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Ustawa skierowana

na legislacyjne tory
3 lipca 2019 roku opublikowano apel Elżbiety
Piotrowskiej-Rutkowskiej, prezesa Naczelnej Rady
Aptekarskiej pomoc przyspieszeniu prac nad ustawą zawodzie farmaceuty. – „Niestety niewiadomych
przyczyn, projekt do dziś nie znalazł się wykazie
Rządowego Centrum Legislacji, co uniemożliwia
uruchomienie następnego etapu – konsultacji społecznych” – czytaliśmy apelu.
Dwa dni przed tym apelem opublikowaliśmy
na naszych łamach felieton „Czas płynie”, którym
pytaliśmy „co stoi na przeszkodzie, że do tej pory
Ministerstwo Zdrowia nie skierowało projektu tej
ustawy przygotowanego przez zespół ekspertów powołany przez Ministra Zdrowia na legislacyjne tory?”.
Można przypuszczać, że apel Pani Prezes,
którego wymowę odzwierciedla jego sugestywny
tytuł – „Ustawa zawodzie farmaceuty nie może trafić
do niszczarki” spowodował, że 16 lipca br. Minister
Zdrowia zdecydował skierowaniu projektu ustawy zawodzie farmaceuty do konsultacji, które wkrótce się
zakończą. – „Skrócenie terminu na zgłoszenie uwag
uzasadnione jest ważnym interesem publicznym, tj.
pilną potrzebą kompleksowego uregulowania zasad
wykonywania zawodu medycznego farmaceutów
oraz polepszenia standardu opieki nad pacjentami”
– wyjaśnił minister piśmie adresowanym do uprawnionych instytucji organizacji, tym, do Naczelnej Rady
Aptekarskiej.
Sprawa nareszcie ruszyła.
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Od trzech tygodni zagadnienie dostępności leków dla pacjentów stało się jednym głównych
tematów, którym zainteresowani są niemalże wszyscy mieszkańcy naszego kraju. Prezes NRA poinformowała Ministra Zdrowia, że „do Naczelnej Izby
Aptekarskiej całej Polski docierają informacje od
farmaceutów, wskazujące na brak dostępności do
produktów leczniczych przede wszystkim wydawanych na podstawie recepty aptekach ogólnodostępnych. aptekach zaczyna brakować leków stosowanych takich chorobach jak: cukrzyca, nadciśnienie,
choroby tarczycy, astma, POChP, alergia. (…) Mamy
jedocześnie mocne sygnały od farmaceutów szpitