną tolerowaną dawkę 
alpelisibu u pacjentów z zaawansowanymi guzami 
litymi. Wykazano, że alpelisib ma akceptowalny profil 
bezpieczeństwa, a najczęstsze zdarzenia niepożąda-
ne związane z leczeniem to podwyższony poziom 
cukru, nudności, zmniejszony apetyt, biegunka i wy-
mioty. Hiperglikemia jest spodziewanym skutkiem 
ubocznym działania leku, ze względu na udział PI3Kα 
w regulacji homeostazy glukozy. Pozytywne wyniki 
badania I fazy pozwoliły na prowadzenie dalszych 
badań oceniających aktywność alpelisibu w dawce 
dobowej 400 mg u pacjentów z zaawansowanymi 
guzami litymi i mutacją PIK3CA [4,5]. Około 40% 
pacjentek z rakiem piersi z pozytywnym wynikiem 
HR ma mutacje PIK3CA, co skutkuje aktywacją szlaku 
PI3K prowadząc do progresji nowotworu i oporności 
na terapię hormonalną. Obecnie alpelisib jest badany 
w skojarzeniu z terapią hormonalną w leczeniu raka 
piersi u pacjentek z dodatnim receptorem estroge-
nowym, w którym stwierdzono specyficzną mutację 
PIK prowadzącą do hormonooporności [6].

Serynowo-treoninowa kinaza białkowa AKT jest 
jedną z najczęściej aktywowanych kinaz białkowych 
w ludzkich nowotworach i odgrywa krytyczną rolę 
w rozwoju guza, proliferacji, przeżyciu i odporności 
komórek rakowych na terapię przeciwnowotworową. 

►

Obecnie prowadzone są badania nad oceną zdolno-
ści ipatasertibu do hamowania białek kinazy B typu 
Akt1, Akt2 i Akt3, które są związane ze zwiększoną 
odpornością komórek nowotworowych na prowa-
dzone dotąd leczenie [1]. Udowodniono, że ipa-
tasertib wykazuje znaczny wpływ na wzrost guza, 
wiązanie i hamowanie aktywności Akt. W badaniu 
I fazy ipatasertib był dobrze tolerowany, a większość 
raportowanych zdarzeń niepożądanych ograniczała 
się do zaburzeń ze strony przewodu pokarmowe-
go [7]. Ipatasertib w skojarzeniu z chemioterapią 
przeciwmikrotubulową powoduje całkowite zaha-
mowanie białek ścieżki sygnałowej kinazy 3-fosfa-
tydyloinozytolu i białek aktywowanych mitogenem 
(MAPK), a także dezorganizację cytoszkieletu komó-
rek raka sutka. Obserwowano znaczący synergizm 
ipatasertibu z chemioterapią przeciwmikrotubulo-
wą pod względem działania antyproliferacyjnego, 
proapoptotycznego i przeciwprzerzutowego [8]. 
W badaniu fazy II, ipatasertib w terapii skojarzonej 
z paklitakselem wydłużał czas przeżycia wolny od 
progresji choroby (PFS) u pacjentek z przerzutowym 
potrójnie negatywnym rakiem piersi. Najczęstszymi 
zdarzeniami niepożądanymi o stopniu 3 lub wyższym 
były biegunka, obniżona liczba neutrofili i neutrope-
nia. Nie odnotowano żadnego przypadku zapalenia 
jelita grubego, biegunki stopnia 4 ani zgonów zwią-
zanych z leczeniem ipatasertibem. Ciężkie działania 
niepożądane zgłaszano u 28% w grupie ipatasertibu 
i 15% pacjentów w grupie placebo. [9]. Badacze za-
uważyli, że był to pierwszy wynik wspierający terapię 
ukierunkowaną na Akt dla tego typu raka, co uza-
sadniało rozpoczęcie na przełomie 2017/2018 roku 
badań klinicznych III fazy [10].

Selumetynib jest selektywnym inhibitorem 
trifosforanu adenozyny (ATP), białkowej kinazy ak-
tywowanej mitogenem 1 (MEK1) i kinazy białko-
wej aktywowanej mitogenem 2 (MEK2). Enzymy te 
odpowiedzialne są za aktywację szlaków RAS/RAF/
MEK/ERK często występujących w komórkach no-
wotworowych [1]. Blokując działanie tych enzymów 
oczekuje się zahamowania wzrostu komórek nowo-
tworowych. W sierpniu 2018 roku FDA przyznało 
selumetynibowi status leku sierocego w leczeniu 
neurofibromatozy i raka tarczycy [11]. Nerwiakowłók-
niakowatość typu 1 (neurofibromatoza typu 1, cho-

roba von Recklinghausena, zespół Recklinghausena, 
ang. neurofibromatosis type I, NF1) – jest chorobą 
genetyczną spowodowaną przez spontaniczną lub 
dziedziczoną mutację w genie NF1 i dotyka około 
jednego na 3000 urodzeń. W obrazie klinicznym 
choroby występują zmiany skórne (np. miękkie guzki 
na skórze i pod skórą), zmiany pigmentacyjne skó-
ry, zmiany oczne, guzy wewnątrzczaszkowe i inne 
nowotwory o lokalizacji pozaczaszkowej, a także 
zmiany kostne. U 20-50% pacjentów występują ła-
godne guzki na osłonkach nerwowych (neurofibroma 
plexiform), które mogą powodować ból, zaburzenia 
motoryczne i zniekształcenia. Prawidłowo działający 
gen NF1 zapewnia kontrolę nad produkcją białka 
zwanego neurofibrominą. Mutacje w obrębie genu 
NF1 mogą powodować rozregulowanie sygnalizacji 
RAS/RAF/MEK/ERK, co może powodować niekon-
trolowany wzrost komórek, ich podział i kopiowanie 
oraz może prowadzić do wzrostu guza. Selumetynib 
hamuje enzym MEK w tym szlaku, prowadząc do za-
hamowania wzrostu guza [12]. Obecnie selumetynib 
stosowany jest w badaniach klinicznych oceniających 
jego skuteczność u pacjentów z drobnokomórkowym 
rakiem płuc (NSCLC), czerniakiem, rakiem dróg żół-
ciowych i jelita grubego [13]. 

Badania ostatnich lat potwierdziły praktycz-
ne zastosowania inhibitorów kinaz tyrozynowych 
jako leków. Savolitinib jest wysoce selektywnym 
inhibitorem kinazy tyrozynowej receptora c-MET, 
enzymu – który, jak wykazano – działa nieprawidłowo 
w wielu typach guzów litych. Obecnie savolarinib jest 
badany w wielu rodzajach nowotworów na całym 
świecie, w tym raku nerek, płuc i żołądka, zarówno 
w monoterapii, jak i w połączeniu z innymi środkami 
celowanymi i immunoterapeutycznymi [14].

Asciminib (ABL001) należy do klasy leków 
zaprojektowanych do hamowania kinaz tyrozyno-
wych Bcr-Abl. Jednak w przeciwieństwie do inhi-
bitorów kinazy ABL1, ABL001 wiąże się z kieszenią 
mirystoilową ABL1 i indukuje tworzenie nieaktywnej 
konformacji kinazy. Hamuje proliferację komórkową 
zależną od Bcr-Abl i nasila apoptozę komórek no-
wotworowych. Przewlekła białaczka szpikowa (CML) 
jest chorobą nowotworową krwi i szpiku kostnego, 
w której wytwarzane są nieprawidłowe białe krwinki. 
Praktycznie u wszystkich pacjentów z CML obserwuje 
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► się występowanie chromosomu Philadelphia (Ph+) 
w komórkach białaczkowych, co skutkuje wytwarza-
niem białka o nazwie BCR-ABL. BCR-ABL wywołuje 
namnażanie chorobowo zmienionych białych krwi-
nek. Aktywność przeciwnowotworowa asciminibu 
została potwierdzona w badaniach na zwierzętach. 
W modelu heteroprzeszczepu mysiego KCL-22 lek 
wykazał silną aktywność przeciwnowotworową i cał-
kowitą regresję nowotworu stosowanego w mo-
noterapii u myszy z agresywną postacią białaczki 
szpikowej CML. Jednakże, pomimo dalszej terapii, 
nastąpił nawrót choroby [1]. Dalsze badania na my-
szach przeprowadzono z użyciem ascimi-
nibu jako terapii skojarzonej z ma-
łocząsteczkowym inhibitorem 
kinazy tyrozynowej niloti-
nib. To dwukierunkowo 
działające połączenie 
spowodowało regre-
sję guza przez trzy 
miesiące [15]. W ba-
daniu klinicznym 
I fazy u pacjentów 
z przewlekłą bia-
łaczką szpikową 
i  chromosomem 
Philadelphia (Ph+), 
asciminib był dobrze 
tolerowany, prawie po-
łowa pacjentów osiągnęła 
główną odpowiedź moleku-
larną (MMR) w czasie 1 roku 
[16]. Obecnie trwają badania fazy 
II i III [17]. 

Dacomitinib (Vizimpro) jest doustnie poda-
wanym małocząsteczkowym nieodwracalnym inhi-
bitorem HER1 (EGFR), HER2 i HER4, opracowanym 
i wprowadzonym na rynek przez firmę Pfizer Inc. 
do leczenia guzów litych. We wrześniu 2018 roku 
dacomitinib uzyskał wydaną prze FDA zgodę na sto-
sowanie jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów 
z przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc 
(NSCLC) z delecją w eksonie 19 EGFR lub mutacjami 
substytucyjnymi w eksonie 21 L858R. Zgłoszenie 
rejestracyjne dotyczące stosowania dacomitinibu 
jako terapii pierwszego rzutu u pacjentów z NSCLC 
z mutacją dodatnią pod względem mutacji EGFR 

zostało również złożone w UE i Japonii [18]. Pomimo 
niezbyt korzystnych wyników klinicznych uzyskanych 
przez firmę w 2014 roku, Pfizer kontynuował bada-
nia [19]. W 2015 roku ukończono badania III fazy, 
w których porównano dacomitinib z gefitynibem. 
Wyniki tego badanie były bardziej obiecujące, gdyż 
wykazywały na znaczącą klinicznie poprawę wśród 
pacjentów otrzymujących dacomitinib w porównaniu 
do gefitynibu. Pacjenci z NSCLC leczeni dacomiti-
nibem mieli medianę PFS wynoszącą 34,1 miesiąca, 
w porównaniu z 26,8 miesiąca dla grupy gefitynibu, 
co stanowiło istotne zmniejszenie ryzyka progresji 

choroby. Prawdopodobieństwo czasu 
przeżycia po 30 miesiącach wy-

niosło 56,2% i 46,3% odpo-
wiednio dla dacomitinibu 

i gefitynibu [20].

Eksperci na ca-
łym świecie, również 
w Polsce podkre-
ślają, że terapie 
uwzględniające za-
stosowanie zmo-
dyfikowanych ko-
mórek odporności 
– tzw. terapia CAR-

-T – stanowią alter-
natywę dla pacjentów 

z nowotworami krwi. 
Niestety w Polsce terapie 

CAR-T stosuje się w przypad-
ku, gdy wszystkie inne dostępne 

terapie zawiodły. Prowadzone obecnie 
badania kliniczne mają na celu sprawdzenie 

działania tej grupy cząsteczek na jak największej licz-
bie pacjentów z chorobami nowotworowymi układu 
krwiotwórczego oraz zastosowanie ich na wcześniej-
szych etapach terapii.

Lisocabtagene maraleucel (Liso-Cel, JCAR017) 
stanowi autologiczną, immunokomórkową tera-
pię przeciwnowotworową, której działanie polega 
na przeprogramowaniu własnych limfocytów T pa-
cjenta za pomocą transgenu kodującego chimerycz-
ny receptor antygenowy (CAR) w celu zidentyfiko-
wania i wyeliminowania komórek z ekspresją CD19. 
Wskazaniem, w którym cząsteczka ta ma znaleźć 

zastosowanie jest leczenie agresywnego chłoniaka 
nieziarniczego z komórek B (NHL). W badaniu I fazy 
wzięło udział 32 pacjentów z chłoniakiem rozlanym 
z dużych komórek B. Odsetek całkowitej odpowiedzi 
na terapię (OR) wynosił aż 64%. Co więcej, terapia ta 
charakteryzuje się stosunkowo niską toksycznością 
w odniesieniu do neurotoksyczności i ciężkiego ze-
społu uwalniania cytokinin w porównaniu z innymi 
terapiami z komórkami T skierowanymi przeciwko 
CD-19 [21]. Liso-Cel stanowi również opcję tera-
peutyczną dla pacjentów z chłoniakami opornymi 
na dotąd prowadzone terapie [22]. Obecnie Liso-Cel 
jest oceniany w badaniach klinicznych fazy II i III 
wśród pacjentów z różnymi typami NHL, zarówno 
tymi agresywnymi, jak i łagodnymi oraz nawracają-
cymi i opornymi na leczenie [23].

BB2121 jest również terapią CAR-T, której dzia-
łanie polega na modyfikacji genetycznej komórek 
T pacjenta w kierunku docelowego antygenu doj-
rzewania komórek B (BCMA). Komórki T wiążą się 
następnie z BCMA obecnym na powierzchni komórek 
szpiczaka mnogiego powodując ich zabicie. Pierwsze 
dane kliniczne dotyczące BB2121 zostały zaprezento-
wane po koniec 2016 roku. Wyniki wskazały na obie-
cującą skuteczność terapeutyczną BB2121 po sześciu 
miesiącach leczenia. W 2017 roku potwierdzono, 
że wszyscy pacjenci biorący udział w badaniu zare-
agowali na prowadzoną terapię z użyciem BB2121, 
a lek był ogólnie dobrze tolerowany [24]. Aktualnie 
lek jest w II fazie badań klinicznych, których celem 
jest ocena skuteczności i bezpieczeństwa stosowa-
nia BB2121 u pacjentów z nawrotowym i opornym 
na leczenie szpiczakiem mnogim oraz u pacjentów 
ze szpiczakiem mnogim wysokiego ryzyka, u których 
wystąpił progres w ciągu roku (KarMMa) [25]. 

W październiku 2018 roku FDA zatwierdziła 
moxetumomab pasudotox (Lumoxiti) w lecze-
niu dorosłych pacjentów z nawrotową lub oporną 
na leczenie białaczką włochatokomórkową (HCL), 
którzy poddani byli wcześniej co najmniej dwóm 
terapiom ogólnoustrojowym. Moxetumomab pa-
sudotox jest to rekombinowana immunotoksyna 
zawierająca fragment Fv połączony z egzotoksy-
ną Pseudomonas. Wiąże się z CD22 na powierzchni 
komórkowej receptora w złośliwych komórkach B 
i dostarcza PE38, który indukuje redukcję komórek 

rakowych. W I fazie badań klinicznych lek ocenia-
no u osób z białaczką włochatokomórkową oporną 
na standardową chemioterapię. Ocena dawki leku 
została zakończona na poziomie 50 μg/kg. Uzyskaną 
wysoką odpowiedź na leczenie i nie odnotowano 
toksyczności ograniczającej dawkę. U części chorych 
występowała hipoalbuminemia, wzrost aktywności 
aminotransferaz, obrzęki, bóle głowy i obniżone ciś-
nienie [26]. W badaniu klinicznym II fazy, w którym 
uwzględniono kolejnych pacjentów z białaczką wło-
chatokomórkową oporną na standardową chemiote-
rapię potwierdzono, że lek charakteryzuje się wysoką 
skutecznością. Ponadto wykazano, że moxetumomab 
jest jedynym lekiem zdolnym do eliminacji minimal-
nej choroby resztkowej (MRD) u pacjentów z HCL 
bez powodowania supresji szpiku kostnego [27]. Lek 
również osiągnął swój główny punkt końcowy w ba-
daniu III fazy u dorosłych pacjentów z nawrotowym 
lub opornym na leczenie HCL [28].

W 2017 roku zarówno FDA, jak i EMA przy-
znało substancji mirvetuximab soravtansine status 
leku sierocego w leczeniu raka jajnika i rozlanego 
chłoniaka z dużych limfocytów B. Mirvetuximab so-
ravtansine jest immunokoniugatem składającym się 
z przeciwciała monoklonalnego M9346A humanizo-
wanego skierowanego przeciw receptorowi folanu 
1 (FOLR1) skoniugowanego, poprzez disulfidowy 
rozszczepialny łącznik sulfo-SPDB, z cytotoksycznym 
majtanzynoidem DM4, o potencjalnej aktywności 
przeciwnowotworowej. Jednostka przeciwciała mo-
noklonalnego anty-FOLR1 wiąże się z antygenem 
powierzchni komórki FOLR1. Po interakcji i internali-
zacji przeciwciało-antygen, immunokoniugat uwalnia 
DM4, który wiąże się z białkiem – tubuliną i zaburza 
działanie mikrotubuli, hamując w ten sposób po-
dział komórek i wzrost komórek eksprymujących 
FOLR1. FOLR1, członek rodziny receptorów folano-
wych, ulega nadmiernej ekspresji w różnych komór-
kach nowotworowych pochodzących z nabłonka. 
W badaniach I fazy stwierdzono, że lek jest dobrze 
tolerowany i skuteczny w monoterapii u kobiet 
z nabłonkowym rakiem jajnika (EOC), szczególnie 
u tych z opornością na leki cytostatyczne zawie-
rające platynę. Ponadto skuteczność mirvetuxima-
bu soravtansine u pacjentów z ekspresją receptora 
FRa o średniej wysokości była znacznie lepsza niż 
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początkowo oczekiwano [29]. W kolejnym badaniu 
klinicznym, w którym oceniano terapię skojarzoną 
mirvetuximabem soravtansine z pembrolizumabem 
(Keytruda) u pacjentek z ciężko leczonym i opornym 
na platynę nabłonkowym rakiem jajnika. Ogólny 
wskaźnik odpowiedzi (ORR) dla terapii skojarzonej 
wynosił 43%, a mediana czasu przeżycia bez progresji 
choroby (PFS) – 7,8 miesiąca. W podgrupie pacjentek, 
które otrzymały < 3 wcześniejsze linie terapii i mia-
ły wysoki poziom ekspresji FRa ORR wynosił 49%, 
a mediana PFS wynosiła 9,5 miesiąca [30]. Lek ten 
przechodzi obecnie kolejne badania kliniczne III fazy, 
w tym prowadzone w Polsce – „Randomizowane, 
otwarte badanie III fazy oceniające bezpieczeństwo 
i skuteczność preparatu Mirvetuximab Soravtansine 
(IMGN853) w porównaniu z wybraną przez badacza 
chemioterapią u kobiet z α-w zaawansowanym no-
wotworze jajnika, pierwotnym nowotworze otrzewnej 
lub nowotworze jajowodu” [31].

Każdego roku na choroby nowotworowe za-
padają miliony ludzi na całym świecie. Przemysł far-
maceutyczny stoi przed ogromnymi wyzwaniami 
w walce o ich życie. Jak pokazują wyniki prowadzo-
nych badań klinicznych, jak i liczba badań, które się 
dopiero rozpoczynają, naukowcy nie poddają się. 
Niejednokrotnie ich starania kończą się sukcesem, 
które dla pacjentów oznaczają dłuższe życie. ■

dr n. farm. Anna Serafin
 Clinical Expert
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Dla firmy Sanprobi rok 2018 był nie-
zwykle owocny. Na rynku pojawiły się 
dwa jej nowe produkty: Sanprobi 4Enteric 
i Sanprobi Stress. Spółka została wyróżnio-
na przez farmaceutów (probiotyki Sanpro-
bi zajęły bowiem pierwsze miejsce wśród 
najczęściej polecanych preparatów probio-
tycznych dla dorosłych). A do tego cały rok 
świętowała swoje dziesięciolecie. Historia 
zaczęła się od probiotyku wspomagające-
go terapię jelita drażliwego Sanprobi IBS, 
a doszła do siedmiu produktów celowanych 
w różne dolegliwości. 

Obecnie Sanprobi koncentruje się na 
pięciu grupach produktów. Od lat są to 

probiotyki uzupełniające terapię zaburzeń 
czynnościowych przewodu pokarmowego, 
stosowane w dysfunkcjach metabolicznych 
czy skupiające się na odbudowie integralno-
ści i szczelności bariery jelitowej. Nowoś-
cią w asortymencie są produkty wspierające 
funkcję wątroby i stosowane w profilaktyce 
zakażeń szpitalnych oraz probiotyki polecane 
w prewencji zaburzeń wywołanych przez 
przewlekły stres.

Pierwszy probiotyk
Założycielami Sanprobi są lekarze: dr n. 

med. Igor Łoniewski i dr hab. n. med. Woj-
ciech Marlicz oraz prawnik Robert Kornacki. 

Sanprobi  
– probiotyki polecane 
przez farmaceutów
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Podczas dyskusji o dobroczynnym wpływie 
mikroorganizmów na zdrowie, postanowili 
przekuć teorię w praktykę. Jako że układ po-
karmowy wysuwa się na pierwszy plan, gdy 
pojawia się temat zdrowej mikrobioty jelit, na 
początku probiotyki miały za zadanie głów-
nie rozwiązywać problemy gastrologiczne. 

Pierwszy preparat Sanprobi IBS był, 
na przykład, odpowiedzią na alarmujący 
wzrost liczby diagnoz zespołu jelita drażli-
wego. Gastrolodzy oraz specjaliści medycyny 
wewnętrznej wskazywali, że chorzy byli tak 
zdesperowani, że poświęciliby nawet dłu-
gość swojego życia, gdyby to gwarantowało 
im natychmiastowy powrót do zdrowia. Nic 
w tym dziwnego, gdyż pacjenci z IBS czę-
sto rezygnowali ze swoich planów i podjętej 
pracy ze względu na stałe problemy jelitowe. 

Szczepem, który wykazywał najlepsze 
właściwości w łagodzeniu wzdęć i biegunek, 
był Lactobacillus plantarum 299v. Do tego 
był bardzo dobrze przebadany – uczestniczył 
w ponad 50 badaniach klinicznych. Jednym 
z najważniejszych materiałów w tym zakre-
sie jest praca S. Nobaeka i jego współpra-
cowników, którzy wykazali, że w jelitach 
osób przyjmujących LP299v® obniżyła się 
liczebność bakterii gazotwórczych przy jed-
noczesnym zmniejszeniu intensywności ob-
jawów IBS. Pacjenci zanotowali normalizację 
rytmu wypróżnień, poprawę konsystencji 
stolca i złagodzenie bólów brzucha. Co waż-
ne, poprawa stanu zdrowia i samopoczucia 
była trwała.

Sanprobi wprowadziło swój produkt 
w 2008 roku, dedykując go – ale nie wyłącz-
nie – pacjentom z IBS. Po latach bezsprzecz-
nie dowiedziono, że może być on stosowany 
w profilaktyce zakażeń Clostridium difficile. 
To bakteria uśpiona w naszych jelitach, która 

potrafi uaktywnić się i dokonać chaosu w or-
ganizmie podczas stosowania antybiotyków 
i preparatów immunopresyjnych. Wyniki 
badań prowadzonych w tym zakresie, za-
prezentowane przez prof. Marcina Adamcza-
ka, wzbudziły entuzjazm podczas kongresu 
ERA-EDTA w 2017 roku w Madrycie.

Zdrowie pochodzi z jelit

Uczeni coraz intensywniej badali, w jaki 
sposób zmienia się skład drobnoustrojów 
zasiedlających jelita w przebiegu różnych 
chorób. Okazało się, że niektóre probiotyki 
mogą wpływać na to, ile energii uzyskujemy 
z pożywienia i jak ją magazynujemy. Produkt 
Sanprobi Super Formula wykorzystał tę 
wiedzę funkcjonalnie. Do walki z otyłością 
i zaburzeniami metabolicznymi zaprzągł aż 
siedem szczepów probiotycznych, a także 
prebiotyki, takie jak fruktooligosacharydy 
oraz inulinę. 

Wieloszczepowe działanie zostało skie-
rowane na odbudowę mikrobioty, poprawę 
szczelności bariery jelitowej oraz regulację 
odpowiedzi immunologicznej. Probiotycz-
ny zespół zgromadzony w Sanprobi Super 
Formula miał za zadanie wspomóc lekarzy 
w regulacji gospodarki węglowodanowej 
i lipidowej u ich pacjentów, obniżaniu stę-
żenia leptyny w surowicy krwi, wpływaniu 
na motorykę przewodu pokarmowego oraz 
zahamowaniu wzrostu drobnoustrojów po-
tencjalnie chorobotwórczych. 

Preparaty wieloszczepowe zaczęły na 
dobre dominować w ofercie Sanprobi. Ko-
lejne dwa – Sanprobi Barrier i Sanprobi 
Sport & Active – były efektem badań nad 
barierą jelitową. Wykazano, że nieszczelna 
bariera wpływa na rozwój chorób o podłożu 

zapalnym. Zwiększenie endotoksyn we krwi 
może mieć przełożenie nie tylko na układ 
pokarmowy i schorzenia w jego obrębie, ale 
też na choroby ogólnoustrojowe, do których 
należą m.in. cukrzyca, miażdżyca, migreny 
czy reumatoidalne zapalenie stawów. Do 
Sanprobi Barrier włączono szczepy, które 
pomagają nie tylko uszczelnić barierę je-
litową, ale także zwiększyć jej odporność 
na czynniki zaburzające sprawne funkcjo-
nowanie. 

Dlaczego poruszano tę tematykę 
w przypadku sportowców? Przy intensyw-
nym wysiłku dochodziło do uszkodzenia 
bariery i rozwoju tzw. stresu oksydacyjne-
go. Odpowiednie bakterie miały wzmac-
niać odporność organizmu w tym zakresie. 
Sanprobi Sport & Active, podobnie jak jego 
poprzednik, moduluje układ odpornościowy 
i ma działanie przeciwzapalne. Co więcej, 
badania przeprowadzone przez Strassera 
i jego współpracowników, a opublikowane 
w 2016 roku, wykazały, że szczepy zgroma-
dzone w produkcie regulują również poziom 
tryptofanu w organizmie. A to przekłada się 
niewątpliwie na samopoczucie zawodnika 
i jego systematyczność w treningach.

Relacje dwukierunkowe
Od niedawna na rynku dostępne są 

dwa nowe multiprobiotyki od Sanprobi. Od 
sierpnia 2018 roku w aptekach jest Sanpro-
bi 4Enteric, dwa miesiące później ruszyła 
sprzedaż Sanprobi Stress. To, co je łączy to 
oddziaływanie na całą strukturę – w pierw-
szym przypadku jest nią oś jelito-wątroba, 
a w drugim oś jelita-mózg. Oba suplementy 
powstały w wyniku wieloletnich badań nad 
tymi połączeniami oraz współpracy Sanprobi 
z lekarzami różnych specjalności.

Pomysł na produkt Sanprobi 4Enteric 
powstał, gdy hepatolodzy zaczęli zdawać 
sobie sprawę z tego, że konsekwencją dys-
biozy jest stłuszczenie wątroby. Chirurdzy 
zaś wskazywali na problem zakażeń około-
operacyjnych. Jako że krew z jelita najpierw 
kieruje się poprzez żyłę wrotną do wątroby, 
to właśnie zabezpieczenie jej przed patoge-
nami jest tutaj kluczowe. W suplemencie 
umieszczono sprawdzone pod tym kątem 
szczepy, m.in. Bifidobacterium bifidum Ro-
sell-71 i Lactobacillus helveticus Rosell-52. 

Ten ostatni szczep znalazł również za-
stosowanie w produkcie Sanprobi Stress. 
Zarówno on, jak i Bifidobacterium longum 
Rosell-175 zostały przetestowane pod ką-
tem działania na równowagę emocjonalną 
człowieka. Najpierw wykazano, że łagodzą 
nieprzyjemne objawy żołądkowo-jelitowe 
wywołane stresem. Potem odkryto, że wręcz 
zmniejszają nasilenie lęku i poprawiają na-
strój. Nową klasę preparatów probiotycznych 
nazwano psychiobiotykami. 

Jakość  
potwierdzona badaniami
Już dwanaście lat temu, gdy trzej przy-

jaciele rozmawiali o założeniu firmy, wie-
dzieli, że ma ona dążyć do uzyskania jak 
najlepszych produktów, a nie uczestniczyć 
w walce o rynek. Stąd stała analiza składu 
suplementów, wieloletnia współpraca z uczel-
niami medycznymi (m.in. z Pomorskim Uni-
wersytetem Medycznym w Szczecinie oraz 
Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie) 
oraz stosowanie nowoczesnych technologii 
zabezpieczających żywotność bakterii.

Własny zakład produkcyjny i labora-
torium to dalszy efekt tych działań. Zakład 
Produkcyjny Sanprobi jest obecnie najno-

►

►
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wocześniejszym w Europie zakładem dedy-
kowanym do konfekcjonowania produktów 
probiotycznych. Mimo że został wpisany do 
rejestru producentów żywności, spełnia nor-
my farmaceutyczne. Dla ochrony bakterii 
szczególnie kontrolowane są w nim parame-
try temperatury i wilgotności.

Dzięki własnemu laboratorium San-
probi trzyma rękę na pulsie w kwestii ja-
kości produktów. Do dyspozycji ma sale: 
mikrobiologiczną i biologii molekularnej. 
W jednej na bieżąco analizuje się probiotyki, 
które powstały w hali produkcyjnej. W dru-
giej prowadzone są eksperymenty nauko-
we z nowymi szczepami. Do oceny funkcji 
prozdrowotnych bakterii przeprowadza się 

badania in vitro (np. hodowle komórkowe), in 
vivo (badania na zwierzętach) oraz kliniczne 
(z udziałem ludzi).

Co ważne, Sanprobi jest w pełni pol-
ską firmą, z polskim kapitałem i siedzibą 
w Szczecinie. Dla właścicieli spółki ważne 
są trzy rzeczy: skład, jakość oraz bezpie-
czeństwo produktu. I to właśnie te elementy 
zadecydowały o tym, że ta seria probiotyków 
jest tak chętnie polecana przez farmaceutów. 
Warto dodać, że w zeszłorocznym rankingu 
magazynu „Świat Farmacji” preparaty upla-
sowały się na pierwszym miejscu w swojej 
kategorii. Sanprobi nie zamierza jednak stać 
w miejscu, już pracuje nad kolejnymi roz-
wiązaniami… ■

REKLAMA

Monografia Farmakopei Polskiej XI zatytułowana ”Pre-

paraty do stosowania w jamie ustnej” podaje definicję tej 

formy leku – są to stałe, półstałe lub płynne postacie leku 

przeznaczone do stosowania w jamie ustnej i/lub w gardle 

w celu wywołania działania miejscowego lub ogólnego. 

Preparaty 
mukoadhezyjne 
jako formy aplikacji 
substancji leczniczej
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Wyszczególnione w Farmakopei Polskiej 
XI preparaty mukoadhezyjne są opisa-
ne jako takie, które pozostają w jamie 

ustnej dzięki adhezji do nabłonka śluzówkowego 
i modyfikują wchłanianie substancji czynnej z miej-
sca aplikacji do krążenia ogólnego. Definicja FP XI 
określa, że preparaty mukoadhezyjne zawierają jedną 
lub kilka substancji czynnych, wchłaniających się do 
krwiobiegu przez błonę śluzową policzka w sposób 
przedłużony. 

Preparaty te mogą mieć postać mukoadhezyj-
nych tabletek podpoliczkowych, lamelek podpolicz-
kowych lub innych stałych lub półstałych preparatów 
mukoadhezyjnych. Zawierają one zazwyczaj polimery 
hydrofilowe, które zwilżane śliną tworzą hydrożel 
wykazujący adhezję do błony śluzowej policzka, 
a lamelki dodatkowo mogą się rozpuszczać. Mu-
koadhezyjne tabletki podpoliczkowe są sporządzane 
przez prasowanie i mogą być tabletkami jedno- lub 
kilkuwarstwowymi. Lamelki podpoliczkowe są pre-
paratami jedno- lub kilkuwarstwowymi wykonanymi 
z odpowiednich materiałów. 

Użyty termin „adhezja” określa przyleganie 
materiału biologicznego (komórki lub ich wydzieliny) 
do powierzchni syntetycznej, którą może być np. war-
stwa polimeru. Bioadhezja określa stan łączenia się 
dwóch różnych materiałów biologicznych, na przy-
kład adhezja płytek krwi na wewnętrznych ścianach 
naczyń krwionośnych, czyli tworzenie się zakrzepów. 
Mukoadhezja to rodzaj bioadhezji, służący do opisu 
oddziaływań różnych materiałów z błoną śluzową 
organizmów żywych. Nazwa jest związana z tym, 
że za oddziaływanie między polimerem, a błoną 
śluzową odpowiedzialna jest mucyna – składnik śluzu. 

Należy jednak zaznaczyć, że pomimo, iż ter-
min bioadhezja jest szerszy, to oba określenia, czyli 
bioadhezja i mukoadhezja są używane zamiennie. 
Warstwa śluzowa jako hydrożel składa się z wody 
w około 95% oraz lipidów, soli nieorganicznych, 
mucyny i enzymów. Mucyna jest glikoproteiną zbu-
dowaną z białkowego rdzenia i bocznych łańcuchów 
wielocukrów. Podstawowymi aminokwasami budu-
jącymi rdzeń są: seryna, treonina i prolina. Łańcuch 
węglowodanowy zbudowany jest z monosachary-
dów: L-frukozy, N-acetyloglukozaminy, D-galaktozy, 
N acetylogalaktozaminy i kwasu sialowego. W fizjo-
logicznym pH śluz zwykle posiada ładunek ujemny, 

co jest związane z obecnością w jego składzie kwasu 
sialowego i estrów siarczanowych wielocukrów.

Warstwa śluzowa zapewnia nawilżenie błon 
śluzowych oraz pełni rolę ochronną, biorąc udział 
w wytwarzaniu miejscowej, nieswoistej odporności. 
Dzięki możliwości tworzenia wiązań bioadhezyjnych 
pomiędzy polimerem zastosowanym w postaci leku, 
a błoną śluzową możliwe jest utrzymanie adhezyj-
nych form leku w miejscu aplikacji. W procesie adhe-
zji można wyodrębnić dwie fazy: fazę kontaktu, czyli 
przylegania dwóch warstw (polimerowej i śluzowej) 
do siebie na skutek zwilżania i pęcznienia polimeru 
oraz fazę zespalania, czyli wzajemne przenikanie 
łańcuchów polimerów i glikoprotein śluzu, po czym 
następuje ścisłe łączenie w wyniku tworzenia się 
wiązań chemicznych, fizycznych i mechanicznych. 

Wyróżnia się kilka teorii wyjaśniających zjawi-
sko mukoadhezji. Teoria elektrostatyczna zakłada, 
że polimer adhezyjny i glikoproteiny mucyny mają 
odmienne ładunki elektryczne. W miejscu styczno-
ści obu warstw dochodzi do przepływu elektronów 
i utworzenia podwójnej warstwy ładunku elektrycz-
nego. Teoria adsorpcyjna zakłada, że siły wzajemne-
go oddziaływania polimeru i mucyny są wynikiem 
wiązań chemicznych, takich jak wiązania kowalen-
cyjne, wodorowe, Van der Waalsa. Teoria dyfuzyjna 
określa mechanizm mukoadhezji jako wzajemne 
przenikanie i splatanie łańcuchów polimeru z gli-
koproteinami mucyny, co prowadzi do utworzenia 
wiązań adhezyjnych, tym silniejszych im głębsza jest 
penetracja łańcuchów polimeru do tkanki. Teoria 
zwilżania opisuje zjawisko adhezji jako oddziaływanie 
międzypowierzchniowe na skutek rozprzestrzeniania 
płynnego polimeru na powierzchni błony śluzowej. 
Teoria złamania natomiast odnosi siłę oddziały-
wania pomiędzy dwoma materiałami do siły jaką 
trzeba przyłożyć, aby oddzielić obie powierzchnie, 
po uprzedniej adhezji.

O sile adhezji polimeru do błony śluzowej de-
cyduje kilka czynników:

•	 masa cząsteczkowa polimeru – siła adhezji 
wzrasta wraz ze wzrostem masy cząsteczko-
wej ze względu na zwiększenie fizycznego 
splątania łańcuchów, natomiast mała masa 
cząsteczkowa powoduje łatwiejsze przenika-

►

nie łańcucha polimeru i wytworzenie łatwo 
rozpuszczalnych struktur żelowych;

•	 elastyczność łańcuchów polimeru – wpływa 
na penetrację polimeru do warstwy mucyny;

•	 gęstość usieciowania polimeru – zbyt duża 
gęstość sieciowania polimerów hydrofilo-
wych uniemożliwia właściwe pęcznienie 
i przenikanie do warstwy mucyny;

•	 stężenie polimeru – zbyt niskie nie zapewni 
utworzenia odpowiedniej liczby połączeń 
polimeru i mucyny, natomiast zbyt wysokie 
stężenie nie zapewni odpowiedniego zwil-
żenia polimeru;

•	 siła wiązania polimerów – zdolność przylega-
nia do błony śluzowej polimerów jonowych 
jest większa niż niejonowych; 

•	 ładunek elektryczny – warunkuje wystąpienie 
oddziaływań elektrostatycznych;

•	 czynniki fizjologiczne błony śluzowej – pH, 
szybkość odnowy warstwy mucyny, fizjolo-
giczne ruchy błony śluzowej.

Polimery mukoadhezyjne są podstawowymi 
substancjami pomocniczymi stosowanymi w prepa-
ratach bioadhezyjnych. Celem stosowania bioadhe-
zyjnych postaci leku jest przedłużony czas utrzymy-
wania się w miejscu podania. Błona śluzowa jamy 
ustnej ma powierzchnię około 100 cm2 i może być 
miejscem aplikacji leków o działaniu ogólnym jak 
i miejscowym.  Preparaty mukoadhezyjne są poda-
wane przede wszystkim na błonę śluzową policzka, 
gdyż jest on pokryty wielowarstwowym nabłonkiem 
płaskim nierogowaciejącym łatwiej przepuszczalnym 
dla wody i substancji leczniczych, w porównaniu 
do nabłonka na dziąsłach czy podniebieniu. W ten 
sposób do miejsca podania dostarcza się rezerwuar 
substancji leczniczej o przedłużonym uwalnianiu, co 
gwarantuje dłuższy czas działania w porównaniu do 
konwencjonalnych postaci leku. Uzyskany gradient 
stężeń między rezerwuarem leku, a błoną biolo-
giczną powoduje lepsze wchłanianie, gdyż droga 
dyfuzji do błony śluzowej jest krótsza. Przez podanie 
w ten sposób preparatu można ograniczyć rozkład 
substancji leczniczej pod wpływem pH soku żołąd-
kowego i enzymów przewodu pokarmowego oraz 
wyeliminować bądź ograniczyć efekt pierwszego 
przejścia (metabolizm wątrobowo-jelitowy). 

Niedogodnością stosowania preparatów mu-
koadhezyjnych mogą być problemy z przyczepnoś-
cią i przyleganiem do błony śluzowej i dlatego tak 
ważny jest dobór odpowiednich polimerów mu-
koadhezyjnych. Polimery stosowane w postaciach 
bioadhezyjnych nie mogą powodować uszkodzeń 
błony śluzowej jamy ustnej.

Polimery mukoadhezyjne dzieli się na dwie grupy:
•	 pierwszej generacji: anionowe to alginian 

sodu, Carbopol, hialuronian sodu, karagenian 
ĸ, kwas poliakrylowy, kwas polimetakrylowy, 
polikarbofil, polimetakrylan sodu, sól sodowa 
karboksymetylocelulozy (CMCNa); kationo-
we to chitozan; niejonowe to hydroksyety-
loceluloza, hydroksypropyloceluloza, poliwi-
nylopirolidon, alkohol poliwinylowy; 

•	 drugiej generacji: polimery tiolowane (tiome-
ry) to alginian-cysteina, chitozan-iminotiolan, 
chitozan-tiobutyloamidyna, chitozan-tioety-
loamidyna, chitozan-kwas tioglikolowy, kwas 
poliakrylowy-cysteina, kwas poliakrylowy-
-homocysteina, kwas polimetakrylowy-cy-
steina, polikarbofil-cysteina, CMCNa-cysteina 
oraz lektyny.

Polimery zaliczane do pierwszej generacji wią-
żą się z warstwą mucyny słabiej poprzez wiązania 
niekowalencyjne. Polimery anionowe posiadają gru-
py karboksylowe i siarczanowe, które mogą tworzyć 
wiązania z grupami hydroksylowymi glikoprotein 
mucyny. Polimery kationowe posiadają grupy ami-
nowe, które oddziaływują z ujemnie naładowanymi 
łańcuchami mucyny, głównie z kwasem sialowym 
w mucynie. Siła wiązania polimerów niejonowych 
zależy od penetracji obu warstw i splątania łańcu-
chów polimeru i mucyny.

Tiomery należące do drugiej generacji są po-
limerami wiążącymi się z błoną śluzową silnym wią-
zaniem kowalencyjnym. Tiomery powstały w wyniku 
koniugowania polimeru mukoadhezyjnego I gene-
racji z aminokwasami posiadającymi wolne grupy 
tiolowe, warunkujące ich właściwości adhezyjne. 
Polimery tiolowane łączą się najczęściej z cysteiną 
obecną w mucynie, w wyniku reakcji wymiany po-
między grupami sulfhydrylowymi polimeru i wiąza-
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► niami dwusiarczkowymi glikoprotein. Wiązania takie 
są silniejsze niż połączenia niekowalencyjne, mają 
znacznie lepsze właściwości mukoadhezyjne, a czas 
adhezji tiolowanych pochodnych jest wielokrotnie 
dłuższy niż polimerów I generacji. 

Lektyny to substancje pochodzenia naturalne-
go o niejednorodnej chemicznie strukturze, głównie 
proteiny lub glikoproteiny. Lektyny mogą wiązać się 
specyficznie z fragmentami polisacharydów lub re-
ceptorami znajdującymi sie na powierzchni komórek, 
co określa się jako cytoadhezja.

Siłę wiązania formy leku z błoną śluzową moż-
na przetestować w badaniach mukoadhezji. Badania 
te opierają się na pomiarze siły potrzebnej do ze-
rwania wiązań adhezyjnych, utworzonych pomiędzy 
badanym polimerem (postacią leku), a modelową 
błoną śluzową. W zależności od kierunku działania 
sił odrywających wyróżnia się badania rozciągania, 
ścinania lub zdzierania. 

Pomiar tensometryczny w badaniu mukoadhe-
zji polega na pomiarze siły niezbędnej do oderwania 
testowanego materiału od naturalnej błony śluzowej 
lub jej zamiennika. Jako naturalne błony stosuje się 
materiały pozyskiwane od zwierząt jak policzek wo-
łowy, wieprzowy, królika, przełyk wołowy czy jelito 
wieprzowe. 

Stosowanymi w badaniu zamiennikami na-
turalnej błony śluzowej są 30% roztwory żelatyny, 
1-30% roztwory mucyny i dyski mucyny. Badania 
wykonuje sie przy użyciu analizatora tekstury lub 
tensometru. Do badań początkowo wykorzystywano 
zmodyfikowane wagi szalkowe lub wagi Jolly’ego 
używane do pomiaru napięcia powierzchniowego 
cieczy. Obecnie pomiary tensometryczne wykonuje 
się w analizatorach tekstury wyposażonych w od-
powiednie przystawki umożliwiające pomiary w wa-
runkach zbliżonych do fizjologicznych. 

Przed pomiarem badany preparat nanosi się 
na zwilżoną błonę śluzową lub jej substytut, a na-
stępnie wywiera się określony nacisk na obie warstwy 
(zazwyczaj stosuje się siły od 0,1 do 10 N przez 30–
300 s) i rozpoczyna się etap oddzielania testowanego 
materiału od błony. Dzięki połączeniu z komputerem 

i oprogramowaniu pomiar jest automatyczny, a uzy-
skane w formie wykresów wyniki, pozwalają odczytać 
zależność między siłą odrywania, a czasem lub drogą 
przemieszczania. Pole powierzchni pod wykresem 
tej zależności wyraża się w jednostkach pracy mu-
koadhezji. Właściwości mukoadhezyjne roztworów 
polimerów lub hydrożeli otrzymanych z polimerów 
rozpuszczających się lub pęczniejących w wodzie 
można oceniać przez pomiary reologiczne. Badanie 
polega na pomiarze zmian właściwości reologicz-
nych, którym ulegają hydrożele po połączeniu ze 
śluzem lub mucyną błony śluzowej. Uzyskane wyniki 
mogą być użyteczne w przesiewowych badaniach 
polimerów przeznaczonych do wytwarzania bio-
adhezyjnych form leku.

Preparaty mukoadhezyjne są najczęściej 
stosowane w stałych formach farmaceutycznych 
umieszczanych podpoliczkowo. Ze względu na cechy 
fizjologiczne policzka powierzchnia formy leku nie 
powinna przekraczać 3 cm2, a zawartość substancji 
leczniczej – 25 mg. 

Wymagane jest też maskowanie nieprzy-
jemnego smaku lub zapachu leku. Dla zwiększenia 
szybkości przenikania substancji leczniczej i zwięk-
szenia przepuszczalności błony śluzowej stosuje się 
dodatek promotorów wchłaniania. Substancje te 
powinny być obojętne chemicznie i farmakologicznie 
oraz nie powinny wykazywać działania drażniącego, 
toksycznego i alergizującego. 

W preparatach mukoadhezyjnych stosuje się 
promotory wchłaniania takie jak tenzydy (laurylosiar-
czan sodu), sole kwasów żółciowych (np. glikocholan 
sodu, taurocholan sodu), kwasy tłuszczowe (kwas 
olejowy) czy etanol. W zależności od zastosowanej 
substancji mechanizm ich działania polega na eks-
trakcji lipidów błony śluzowej, upłynnieniu między-
komórkowej frakcji lipidowej, zaburzeniu struktury 
międzykomórkowej frakcji lipidowej i przez to po-
lepszeniu przenikania leku przez warstwę śluzową. 

Do podawania leków peptydowych stosuje 
się inhibitory enzymów obecnych w ślinie (aproty-
ninę i puromycynę). Przenikanie substancji leczni-
czej przez błonę śluzową można też poprawić przez 
zwiększony udział frakcji niezdysocjowanej leku.

Do podania dopoliczkowego stosuje się tab-
letki, cienkie filmy polimerowe (lamelki) o dobrych 
właściwościach elastycznych oraz postaci półstałe 
jak żele o wysokiej lepkości. 

Tabletki podpoliczkowe są otrzymywane me-
todą bezpośredniego tabletkowania lub po uprzed-
niej granulacji. Tabletki muszą charakteryzować się 
dobrymi właściwościami mechanicznymi i dobrą 
twardością, ponieważ po aplikacji na błonie śluzo-
wej ulegają powolnemu procesowi erozji lub roz-
puszczania. Tabletki mają średnicę od 5 do 8 mm, 
płaską powierzchnię i mogą być jednowarstwowe 
lub dwuwarstwowe. 

Substancja lecznicza może uwalniać się z całej 
powierzchni tabletki lub tylko z powierzchni przy-
legającej do błony śluzowej policzka, jeśli tabletka 
zawiera powierzchniową warstwę nieprzepuszczalną. 
Takie jednokierunkowe uwalnianie leku tylko z po-
wierzchni przylegającej do policzka jest korzystne 
ze względu na to, że substancja nie jest dodatkowo 
uwalniana do jamy ustnej i połykana ze śliną. Dla 
uzyskania jednokierunkowego uwalniania substancji 
leczniczej w stronę błony śluzowej policzka tabletki 
są powlekane nierozpuszczalną otoczką, na przykład 
z etylocelulozy. 

W postaci tabletek mukoadhezyjnych dopo-
liczkowych podawanych jest kilka substancji leczni-

czych. Przykładowo preparat Suscard® z nitroglice-
ryną stosowany jest w leczeniu dusznicy w formie 
tabletek podpoliczkowych o przedłużonym uwalnia-
niu. Polimerem mukoadhezyjnym w preparacie jest 
hydroksypropylometyloceluloza, która powoduje 
utrzymanie tabletki na błonie śluzowej od 3 do 5 
godzin. Z kolei preparat Buccastem®, zawierający 
jako substancję leczniczą maleinian prochlorpe-
razyny może utrzymywać się na błonie śluzowej 
przez 2 godziny w formie tabletek podpoliczkowych. 
Substancjami pomocniczymi w tych tabletkach są 
guma ksantanowa i mączka chleba świętojańskie-
go (guma karobowa). Natomiast preparat Striant® 

SR z testosteronem ma formę tabletek podpolicz-
kowych o przedłużonym uwalnianiu leku przez 12 
godzin. W składzie tabletek występuje mieszanina 
polimerów mukoadhezyjnych, takich jak karbomer, 
hypromeloza i polikarbofil. 

Na etapie opracowania jest kilka nowych pre-
paratów mukoadhezyjnych. Przykładem są tabletki 
z mikonazolem i lidokainą do miejscowego leczenia 
jamy ustnej czy tabletki dwuwarstwowe z nikotyną. 
W składzie substancji pomocniczych tabletek z niko-
tyną zastosowano mieszaninę polimerów hydroksy-
propylocelulozy (20-30%) i Carbopolu 934 (20%). 
Uzyskano dobre właściwości adhezyjne tabletki oraz 
uwalnianie nikotyny z kinetyką zerowego rzędu przez 
4 godziny. 

►
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Mechanizm uwalniania substancji leczniczej 
z podpoliczkowych postaci leku może się różnić 
w zależności od jej umiejscowienia w systemie ma-
trycowym czy zbiornikowym. Jeśli substancja lecz-
nicza jest jednolicie rozproszona w polimerowej 
matrycy, to jej uwalnianie będzie wynikiem dyfuzji, 
erozji lub obu procesów jednocześnie. W systemach 
zbiornikowych substancja lecznicza zawarta w rdze-
niu pokryta jest otoczką polimerową. 

Opracowano kilka systemów bioadhezyjnych 
pod nazwą Cydot zawierających buprenorfinę, digo-
ksynę, estradiol, nitroglicerynę, heparynę i melatoni-
nę. W preparacie Cydot z melatoniną badano wpływ 
sposobu wytwarzania, rodzaju stosowanych polime-
rów adhezyjnych i ich stężeń na takie parametry, jak 
uwalnianie substancji czynnej, pęcznienie, uwodnie-
nie czy siłę adhezji. Okazało się, że wraz ze zwięk-
szeniem zawartości użytego polimeru (poprzecznie 
usieciowanego kwasu poliakrylowego), zwiększa się 
siła adhezji preparatu, natomiast zmniejsza się uwal-
nianie substancji czynnej. Przeprowadzono badanie 
wpływu umiejscowienia postaci leku na stężenie 
substancji we krwi. Preparat Cydot z buprenorfiną 
podano dwóm grupom ochotników umieszczając 
preparat w jednej grupie na powierzchni dziąsła, 
a w drugiej na wargę. Stężenia leku w surowicy ozna-
czane przez dobę różniły się w zależności od miejsca 
podania. Większe stężenia leku wystąpiły w grupie 
ochotników, która otrzymywała preparat na dziąsła.

Lamelki podpoliczkowe są wymieniane przez 
FP XI jako preparaty mukoadhezyjne, ale także w roz-
dziale „Preparaty do stosowania w jamie ustnej” 
wyszczególnione jako lamelki szybko rozpadające się 
w jamie ustnej. Z tego względu należy rozróżniać te 
dwa rodzaje lamelek. Lamelki są to cienkie polime-
rowe filmy, jedno- lub kilkuwarstwowe, o grubości 
zazwyczaj do 200 µm, o powierzchni od 2 do 8 cm2 
i masie od 50 mg do 200 mg. Zawierają jedną lub 
kilka substancji czynnych, stanowiących maksymalnie 
do 20-50% masy filmu, stąd przeznaczone są do 
podawania małych dawek leków (<50mg). W lamel-
kach podpoliczkowych konieczne jest zastosowanie 
polimerów o właściwościach mukoadhezyjnych, co 
umożliwia otrzymywanie cienkich filmów o przedłu-
żonym czasie uwalniania substancji czynnej w miej-

scu aplikacji. Lamelki mukoadhezyjne charakteryzują 
się rozpadem do 30 minut i są aplikowane na błonę 
śluzową jamy ustnej na dziąsła lub podpoliczkowo. 
Ze względu na to, że są cienkie, to zapewniony jest 
większy komfort w ich stosowaniu w porównaniu do 
tabletek podpoliczkowych. W przypadku leczenia 
miejscowego mogą one dodatkowo chronić zmie-
nione chorobowo miejsce. Cienkie polimerowe filmy 
mogą być sporządzane metodą wylewania, praso-
wania lub ekstruzji. 

W metodzie wylewania roztwór lub zawiesinę 
substancji leczniczej, pomocniczych w tym polimeru 
i plastyfikatora sporządza się stosując jeden rozpusz-
czalnik lub mieszaninę rozpuszczalników. Przygoto-
wany roztwór poddaje się odpowietrzeniu po czym 
wylewa do formy i suszy. Uzyskane cienkie filmy są 
cięte na odpowiedniej wielkości fragmenty. Zaletą 
metody jest łatwość sporządzania filmów, a wadą 
wysokie koszty, konieczność stosowania rozpusz-
czalników i długi czas trwania. 

W metodzie prasowania mieszaninę substan-
cji leczniczej i pomocniczych poddaje się procesowi 
prasowania na cienkie filmy, które następnie są cięte 
na mniejsze kawałki. Zaletą jest brak konieczności 
stosowania rozpuszczalników organicznych.

Metodą topliwej dyspersji można otrzymać 
cienkie filmy zawierające polimery o niskiej tempe-
raturze topnienia. Proces polega na stapianiu mie-
szaniny składników i formowaniu w cienkie filmy. 
Uzyskuje się molekularne rozproszenia substancji 
leczniczej w polimerowym nośniku. Zaletą metody 
jest ciągłość procesu, ograniczenie etapowości i nie 
stosuje się rozpuszczalników.

Do tworzenia cienkich filmów najczęściej uży-
wa się jednego rodzaju polimeru, ale mogą to być 
też mieszaniny dwóch lub trzech. Polimery powinny 
być odpowiednio elastyczne i mieć dobre właściwo-
ści mechaniczne. Na właściwości mechaniczne cien-
kiego filmu ma wpływ masa cząsteczkowa, długość 
łańcucha polimerowego, temperatura zeszklenia 
polimeru oraz rodzaj i ilość użytego plastyfikato-
ra. Przy doborze plastyfikatora należy uwzględnić 
jego zgodność z polimerem. Im niższa temperatura 
zeszklenia to polimer jest bardziej elastyczny, dla-
tego plastyfikator powinien obniżać temperaturę 

►

zeszklenia. Plastyfikatory są zazwyczaj stosowane 
w ilości 20-50% suchej masy filmu. Najczęściej są 
to ciecze jak: glikol propylenowy, glicerol, makro-
gole o niskich masach cząsteczkowych czy cytrynian 
trietylu i sebacynian dibutylu, ale mogą to być też 
substancje stałe jak: cukry (sorbitol, mannitol) czy 
kwasy organiczne (jabłkowy, winowy, cytrynowy). 

Poza substancjami pomocniczymi tworzący-
mi podstawową strukturę (polimer i plastyfikator) 
cienkie filmy zawierają również substancje wypeł-
niające, substancje zwiększające lepkość, substancje 
smakowe i słodzące, aromaty i olejki oraz barwniki.

Analiza jakościowa filmów polimerowych po-
winna obejmować badania struktury powierzchni, 
badania grubości, wytrzymałość mechaniczną filmu 
na rozciąganie, odporność na zerwanie, procent 
wydłużenia, wytrzymałość na składanie, wskaźnik 
zdolności filmu do wytrzymania obciążenia rozciąga-
jącego, a także badanie czasu rozpadu i uwalniania 
substancji leczniczej. 

Badania czasu rozpadu są wykonywane w apa-
racie farmakopealnym, ale ze względu na niewielką 
ilość śliny w jamie ustnej są dodatkowo prowadzone 
w małej objętości płynu (1-25 ml) na płytkach Pe-
triego, np. obserwacja kąta zwilżania. 

Badania uwalniania przeprowadza się w apara-
cie łopatkowym lub koszyczkowym zgodnie z wyma-
ganiami dla stałych doustnych postaci leku. W bada-
niu stosuje się jednak małe objętości płynu do uwal-
niania 250-500 ml, a płynem z wyboru jest zwykle 
bufor fosforanowy pH 6,0. W aparacie łopatkowym 
obserwuje się flotację cienkich polimerowych fil-
mów na powierzchni cieczy lub miejscową adhezję 
do ścianek naczynia, dlatego stosuje się element 
obciążający. ■
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Wykonywanie leków recepturowych stanowi 
integralną część pracy w aptece. Farmace-
uci spotykają się z różnorodnymi składami 

preparatów farmaceutycznych przepisywanych przez 
lekarzy. Korzystając z wiedzy i doświadczenia farma-
ceuci potrafią wykonać przepisane postaci leku ze 
szczególną starannością i z zapewnieniem wysokiej 
ich jakości. Lek recepturowy stanowi element sper-
sonalizowanej terapii dla indywidualnego pacjenta.

W celu zapewnienia pacjentowi najwyższego 
poziomu świadczonych usług w zakresie receptu-
ry aptecznej zalecane jest opracowanie systemu 
zapewnienia jakości sporządzania leków receptu-
rowych. 

Na system zapewnienia jakości sporządzania 
preparatów farmaceutycznych w aptece składają 
się m.in.:

•	 Osoba Odpowiedzialna, farmaceuta wybra-
ny spośród personelu apteki, który będzie 
odpowiedzialny za system zapewnienia ja-
kości;

Protokół (raport)
sporządzania leku 
recepturowego w oparciu 
o Farmakopeę Polską XI

Farmakopea Polska XI (FP XI) przy-
gotowuje farmaceutów do wykonywania 
leków recepturowych (preparatów farma-
ceutycznych) zgodnie z zasadami dobrej 
praktyki sporządzania leków w aptece. 
Warto jednak w tym miejscu przypo-
mnieć stanowisko podzielane zarówno 
przez Naczelną Izbę Aptekarską, Głów-
nego Inspektora Farmaceutycznego, jak 
i Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, iż narodowa monografia 
„Leki sporządzane w aptece” ma charak-
ter tekstu informacyjnego, odwołuje się 
do odpowiednich wymagań farmakopei 
europejskich i zawiera praktyczne wska-
zówki do ich realizacji. Nie może zatem 
stanowić podstawy do nakładania na 
przedsiębiorców prowadzących apteki 
bezwzględnego stosowania się do za-
wartych w niej wskazówek.

•	 Osoba Nadzorująca (farmaceuta) sporzą-
dzanie leków recepturowych przez techni-
ków farmaceutycznych;

•	 szkolenia z zakresu receptury aptecznej, 
przepisów ustawodawstwa krajowego 
i regulacji prawnych oraz zasad podanych 
w Farmakopei Polskiej dla osób sporządza-
jących i biorących udział w wykonaniu pre-
paratów farmaceutycznych;

•	 właściwa dokumentacja stosowanych pro-
cedur, czynności i procesów;

•	 ustalenie wymagań jakościowych dla spo-
rządzonych leków.

Ważny element systemu zapewnienia jakości 
stanowi właściwa dokumentacja w wersji pisemnej 
lub elektronicznej. Zapewnia to prawidłowy sposób 
sporządzenia i jakość leku recepturowego, monitoro-
wanie procesu wykonania oraz zapewnienie powta-
rzalności poszczególnych etapów wykonania leku. 
Na dokumentację przygotowywaną w aptece skła-
dają się procedury, instrukcje i raporty (protokoły). 

Procedury należy przygotować w oparciu 
o obowiązujące przepisy ustawodawstwa krajowego. 
Powinny one być aktualizowane i uzupełniane. W pro-
cedurach powinny być zawarte informacje dotyczące 
przygotowania pomieszczeń, sprzętu, czynności przy 
wykonywaniu poszczególnych postaci leku, pako-
wania i warunków przechowywania sporządzonych 
preparatów. Wprowadzenie do receptury procedur 
ma na celu ujednolicenie postępowania w trakcie wy-
konywania preparatu farmaceutycznego w aptece.

Instrukcje powinny zawierać informacje na te-
mat wykonywania poszczególnych czynności np. 
obsługi urządzeń, wykonywania preparatu, jego 
pakowania itp. Wskazówki w nich zawarte muszą 
umożliwiać odtworzenie sposobu wykonania pre-
paratu, określać warunki przechowywania oraz po-
dawać terminy przydatności do użycia. Procedury 
i instrukcje powinny być przygotowane w sposób 
czytelny, ze szczególną dbałością na podstawie 
przepisów prawa, zgodnie z wymaganiami aktu-
alnej Farmakopei Polskiej oraz w oparciu o ogólne 
zasady sporządzania leku recepturowego zawarte 

w literaturze fachowej. Osoba Odpowiedzialna ma 
za zadanie zatwierdzić odpowiednie procedury i in-
strukcje, które zawierają wszystkie etapy procesu 
sporządzania leku w aptece. 

Istotnym elementem dokumentacji jest proto-
kół (raport). Raport ze sporządzenia leku recepturo-
wego jest dokumentem rejestrującym krok po kroku 
jego wykonanie. Protokół wypełnia osoba sporzą-
dzająca lek recepturowy. 

Raport sporządzenia preparatu farmaceutycz-
nego powinien zawierać dane dotyczące apteki, 
pacjenta, numer apteczny leku, datę sporządzenia 
leku. Umieszczenie w raporcie godziny sporządzenia 
preparatu jest pomocne w prowadzeniu uporząd-
kowanej dokumentacji. W protokole należy określić 
postać sporządzonego leku, zamieścić informacje 
dotyczące użytych materiałów – nazwa, producent, 
nr serii, data ważności, a także ilości składników od-
ważonych i/lub odmierzonych. Osoba sporządzająca 
protokół musi dokonać niezbędnych do prawidło-
wego wykonania leku obliczeń i skontrolować dawki 
maksymalne substancji silnie i bardzo silnie działa-
jących oraz substancji, które mają ustalone daw-
ki maksymalne (według wykazu dawek zawartych 
w aktualnej Farmakopei Polskiej). Następnie należy 
opisać wykonanie leku recepturowego z uwzględ-
nieniem wykonanych operacji. Jeżeli istnieją opraco-
wane procedury, należy je zastosować. W przypadku 
rozbieżności między faktycznym sporządzeniem 
leku, a zatwierdzonymi procedurami i instrukcjami, 
należy opisać wykonane czynności i obserwacje.

W raporcie powinna znaleźć się informacja 
o terminie przydatności do użycia sporządzonego 
leku oraz warunki jego przechowywania. Farma-
kopea wskazuje, że ,,okres przydatności do użycia 
ustala Osoba Odpowiedzialna albo farmaceuta spo-
rządzający lub nadzorujący sporządzanie preparatu”.

Lek należy poddać badaniom podczas spo-
rządzania i po wykonaniu, następnie obserwacje 
odnotować w raporcie. Badania polegają na ocenie 
organoleptycznej oraz kontroli wydajności (należy 
podać rzeczywistą ilość sporządzonego leku). 

►
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W protokole zaleca się umieścić również ko-
mentarz, jeśli niezbędne jest użycie dodatkowych su-
rowców recepturowych niewystępujących w składzie 
recepty oraz uzasadnienie zastosowanych czynności 
(np. odpowiednia kolejność dodawania składników) 
w celu uniknięcia niezgodności i prawidłowego wy-
konania leku recepturowych. 

Osoba sporządzająca raport umieszcza na nim 
swoje imię, nazwisko i podpis oraz pieczątkę. Do 
sporządzonego raportu FP XI zaleca dołączenie kopii 
użytej etykiety oraz kopię recepty. 

PROTOKÓŁ SPORZĄDZENIA LEKU RECEPTUROWEGO NR …

Nazwa/Pieczątka Apteki
APTEKA AKADEMICKA
UL. UNIWERSYTECKA 1
00-000 WARSZAWA

Data i godzina sporządzenia leku recepturowego
1.05.2019 r., godz. 14.15

Numer apteczny
123456

Recepta
Rp.
Acidi salicylici              5,0
Ureae                          10,0
Eucerini             ad   100,0
M.f.ung 

Rodzaj opakowania
pudełko do maści – 100,0g

Warunki przechowywania
temp. pokojowa (15-25°C)
lub lodówka (temp. 2-8ᵒC) 

Postać farmaceutyczna i fizykochemiczna
maść wielofazowa 

Termin przydatności do użycia
w temp. pokojowej: do 7 dni
w lodówce: do 14 dni

Dawki maksymalne (kontrola)
Acidum salicylicum (FP XI)  - 10% (antyseptyczne), 
20% (keratolityczne)

Obliczenia
woda: 10,0g (do rozpuszczenia mocznika)
euceryna: 75,0g

Odważnie składników leku
Nazwa surowca                                  Ilość        Ilość odważona              Producent                   Seria                
Data ważności

1. Acidum salicylicum                     5,0                  5,01                   Producent 1, Warszawa     000001               
02.2020

2. Urea                                            10,0                10,02                   Producent 2, Warszawa     000002               
03.2020

3. Aqua                                            10,0                10,03                  Producent 3, Warszawa     000003               
04.2020

4. Eucerini                                       75,0                75,10                  Producent 4, Warszawa     000004               
05.2020 

Dokumentację dotyczącą sporządzania pre-
paratów farmaceutycznych w aptece należy prze-
chowywać i udostępniać do kontroli przez ustalony 
przez ustawodawcę czas, zgodnie z przepisami do-
tyczącymi recept lekarskich. Obecnie jest to okres 
pięciu lat, licząc od końca roku, w którym zostały 
zrealizowane. 

Poniżej przedstawiamy propozycję protoko-
łu wykonania leku recepturowego sporządzonego 
w oparciu o Farmakopeę Polską XI.

mgr farm. Edyta Banaczkowska-Duda, 
mgr farm. Agnieszka Chodkowska

Zakład Farmacji Stosowanej, 
Warszawski Uniwersytet Medyczny

agnieszka.chodkowska@wum.edu.pl, 
ebanaczkowska@wum.edu.pl

Wykonanie
1. Przygotowano utensylia apteczne: moździerz, pistel, zlewkę, bagietkę, łopatkę, klisze, krążki 

pergaminowe, pudełko do zapakowania maści, sygnaturę.
2. W wytarowanej zlewce odważono 10,0 gramów wody.
3. Na wytarowanym krążku pergaminowym odważono 10,0 gramów mocznika i rozpuszczono 

w wodzie.
4. Na wytarowanym krążku pergaminowym odważono 5,0 gramów kwasu salicylowego 

i przeniesiono do moździerza.
5. Na wytarowanej kliszy odważono 75,0 gramów euceryny.
6. Do moździerza z kwasem salicylowym dodano małą porcję euceryny i dokładnie wymieszano, 

następnie dodawano kolejne porcje euceryny i mieszano do uzyskania homogenności 
zgarniając preparat kliszą ze ścian moździerza (przez około 10 minut).

7. Roztwór mocznika dodawano porcjami do moździerza z maścią, dokładnie mieszając 
i zgarniając maść kliszą ze ścian moździerza (przez około 10 minut).

8. Gotową maść przeniesiono do pudełka aptecznego.
9. Pudełko oznaczono sygnaturą koloru pomarańczowego z odpisem recepty oraz dołączono do 

pudełka etykietę informującą o warunkach przechowywania.

Komentarz
Dla prawidłowego sporządzenia maści i zapewnienia działania mocznika dodano 10,0 gramów 
wody w celu jego rozpuszczenia (według FP XI rozpuszczalność mocznika w wodzie: „bardzo 
łatwo rozpuszczalny”). Wodę dodano kosztem ilości euceryny. Uzyskano maść wielofazową przez 
wprowadzenie roztworu wodnego mocznika (emulsja W/O) i zawieszenie kwasu salicylowego 
w podłożu (maść zawiesina). Dawka maksymalna kwasu salicylowego nie została przekroczona.

Badania w trakcie sporządzania leku
Wizualnie oceniano rozpuszczenie mocznika 
w wodzie. Podczas mieszania składników 
wizualnie oceniano homogenność maści.

Badania po sporządzeniu leku
Oceniono organoleptycznie homogenność 
i rozsmarowywalność maści.

Rzeczywista ilość sporządzonego leku
99,98 grama

Lek sporządził: podpis i pieczątka
mgr farm. Jan Receptalski                                     

Raport sporządzenia leku recepturowego na-
pisany na podstawie wytycznych zawartych w Far-
makopei Polskiej XI nie powinien sprawiać trudności 
farmaceutom. Raport jest dokumentem potwierdza-
jącym rzetelność wykonania leku recepturowego 
oraz przejrzystą informacją o toku postępowania 
przy wykonaniu leku zapisanego przez lekarza. ■

►

mailto:ebanaczkowska@wum.edu.pl
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Wirus brodawczaka ludzkiego, choć powszechnie 
kojarzony z występowaniem brodawek skórnych zwa-
nych kurzajkami, jest również czynnikiem etiologicz-
nym, mającym udział w rozwoju poważnych i zagraża-
jących życiu schorzeń. 

Różne oblicza 
wirusa 
brodawczaka 
ludzkiego

►

Według raportu Polskiego Towarzystwa 
Ginekologii Onkologicznej z 2017 roku, 
przetrwałe zakażenie wirusem brodaw-

czaka ludzkiego jest najistotniejszym czynnikiem 
rozwoju raka szyjki macicy. Różnorodność mani-
festacji klinicznych, jakie przybiera zakażenie tym 
wirusem sprawia, że dostępnych jest wiele różnych 
form terapii, stosowanych w zależności od typu ata-
kującego wirusa, miejsca zakażenia i potencjalnych 
zagrożeń z niego wynikających.

Wirus brodawczaka ludzkiego (HPV – human 
papilloma virus) należy do rodzaju papillomawiru-
sów. Obecnie znanych jest około stu różnych typów 
wirusa HPV, który nazywany jest wirusem o wielu 
twarzach, ze względu na różnorodność zmian, jakie 
może wywoływać w organizmie ludzkim. 

W zależności od typu wirusa, który atakuje 
organizm, kliniczna manifestacja zakażenia może 
objawiać się na wiele różnych sposobów: począwszy 
od najbardziej znanych brodawkowatych zmian skór-
nych, jakimi są powszechnie znane kurzajki, aż do 
niebezpiecznych zmian skórnych, spowodowanych 
przez onkogenne typy wirusa, mogące prowadzić 
do nowotworów złośliwych raka szyjki macicy, raka 
krtani, czy raka kolczystokomórkowego. 

Wirus HPV atakuje tylko ludzi, a do zakażenia 
dochodzi poprzez bezpośredni kontakt ze skórą bądź 
śluzówką osoby zakażonej, a także – w przypadku ty-
pów wirusów atakujących narządy płciowe – podczas 
kontaktów seksualnych z osobą zakażoną oraz pod-
czas porodu. Warto również zaznaczyć, że u osoby 
zakażonej bardzo często dochodzi do autozakażenia 
i rozniesienia wirusa na inne części ciała. 

Mimo, że szacuje się, iż podczas naszego życia 
aż 50% osób przechodzi zakażenie którymś z ro-
dzajów wirusa HPV, dzięki prawidłowemu funkcjo-
nowaniu układu odpornościowego nie u wszystkich 
pojawiają się objawy kliniczne zakażenia, gdyż wirus 
może pozostawać w organizmie w stanie latencji, 
a do jego uaktywnienia może dochodzić dopiero 
w przypadku osłabienia układu immunologicznego. 

Objawy i schorzenia, które powoduje wirus 
HPV można umownie podzielić na zmiany łagodne 
i zaawansowane, mogące prowadzić do rozwoju 
niebezpiecznych schorzeń w wyniku transformacji 
nowotworowej [1].

Wirus HPV  
i łagodne zmiany skórne

Jak wskazuje sama nazwa wirusa brodawcza-
ka ludzkiego, zakażenie nim może prowadzić do 
rozwoju wszelkiego rodzaju brodawek. Mogą się 
one pojawiać na różnych częściach ciała, zarów-
no na skórze, jak i na błonie śluzowej. Najbardziej 
znaną i powszechną manifestacją kliniczną wirusa 
HPV jest występowanie brodawek zwykłych (ver-
rucae vulgares), potocznie znanych jako kurzajki. 
Powstają one na skutek zakażenia typem 2, 4 lub 7 
wirusa HPV. Najczęściej pojawiają się na palcach rąk 
lub w okolicy podpaznokciowej i charakteryzują się 
nierówną, szorstką powierzchnią, często wyniosłą 
ponad poziom skóry. Najczęściej są niewielkie, a ich 
średnica zazwyczaj waha się w granicach 5-10mm. 

Trochę większą średnicę (10-20mm), mają bro-
dawki stóp (verrucae plantares), pojawiające się 
na podeszwowej części stóp. Mogą występować po-
jedynczo lub w skupiskach. Najczęściej są skutkiem 
zakażenia wirusem HPV typu 1 lub 2. 

Kolejnym rodzajem brodawek, za których wy-
stąpienie odpowiedzialne są typy HPV 3, 10, 27 i 28, 
są brodawki płaskie (verrucae planae), nazywa-
ne także brodawkami młodocianych (verrucae 
juveniles). Zazwyczaj mają gładką powierzchnię, 
a ich cechą charakterystyczną jest fakt, że mogą 
przyjmować kształt linijny i powstawać w miejscu 
zadrapania lub uszkodzenia skóry. 

Wirus HPV 10, 27 i 28 może także przyczy-
niać się do powstawania brodawek przejściowych, 
łączących cechy brodawek zwykłych (wyniosłość 
i szorstkość powierzchni) oraz brodawek płaskich 
(układ linijny). Najczęściej pojawiają się u osób z ob-
niżoną odpornością. 

Do zmian pierwotnie łagodnych, wywołanych 
przez HPV 6 i 11, należą również brodawki płciowe 
(verrucae genitales), znane jako kłykciny kończyste 
(condylomata acuminata). Występują w okolicach 
narządów płciowych i odbytu, mają kształt grudek 
i skłonność do zlewania się w większe skupiska. 
Kłykciny kończyste należą do infekcji przenoszonych 
drogą płciową i mimo, iż pierwotnie wydają się być 
zmianami łagodnymi, zakażeniu typowymi dla bro-
dawek płciowych typami wirusa 6 i 11 może także to-
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►
warzyszyć typ HPV 16, należący do typu o potencjale 
onkogennym. Szacuje się, że zakażenie genitalnymi 
typami wirusa HPV może występować nawet u 50% 
aktywnych seksualnie osób, jednak w większości 
przypadków wirus pozostaje w fazie latencji i nie 
wywołuje zmian klinicznych [3]. Kłykciny kończyste 
o charakterystycznym wyglądzie zazwyczaj nie po-
wodują trudności w procesie diagnostycznym, jednak 
ze względu na fakt, że czasami mogą znajdować się 
w trudnym do rozpoznania miejscu bądź przybierać 
nietypowy wygląd, niekiedy zaleca się również wy-
konanie badania histopatologicznego [1,2].

Leczenie łagodnych zmian skórnych, wywo-
łanych przez wirusa HPV różni się w zależności od 
rozległości zmian i miejsca ich występowania. Dla 
ułatwienia, dostępne metody leczenia podzielono 
na leczenie brodawek zwykłych (kurzajek) oraz le-
czenie kłykcin kończystych. Terapię innych typów 
brodawek łagodnych dobiera lekarz po ocenie 
zmian, jednak zazwyczaj będzie one zbliżona do 
leczenia brodawek zwykłych.

Metody leczenia brodawek 
zwykłych (kurzajek)

•	 Terapia kwasowa – obecnie na rynku istnieje 
kilka preparatów w postaci płynów na skórę, 
wykorzystujących do leczenia kurzajek kwas 
salicylowy lub jego mieszaninę z kwasem mle-
kowym. Kwas salicylowy działa keratolitycznie, 
zmiękczając zrogowaciały naskórek i ułatwiając 
jego złuszczanie. Kwas mlekowy z kolei jest środ-
kiem żrącym, niszczącym zrogowaciałą skórę. 
Suchą brodawkę smaruje się płynem dwa razy 
dziennie przez kilka bądź kilkanaście dni, uwa-
żając by nie doprowadzić do kontaktu zdrowej 
tkanki z preparatem leczniczym. Po skutecznym 
leczeniu brodawka odpada w wyniku powstania 
białych precypitatów uszkodzonej tkanki [7].

•	 Azotan srebra (Lapis) – sztyft zawierający azo-
tan srebra stosuje się raz dziennie, wyłącznie 
na zmieniony chorobowo fragment skóry, do 
czasu usunięcia zmiany. Po zastosowaniu pre-
paratu następuje sczernienie skóry, które można 
usunąć po 24 godzinach od zastosowania prepa-

ratu, przed kolejną aplikacją. Azotan srebra ma 
właściwości utleniające i działa żrąco na skórę, 
przyspieszając ziarninowanie. W trakcie stoso-
wania preparatu należy zachować ostrożność 
i chronić oczy i zdrowe tkanki przed kontaktem 
z preparatem [8].

•	 Krioterapia – zabieg polegający na wymra-
żaniu kurzajki można przeprowadzić zarówno 
w domu, przy użyciu wyrobów dostępnych bez 
recepty w aptece, jak również w gabinecie der-
matologicznym. Dostępne w aptece prepara-
ty najczęściej składają się z kilkunastu jedno-
razowych aplikatorów, które po wymoczeniu 
brodawki w wodzie i spiłowaniu powierzchni 
pilnikiem, przykłada się do kurzajki i przytrzy-
muje w jednym miejscu około 20-40 sekund, 
w zależności od rodzaju wyrobu. Jednorazowa 
aplikacja powinna być skuteczna, a wymrożona 
brodawka powinna odpaść w przeciągu kilku 
bądź kilkunastu dni. W razie niepowodzenia, 
zabieg można powtórzyć.

•	 Elektrokoagulacja – to profesjonalny zabieg, 
trwający około 15 minut, polegający na koagu-
lacji zmienionej tkanki, (wypaleniu brodawek) 
z użyciem prądu. Zabieg może być połączo-
ny z chirurgicznym łyżeczkowaniem brodawki, 
po którym pozostaje drobna ranka, która szyb-
ko się goi. W przypadku małych zmian, zabieg 
nie jest bolesny, w przypadku większych zmian 
stosuje się znieczulenie miejscowe.

•	 Laseroterapia – coraz częściej wykorzystuje się 
również zabieg z wykorzystaniem lasera CO2, 
który wykonuje się dosyć szybko, najczęściej 
z użyciem miejscowego znieczulenia. Celem 
laseroterapii jest zniszczenie chorobowo zmie-
nionej tkanki, przy stosunkowo krótkim czasie 
gojenia rany. 

Metody leczenia brodawek 
płciowych (kłykcin kończystych)

Metody leczenia brodawek płciowych można 
podzielić na metody zachowawcze, wykorzystujące 
stosowanie odpowiednich preparatów przez pacjen- ►

ta w domu, bądź metody zabiegowe wykorzystywa-
ne przez lekarza, cechujące się wyższą skutecznością 
w przypadku zmian zaawansowanych. Metody zabie-
gowe są podobne do tych stosowanych w przypadku 
brodawek zwykłych. W obu przypadkach nie da się 
jednak uniknąć nawrotów brodawek i konieczności 
powtórzenia terapii. Warto pamiętać, że diagno-
zie i ewentualnemu leczeniu powinien poddać się 
również partner seksualny osoby zakażonej. Wśród 
metod zachowawczych wyróżnia się stosowanie pre-
paratów miejscowych, o ciekawym składzie, który 
warto poznać.
•	 Podofilotoksyna – na polskim rynku aptecznym 

dostępne są 2 preparaty (0,15% krem lub 0,5% 
rozwór), zawierające podofilotoksynę, wydawa-
ne na podstawie recepty lekarskiej. Podofilo-
toksyna jest związkiem przeciwmitotycznym, 
hamującym podział komórek, prowadzącym do 
nekrozy komórek nabłonkowych. Stosowanie 
jej może wiązać się z występowaniem lekkiego 
bólu, rumienia i owrzodzenia w miejscu aplikacji, 
jednak objawy te związane są z działaniem lecz-
niczym związku i martwicą kłykciny. Preparaty 
zawierające podofilotoksynę są przeciwskazane 
w ciąży [2, 9, 10];

•	 Imikwimod – dostępny w postaci kremów w stę-
żeniu 5% i 3,75% imikwimod, jest modulatorem 
odpowiedzi immunologicznej, wywierającym 
swoje działanie przez indukcję działania inter-
feronu α i cytokin. Wykazuje także działanie 
przeciwnowotworowe, dzięki czemu we wska-
zaniach do stosowania oprócz leczenia kłykcin 
kończystych, znajduje się także terapia powierz-
chownych ognisk raka podstawnokomórkowego 
oraz – w szczególnych przypadkach – terapia 
rogowacenia słonecznego na twarzy i owłosionej 
skórze głowy. W przypadku kłykcin kończystych 
krem stosuje się 3 razy w tygodniu przed snem, 
po czym preparat zmywa się rano z użyciem 
wody i mydła. Leczenie nie powinno przekra-
czać 16 tygodni, a do najczęstszych działań 
niepożądanych zalicza się miejscowe objawy 
podrażnienia oraz możliwość wystąpienia nad-
każeń bakteryjnych, grzybiczych i wirusowych 
w miejscu aplikacji [2, 11, 12].

•	 Wyciągi z zielonej herbaty – suchy wyciąg 
z zielonej herbaty (Camellia sinensis) w przeli-
czeniu na zawartość galusanu epigallokatechiny 
dostępny jest w Polsce w postaci maści. Choć 
mechanizm działania wyciągu z zielonej her-
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► baty w terapii kłykcin kończystych nie jest do 
końca poznany, uważa się, że hamuje wzrost 
pobudzonych keranocytów i wykazuje działanie 
przeciwutleniające. Terapia trwa do 16 tygodni, 
a przeciwskazaniem do jej stosowania jest wiek 
poniżej 18 roku życia i ciąża [2, 13].

Wirus HPV a zmiany 
nowotworowe

Wirus HPV może być odpowiedzialny nie tylko 
za występowanie łagodnych zmian na skórze, czy 
w okolicy genitalnej, ale również za potencjalnie 
niebezpieczne zmiany o charakterze nowotworo-
wym. Typy wirusa HPV można podzielić na typy 
nieonkogenne, powodujące opisane wcześniej ła-
godne schorzenia oraz typy onkogenne (głównie 
HPV 16, 18, 31, 33, 66), mogące ulegać transformacji 
nowotworowej. 

Mimo iż obecność genitalnych typów onko-
gennych, bezpośrednio przyczynowo związanych 
z rakiem szyjki macicy stwierdza się najczęściej 
u młodych kobiet, to największą zapadalność na tą 
chorobę notuje się po 50-tym roku życia. Sugeruje 
to, że proces progresji nowotworowej wirusa HPV 
przebiega powoli i zależny jest także od innych czyn-
ników środowiskowych [3, 4]. 

Według raportu Polskiego Towarzystwa Gine-
kologii Onkologicznej z 2017 roku, przetrwałe zaka-
żenie wirusem HPV jest najistotniejszym czynnikiem 
rozwoju raka szyjki macicy. Nowotwór ten jest trze-
cim, pod względem częstości zachorowań, a czwar-
tym na świecie i siódmym w Polsce, pod względem 
przyczyn zgonów nowotworowych kobiet [5]. 

Znaczna większość zakażeń onkogennymi ty-
pami wirusa HPV, związanymi z rozwojem raka szyjki 
macicy ma charakter przemijający i ulega samo-
wyleczeniu po pół do półtora roku, jednak w oko-
ło 20% przypadków dochodzi do rozwoju infekcji 
przetrwałej, a to właśnie ona jest odpowiedzialna 
za tworzenie zmian potencjalnie nowotworowych 
i nowotworowych w obrębie szyjki macicy. Za 70% 
przypadków raka szyjki macicy odpowiedzialne są 
typy HPV 16 i 18, jednak w rozwoju zakażanie może 
brać udział także około 17 innych typów tego wi-
rusa [1]. 

Kolejnym niebezpiecznym schorzeniem zwią-
zanym z wirusem HPV jest grudkowatość bowe-
noidalna (bowenoid papulosis), związana najczęś-
ciej z typem 16, 33 i 34 wirusa i manifestująca się 
występowaniem drobnych grudek bezpośrednio 
na i w okolicy narządów płciowych u kobiet i męż-
czyzn. U młodych osób może ustępować samoist-
nie, natomiast warto zaznaczyć, że u kobiet często 
stwierdza się współwystępowanie zmian dyspla-
stycznych szyjki macicy, a u osób starszych, bądź 
w stanie immunosupresji, grudkowatość bowenoi-
dalna może ulegać progresji do raka kolczystoko-
mórkowego. Rak kolczystokomórkowy, w powią-
zaniu z zakażeniem wirusem HPV nazywany także 
chorobą Bowena, jest nowotworem dotykającym 
zarówno narządy płciowe jak i ich okolice. Należy 
zaznaczyć jednak, że ta jednostka choroba jest bar-
dziej złożona i występuje nie tylko w okolicach ge-
nitalnych, ale może również atakować inne miejsca, 
a wirus HPV jest tylko jednym z wielu czynników 
ryzyka, przyczyniających się do jej rozwoju. 

Wirus HPV może być również odpowiedzialny 
za rozwój brodawczaka krtani u młodych ludzi 
(typ 6) i dorosłych (typ 16), który także może pro-
wadzić do rozwoju zmian nowotworowych. Jako 
ciekawostkę warto wspomnieć, że wirus HPV jest 
również czynnikiem etiologicznym rzadkiej, wro-
dzonej choroby genetycznej, jaką jest dysplazja 
Lewandowsky’ego-Lutza (epidermodysplasia verru-
ciformis), charakteryzująca się powstawaniem bardzo 
dużej ilości rogów skórnych, szczególnie w obrębie 
dłoni i stóp [1,3].

Ze względu na fakt, że zakażenie wirusem 
HPV może obrać różne oblicza, a skutki zdrowot-
ne takiego zakażenia mogą być bardzo poważne, 
opracowano szczepionki przeciwko wirusowi HPV, 
które uważane są obecnie za pierwsze szczepion-
ki onkologiczne. Ich zadaniem jest zapobieganie 
rozwojowi raka szyjki macicy i innych zmian no-
wotworowych narządów płciowych. Najważniejszą 
informacją dotyczącą tych szczepionek jest fakt, 
że jest to wyłącznie forma profilaktyki, która nie ma 
wpływu na aktywne infekcje i rozwinięte choroby. 
Dodatkowo, należy pamiętać, że szczepionki są ak-
tywne tylko wobec określonych typów wirusa, co 
nie gwarantuje ochrony przed ich innymi formami. 

Ze względu na fakt, że do zakażenia wirusem 

►

może dochodzić w wieku młodzieńczym, a choro-
ba może rozwinąć się dopiero w wieku dojrzałym, 
skuteczność szczepionek powinna być oceniana 
w długotrwałej perspektywie czasowej, która do-
starczy informacji o odsetku zaszczepionych mło-
dych kobiet, które w późniejszym czasie zapadły, 
bądź nie, na chorobę związaną z zakażeniem HPV. 
Kontrowersje związane ze stosowaniem szczepionek 
przeciwko wirusowi HPV związane są głównie właś-
nie ze sposobem oceny ich skuteczności. 

Niemniej jednak nie należy lekceważyć faktu, 
że korzyści wynikające z ich użycia mogą przewyż-

szać ewentualne działania niepożądane i zagrożenia 
związanie z ich stosowaniem [5, 6]. Na polskim rynku, 
obecnie zarejestrowane są 3 szczepionki przeciwko 
wirusowi HPV, których porównanie przedstawiono 
w tabeli 1.

Mając na uwadze potencjalne zagrożenia zdro-
wotne, związane z zakażeniem wirusem HPV, jako 
farmaceuci mamy obowiązek zarówno poszerzania 
własnej wiedzy, jak i przyczyniania się do jej popu-
laryzacji i zwiększania świadomości społeczeństwa 
na ten temat. 

Cervarix ® Silgard® Gardasil 9®

Podmiot 
odpowiedzialny GlaxoSmithKline Biologicals s.a. Merck Sharp & Dohme Ltd Sanofi Pasteur MSD SNC

Postać Zawiesina do wstrzyknięć domięśniowych

Zawartość Białko L1 w postaci cząstek 
wirusopodobnych uzyskiwane  
z wykorzystaniem technologii 
rekombinacji DNA przy użyciu 
bakulowirusowego systemu 
ekspresji, z zastosowaniem 
komórek pochodzących 
z Trichoplusia ni.

Białko L1 w postaci 
wirusopodobnych cząsteczek 
wytwarzanych w komórkach 
drożdży (Saccharomyces 
cerevisiae) technologią 
rekombinacji DNA.

Białko L1 w postaci 
wirusopodobnych 
cząsteczek 
wytwarzanych 
w komórkach drożdży 
(Saccharomyces 
cerevisiae) technologią 
rekombinacji DNA

Typ wirusa 16, 18 6, 11, 16, 18 6,11, 16, 18, 31, 33, 45, 
52, 58

Wskazania z ChPL Profilaktyka zmian 
przednowotworowych 
narządów płciowych i odbytu 
(szyjki macicy, sromu, pochwy 
i odbytu) oraz raka szyjki macicy 
i raka odbytu związanych 
przyczynowo z określonymi 
onkogennymi typami wirusa 
(HPV).

Zapobieganie wystąpieniu:
– zmian 
przednowotworowych 
narządów płciowych (szyjki 
macicy, sromu i pochwy), 
zmian przednowotworowych 
odbytnicy, raka szyjki 
macicy oraz raka odbytnicy, 
związanych przyczynowo 
z zakażeniem pewnymi 
onkogennymi typami wirusa 
(HPV);
– brodawek narządów 
płciowych (kłykcin 
kończystych) związanych 
przyczynowo z zakażeniem 
określonymi typami 
wirusa HPV.

Czynne uodparnianie 
przeciw następującym 
chorobom 
wywoływanym przez 
wirusa HPV:
– zmiany 
przednowotworowe 
oraz rak szyjki macicy, 
sromu, pochwy i odbytu, 
wywoływane przez 
szczepionkowe typy HPV.
– brodawki narządów 
płciowych (kłykcin 
kończystych) 
wywoływane przez 
określone typy 
wirusa HPV.
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Dawkowanie Osoby w wieku 9-14 lat:
Schemat 2-dawkowy 
(druga dawka 
w okresie od 5 do 13 miesięcy 
po podaniu pierwszej).
Jeżeli druga dawka szczepionki 
zostanie podana przed upływem 
5. miesiąca od pierwszej dawki,
konieczne jest podanie trzeciej 
dawki szczepionki.
Osoby od 15 roku życia:
Schemat 3-dawkowy  
(0, 1, 6 miesiąc).
Konieczność podania 
dawki przypominającej nie 
została ustalona.

Osoby w wieku 9-13 lat:
Schemat 2-dawkowy  
(0, 6 miesiąc) lub 3-dawkowy 
(0, 2, 6 miesiąc).
Jeżeli druga dawka jest 
podana wcześniej niż 
po 6 miesiącach od podania 
pierwszej dawki, należy 
zawsze podać trzecią dawkę.
Osoby od 14 roku życia:
Schemat 3-dawkowy: (0, 2, 
6 miesiąc). Wszystkie trzy 
dawki należy podać w ciągu 
1 roku.
Nie ustalono, czy istnieje 
potrzeba podania 
dawki uzupełniającej.

Osoby od 9 roku życia:
Schemat 3-dawkowy: 
(0, 2, 6 miesięc).  
Wszystkie trzy dawki 
należy podać w ciągu 
1 roku. 
Nie określono, czy 
istnieje potrzeba podania 
dawki przypominającej.

Najczęstsze 
działania 

niepożądane

Ogólne: ból głowy, dolegliwości 
ze strony przewodu 
pokarmowego, wysypka, świąd, 
bóle mięśniowe i stawowe, 
gorączka. Miejscowe: 
zaczerwienienie, obrzęk, ból 
w miejscu wstrzyknięcia.

Ogólne: ból głowy, gorączka, 
nudności, ból kończyn.
Miejscowe: krwiak, świąd, 
rumień, ból, obrzęk 
w miejscu wstrzyknięcia.

Ogólne: ból i zawroty 
głowy, gorączka, 
zmęczenie, nudności.
Miejscowe: ból, 
obrzęk, rumień i świąd 
w miejscu wstrzyknięcia.

►

Mimo iż, decyzja o potencjalnych korzyściach 
związanych z czynną profilaktyką, jaką są szczepie-
nia, powinna być podjęta przez pacjenta indywidual-
nie po konsultacji z lekarzem, warto zwrócić uwagę 
również na formy profilaktyki biernej jaką są – mię-
dzy innymi – przesiewowe badania diagnostyczne. 
Regularne badanie cytologiczne szyjki macicy może 
przyczynić się do szybkiego wykrycia zagrożenia 
i skuteczniejszej jego terapii, co w przyszłościowej 
perspektywie może mieć wpływ na ogólne zdrowie 
naszego społeczeństwa.

mgr farm. Olga Wronikowska 
dr hab. n. farm. Barbara Budzyńska 

Samodzielna Pracownia Badań Behawioralnych 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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Techniki  
wywierania wpływu  
w psychologii 
społecznej

4 października 2018 roku głosami większości parlamentarnej do prac 

w komisji trafił projekt ustawy znoszącej obowiązek szczepień. Politycy 

tłumaczyli swoją decyzję chęcią dania szansy na dalsze procedowanie 

projektom społecznym – wszystkim bez wyjątku, jednak trudno nie 

kryć oburzenia, gdy mowa o prawie, którego wprowadzenie stwarza-

łoby realne zagrożenie epidemiczne. Na szczęście 9 listopada projekt 

został przez Sejm odrzucony. Nie ostudziło to jednak zapału środowisk 

antyszczepionowców, by toczyć dalej swoją batalię. W tej zaś wykorzy-

stywane są metody manipulacji znane od lat w psychologii społecznej.
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Czy poglądy wywołują raka?
Antyszczepionkowcy mają zdeterminowaną 

reprezentację w postaci stowarzyszeń, na których 
czele znajdziemy ekspertów rozmaitych dziedzin, 
trudno jednak nawet w samych szeregach tych or-
ganizacji znaleźć specjalistów w ochronie zdrowia. 
Nie są, więc to gremia eksperckie, lecz grupy zain-
teresowań, w których dominują amatorzy aspirujący 
do roli znawców tematu. 

Warto ukazać kilka technik wywierania wpły-
wu, jakimi posługują się zwolennicy metod alterna-
tywnych, w tym antyszczepionkowcy. Jedna z nich 
określana jest w psychologii mianem „prawa małych 
liczb”. Opisał ją laureat Nagrody Nobla prof. Daniel 
Kahneman [1]. Do jej scharakteryzowania posłużył się 
ciekawym przykładem. Kiedy przebadano wszystkie 
hrabstwa Stanów Zjednoczonych pod kątem za-
padalności na raka nerek okazało się, że najmniej 
zachorowań występuje na wiejskich, rzadko zalud-
nionych rejonach Środkowego Zachodu, Zachodu 
i Południa, gdzie największym powodzeniem cieszy 
się Partia Republikańska. Wniosek zwolennika teorii 
spiskowych mógłby brzmieć: „Poglądy konserwa-
tywne sprzyjają zachowaniu zdrowia” albo „Wiejskie 
powietrze zmniejsza ryzyko zapadnięcia na nowo-
twór nerek”. Okazałoby się jednak, że żadne z tych 
wyjaśnień nie jest poprawne. Kahneman zapropo-
nował rozwiązanie natury statystycznej, zgodnie, 
z którym wyniki skrajne (czy to niskie, czy wysokie) 
częściej pojawiają się w małych próbkach niż w du-
żych. Podkreślał także, że nie jest to wyjaśnienie 
przyczynowo-skutkowe. W przypadku niewielkiej 
społeczności wskaźnik występowania nowotworu 
mógł być wyższy od ogólnej, jak i od niej niższy. Na 
tym polega prawo małych liczb, że trudno w nim 
o reprezentatywne wyniki. 

W jaki sposób odnieść to prawo do antyszcze-
pionkowców? Chociażby przywołując wystąpienie 
niepożądanego odczynu poszczepiennego (w skró-
cie NOP). Jak informuje Narodowy Instytut Zdrowia 
Publicznego, NOP występuje w Polsce w 1 na 10.000 
przypadków. Do niepożądanych odczynów należy 
m.in. przywoływana często przez antyszczepionkow-
ców reakcja anafilaktyczna. Trzeba jednak dodać, 

że jej wystąpienie graniczy niemal z cudem, gdyż 
pojawia się u 1 na 1.000.000 pacjentów [2]. Tymcza-
sem po zebraniu relacji kilkorga pacjentów, w tym 
doniesień z prasy brukowej i to niekoniecznie pol-
skiej, można szafować argumentami o zagrożeniu, 
któremu uległo wiele dzieci, takich jak Ania, Michael 
czy Iwan. Te jednostkowe przykłady wykorzystane, 
jako argument w dyskusji to wprost książkowe prawo 
małych liczb. Na bazie szczątkowych danych wycią-
gane są nieuprawnione wnioski. W tym przypadku 
mówiące o realnym niebezpieczeństwie grożącym 
dzieciom szczepionym. Prawdopodobieństwo wystą-
pienia u nich NOP jest statystycznie 10 razy niższe 
niż ryzyko utonięcia, 20 razy niższe niż zostanie prze-
jechanym na pasach oraz 100 razy niższe niż śmierć 
w wypadku samochodowym. Idąc tokiem myślenia 
antyszczepionkowców, należałoby najpierw zakazać 
korzystania z basenów, jezior i mórz, przechodzenia 
przez jezdnię oraz korzystania z samochodów.

Trzeba w tym miejscu jednoznacznie od-
dzielić rozumienie przyczyny od korelacji. Mylenie 
tych pojęć jest zjawiskiem w debacie na argumenty 
i pseudo-argumenty powszechnym. Związek przy-
czynowy, jak jego nazwa sugeruje, polega na tym, 
że z A wynika B. Korelacja zaś to zjawisko oparte 
na współwystępowaniu jednego z drugim. W przy-
padku dzieci, u których jakiś czas po zaszczepieniu 
zdiagnozowano autyzm nie można mówić o związku 
przyczynowo-skutkowym, ponieważ jednoznacznie 
wykluczono możliwość rozwinięcia się tej choroby 
w wyniku szczepień. Jest to więc korelacja, z której 
antyszczepionkowcy czynią nieuczciwie argument 
przyczynowy, dokonując w ten sposób manipula-
cji. Autyzm pojawia się, bowiem u 1 na około 40 
chłopców oraz u 1 na około 190 dziewczynek, zaś 
pierwsze objawy dostrzega się między 12 a 18 mie-
siącem życia. Szczepionkę MMR (trójskładnikowa 
szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce), 
która według zwolenników teorii spiskowych autyzm 
powoduje, podaje się w około 13-14 miesiącu życia. 
Wniosek nasuwa się sam. Jest to czas pojawienia się 
pierwszych objawów autyzmu. Czysta korelacja. Aby 
jednak do tej konstatacji dojść, potrzeba faktów, nie 
zaś wyobrażeń wysnutych ze szczątkowych danych.

Grupy antyszczepionkowców oraz zwolenni-
ków alternatywnych form postępowania z chorobą 
(medycyna alternatywna to wyrażenie sprzeczne 

i niepoprawne, podobnie jak alternatywne powie-
trze czy alternatywna ziemia) można porównać do 
zgromadzeń wokół wybranych form kultu. Struktura 
i mechanizmy powstawania takich grup są bliskie 
tym, jakie wytwarzają osoby skoncentrowane na jed-
nej idei, będącej przez znaczą część społeczeństwa 
odrzuconą. Są wśród nich liderzy przewodzący ru-
chowi i uchodzący za autorytety. To oni reprezentują 
grupę na zewnątrz, bronią jej własną piersią i dają 
jej swoją twarz. Jednocześnie przynoszą pociesze-
nie strapionym, świadczą pomoc ofiarom szczepień 
i skrzętnie zbierają argumenty przemawiające na 
rzecz swoich racji. 

Członkowie wspólnoty okazują sobie wsparcie 
w borykaniu się z ciężarem życia oraz kwestiami, 
wokół których jednoczy się ich wspólnota. W tym 
przypadku będą to choroby zakaźne. Mimo że czują 
się nierozumiani przez społeczeństwo, to rekom-
pensują sobie piętno odszczepieńców poczuciem 
wyższości dzięki dostępowi do prawdy. I tu napo-
tykamy na rzecz znamienną. Wspólnota antyszcze-
pionkowców także taką prawdą dysponuje. Jest nią 
rzekomo prawdziwa wiedza o zagrożeniu, jakie czyha 
na ludzi ufających wykształconym medykom i far-
maceutom. Pojawia się jednocześnie pierwiastek zła. 
Są nimi koncerny farmaceutyczne, które realizują 
tajemny plan eksterminacji ludzkości i zbicia wiel-
kiego kapitału. Wytwarza się poczucie zagrożenia, 
które wspólnotę jeszcze bardziej integruje i zagrzewa 
jednocześnie do walki. Antyszczepionkowcy mają 
swoje zasady i postulaty, z którymi usiłują się przebić. 
Głoszą je w internecie. Tam dzielą się spostrzeżenia-
mi, tam atakują ludzi mających poglądy oparte na 
medycznej wiedzy, tam dają upust emocjom i tam 
wreszcie szukają bliskich sobie rozproszonych dusz, 
by umówić się na odra party. 

Oto krąg antyszczepionkowców. Przepełnio-
ny poczuciem odrzucenia, paranoiczny w tropieniu 
spisków i niestety, niekoniecznie zabawny. Kiedy 
bowiem mowa o ludzkim zdrowiu, nie ma miejsca 
na żarty. A zagrożenie jest poważne. Jak informuje 
Główny Inspektorat Sanitarny w 2018 roku zare-
jestrowano w Polsce 334 zachorowania na odrę, 
pięciokrotnie więcej aniżeli w roku poprzednim. 
Sytuacja w Europie przedstawia się jeszcze bardziej 
alarmująco. 

Reguła autorytetu

Antyszczepionkowcy posługują się starą 
jak świat regułą autorytetu, choć tu wydają się 
być na przegranej pozycji. Klasyczne badania nad 
tym zjawiskiem przeprowadził Stanley Milgram 
w 1961 roku. Osoby badane miały rzekomo po-
dawać człowiekowi, który źle odpowie na posta-
wione pytanie coraz większe dawki prądu. Rzecz 
jasna, człowiek ten był podstawiony, a w przewo-
dach nie było napięcia. Wraz z kolejnymi błędnymi 
odpowiedziami natężenie prądu wzrastało. Kiedy 
badani wykazywali wątpliwości, co do zwiększania 
napięcia, słysząc jęki i konwulsje poddawanego 
rzekomo pieszczeniu prądem mężczyzny, sędziwy 
pan w białym kitlu zachęcał ich do kontynuowa-
nia eksperymentu. Ponad połowa podała dawkę 
śmiertelną. Eksperyment ten jako żywo obrazuje 
siłę oddziaływania autorytetu. 

Są jednak również eksperymenty mniej dra-
styczne, jak ten przeprowadzony w 1974 roku przez 
Leonarda Bickmana. Podstawiony przez badaczy 
mężczyzna zatrzymywał przechodniów i wskazy-
wał na człowieka stojącego kilkanaście metrów da-
lej mówiąc: „Widzi pan tego faceta stojącego przy 
parkometrze? Zabrakło mu monet. Proszę dać mu 
dziesięciocentówkę!”. Następnie odwracał się i od-
chodził znikając za rogiem, tak, że kiedy proszony 
podchodził do mężczyzny przy parkometrze, pro-
szący był już niewidoczny. W jednym przypadku 
proszący ubrany był po cywilnemu, innym razem 
zaś miał na sobie mundur. Wyniki badań nie pozo-
stawiały wątpliwości. Kiedy mężczyzna ubrany był 
zwyczajnie, odsetek osób spełniających jego prośbę 
wynosił 42%. Kiedy jednak miał na sobie mundur, 
wartość ta wzrosła do 92% [4].

Aby skutecznie posłużyć się autorytetem cza-
sem wystarczy powołać się na osobę mającą sto-
pień lub tytuł naukowy, co dla mniej krytycznego 
odbiorcy może okazać się wystarczającą przesłanką, 
by uznać, że oto ma do czynienia z osobą kompe-
tentną, ekspertem w dziedzinie, o której się wypo-
wiada, naukowcem z krwi i kości. Wiemy jednak, iż 
rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. Kim bowiem 
są autorytety ruchu antyszczepionkowego? ►
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Wszechnica aptekaRska 

Spośród zagranicznych ekspertów niewątpli-
wie najważniejszym jest skompromitowany lekarz 
Andrew Wakefield. To właśnie on wraz z zespołem 
opublikował na łamach prestiżowego czasopisma 
„Lancet” wyniki badań, z których rzekomo wynikało, 
iż istnieje związek pomiędzy podawaniem szcze-
pionki MMR a pojawianiem się autyzmu u dzieci. 
Śledztwo, jakie przeprowadzili dziennikarze „The 
Sunday Times” wykazało jednak, że wyniki badań 
były sfałszowane, zaś sam Wakefield został prze-
kupiony. Miał przyjąć blisko pół miliona funtów od 
kancelarii reprezentujących rodziny dzieci, domaga-
jące się odszkodowań z tytułu wystąpienia autyzmu 
skorelowanego z zaaplikowaniem szczepionki. W re-
zultacie Wakefield stracił uprawnienia wykonywania 
zawodu lekarza na terenie Wielkiej Brytanii. Warto 
także dodać, że żadne badania nie potwierdziły sta-
wianych przez niego tez. 

Trzeba, zatem stwierdzić jednoznacznie 
i stwierdzenie to powtarzać, gdzie tylko to możliwe: 
szczepienia nie powodują autyzmu. Teza ta zosta-
ła oparta na sfałszowanych danych. Tego rodzaju 
wiedzę krzewią często osoby nie mające kierunko-
wego wykształcenia lub zdyskredytowane w swoich 
środowiskach.

Oczywiście w jakimś stopniu nie można dziwić 
się rozpaczy rodziców, który dziecko zostało do-
tknięte autyzmem oraz ich rozpaczliwego poszuki-
wania uzasadnienia takiego stanu. Uzasadnienia jed-
nak na tę chwilę medycyna w sposób wyczerpujący 
dostarczyć nie potrafi. Potrafi za to bez najmniejszej 
wątpliwości orzec, że bynajmniej z chorobą tą nie 
mają związku szczepienia.

Myśli w krzywym zwierciadle
Istnieje cały szereg błędów poznawczych 

(a więc zniekształceń myślenia), które można zi-
dentyfikować u osób wyznających teorie spiskowe 
związane ze szczepieniami. Jednym z tych błędów 
jest myślenie dwubiegunowe, kolejnym zaś filtro-
wanie. Na czym one polegają? Mianowicie osoba 
charakteryzująca się tym pierwszym postrzega rze-
czywistość wyłącznie w kategoriach dobra i zła, bieli 
i czerni. Nie istnieją dla niej rozwiązania pośrednie, 
nie całkiem dobre, ale wcale również nie takie złe. 

Często łączy się z tym podejrzliwość i owo filtro-
wanie. Przykładem myślenia dwubiegunowego jest 
choćby przekonanie, że lekarze są źli, a ich przeciw-
nicy dobrzy. Rzeczywistość dzieli się więc na wielką 
społeczność medyków chcących dla ludzi jak naj-
gorzej oraz owych nielicznych Mohikanów, którzy 
mimo społecznej infamii, walczą o zdrowe generacje 
negując słuszność szczepień. 

Filtrowanie zaś to przykład dopełnienia my-
ślenia dwubiegunowego. Osoba charakteryzująca 
się taką perspektywą filtruje dostępne wiadomości, 
wyłapując jedynie te, które potwierdzają słuszność 
jej poglądów. Jeśli zatem jest przekonana, że śro-
dowisko medyczne ma złe intencje, będzie poszu-
kiwać przykładów potwierdzających tę tezę, choćby 
poprzez wyłapywanie błędów w sztuce lekarskiej czy 
tych nielicznych przykładów wystąpienia niepożąda-
nych odczynów poszczepiennych na potwierdzenie 
szalonej tezy o szkodzących pacjentom lekarzach 
i truciznach zawartych w szczepionkach. Innym błę-
dem poznawczym niezwykle bliskim myśleniu dwu-
biegunowemu jest generalizacja, której najlepszym 
przykładem może być opisane wyżej prawo małych 
liczb. 

Skrajnym, lecz niestety dość powszechnym 
(i to nie tylko w kwestii szczepień) przykładem znie-
kształcenia poznawczego jest tzw. efekt Dunninga-
-Kurgera, polegający na tym, że osoby będące eks-
pertami w danej dziedzinie mają tendencję do zani-
żania swoich kwalifikacji, zaś osoby niewykształcone 
w danym obszarze swoje kompetencje przeceniają, 
pretendując do roli specjalistów. Według badaczy, 
osoby przeceniające swoje zdolności nie są w sta-
nie dokonać obiektywnej autorefleksji w zakresie, 
w którym uważają się za ekspertów. Postrzegają swo-
ją wiedzę i umiejętności jako większe – zwykle nie 
mając odpowiedniego w tym zakresie przeszkolenia. 
Jednocześnie w sposób zniekształcony odbierają 
kompetencje innym, równając się z ekspertami lub 
też uważając siebie za ich przewyższających. Dopiero 
próba odbycia szkolenia w konkretnej dziedzinie 
sprawia, że ich osąd ulega zmianie i zaczynają do-
strzegać swoje braki. Jak mówi stare porzekadło – im 
dalej w las, tym więcej drzew. 

Trzeba jednak postawić pytanie, czy ktoś, kto 
jest święcie przekonany o słuszności poglądów an-
tyszczepionkowych i znajduje na ich potwierdzenie 
szereg argumentów, byłby w stanie naruszyć wzno-
szoną z mozołem konstrukcję swego świata pod 
wpływem wiedzy przekazywanej przez tych, którzy 
rzekomo są tego świata wrogami? Opór wobec lo-
gicznych argumentów oraz przesadna wiara w zja-
wiska niepotwierdzone w psychiatrii diagnozowane 
bywają, jako symptomy psychozy. Czy możemy, więc 
mówić o antyszczepionowej psychozie? Pozostawmy 
to pytanie otwartym.

Antyszczepionkowcy często posługują się nar-
racjami opartymi na lęku. A lęk może istotnie być 
całkiem spory, kiedy mowa o życiu i śmierci dziecka. 
Przekazując narrację o niemowlętach, które w sposób 
nagły zmarły lub zapadły na nieuleczalne choroby 
pod wpływem substancji zawartych w szczepionkach 
działa na wyobraźnię, szczególnie osób mało kry-
tycznych wobec rzeczywistości, w której żyją. Narra-
cje oparte na lęku wykorzystywano w historii polityki 
wielokrotnie. I okazywały się niezwykle skuteczne.

Obrońcy rozumu
Jest jednak wiele informacji optymistycznych. 

Istnieją ludzie i projekty skutecznie przeciwdzia-

łający poglądom antyszcepionkowców. Wytrwały 
bój w obronie rozumu toczy między innymi lekarz 
pediatra z Tych Dawid Ciemięga (www.fb.com/leka-
rzdawidciemiega ) oraz biolog, autor bloga To tylko 
teoria, Łukasz Sakowski (www.fb.com/totylkoteo-
ria, www.totylkoteoria.pl ). Obaj panowie publikują 
materiały wskazujące z jednej strony na wszelkie 
medyczne przesłanki do obowiązkowego stosowa-
nia szczepień, z drugiej zaś obnażające kłamstwa 
antyszczepionkowców. Bywają za to jednocześnie 
częstokroć lżeni przez stronę przeciwną, której re-
prezentanci przekraczają niekiedy granicę prawa do 
poszanowania dobrego imienia.

Warto także wymienić ciekawe portale sze-
rzące gruntowną z tego zakresu wiedzę. Najważ-
niejszy to www.szczepienia.info prowadzony przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, obala-
jący choćby takie mity, jak szkodliwość szczepie-
nia wcześniaków, wspomniany autyzm jako skutek 
szczepień, zarażanie innych osób wirusami, przed 
którymi dana szczepionka chroni, o grypie będącej 
rzekomo odmianą przeziębienia czy szczepionkach 
jako głównym zysku firm farmaceutycznych. Na 
znakomity pomysł wpadli również autorzy portalu 
www.stopstopnop.pl prezentujący najważniejsze in-
formacje dotyczące szczepień w formie komiksów. 
Wydaje się, że jest to forma, która w sposób przy-
stępny rozwiewa wszelkie wątpliwości propagowane 
przez antyszczepionkowców, poczynając od auty-
zmu (informuje nawet o nieuczciwości Wakefielda), 
przez kwestie obowiązku szczepień aż do czytel-
nego wyjaśnienia, na czym z biologicznego punktu 
widzenia polega właśnie szczepienie. Na szczęście 
antyszczepionkowcy są w Polsce nadal w zdecydo-
wanej mniejszości. I na barkach każdego, kto do 
grona antyszczepionkowców nie należy spoczywa 
obowiązek, aby tak pozostało.

dr n. o zdr. Adam Zemełka

Piśmiennictwo:
[1] D. Kahneman, Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, 

Poznań 2012
[2] http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-

-niepozadane-odczyny-poszczepienne/, dostęp: 5.12.2018 r.
[3] R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Sopot 2013

►

http://www.fb.com/lekarzdawidciemiega
http://www.fb.com/lekarzdawidciemiega
http://www.fb.com/totylkoteoria
http://www.fb.com/totylkoteoria
http://www.totylkoteoria.pl
http://www.szczepienia.info
http://www.stopstopnop.pl
http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/
http://szczepienia.pzh.gov.pl/wszystko-o-szczepieniach/co-to-sa-niepozadane-odczyny-poszczepienne/


BaRometR Rynku aptecznegoBaRometR Rynku aptecznego

44 45Aptekarz Polski, 149 (127e) styczeń 2019 Aptekarz Polski, 149 (127e) styczeń 2019

Rynek apteczny w grudniu 2018 r. zanotował sprzedaż na po-
ziomie ponad 3 137 mln PLN. Jest to o prawie 298 mln PLN 
więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku (+10,5%). Na-
tomiast w porównaniu do listopada 2018 wartość sprzedaży 
zwiększyła się o ponad 125 mln PLN (+4,2%). 

Rynek apteczny 

w grudniu 2018
wyżej niż rok wcześniej (+10,5%) 

Wzrost względem listopada 2018 (+4,2%)

Statystyczna apteka Pacjent

W grudniu 2018 r. wartość sprzedaży dla sta-
tystycznej apteki wyniosła 214 tys. PLN. Średnia 
wartość przypadająca na aptekę była o 26 tys. PLN. 
większa od wartości w analogicznym okresie po-
przedniego roku. 

W porównaniu do listopada 2018 wartość 
sprzedaży statystycznej apteki wzrosła o 9 tys. PLN. 

Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w grudniu 2018 r. wyniosła 21 PLN. 
W porównaniu do grudnia 2017 r. wzrosła o 2,9%, 
a wobec poprzedniego miesiąca była mniejsza 
o 0,7%. Z monitorowanych segmentów największy 
procentowy wzrost cen względem poprzedniego 
roku miał miejsce w segmencie sprzedaży odręcznej 
(+4,6%). 

Marża apteczna w grudniu wyniosła 25% i była 
o 0,3 pp. większa od marży z analogicznego okresu 
poprzedniego roku. Względem listopada 2018 marża 
zwiększyła się o 0,1 pp.

W grudniu 2018 r. statystyczną aptekę od-
wiedziło średnio 3 940 pacjentów. To o ponad 10% 
więcej niż w analogicznym okresie 2017 r. W porów-
naniu do poprzedniego miesiąca liczba pacjentów 
wzrosła o 4,5%. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca 
na pacjenta wyniosła w grudniu 2018 r. 54,3 PLN 
i była o 3,1% wyższa niż w grudniu 2017 roku (52,7 
PLN). Natomiast względem listopada (54,4 PLN) 
wartość ta uległa nieznacznemu spadkowi o 0,1%. 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki refun-
dowane w grudniu wyniósł blisko 26,4%. Wskaźnik 
ten w porównaniu do listopada 2018 wzrósł o 0,3 
pp. Udział pacjenta w dopłacie do leków refundo-
wanych był w przybliżeniu o około 3 pp. mniejszy 
niż w analogicznym miesiącu 2017 roku. W grudniu 
pacjenci wydali na leki refundowane około 274 mln 
PLN, tj. o 1,03 mln mniej niż miesiąc wcześniej oraz 
ponad 19 mln PLN mniej niż w grudniu 2017 r. 

W grudniu 2018 
pacjenci zapłacili prawie 
76% z 3 137 mln PLN, 
kwoty stanowiącej całko-
witą wartość sprzedaży 
w aptekach (pozostałą 
część stanowi refunda-
cja ze strony Państwa). 
W grudniu pacjenci wy-
dali na wszystkie produk-
ty lecznicze zakupione 
w aptekach ponad 2 374 
mln PLN. To o ponad 236 
mln PLN więcej niż w ana-
logicznym okresie 2017 r. 
Względem poprzedniego 
miesiąca udział ten wzrósł 
o 1,5 pp., a wartościowo 
wydatki pacjentów zwięk-
szyły się wobec poprzed-
niego miesiąca o ponad 
141 mln PLN. Udział 
pacjentów w zapłacie 
za leki był o 0,4 pp. więk-
szy od udziału z grudnia 
2017 roku.

Materiał prasowy

Monika Sochacka
PEX PharmaSequence  

(dawniej PharmaExpert 
i Sequence)

*Obliczona średnia cena od-
nosi się do produktów skate-
goryzowanych i uwzględnio-
nych w bazie danych aptecz-
nych PEX PharmaSequence 
i Kamsoft (Omnibus) – stano-
wią 97% obrotu aptecznego. 
Przy obliczeniu ceny transak-
cje są klasyfikowana na pod-
stawie kategorii odpłatności 
zarejestrowanej w programie 
aptecznym podczas sprzeda-
ży produktu.

Kluczowe segmenty rynku gru.18 lis.18 zmiana trend gru.18 gru.17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 1 037.9        1 054.8          -16.9 -1.6% 1 037.9        995.7            42.2 4.2%
Leki pełnopłatne (Rx) 652.5            655.9              -3.3 -0.5% 652.5            576.0            76.5 13.3%
Sprzedaż odręczna (OCT) 1 427.8        1 279.3          148.5 11.6% 1 427.8        1 251.7        176.1 14.1%
Całkowita sprzedaż 3 137.2        3 011.9          125.4 4.2% 3 137.2        2 839.4        297.9 10.5%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta 

Kluczowe segmenty rynku gru.18 lis.18 zmiana trend gru.18 gru.17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 70.8              71.8                -1.0 -1.4% 70.8 65.9 4.9 7.4%
Leki pełnopłatne (Rx) 44.5              44.6                -0.1 -0.3% 44.5 38.1 6.4 16.7%
Sprzedaż odręczna  (OCT) 97.4              87.1                10.3 11.9% 97.4 82.9 14.5 17.5%
Całkowita sprzedaż 214.0            205.0              9.0 4.4% 214.0 188.0 26.0 13.8%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki 

Kluczowe segmenty rynku gru.18 lis.18 zmiana trend gru.18 gru.17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 28.4 28.0 0.4 1.4% 28.4 28.0 0.4 1.5%
Leki pełnopłatne (Rx) 25.9 25.7 0.19 0.8% 25.9 24.9 1.0 3.9%
Sprzedaż odręczna  (OCT) 16.3 16.1 0.17 1.1% 16.3 15.6 0.7 4.6%
Całkowita sprzedaż 21.00 21.14 -0.14 -0.7% 21.0 20.4 0.6 2.9%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania 

Kluczowe segmenty rynku gru.18 lis.18 zmiana trend gru.18 gru.17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 19.1% 18.8% 0.3% 1.6% 19.1% 18.5% 0.7% 3.5%
Leki pełnopłatne (Rx) 22.0% 22.0% 0.0% 0.0% 22.0% 24.4% -2.4% -9.7%
Sprzedaż odręczna  (OCT) 29.4% 29.7% -0.3% -0.9% 29.4% 28.6% 0.8% 2.9%
Całkowita sprzedaż 25.0% 24.9% 0.13% 0.5% 25.00% 24.68% 0.32% 1.3%

Statystyczna apteka Średnia marża 

Kluczowe segmenty rynku gru.18 lis.18 zmiana trend gru.18 gru.17 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 740               750                 -10 -1.3% 740               690               50 7.2%
Leki pełnopłatne (Rx) 780               780                 0 0.0% 780               730               50 6.8%
Sprzedaż odręczna  (OCT) 3 330            3 130              200 6.4% 3 330            2 990            340 11.4%
Całkowita sprzedaż 3 940            3 770              170 4.5% 3 940            3 570            370 10.4%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów 

gru.18 lis.18 zmiana trend gru.18 gru.17 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 54.3              54.4                -0.1 -0.1% 54.3              52.7              1.7 3.1%
Zapłata przez pacjenta 41.1              40.3                0.8 2.0% 41.1              39.6              1.5 3.7%
Dopłata refundatora 13.2              14.1                -0.9 -6.1% 13.2              13.0              0.2 1.5%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta 

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

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

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

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

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie  
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2017

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017
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PODSUMOWANIE
Rynek apteczny w 2018 roku 
wyżej niż rok wcześniej (+4,8%)

Rynek apteczny w 2018 r. zanotował 
sprzedaż na poziomie 34 583 mln 
PLN. Jest to o 1 591 mln PLN więcej 
niż w ubiegłym roku (+4,8%). 

Statystyczna apteka

W 2018 r. wartość sprzedaży dla statystycznej 
apteki wyniosła 2,3 mln PLN. Średnia wartość przy-
padająca na aptekę była o 120 tys. PLN. większa od 
wartości w 2017 roku.

Średnia cena* produktów sprzedawanych 
w aptekach w 2018 r. wyniosła 20.71 PLN. W 2017 
r. wzrosła o 2,9%. Z monitorowanych segmentów 
największy procentowy wzrost cen względem po-
przedniego roku miał miejsce w segmencie sprze-
daży odręcznej (+3,7%). 

Marża apteczna w 2018 roku wyniosła 25% 
i była o 0,2 pp. mniejsza od marży 2017 roku. 

 

Kluczowe segmenty rynku 2018 2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 12 178       11 668       510            4.4%
Leki pełnopłatne (Rx) 7 509         7 261         248            3.4%
Sprzedaż odręczna (OTC) 14 635       13 832       802            5.8%
Całkowita sprzedaż 34 583      32 992      1 591         4.8%

Rynek apteczny Wartość sprzedaży do pacjenta

 

Kluczowe segmenty rynku 2018 2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 817            778            39 5.0%
Leki pełnopłatne (Rx) 504            484            20 4.1%
Sprzedaż odręczna (OTC) 982            922            60 6.5%
Całkowita sprzedaż 2 320         2 200         120 5.5%

Statystyczna apteka Średnia sprzedaż statystycznej apteki

W 2018 r. statystyczną aptekę odwiedziło śred-
nio 43 810 pacjentów. To o 1,7% więcej niż w 2017 r. 

Średnia wartość sprzedaży przypadająca 
na pacjenta wyniosła w 2018 r. 53,0 PLN i była o 3,6% 
wyższa niż w 2017 roku (51,1 PLN). 

Poziom współpłacenia pacjentów za leki re-
fundowane w 2018 roku wyniósł 26,7%. Wskaźnik 
ten w porównaniu do 2017 zmniejszył się o 1,2 pp. 
W 2018 roku pacjenci wydali na leki refundowane 
około 3 246 mln PLN, tj. o 2,6 mln mniej niż w 2017 r. 

W 2018 pacjenci zapłacili ponad 74% z 34 583 
mln PLN, kwoty stanowiącej całkowitą wartość 
sprzedaży w aptekach (pozostałą część stanowi re-
fundacja ze strony Państwa). W 2018 roku pacjenci 
wydali na wszystkie produkty lecznicze zakupione 
w aptekach ponad 25 652 mln PLN. To o ponad  
1 079 mln PLN więcej niż w 2017 r. Udział pacjentów 
w zapłacie za leki był o 0,3 pp. mniejszy od udziału 
z 2017 roku.

Materiał prasowy

Monika Sochacka
PEX PharmaSequence  

(dawniej PharmaExpert i Sequence)

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skatego-
ryzowanych 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 za-
rejestrowanej w programie aptecznym podczas sprzeda-
ży produktu.

Kluczowe segmenty rynku 2018 2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 18.7% 18.5% 0.2% 1.1%
Leki pełnopłatne (Rx) 22.8% 24.8% -2.0% -8.1%
Sprzedaż odręczna (OTC) 29.6% 29.4% 0.1% 0.4%
Całkowita sprzedaż 25.0% 25.2% -0.2% -0.8%

Statystyczna apteka Średnia marża

 

Kluczowe segmenty rynku 2018 2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 28.0 27.5 0.5 1.9%
Leki pełnopłatne (Rx) 25.4 24.6 0.8 3.2%
Sprzedaż odręczna (OTC) 15.8 15.2 0.6 3.7%
Całkowita sprzedaż 20.71 20.12 0.58 2.9%

Statystyczna apteka Średnia cena opakowania

Pacjent

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

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki 
(ceny dla pacjenta) w kluczowych segmentach rynku 

i porównanie do roku 2017

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per 
opakowanie w statystycznej aptece w kluczowych 

segmentach rynku i porównanie do roku 2017

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)  
w kluczowych segmentach rynku  

i porównanie do roku 2017

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w klu-
czowych segmentach rynku  
i porównanie do roku 2017

 

Kluczowe segmenty rynku 2018 2017 zmiana trend 
Leki refundowane (Rx) 8 590         8 520         70 0.8%
Leki pełnopłatne (Rx) 8 950         9 320         -370 -4.0%
Sprzedaż odręczna (OTC) 36 500       35 710       790 2.2%
Całkowita sprzedaż 43 810       43 080       730 1.7%

Statystyczna apteka Liczba pacjentów

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta 
na opakowanie w statystycznej aptece  

i porównanie do roku 2017

 

2018 2017 zmiana trend 
Sprzedaż na pacjenta 53.0           51.1           1.8 3.6%
Zapłata przez pacjenta 39.3           38.0           1.2 3.2%
Dopłata refundatora 13.7           13.1           0.6 4.8%

Współpłacenie Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
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Mirosława Aleksandrowicz 
wyróżniona odznaką  

„Świadek Historii”

W 2018 roku odznakę honorową „Świadek 
Historii” Oddział Białostocki Instytutu Pamięci Na-
rodowej przyznał m.in. mgr farm. Mirosławie Alek-
sandrowicz z Olsztyna. 

Po raz pierwszy odznaka „Świadek Historii” 
została ustanowiona i przyznana w 2009 roku przez 
Oddział Białostocki IPN. Potem odznakę zaczęto 
przyznawać również w innych oddziałach. Jest przy-
znawana na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 18 
grudnia 1998 roku o Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu (Dz. U. z 2007r. nr 63, poz.424 z późn. zm.) 

Odznaka ma kształt kwadratu o boku 40 mm 
w kolorze złotym, wykonana jest z metalu i przy-
znawana przez IPN osobom fizycznym, instytucjom 
i stowarzyszeniom działającym w regionie, które 
w swoich działaniach propagują najnowszą historię 
Polski oraz podejmują się zadania dokumentowania 
i upamiętniania tamtych wydarzeń, które dopiero po 
latach znalazły właściwe miejsce na kartach historii.

Mirosława Aleksandrowicz urodziła się 
12.03.1933 w Miorach, w powiecie brasławskim, 

w województwie wileńskim. Wyróżniła się zaanga-
żowaniem w upamiętnianie Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 
W latach 1999-2013 była Przewodniczącą Stowarzy-
szenia Rodzina Katyńska w Olsztynie. Współuczest-
niczyła w budowie Pomnika Katyńskiego oraz była 
inicjatorką powstania Placu Ofiar Katyńskich w Ol-
sztynie.

Promowała program edukacyjny: „Katyń… 
ocalić od zapomnienia”, którego celem jest kształ-
towanie postaw patriotycznych młodego pokolenia. 
Chętnie uczestniczyła w spotkaniach z młodzieżą 
szkolną. Jest współautorką książek „Pamięci bliskich”, 
w których przedstawione są sylwetki Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, członków rodzin z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego. Uczestniczyła w uroczy-
stościach organizowanych na terenie województwa 
warmińsko-mazurskiego związanych z sadzeniem 
Dębów Pamięci. Dzięki współpracy z Uniwersyte-
tem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na terenie 
kampusu uczelni powstała Aleja Ofiar Katyńskich, 
gdzie posadzono 26 Dębów Pamięci.

Jest współorganizatorką uroczystości upamięt-
niających rocznice patriotyczne. Mirosława Aleksan-
drowicz jest autorką książki „Wspomnienia ze stulet-
nią historią w tle”, dzięki której przetrwał i utrwalony 
został bezcenny obraz kresowego doświadczenia.

mgr farm. Janina Murawska
Olsztyn

Stało się piękną tradycją, że na początku każ-
dego roku jest organizowany Przegląd prac ma-
gisterskich z zakresu historii farmacji. W tym roku 
odbył się on 18.01.2019 w siedzibie Polskiego Towa-
rzystwa Farmaceutycznego w Warszawie na ul. Dłu-
giej 16. Organizatorami Przeglądu byli Ogólnopolska 
Sekcja Historii Farmacji Polskiego Towarzystwa Far-
maceutycznego i Instytut Historii Nauki im. Ludwika 
i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk. 
Całość koordynowały dr n. farm. Elżbieta Rutkowska 
z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i dr hab. 
Anna Trojanowska, prof. PAN z Instytutu Historii Na-
uki PAN w Warszawie, która spotkanie prowadziła. 
Zaprezentowane zostały po dwie prace z Wrocławia 
i Poznania oraz jedna z Warszawy. 

Oto uczestnicy XIII Przeglądu:

• Tomasz Bober (Wrocław), promotor: prof. 
dr hab. Bożena Płonka-Syroka, tytuł pra-
cy „Plaga Justyniana” a „Czarna śmierć” 
– analiza krytyczno-porównawcza dwóch 
wielkich europejskich epidemii.

• Wiktoria Koszuda (Poznań), pro-
motor: prof. dr hab. Anita Magow-
ska, tytuł pracy „Diagnostyka labo-
ratoryjna w polskim piśmiennictwie 
lekarskim w okresie zaborów”.

• Marta Lorenz (Wrocław), promotor: 
prof. dr hab. Bożena Płonka-Syro-
ka, tytuł pracy „Sytuacja zdrowotna 
na froncie wojny krymskiej (1853-
1856) w świetle źródeł z epoki”.

• Iweta Ścisła (Poznań), promotor: 
dr n. hum. Katarzyna Pękacka-Fal-
kowska, tytuł pracy „Charaktery-

styka społeczno-demograficzna studentów 
poznańskiego Wydziału Farmaceutycznego 
w latach 1945-1955”.

• Weronika Maria Walczewska (Warszawa), 
promotor: prof. dr hab. Iwona Arabas, 
tytuł praca „Historia odkrycia penicyliny 
i wprowadzenia jej na rynek farmaceu-
tyczny”.

Wszystkie prace były interesujące – na wyso-
kim poziomie merytorycznym, czego potwierdze-
niem była ożywiona i ciekawa dyskusja. 

Uczestnicy Przeglądu otrzymali od organiza-
torów okolicznościowe dyplomy i nagrody książko-
we, ufundowane m. in. przez Wiktora Szukiela, red. 
naczelnego „Czasopisma Aptekarskiego”. Część na-
ukowa zakończyła się spotkaniem w sali klubowej, 
podczas którego przy kawie toczyły się koleżeń-
skie rozmowy.

mgr farm. Jolanta Radecka
Warszawa

XIII Przegląd  
prac magisterskich  

z zakresu historii farmacji
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W Krakowie "chodzi się" na koncerty – takie są 
przyzwyczajenia mieszkańców i gości tego przepięk-
nego miasta, które słynie z bogatej oferty wydarzeń 
kulturalnych. 13 stycznia 2019 roku była wyjątkowa 
okazja, żeby pójść do teatru im. Juliusza Słowackie-
go na noworoczny koncert aptekarzy, którego orga-
nizatorem koncertu była Okręgowa Izba Aptekarska 
w Krakowie.

Przepyszne wnętrza teatru wypełniła publicz-
ność, której można pozazdrościć, albowiem uczest-

KIEPURA 
FOREVER Samorządowy 

peryskop

Panorama samorządu

niczyła w koncercie niezwykłym, który był muzyczną 
opowieścią poświęconą wybitnemu tenorowi Janowi 
Kiepurze. 

Autorem tej opowieści był poeta Jacek Cygan, 
który przyjąwszy rolę narratora opowiadał ze sce-
ny o życiu Jana Kiepury i jego muzycznej drodze 
na szczyty sławy.

Opowieść była przeplatana utworami muzycz-
nymi, głównie z repertuaru Jan Kiepury oraz wpi-
sującymi się w klimat i gusta muzyczne związane 
z czasem i miejscami życia artysty. Na scenie wy-
stąpili znakomici i znani artyści: Jolanta Kowalska-
-Pawlikowska, Marta Bizoń, Leszek Świdziński, Jacek 
Wójcicki, którym towarzyszyła Orkiestra Straussow-
ska OBLIGATO pod batutą Jerzego Sobeńki.

Z przyjemnością popodkreślamy, że koncert 
odbywał się pod medialnym patronatem Apteka-
rza Polskiego.

Proponujemy obejrzenie zdjęć autorstwa Ra-
fała Sudera, które są znakomitą relacją z koncertu:

www.aptekarzpolski.pl

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 
W BIAŁYMSOTKU

15.01.2019 OIA w Białymstoku przeprowadziła szko-
lenie „Czy anty-ageing jest receptą na lepsze 
życie?”

GDAŃSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

5.01.2019 W związku z poważną sytuacją epide-
miologiczną na terenie województwa pomor-
skiego Gdańska OIA wraz z partnerami: Wo-
jewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną 
w Gdańsku i „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”, 
zorganizowała szkolenie z tematu szczepień 
ochronnych, immunologii człowieka, składu 
i rodzaju szczepionek. W ramach szkolenia 
uczestnicy mogli zapoznać się też z podsta-
wowymi objawami chorób zakaźnych: odry 
i krztuśca.

26.01.2019 Odbyło się szkolenie pod patronatem 
Naczelnej Izby Aptekarskiej oraz Centrum 
Systemów Informacji w Ochronie Zdrowia na 
temat: Recepta elektroniczna w aptece. Rea-
lizacja recepty elektronicznej. Z ramienia NRA 
prelegentami byli mgr farm. Marek Tomków 
i mgr farm. Marian Witkowski.

31.01.2019 Gdańska OIA, podobnie jak izba białosto-
cka przeprowadziła szkolenie z tematu: „Czy 
anty-ageing jest receptą na lepsze życie?”

ŚLĄSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

6.01.2019 W związku z wejściem w życie tzw. dyrek-
tywy fałszywkowej, Izba przekazała do wia-
domości informację w sprawie bezpłatnego 
e-booka przygotowanego przez firmę Lideo 
SA na temat ww. dyrektywy, który dostępny 
jest na stronie https://www.lideo.tech/swal 
(pobranie wymaga rejestracji na stronie Li-
deo SA). 

11.01.2019 Zamieszono internetowy kalkulator, który 
jest wykorzystywany do weryfikacji przebiegu 

https://www.lideo.tech/swal
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pracy zawodowej na stanowisko kierownika 
apteki lub hurtowni farmaceutycznej www.
kalkulator.katowice.oia.pl, który  został roz-
szerzony o możliwość obliczania przebiegu 
pracy na podstawie umów zleceń.

28.01.2019 W związku z doniesieniami medialny-
mi opisującymi incydent w Jarocinie, Śląska 
OIA na swojej stronie internetowej przypo-
mina szczegółowo o obowiązkach kierowni-
ka apteki w sprawie wydawania produktów 
leczniczych tylko przez uprawnione osoby, 
wynikających z przepisów prawnych.

30.01.2019 Śląska OIA zaprosiła na XV Konferen-
cję naukowo-szkoleniową. W programie m.in. 
znalazły się tematy: „Rola i zadania samorzą-
du aptekarskiego”, „Samorząd aptekarski w 
Bielsku-Białej”, „Samorząd aptekarski w Czę-
stochowie”, „Ustawowe zadania Inspekcji Far-
maceutycznej”, „Rola i zadania Wydziału Go-
spodarki Lekami”, „Komunikacja z pacjentem 
w aptece”, „Szkolenia ciągłe i specjalizacyjne”, 
„Rola Polskiego Towarzystwa Farmaceutycz-
nego w edukacji zawodowej farmaceutów”.

30.01.2019 Śląska OIA przypomina, że w trakcie 
odbywania praktyki studenci/studentki nie 
są pracownikami apteki. Praktyka jest odby-
wana na podstawie umowy cywilnoprawnej 
pomiędzy podmiotem prowadzącym aptekę, 
a Wydziałem Farmacji. Z tego powodu kiero-
wane do studentów żądania zapłaty za szkody 
wyrządzone w trakcie praktyki lub podobne sy-
tuacje np. wykonywania pracy ponad program 
stażu, nie mają podstaw prawnych. Aby mogła 
zaistnieć przesłanka żądania naprawienia szko-
dy zgodnie z art. 415kc, podmiot prowadzący 
aptekę winien wykazać winę umyślną osoby 
powodującej szkodę np.: celowe zniszczenie 
utensyliów, surowców farmaceutycznych etc. 
Wynika z tego, że nieumyślne zniszczenia np. 
stłuczenie szklanego pojemnika w trakcie wy-
konywania leku recepturowego nie jest szkodą 
spowodowaną z winy umyślnej.

KIELECKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

25.01.2019 Kielecka OIA zaprasza na konferencję 
szkoleniową która odbędzie się 7 lutego br. 

na temat „Weryfikacja autentyczności leków 
serializowanych”.

LUBELSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

3.01.2019 Prezes LOIA mgr farm. Tomasz Barszcz był 
gościem Radia Lublin, gdzie wyjaśniał słucha-
czom, na czym polega realizacja e-recepty. Na 
stronie znajduje się link do audycji.

17.01.2019 Odbyła się IV Konferencja w ramach de-
baty „Wspólnie dla Zdrowia”: Lublin – Kadry 
w ochronie zdrowia: wyzwania i rozwój. W de-
bacie obok Ministra Zdrowia udział wzięła 
Prezes NRA mgr farm. Elżbieta Piotrowska-
-Rutkowska. 

18.01.2019 Odbyło się szkolenie „Recepta elektro-
niczna w aptece. Realizacja recepty elektro-
nicznej” – w spotkaniu jednym z prelegentów 
był mgr farm. Marek Tomków – wiceprezes 
NRA.

24.01.2019 Izba przypomina o obowiązku składania 
rocznego sprawozdania o wytwarzanych od-
padach i gospodarowaniu odpadami w termi-
nie do dnia 15 marca 2019 roku za poprzedni 
rok kalendarzowy. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W ŁODZI

11.01.2019 OIA zaprasza na szkolenie, które odbę-
dzie się 6.02.19 roku. Tematyka spotkania: „Re-
ceptura leków jałowych  w aptece w świetle 
wymogów FPXI. Nowości w recepturze. Wery-
fikacja autentyczności leków – KOWAL.”

25.01.2019 W dniu 24 stycznia 2019 roku Paweł Ry-
chlik, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
spotkał się z Prezesem OIA w Łodzi, mgr farm. 
Pawłem Stelmachem. Rozmowa dotyczyła wa-
runków funkcjonowania aptek oraz wykony-
wania zawodu aptekarza. Wybrane szczegó-
łowe wątki spotkania to: – ustawa o zawodzie 
farmaceuty; – opieka farmaceutyczna; – obrót 

pozaapteczny; – marże apteczne; – dyżury 
pełnione przez apteki. Poseł Paweł Rychlik 
wyraził gotowość kontynuowania konsultacji 
z przedstawicielami samorządu aptekarskiego 
w celu pełnego wyeksponowania na forum 
Sejmu zagadnień związanych z farmacją i ap-
tekarstwem. 

26.01.2019 Odbyło się szkolenie dla farmaceutów 
„Konopie medyczne w teorii i praktyce”.

CZĘSTOCHOWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

31.01.2019 Częstochowska OIA wspólnie z Często-
chowskim Oddziałem PTF, zorganizowała po-
siedzenie naukowo-szkoleniowe na temat me-
dycznego zastosowania konopi medycznych.

DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

8.01.2019 Dolnośląska OIA zorganizowała zebranie 
farmaceutów rejonu wrocławskiego. Tematami 
były m.in. realizacja recept od 1 stycznia 2019 
r., nowelizacja list refundacyjnych – straty na 
przecenie leków, weryfikacja autentyczności 
leków w aptekach od 9 lutego 2019 r., zmiana 
odpłatności ryczałtowej za lek recepturowy.

LUBUSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

31.01.2019 Lubuska OIA zaprasza na wykłady w ra-
mach ciągłego szkolenia, które odbędą się 
w Zielonej Górze w dniu 7.02.19 roku. Temata-
mi wykładów będą: „Jak leczyć chorobę zwy-
rodnieniową stawów? Dostępne możliwości 

i strategie terapeutyczne” oraz „Kaszlący pa-
cjent – bezpieczne leczenie według najnow-
szych wytycznych”. Następne szkolenie w po-
wyższej tematyce odbędzie się w Gorzowie 
Wielkopolskim w dniu 27.02.19 roku. 

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W OLSZTYNIE

11.01.2019 Na dzień 21.01.2019 r. Izba zaprosiła kie-
rowników aptek szpitalnych na szkolenie zwią-
zane z praktycznym wdrożeniem dyrektywy 
fałszywkowej w aptekach.

25.01.2019 Izba zaprasza na Bal Karnawałowy, który 
rozpocznie się 01.03.2019 r. w Olsztynie. Za-
proszenie do pobrania znajduje się na stronie 
internetowej.

OPOLSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

15.01.2019 Izba zamieściła informacje dotyczące 
13 edycji  konkursu dla przedstawicieli rynku 
ochrony zdrowia i farmacji – Liderzy Ochrony 
Zdrowia.

PODKARPACKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

31.01.2019 Naczelna Izba Aptekarska, Polish Institu-
te of Medical Cannabis, Spectrum Cannabis 
Polska oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Ap-
tekarska zapraszają farmaceutów na szkolenie 

http://www.kalkulator.katowice.oia.pl
http://www.kalkulator.katowice.oia.pl
https://radio.lublin.pl/news/e-recepta-juz-dziala-czym-jest?utm_source=wp&utm_medium=sg_mobile&utm_campaign=trendy
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 W sobotę, 19 stycznia na stoku Złoty Groń w Istebnej koło Wisły HURTAP i Śląska Izba Aptekarska 
zorganizowały III Puchar Polski Farmaceutów w Narciarstwie Alpejskim. Patronat nad zawodami objęła 
Naczelna Izba Aptekarska, a patronat medialny Aptekarz Polski.

Trzecia edycja Pucharu Polski zgromadziła na starcie rekordową liczbę uczestników, ponad 160 osób. 
Warunki na stoku były znakomite. Zawodnikom towarzyszył mróz, słońce i wspaniała atmosfera. Wszyscy, 
którzy przejechali slalom zostali uhonorowani pamiątkowym medalem, a zwycięzcy poszczególnych kate-
gorii otrzymali puchary, medale, dyplomy oraz upominki.        
 Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Wyniki zawodów podane są na stronie 
internetowej www.hurtap.com.pl.

www.hurtap.com.pl

Pogoda na stoku dopisała! 
III Puchar Polski Farmaceutów  

w Narciarstwie Alpejskim

Fot. Lech Wróblewski, Śląska Izba Aptekarska 

I stopnia z zakresu medycyny konopnej, które 
odbędzie się 24 lutego 2019 r. w Świlczy 146 
E /k. Rzeszowa.

25.01.2019 Izba zapraszamy farmaceutów, studen-
tów farmacji, techników farmaceutycznych 
i właścicieli aptek na rekolekcje wielkopost-
ne z bł. Karoliną Kózkówną, które odbędą się 
w dniach 29-31 marca 2019 roku w Rzeszowie 
w Domu Rekolekcyjnym TABOR, ul. Połonińska 
25. Rekolekcje poprowadzi ks. Łukasz Plata.

POMORSKO-KUJAWSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

25.01.2019 Izba zaprasza na Sympozjum Pharma 
Nord Academy: „Czy anty-ageing jest recep-
tą na lepsze życie?” Szkolenie odbędzie się 
w dniu 07.02.2019 r. w Bydgoszczy.

ŚRODKOWOPOMORSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA

01.2019 ŚOIA wraz z PIMC Polish Institute of Medi-
cal Cannabis zxaprasza na szkolenie I stopnia 
z zakresu medycyny konopnej, które odbędzie 
się 06.04.2019 r. w Koszalinie.

OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA  
W WARSZAWIE

15.01.2019 OIA zaprasza swoich Członków do wzię-
cia udziału w zorganizowanej wycieczce do 
Królestwa Holandii w dniach od 7 do 11 maja 
2019 roku.

31.01.2019 Izba zaprasza  na XIX Koncert Noworocz-
ny Aptekarzy, który odbędzie się 17 lutego 
2019 roku, w Filharmonii Narodowej w War-
szawie. Wykonawcami będą: Edyta Krzemień, 
Orkiestra Akademii Beethovenowskiej oraz 
Maciej Sztor.

WIELKOPOLSKA  
OKRĘGOWA IZBA APTEKARSKA 

18.01.2019 Na stronie internetowej Izby zamiesz-
czono wywiad z dr n. farm. Katarzyną Regul-
ską, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie 
farmacji szpitalnej pt. „Potencjał aptek szpi-
talnych”.

29.01.2019 Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, 
Oddział w Poznaniu uprzejmie zaprasza na 
posiedzenie naukowo-szkoleniowe „Cyfry-
zacja procesów dystrybucyjnych w aptece – 
szanse i problemy” które odbędzie się w dniu 
6 lutego 2019 r. w sali im. Hrynakowskiego, 
Coll. Chemicum, Poznań.

Naszemu Koledze,
Redaktorowi Naczelnemu Aptekarza Polskiego  

Pisma Naczelnej Izby Aptekarskiej

Zbigniewowi Solarzowi

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składa Redakcja Aptekarza Polskiego
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Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❶: Tadalafil ma wskazania do stosowa-
nia w:

A. nadciśnieniu płucnym
B. zaburzeniach erekcji
C. łagodnym rozroście gruczołu krokowego
D. we wszystkich wymienionych jednostkach cho-

robowych

Prawidłowa odpowiedź: D. Tadalafil w dawkach 
2,5 mg, 10 mg i 20 mg jest wskazany w leczeniu 
zaburzeń erekcji u dorosłych mężczyzn, natomiast 
dawka 5 mg ma podwójne wskazania: leczenie za-
burzeń erekcji u dorosłych mężczyzn oraz leczenie 
objawów łagodnego rozrostu gruczołu krokowego 
u dorosłych mężczyzn. Niektóre preparaty tadalafilu 
mają zarejestrowane podwójne wskazania dla daw-
ki 20 mg: zarówno do stosowania w zaburzeniach 
erekcji, jak i w leczeniu tętniczego nadciśnienia 
płucnego.

Pytanie ❷: Zespół Recklinghausena to:
A. inaczej neurofibromatoza lub nerwiakowłók-

niakowatość
B. schorzenie związane z występowaniem chro-

mosomu Philadelphia (Ph+)
C. jedyna jednostka chorobowa, w której terapia 

CAR-T odniosła spektakularny sukces
D. minimalna choroba resztkowa – powikłanie 

u pacjentów onkologicznych

Prawidłowa odpowiedź: A. Nerwiakowłókniakowa-
tość typu 1 (neurofibromatoza typu 1 czy też cho-
roba von Recklinghausena), to choroba genetyczna 
należąca do grupy fakomatoz (chorób skórno-mięś-

niowych). W obrazie klinicznym choroby występują 
przede wszystkim zmiany skórne, oczne, guzy we-
wnątrzczaszkowe i inne nowotwory o lokalizacji 
pozaczaszkowej, a także zmiany kostne.

Pytanie ❸: Wirusem HPV (brodawczaka) nie 
można zarazić się poprzez:

A. kontakt ze skórą lub śluzówką osoby zaka-
żonej

B. podczas stosunku seksualnego
C. drogą kropelkową
D. poprzez autozakażenie

Prawidłowa odpowiedź: C. Do zakażenia wirusem 
HPV potrzebny jest bezpośredni kontakt, może do 
niego dojść także podczas porodu. Warto zaznaczyć, 
że u osób zakażonych często dochodzi do autoza-
każenia i rozwleczenia wirusa na inne części ciała.

Pytanie ❹: Przetrwałe zakażenie wirusem HPV 
jest najistotniejszym czynnikiem rozwoju:

A. czerniaka skóry
B. raka szyjki macicy
C. choroby Bowena
D. defektów wrodzonych płodu

Prawidłowa odpowiedź: B. Według raportu Polskie-
go Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej z 2017 
roku, przetrwałe zakażenie wirusem HPV jest naji-
stotniejszym czynnikiem rozwoju raka szyjki maci-
cy. Rak kolczystokomórkowy z powiązaniu z HPV 
to nowotwór znany pod nazwą choroby Bowena, 
jednak etiopatogeneza tego schorzenia jest złożona. 
Wirus HPV nie ma wpływu na rozwijający się płód. 

Test wiedzy. 
Sprawdź 
co zapamiętałeś!

Pytanie ❺: Głównymi składnikami zanieczysz-
czeń powietrza są:

A. pyły PM 10 i PM 2,5
B. tlenki siarki i azotu
C. wielocykliczne węglowodory aromatyczne
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: D. Głównymi składnikami 
smogu sa pyły i składniki lotne. Toksyczność tych 
substancji zależy od dawki i czasu ich oddziaływa-
nia na człowieka.

Pytanie ❻: Tiomery to:
A. polimery mukoadhezyjne pierwszej generacji, 

wiążą się z warstwą mucyny wiązaniem nie-
kowalencyjnym

B. polimery mukoadhezyjne drugiej generacji, 
wiążą się z warstwą mucyny wiązaniem ko-
walencyjnym

C. polimery anionowe, o słabej sile wiązania po-
przez splątanie łańcuchów polimeru i mucyny

D. polimery wiążące się poprzez łańcuchy CMCNa

Prawidłowa odpowiedź: B. Tiomery to polimery 
drugiej generacji wiążące się z błoną śluzową sil-
nym wiązaniem kowalencyjnym. Polimery tiolowe 

łączą się najczęściej z cysteiną obecną w mucynie.
Pytanie ❼: Do najbardziej popularnych metod 

oceny mukoadhezji zalicza się:
A. analizę reologiczną
B. pomiar tensometryczny
C. pomiar z użyciem analizatora tekstury 
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: D. W zależności od postaci 
leku można prowadzić także badania takie jak np. 
wytrzymałość mechaniczna filmu polimerowego na 
rozciąganie, procent wydłużania czy badanie czasu 
rozpadu i uwalniania substancji leczniczej. 

Pytanie ❽: Wytyczne dotyczące zasad dobrej 
praktyki sporządzania leków wprowadza:

A. Farmakopea Polska XI
B. rozporządzenie Ministra Zdrowia
C. dyrektywa UE
D. zarządzenie prezesa NFZ

Prawidłowa odpowiedź: A. Farmakopea Polska XI 
zawiera monografię poświęconą zasadom wprowa-
dzania w aptece systemu zapewniania jakości spo-
rządzania preparatów farmaceutycznych.
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Nowe rejestracje PL

Grudzień 2018
W grudniu 2018 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 43 pozwolenia 
na dopuszczenie produktów leczniczych do obrotu w Polsce, w tym  
1 nowe pozwolenie (nieujęte w niniejszym zestawieniu) dla produktu już 
zarejestrowanego wcześniej (Bilomag – Natur Produkt Pharma) i 42 po-
zwolenia dla nowych produktów leczniczych. Pozwolenia dla nowych 
produktów leczniczych obejmują 23 jednostki klasyfikacyjne na 5. po-
ziomie klasyfikacji ATC (substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych re-
jestracji i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO oraz sub-
stancji czynnej lub składu preparatu, pomijając szczegóły (postaci, dawki, opakowania, kategorie 
dostępności, numery pozwoleń, Globalne Numery Jednostki Handlowej – GTIN [Global Trade Item 
Number]), które można znaleźć w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/
pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w grudniu 2018 r.” został opublikowany przez Urząd 10 
stycznia 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY 
I METABOLIZM

A11 – Witaminy; A11G – Kwas askorbinowy 
(witamina C), także w połączeniach; A11GA – 
Kwas askorbinowy (witamina C), bez dodatku 
innych substancji

Ascorbic acid: DropiCe (Polski Lek) to 11. zareje-
strowana jako produkt leczniczy marka preparatów 
kwasu askorbinowego. Na rynek wprowadzono 10 
marek: Ascorgem (Gemi), Ascorvita (Natur Produkt 
Pharma; preparat wprowadzony wcześniej na rynek 
pod nazwą Additiva Witamina C o smaku cytryno-
wym), Cebion (Merck), Juvit C (Hasco-Lek), Rutino-
scorbin Active C (GlaxoSmithKline; lek wprowadzony 
wcześniej na rynek pod pierwotną nazwą Cetebe; 
obecnie nastąpiła zmiana nazwy na Rutinoscorbin 
witamina C forte, ale lek pod nową nazwą nie został 
jeszcze wprowadzony do sprzedaży), Vita-Gem C 
(Gemi), Vitamina C Synteza, Vitaminum C Teva, 
Witamina C Monovitan (Teva) i od lipca 2015 Ibuvit 
C (Medana Pharma; lek wprowadzony wcześniej 
na rynek pod pierwotną nazwą Vitaminum C, a na-
stępnie pod nazwą Cevikap).

Ostatnio skreślono z Rejestru: Polovital C (Polfar-
mex), Vicefar (Biofarm), Vitaminum C Aflofarm, Vi-
taminum C Hasco (Hasco-Lek).
Ponadto na rynku znajduje się wiele preparatów 
spożywczych (suplementów diety) z witaminą C.

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; 
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi (z wy-
łączeniem heparyny)

Prasugrel: Bewim (Gedeon Richter Polska) to 3. 
zarejestrowana marka prasugrelu. Do sprzedaży 
wprowadzono lek oryginalny Efient (Daiichi Sankyo). 
Nie pojawił się jeszcze na rynku Prasugrel Mylan.

B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów; 
B05B – Roztwory do podawania dożylnego; 
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowe-
go; B05BA10 – Połączenia

Nutrimentum: SmofKabiven Low Osmo Peripheral 
(Fresenius Kabi) to emulsja do infuzji zawierająca 
roztwory glukozy, emulsji tłuszczowej i aminokwa-
sów z elektrolitami, będąca rozszerzeniem wzglę-
dem innych preparatów marki SmofKabiven. Prepa- ►

rat jest przeznaczony do żywienia pozajelitowego 
u dorosłych pacjentów i dzieci w wieku 2 lat i powy-
żej, u których żywienie doustne lub dojelitowe jest 
niemożliwe, niewystarczające lub przeciwwskazane.
Na rynek zostały wprowadzone różnego typu roz-
twory do żywienia pozajelitowego, wytwarzane 
przez firmy: Baxter (Aminomel 10 E, Aminomel 12,5 
E, Aminomel Nephro, Clinimix N9G15E, Multimel [3 
rodzaje], Numeta G 16% E, Olimel [5 rodzajów]), 
Braun (Nutriflex Basal, Nutriflex Lipid peri, Nutriflex 
Lipid plus, Nutriflex Omega plus, Nutriflex Omega 
special, Nutriflex peri, Nutriflex plus, Nutriflex spe-
cial), Fresenius Kabi (Aminomix 1 Novum, Kabiven 
i Kabiven Peripheral, SmofKabiven, SmofKabiven 
EF, SmofKabiven Peripheral i od marca 2018 Smof-
Kabiven extra Nitrogen).
Nie zostały jeszcze wprowadzone: Aminoplasmal B. 
Braun 10% i Aminoplasmal B. Braun 10% E (Braun), 
Clinimix N17G35E (Baxter), Lipoflex peri, Lipoflex 
plus i Lipoflex special (Braun), Numeta G 19% E 
i Numeta G 13% E Preterm (Baxter), Omegaflex 
peri [preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Nutriflex Omega Peri], Omegaflex plus, Omegaflex 
special i Omegaflex special bez elektrolitów [prepa-
rat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nutriflex 
Omega special without electrolytes] (Braun), Pe-
diaven (Fresenius Kabi [5 rodzajów]), SmofKabiven 
extra Nitrogen EF (Fresenius Kabi).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Aminoplasmal 15% 
E (Braun), Nutriflex Lipid special (Braun).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01E/C01EB – Inne preparaty stosowane 
w chorobach serca;

Ivabradine: Ivab (Polfarmex) to 18. zarejestrowana 
marka iwabradyny. Do sprzedaży wprowadzono 11 
marek: Procoralan (Servier), od października 2016 
Bixebra (Krka), od listopada 2016 Ivabradine Anp-
harm, od kwietnia 2017 Raenom (Gedeon Richter 
Polska), od października 2017 Ivabradine Zentiva, od 
stycznia 2018 Inevica (Actavis) i Ivabradine Mylan, 
od kwietnia 2018 Ivabradine Genoptim (Synoptis), 
od czerwca 2018 Ivohart (PharmaSwiss), od sierp-
nia 2018 Ivabradine Aurovitas i od grudnia 2018 
Ivabradine Accord (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Brediwal (San-

doz), Corlentor (Servier), Ilibrift (Zentiva), Ivabradi-
ne Chanelle Medical, Ivabradine Teva, Iwabrady-
na Synthon.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ivabradine JensonR 
(Jenson R+).

C07 – Leki blokujące receptory b-adrener-
giczne; C07B – Leki blokujące receptory b-
adrenergiczne w połączeniach z tiazydami; 
C07BB – Selektywne leki blokujące receptory 
b-adrenergiczne w połączeniach z tiazydami; 
C07BB12 – Nebiwolol w połączeniach z tia-
zydami

Nebivolol+hydrochlorothiazide: Tamanisga (Sigil-
lata) to 2. zarejestrowany lek o podanym składzie, 
w 2 zestawieniach dawek. Do sprzedaży wprowa-
dzono od marca 2011 Nebilet HCT (Menarini).

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

Telmisartan: Telmisartan Genoptim (Synoptis) to 
22. zarejestrowana marka telmisartanu. Na rynek 
wprowadzono 15 marek: Micardis (Boehringer 
Ingelheim), Pritor (Bayer), od października 2010 
Tolura (Krka), od lutego 2012 Tezeo (Zentiva), od 
kwietnia 2012 Telmizek (Adamed; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Zmertan), od maja 2012 
Actelsar (Actavis), od sierpnia 2012 Telmix (Bio-
farm), od listopada 2012 Polsart (Polpharma; lek 
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Telmisartan 
Sigillata), Telmisartan Sandoz i Zanacodar (Phar-
maSwiss), od kwietnia 2013 Telmisartan Apotex, 
od lipca 2013 Telmisartan Mylan, od sierpnia 2013 
Telmisartan Egis, od kwietnia 2015 Telmisartanum 
123ratio (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Telmisartan-Ratiopharm) i od października 2015 
Telmabax (Ranbaxy; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Telmisartan Ranbaxy).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Kinzalmono 
(Bayer), Telmisartan Actavis, Telmisartan Fair-Med 
(Fair-Med Healthcare), Telmisartan Orion, Telmisar-
tan Teva, Telmisartan Teva Pharma.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dinortes (Liconsa).

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10A – Środki wpływające na stężenie lipi-
dów, leki proste; C10AX – Inne środki wpły-
wające na stężenie lipidów

Ezetimibe: Esetin (S-Lab) to 17. zarejestrowana 

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2018
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►
marka ezetymibu. Na rynek wprowadzono 12 marek: 
Ezetrol (Merck Sharp & Dohme; lek oryginalny), od 
kwietnia 2018 siedem leków generycznych: Colto-
wan (Gedeon Richter Polska), Ezehron (Adamed), 
Ezen (Zentiva), Ezetimibe Apotex, Ezoleta (Krka), 
Lipegis (Egis), Symezet (Symphar; lek zarejestrowa-
ny pierwotnie pod nazwą Ezetimibe SymPhar), od 
czerwca 2018 Ezetimibe Mylan i Mizetib (Polphar-
ma), od sierpnia 2018 Ezolip (Orion; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Ezetimibe Glenmark) 
i od października 2018 Exebir (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Ezetimibe 
Alchemia, Ezetimibe Aurovitas, Ezetimibe Teva, 
Ezetymib Aristo.

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY 
I HORMONY PŁCIOWE

G04/G04B – Leki urologiczne; G04BE – Pre-
paraty stosowane w zaburzeniach erekcji

Tadalafil: Tadamen (Mylan Healthcare) to 21. za-
rejestrowana marka tadalafilu, w tym 19. marka ze 
wskazaniem w leczeniu zaburzeń erekcji u doro-
słych mężczyzn. Aby tadalafil działał skutecznie 
w zaburzeniach erekcji, konieczna jest stymulacja 
seksualna. Do sprzedaży wprowadzono 2 marki: od 
lipca 2014 Cialis (Eli Lilly) i od grudnia 2018 Tadalafil 
Medana (Medana Pharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Erlis (Polphar-
ma), Exerdya (PharmaSwiss), Filotadal (Teva), 
Rekifre (SVUS Pharma), Tadalafil Accord (Accord 
Healthcare), Tadalafil Actavis (lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Vixantus), Tadalafil Mylan, 
Tadalafil PMCS (Pro.Med.CS), Tadalafil Sun (Sun 
Pharmaceutical Industries), Tadalafil Teva, Tada-
lafil Apotex, Tadalafil Belupo, Tadaxin (Synoptis), 
Tadilecto (Krka), Tadis (Teva).
Ponadto zarejestrowano 2. marki ze wskazaniami 
wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płuc-
nego. Od lipca 2014 wprowadzono na rynek preparat 
Adcirca (Eli Lilly; wcześniejsza nazwa preparatu: 
Tadalafil Lilly), natomiast nie pojawił się jeszcze 
w sprzedaży Talmanco (Mylan; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Tadalafil Generics).
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jed-
ną klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów 
Adcirca i Talmanco pasują do klasy C01EB – Inne 
leki nasercowe. 

Tadalafil w dawkach 2,5 mg, 10 mg i 20 mg jest 
wskazany w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych 
mężczyzn, natomiast dawka 5 mg ma podwójne 
wskazania: leczenie zaburzeń erekcji u dorosłych 
mężczyzn oraz leczenie objawów łagodnego roz-
rostu gruczołu krokowego u dorosłych mężczyzn. 
Niektóre preparaty tadalafilu mają zarejestrowane 
podwójne wskazania dla dawki 20 mg (np. Tadalafil 
Accord): zarówno do stosowania w zaburzeniach 
erekcji, jak i w leczeniu tętniczego nadciśnienia płuc-
nego.

H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW 

PŁCIOWYCH I INSULIN
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie; 
H02A – Kortykosteroidy działające ogólnie, 
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy

Dexamethasone: Demezon (Sun-Farm) w 2 daw-
kach doustnych to rozszerzenie względem wprowa-
dzonych wcześniej iniekcji. Zarejestrowano 6 ma-
rek deksametazonu. Do sprzedaży wprowadzono 5 
marek, w tym: 2 leki doustne Pabi-Dexamethason 
(Polfa Pabianice) i od grudnia 2016 Dexamethasone 
Krka oraz leki iniekcyjne zawierające fosforan so-
dowy deksametazonu Dexaven (PharmaSwiss), od 
października 2014 Demezon (Sun-Farm) i od maja 
2017 Dexamethasone phosphate SF (Sun-Farm).
Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży: Neofordex 
(CTRS).

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające 
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu

Fluconazole: Fluxazol (Axxon) to 19. zarejestrowa-
na marka flukonazolu. Do obrotu wprowadzono 12 
leków doustnych: Fluconazole Polfarmex, Flumycon 
syrop (Teva), Mycosyst (Gedeon Richter Polska i Ge-
deon Richter), od sierpnia 2006 Flucofast (Medana 
Pharma), od lipca 2007 Fluconazin (Hasco-Lek), od 
września 2010 Flucorta (Polfarmex), od listopada 
2010 Mycomax (Zentiva), od grudnia 2011 Flukona-
zol Actavis (nastąpiła zmiana nazwy na Flumycon, 
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się 
na rynku), od maja 2014 Fluconazole Aurobindo, 
od maja 2016 Fluconazole Genoptim (Synoptis), 

►

od lipca 2017 Fluconazole Hasco (Hasco-Lek) i od 
lipca 2018 Candifluc (Aflofarm).
Ponadto na rynek wprowadzono 5 roztworów do 
wlewów dożylnych: Diflucan (Pfizer; lek oryginalny), 
Mycomax (Zentiva), od września 2008 Flukonazol 
(Claris Lifesciences), od sierpnia 2010 Fluconazole 
B. Braun (Braun) i od grudnia 2011 Fluconazole Kabi 
(Fresenius Kabi).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży: 
Fluconazole PPH (Polpharma) i Locaring (Actavis).
Ostatnio skreślono z Rejestru: doustny Diflucan 
(Pfizer; lek był obecny na rynku), Fluconazole Teva 
(kapsułki pierwotnie zarejestrowane pod nazwą Flu-
conazole, którym potem zmieniono nazwę na Flumy-
con i wprowadzono na rynek, a następnie zmieniono 
nazwę na Fluconazole Teva).

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

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

Gefitinib: Gefitinib Synthon i Gefitinib Genthon to 
odpowiednio 7. i 8. zarejestrowana marka gefitynibu. 
Do sprzedaży wprowadzono lek oryginalny Iressa 
(AstraZeneca). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: 
Gefitinib Glenmark, Gefitinib Krka, Gefitinib Mylan, 
Gefitinib Sandoz, Gefitinib Stada.

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

Fulvestrant: Fulvestrant Sun (Sun Pharmaceutical 
Industries) to 5. zarejestrowana marka fulwestrantu. 
Do sprzedaży wprowadzono Faslodex (AstraZene-
ca). Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulvestrant 
Mylan, Fulvestrant Sandoz, Fulvestrant Teva.

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

Glatiramer acetate: Glatiramer acetale Teva to 3. 
zarejestrowana marka octanu glatirameru. Do sprze-
daży wprowadzono lek oryginalny Copaxone (Teva) 
i od stycznia 2017 Remurel (Alvogen).

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreuma-
tyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciw-
zapalne i przeciwreumatyczne;
M01AE – Pochodne kwasu propionowego

Naproxen: Naproxen Genoptim (Synoptis) to 12. za-
rejestrowana w tej klasie marka naproksenu. Na ry-
nek wprowadzono 9 marek: Aleve (Bayer), Anapran 
i Anapran Neo (Polfa Pabianice), Naproxen Hasco 
doustny i czopki (Hasco-Lek), Naproxen Aflofarm, 
Naproxen Polfarmex, Pabi-Naproxen tabl. (Polfa 
Pabianice), od kwietnia 2009 Apo-Napro (Apotex), 
od marca 2010 Naxii (US Pharmacia; preparat wpro-
wadzony wcześniej pod nazwą Boloxen), od stycznia 
2013 Nalgesin i Nalgesin Forte (Krka), od lipca 2013 
Anapran EC (Adamed) i od marca 2014 Nalgesin 
Mini (Krka). Spośród nich bez recepty dostępnych 
jest 5 leków: Aleve, Anapran Neo, Nalgesin Mini, 
Naproxen Aflofarm, Naxii.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Apo-Napro 
Fast (Apotex), Etrixenal (Proenzi) i Napritum (Vi-
tama).

M01AE51 – Ibuprofen w połączeniach
Ibuprofen+pseudoephedrine: Apselan Plus (Pol-
farmex) to 14. zarejestrowana marka leków o po-
danym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 11 
marek: Acatar Zatoki (US Pharmacia), Ibum Grip 
(Hasco-Lek; lek wprowadzony pierwotnie do sprze-
daży pod nazwą Ibum Extra), Ibuprom Zatoki (US 
Pharmacia), Nurofen Zatoki (Reckitt Benckiser; 
wcześniej lek wprowadzono na rynek pod nazwą 
Nurofen na przeziębienie i grypę, a następnie jako 
Nurofen Antigrip), od października 2013 Ibum Za-
toki (Hasco-Lek), od grudnia 2013 Metafen Zatoki 
(Polpharma; lek był obecny na rynku od września 
2008 pod nazwą Rhinafen), od lipca 2015 Modafen 
Extra Grip (Zentiva; lek wprowadzony pierwotnie 
pod nazwą Modafen), od grudnia 2015 Infex Zatoki 
(Teva; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Ibuprofen + Pseudoefedryna 123ratio, a później 
pod nazwą Ibuprofen + Pseudoefedryna Teva), od 
lipca 2016 Sudafed Extra (McNeil; lek zarejestro-
wany pierwotnie pod nazwą Ibuprofen/Pseudoephe-
drine Hydrochloride Diapharm), od listopada 2016 
Laboratoria PolfaŁódź Zatoki (Bio-Profil Polska; 
lek wprowadzony na rynek od października 2014 
pod pierwotną nazwą Rinafen Zatoki), od sierpnia 
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►
2017 Ibum Zatoki Max (Hasco-Lek) i od października 
2018 Advil Zatoki (Pfizer).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Advil Zatoki Sprint (Pfi-
zer), Efedoxin (PharmaSwiss), Zatotabs (Hasco-Lek).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Ibuprofen/Pseu-
doephedrine Hydrochloride Krewel (Krewel Meu-
selbach).

M01AH – Koksyby
Celecoxib: Celbic (Adamed) to 4. zarejestrowana 
marka celekoksybu. Na rynek wprowadzono 2 leki: 
Celebrex (Pfizer; lek oryginalny) i od listopada 2014 
Aclexa (Krka). Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży 
Zelsiglat (Synoptis).

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02A – Opioidy;
N02AJ – Opioidy w połączeniach z nieopio-
idowymi lekami przeciwbólowymi; N02AJ13 
– Tramadol i paracetamol

Tramadol+paracetamol: Tramadol + Paracetamol 
Amneal to 19. zarejestrowana marka preparatów 
o podanym składzie. Do sprzedaży wprowadzono 
14 leków: Zaldiar i Zaldiar Effervescent (Stada), od 
stycznia 2010 Doreta (Krka), od maja 2010 Acutral 
(Stada; lek zarejestrowany wcześniej pod nazwą 
Primiza), od marca 2011 Poltram Combo (Polphar-
ma), od kwietnia 2011 Padolten (Teva), od czerwca 
2012 Tramapar (Polfarmex), od października 2012 
Exbol (PharmaSwiss) i Parcotram (Glenmark), od 
lutego 2013 Curidol (Gedeon Richter), od kwietnia 
2013 ApoPatram (Apotex), od czerwca 2013 Para-
tram (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie przez 
firmę Substipharm pod nazwą Calone), od grudnia 
2013 Tramadol + Paracetamol Genoptim (Synoptis; 
lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę Substip-
harm pod nazwą Bacizol), od maja 2014 Symtram 
(Symphar), od stycznia 2015 Palgotal (Zentiva), od 
stycznia 2016 Doreta SR (Krka) i od października 
2016 Poltram Combo Forte (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Delparan Max 
(Sandoz), Tramadol + Paracetamol Sandoz, Tra-
mapar Forte (Polfarmex), Tramix (S-Lab), Tramofen 
(Vitama).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Strenduo (BGP Pro-
ducts Poland; lek był obecny na rynku od lutego 
2014), Tracemol (Substipharm), Tramadol hydrochlo-
ride + Paracetamol Bristol Laboratories.

N02AX – Inne opioidy
Tramadol: Tramadol Krka krople doustne to rozsze-
rzenie względem wprowadzonych na rynek kapsułek 
i iniekcji. Zarejestrowano 13 marek tramadolu.
Spośród doustnych preparatów wielodawkowych 
(krople) na rynek wprowadzono 3 leki: Poltram (Me-
dana Pharma), Tramadol Synteza i Tramal (Stada).
Spośród doustnych preparatów jednodawkowych 
o standardowym uwalnianiu na rynek wprowadzono 
4 leki: Poltram (Polpharma), Tramadol Synteza, Tra-
mal (Stada) i od czerwca 2015 Tramadol Vitabalans, 
natomiast nie wprowadzono jeszcze preparatów 
Tramadol Aurobindo i Tramadol Aurovitas.
Do sprzedaży wprowadzono 6 leków o przedłu-
żonym uwalnianiu: Poltram Retard (Polpharma), 
Tramal Retard (Stada), Tramundin (Mundipharma), 
od czerwca 2007 Adamon SR (Meda) i Noax Uno 
(Angelini) oraz od grudnia 2008 Oratram (Molteni).
Spośród preparatów iniekcyjnych na rynek wprowa-
dzono 4 leki: Poltram (Polpharma), Tramal (Stada) 
oraz od lipca 2018 Tramadol Kalceks i Tramadol 
Krka, natomiast nie wprowadzono jeszcze preparatu 
Tramalgin (Sopharma).
Ponadto na rynek wprowadzono 1 lek doodbytniczy 
(czopki): Tramal (Stada).

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

Pregabalin: Tabagine (Ranbaxy) to 23. zarejestro-
wana marka pregabaliny. Do sprzedaży wprowa-
dzono 14 marek: Lyrica (Pfizer; lek oryginalny), od 
października 2015 Pregabalin Zentiva, od listopada 
2015 Pregabalin Sandoz, od lutego 2016 Egzysta 
(Adamed) i Pregabalin Pfizer, od kwietnia 2016 Pre-
gabalin Accord (Accord Healthcare) i Pregamid (G.L. 
Pharma), od sierpnia 2016 Preglenix (Glenmark), od 
sierpnia 2017 Pragiola (Krka) i Pregabalin NeuroP-
harma (neuraxpharm), od marca 2018 Kartesada 
(SVUS) i Pregabalin Sandoz GmbH, od kwietnia 
2018 Pregabalin Mylan Pharma i od sierpnia 2018 
Linefor (Polpharma).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku preparaty: Linga-
bat (PharmaSwiss), Naxalgan (Vipharm), Pregabalin 
Apotex, Pregabalin Medreg, Pregabalin Mylan, Pre-
gabalin Stada, Pregabalin Zentiva k.s., Pregagamma 
(Wörwag).

Ostatnio skreślono z Rejestru: Pregabalin Alkem.
N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki na-
senne i uspokajające; N05CD – Pochodne 
benzodiazepiny

Midazolam: Midazolam Kalceks to 7. zarejestrowa-
na w tej klasie marka midazolamu. Na rynku pojawiło 
się 5 marek: Dormicum (Roche; lek oryginalny), 
Midanium (Polfa Warszawa), Sopodorm (Phar-
maSwiss), od listopada 2010 Midazolam Accord 
(Accord Healthcare) i od września 2016 Midazo-
lam Sandoz.
Nie został jeszcze wprowadzony do sprzedaży Mi-
zormic (PharmaSwiss).

N06 – Psychoanaleptyki; N06A – Leki prze-
ciwdepresyjne; N06AX – Inne leki przeciw-
depresyjne

Agomelatine: Agomelatine Adamed, Agolek (Le-
kam), Lamegom (Krka) i Agomelatine +pharma to 
odpowiednio 6., 7., 8. i 9. zarejestrowana marka 
agomelatyny. Do sprzedaży od lipca 2009 wprowa-
dzono Valdoxan (Servier). Nie pojawiły się jeszcze 
na rynku: Agodeprin (Sandoz), Agomelatyna Egis, 
Thymanax (Servier) i Unbremi (Sigillata).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R01 – Preparaty stosowane w chorobach 
nosa; R01A – Środki udrożniające nos i inne 
preparaty stosowane miejscowo do nosa; 
R01AB – Sympatykomimetyki w połączeniach, 
z wyłączeniem kortykosteroidów; R01AB06 – 
Ksylometazolina

Xylometazoline+dexpanthenol: Otrivin Plus (Gla-
xoSmithKline, Poznań) to 5. zarejestrowana marka 
leku o podanym składzie. Do sprzedaży wprowa-
dzono 2 marki: od września 2011 Nasic i Nasic 
Kids (Klosterfrau) oraz od stycznia 2017 Xylodex 
regeneracja (Polfa Warszawa; lek zarejestrowany 
pierwotnie pod nazwą Xylodex).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Sudafed Xylo-
spray DEX i Sudafed Xylospray DEX dla dzieci 
(McNeil) oraz Septanazal dla dzieci i Septanazal 
dla dorosłych (Krka).

S – NARZĄDY ZMYSŁÓW
S01 – Leki oftalmologiczne; S01E – Leki 
przeciw jaskrze i zwężające źrenice; S01ED 

– Leki blokujące receptory b-adrenergiczne; 
S01ED51 – Timolol w połączeniach

Timolol+dorzolamide: Cosopt PF Multi (Santen) 
w opakowaniach wielodawkowych to rozszerzenie 
względem wersji w opakowaniach jednodawkowych 
Cosopt PF. Zarejestrowano 11 marek leków o po-
danym składzie. Na rynek wprowadzono 10 ma-
rek: Cosopt i od grudnia 2012 Cosopt PF (Santen), 
od kwietnia 2010 Rozacom (Adamed), od sierpnia 
2012 Oftidorix (PharmaSwiss), od października 2013 
Dropzol Tim (S-Lab; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Venturax), od lutego 2014 Nodom Combi 
(Polpharma), od maja 2014 Dorzolamide + Timolol 
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie 
pod nazwą Dorzolamide/Timolol NTC), od lipca 2017 
Duokopt (Thea), od grudnia 2017 Nodofree Com-
bi (Polfa Warszawa) i od marca 2018 Vizidor Duo 
(PharmaSwiss).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Candotim 
(Apotex), Dorzolamide + Timolol Warren (War-
ren Generics).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dolopt Plus (Sandoz; 
lek był obecny na rynku od kwietnia 2015), Dotiteva 
(Teva; lek był obecny na rynku od stycznia 2011).

2019-01-24

Źródła:
 – nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifi-
cation and DDD assignment 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 szcze-
pionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych 
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
 – informacje rejestracyjne: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do 
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych 
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji 
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne; 
wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia; 
 – informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
 – opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
 – pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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Nowe rejestracje UE

Grudzień 2018
W grudniu 2018 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej 
wydała 5 decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych 
przeznaczonych do stosowania u ludzi. Dotyczą one 6 substancji czyn-
nych, w tym 1 nowej (chimeryczny wirus żółtej gorączki i gorączki denga, 
serotypy 1, 2, 3, 4 [żywy, atenuowany]) i 5 już stosowanych w lecznictwie, 
w tym 1 zarejestrowanej w nowym wskazaniu (meksyletyna – oznaczona 
jako lek sierocy). Produkty omówiono w ramach klasy ATC według WHO oraz substancji czynnej 
z uwzględnieniem wskazań i mechanizmu działania według Charakterystyki Produktu Leczniczego, 
pomijając inne szczegóły, które można znaleźć w witrynie internetowej Europejskiej Agencji Pro-
duktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu).

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C01 – Leki stosowane w chorobach serca; 
C01B – Leki przeciwarytmiczne, klasa I i III; 
C01BB – Leki przeciwarytmiczne klasy I b

Mexiletine: Namuscla (Lupin) jest wskazany do 
stosowania w objawowym leczeniu miotonii u doro-
słych pacjentów z niedystroficznymi zaburzeniami 
miotonicznymi. Jest to obecnie jedyna zarejestro-
wana marka meksyletyny. Skreślono już z Rejestru: 
Mexitil (Boehringer Ingelheim; lek oryginalny), Katen 
(Slovakofarma), Mexicord (Polfa Grodzisk).
Meksyletyna silnie blokuje kanały sodowe w sytu-
acjach nadmiernej erupcji potencjałów czynnoś-
ciowych (blokowanie zależne od używania) i (lub) 
przedłużonej depolaryzacji (blokowanie zależne od 
woltażu) występującej w chorych tkankach, a nie 
w przypadku fizjologicznej pobudliwości (blokowanie 
spoczynkowe lub napięciowe). Zatem meksyletyna 
jest najbardziej aktywna we włóknach mięśniowych 
narażonych na wielokrotne wyładowania (takich 
jak mięśnie szkieletowe). Łagodzi objawy miotonii 
poprzez zmniejszenie sztywności mięśni w me-
chanizmie skrócenia opóźnienia relaksacji mięśnia.
Meksyletyna została 19 listopada 2014 oznaczo-

na przez Komisję Europejską jako sierocy produkt 
leczniczy w podanym wskazaniu, a w okresie od 
20 grudnia 2018 ma zagwarantowaną 10-letnią wy-
łączność rynkową.

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE 
OGÓLNIE

J07 – Szczepionki; J07B – Szczepionki wi-
rusowe;
J07BB – Szczepionki przeciw grypie

Influenzae vaccinum: Flucelvax Tetra (Seqirus) 
szczepionka czterowalentna to 7. zarejestrowana 
marka (łącznie: w Polsce i centralnie w UE) szcze-
pionek przeciw grypie sezonowej, a 5. szczepionka 
czterowalentna. Do sprzedaży w Polsce wprowadzo-
no 1 markę szczepionki iniekcyjnej trójwalentnej In-
fluvac (Mylan Healthcare) oraz 2 marki szczepionek 
czterowalentnych: od sierpnia 2017 VaxigripTetra 
(Sanofi Pasteur) i od sierpnia 2018 Influvac Tetra 
(Mylan).
Nie pojawiły się na rynku w Polsce: preparaty in-
iekcyjne Fluarix Tetra (GlaxoSmithKline) i Preflu-
cel (Nanotherapeutics; szczepionka przygotowana 
w hodowlach komórek Vero) oraz szczepionka czte-

rowalentna Fluenz Tetra (AstraZeneca) w postaci 
aerozolu do nosa.
Flucelvax Tetra (Seqirus) zawiera inaktywowane 
antygeny powierzchniowe wirusa grypy (hemaglu-
tynina i neuraminidaza) namnażane w komórkach 
psiej nerki Madin-Darby’ego (Madin Darby Canine 
Kidney – MDCK).
Ponadto zarejestrowano:
 – 4 szczepionki przeciwko grypie pandemicznej 
A/H5N1:
Adjupanrix [GlaxoSmithKline Biologicals; poprzednia 
nazwa: Pandemic Influenza Vaccine (H5N1)] zawie-
rającą namnażany w zarodkach kurzych rozszcze-
piony inaktywowany wirion oraz adiuwant AS03;
Foclivia (Novartis Vaccines and Diagnostics) zawie-
rającą namnażane w zarodkach kurzych antygeny 
powierzchniowe (hemaglutyninę i neuraminidazę) 
i ulepszony adiuwant;
Pandemic Influenza Vaccine H5N1 Baxter (Ology 
Bioservices) zawierającą namnażany na komórkach 
linii Vero cały inaktywowany winion;
Pandemic influenza vaccine H5N1 AstraZeneca 
(preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą 
Pandemic influenza vaccine H5N1 MedImmune) 
w postaci zawiesiny podawanej jako aerozol do 
nosa, zawierającą żywy atenuowany wirus grypy 
pandemicznej H5N1, wytwarzany w komórkach 
Vero odwrotną techniką genetyczną, namnażany 
w zapłodnionych jajach kurzych pochodzących od 
zdrowych stad kurzych;
 – 3 szczepionki prepandemiczne A/H5N1, prze-
znaczone do stosowania w 4.-5. fazie rozwoju pan-
demii:
Aflunov (GlaxoSmithKline) zawierającą namnaża-
ne w zarodkach kurzych inaktywowane antygeny 
powierzchniowe wirusa oraz adiuwant MF59C.1;
Prepandrix (GlaxoSmithKline Biologicals) zawierają-
cą namnażany w zarodkach kurzych rozszczepiony 
inaktywowany wirion i adiuwant AS03;
Vepacel (Nanotherapeutics) zawierającą cały in-
aktywowany wirion namnażany w komórkach Vero 
(ciągła linia komórek pochodząca od ssaków).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Fluarix (GlaxoSmit-
hKline).

J07BX – Inne szczepionki wirusowe
Dengue tetravalent vaccine (live, attenuated): 
Dengvaxia (Sanofi Pasteur) to czterowalentna szcze-

pionka przeciw gorączce denga (żywa, atenuowana), 
zawierająca 4 serotypy chimerycznego wirusa żółtej 
gorączki i gorączki denga, wytwarzanego w komór-
kach Vero metodą rekombinacji DNA. Szczepionka 
Dengvaxia jest wskazana w zapobieganiu gorączce 
denga wywoływanej przez wirus gorączki denga 
serotypów 1, 2, 3 i 4 u osób w wieku od 9 do 45 lat, 
z wcześniejszym zakażeniem dowolnym serotypem 
wirusa gorączki denga i mieszkających na obsza-
rach endemicznych.
Dengvaxia zawiera żywe atenuowane wirusy. Po po-
daniu szczepionki wirusy namnażają się lokalnie i po-
wodują produkcję przeciwciał neutralizujących oraz 
wywołują komórkową odpowiedź immunologiczną 
przeciw czterem serotypom wirusa gorączki denga.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

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

Trastuzumab: Ogivri (Mylan) to lek biopodobny, 
6. zarejestrowana marka trastuzumabu. Do sprze-
daży wprowadzono 2 marki: Herceptin (Roche; lek 
oryginalny) i od sierpnia 2018 Kanjinti (Amgen). 
Wskazaniami do stosowania są: rak piersi (rak piersi 
z przerzutami, wczesne stadium raka piersi) i rak 
żołądka z przerzutami.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Herzuma (Celltrion), 
Ontruzant (Samsung Bioepis), Trazimera (Pfizer).

R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych cho-
robach dróg oddechowych; R03A – Leki 
adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AL 
– Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami 
przeciwcholinergicznymi, włączając potrójne 
połączenia z kortykosteroidami; R03AL07 – 
Formoterol i bromek glikopyronium

Formoterol+glycopyrronium bromide: Bevespi 
Aerosphere (AstraZeneca) jest wskazany do stoso-
wania w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym 
oskrzela w celu łagodzenia objawów u dorosłych 
pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc 
(POChP). To pierwsze zarejestrowane połączenie 
podanych substancji czynnych. ►

https://www.ema.europa.eu
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Bevespi Aerosphere zawiera dwa leki rozszerza-
jące oskrzela: glikopyronium, długo działającego 
antagonistę receptorów muskarynowych (nazywa-
nego także lekiem przeciwcholinergicznym) i for-
moterol, długo działającego agonistę receptorów 
β2-adrenergicznych o szybkim początku działa-
nia. Glikopyronium ma podobne powinowactwo do 
podtypów receptorów muskarynowych M1 do M5. 
W drogach oddechowych wykazuje działanie far-
makologiczne poprzez zahamowanie receptora M3 
w mięśniach gładkich prowadzące do rozszerzenia 
oskrzeli. Formoterol powoduje bezpośrednie roz-
luźnienie mięśni gładkich w drogach oddechowych 
w wyniku zwiększenia ilości cyklicznego AMP po-
przez aktywację cyklazy adenylowej. Skojarzenie 
tych substancji o różnych mechanizmach działania 
powoduje efekt addytywny w porównaniu do stoso-
wania każdej z tych substancji oddzielnie. W wyniku 
zróżnicowanej gęstości receptorów muskarynowych 
i receptorów β2-adrenergicznych w centralnych i ob-
wodowych drogach oddechowych w płucach, an-
tagoniści receptorów muskarynowych są bardziej 
skuteczni w rozkurczaniu centralnych dróg oddecho-

wych, a agoniści receptorów β2- adrenergicznych 
są bardziej skuteczni w rozkurczaniu obwodowych 
dróg oddechowych; rozkurczenie zarówno central-
nych, jak i obwodowych dróg oddechowych dzięki 
leczeniu skojarzonemu może przyczyniać się do 
korzystnego wpływu produktu na czynność płuc.

Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europej-
skiej:
•	 decyzja z 6 XII 2018 dotycząca wycofania, 

na wniosek posiadacza (JensonR+) z 20 XI 
2018, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu 
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Iva-
bradine JensonR, zarejestrowanego 11 XI 2016 
– substancja czynna: ivabradine, klasa: C01EB.

2019-01-03

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifi-
cation 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.

►

NOWOŚCI NA RYNKU 

– Grudzień 2018
W grudniu 2018 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 20 nowych marek 

produktów leczniczych:

Klasa 
ATC/WHO

Nazwa 
międzynarodowa Nazwa handlowa (marka) Podmiot 

odpowiedzialny

Obszar i data 
1. rejestracji/

zmiany
A02BC Esomeprazole Esomeprazol Accord Accord Healthcare PL 03.2015

A10BJ Liraglutide Saxenda Novo Nordisk UE 03.2015

A16AX Miglustat Miglustat Accord Accord Healthcare PL 04.2018

C01EB Ivabradine Ivabradine Accord Accord Healthcare UE 05.2017

C09DA06 Candesartan + 
hydrochlorothiazide

Candesartan + 
Hydrochlorothiazide 
Vitama

Vitama PL 10.2015

C10BA06 Rosuvastatin + 
ezetimibe

Suvezen Sanofi-Aventis PL 02.2015 
Zenon, zm. 
05.2017 
Suvezen

G04BE Tadalafil Tadalafil Medana Medana Pharma PL 05.2017

J01AA Tigecycline Tigecycline Mylan Mylan PL 10.2017

J01DC Cefuroxime axetil Cefuroxime Genoptim Synoptis PL 11.2017

J01GB Tobramycin Tobramycyna Sun Sun Pharmaceutical 
Industries

PL 03.2017

J02AX Caspofungin Caspofungin Solinea Solinea PL 04.2017

J05AR18 Emtricitabine 
+ tenofovir 
alafenamide + 
elvitegravir + 
cobicistat

Genvoya Gilead Sciences UE 11.2015

J07CA Diphtheriae 
+ pertussis + 
poliomyelitidis + 
tetani vaccinum

Infanrix-IPV GlaxoSmithKline PL 11.2005

L01BC59 Trifluridine + tipiracil Lonsurf Servier UE 04.2016

L01XC Inotuzumab 
ozogamicin

Besponsa Pfizer UE 06.2017

►
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Ponadto w grudniu 2018 r. wprowadzono do 
sprzedaży 3 nowe wersje marek już obecnych na 
rynku:
•	 B01AB, enoxaparin, Neoparin Forte (Scien-

cepharma), PL 01.2018;
•	 J01XE, furazidin, Furagina Forte Apteo Med 

(Synoptis), PL 04.2018 Furamix, zm. 11.2018 
Furagina Forte Apteo Med;

•	 L04AX, methotrexate, Methofill SD (Accord 
Healthcare), PL 09.2017 Methofill, zm. 06.2018 
Methofill SD.

A – PRZEWÓD POKARMOWY  
I METABOLIZM

A02 – Preparaty stosowane w zaburzeniach zwią-
zanych z nadkwaśnością; A02B – Leki sto-
sowane w chorobie wrzodowej i refluksie 
żołądkowo-przełykowym; A02BC – Inhibitory 
pompy protonowej

A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B – Leki ob-
niżające poziom glukozy we krwi, z wyłącze-
niem insulin; A10BJ – Analogi glukagonopo-
dobnego peptydu-1 (GLP-1)

A16/A16A – Pozostałe produkty działające na prze-
wód pokarmowy i metabolizm; A16AX – Róż-
ne środki działające na przewód pokarmowy 
i metabolizm

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY

B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe; B01AB 
– Grupa heparyny

C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY

C01 – Leki stosowane w chorobach serca; C01E/
C01EB – Inne preparaty stosowane w choro-
bach serca

C09 – Leki działające na układ renina-angioten-
syna; C09D – Antagoniści angiotensyny II 
w połączeniach; C09DA – Antagoniści angio-
tensyny II w połączeniach z lekami moczo-
pędnymi; C09DA06 – Kandesartan w połą-
czeniach z lekami moczopędnymi

C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; 
C10B – Środki wpływające na stężenie lipi-
dów w połączeniach; C10BA – Inhibitory re-
duktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu 
A w połączeniach z innymi środkami wpływa-
jącymi na stężenie lipidów; C10BA06 – Ru-
suwastatyna i ezetymib

G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY  
I HORMONY PŁCIOWE

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

J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE  
DZIAŁAJĄCE OGÓLNIE

J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie;
J01A/J01AA – Tetracykliny
J01D – Inne beta-laktamowe leki przeciw-
bakteryjne; J01DC – Cefalosporyny drugiej 
generacji
J01G – Aminoglikozydy przeciwbakteryjne; 
J01GB – Inne aminoglikozydy
J01X – Inne leki przeciwbakteryjne; J01XE – 

M02AA Ibuprofen + menthol Ibument Ziaja PL 10.2017

N03AX Lamotrigine Lamotrigine Farmax SVUS PL 01.2017

N05CX Lupuli strobili 
extractum + 
Valerianae radicis 
extractum

Nervosol Tabs Herbapol Wrocław PL 06.2017

R03DC Montelukast Montelukast Lek-Am Lekam PL 10.2015

R05CA Hederae folii 
extractum

Herdripsan Dr. Max PL 12.2017

Opracowanie: 
dr n. farm. Jarosław Filipek

Kierownik Działu Informacji o Produktach
Administrator Farmaceutycznej Bazy Danych

 

Krajowa Baza Prodóktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ) 

Pochodne nitrofuranu
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające ogól-

nie; J02AX – Inne leki przeciwgrzybicze dzia-
łające ogólnie

J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; 
J05A – Bezpośrednio działające leki prze-
ciwwirusowe; J05AR – Leki przeciwwirusowe 
stosowane w leczeniu zakażeń HIV, połącze-
nia; J05AR18 – Emtrycytabina, alafenamid 
tenofowiru, elwitegrawir i kobicystat

J07 – Szczepionki; J07C/J07CA – Szczepionki 
bakteryjne i wirusowe w połączeniach

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE 
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD 

ODPORNOŚCIOWY

L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01B – Antymetabolity; L01BC – Analogi 
pirymidyny; L01BC59 – Triflurydyna w połą-
czeniach
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe; 
L01XC – Przeciwciała monoklonalne

L04/L04A – Leki hamujące układ odpornościowy; 
L04AX – Inne leki hamujące układ odpornoś-
ciowy

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY

M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach 
stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe 
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo

N – UKŁAD NERWOWY

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

N05 – Leki psychotropowe; N05C – Leki nasen-
ne i uspokajające; N05CX – Leki nasenne 
i uspokajające w połączeniach, z wyłącze-
niem barbituranów

R – UKŁAD ODDECHOWY

R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach 
dróg oddechowych; R03D – Inne leki do sto-
sowania ogólnego w obturacyjnych choro-
bach dróg oddechowych; R03DC – Antago-
niści receptora leukotrienowego

R05 – Preparaty stosowane w kaszlu i przeziębie-
niach; R05C – Leki wykrztuśne, z wyłącze-
niem preparatów złożonych zawierających 
środki przeciwkaszlowe; R05CA – Leki wy-
krztuśne

2019-01-23

Źródła:
 – klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania 
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classifi-
cation 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 szcze-
pionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczo-
nych 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 odpowiedzial-
ne; 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.

►
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Więcej zdjęć autorstwa Rafała Sudera
w fotorelacji www.aptekarzpolski.pl
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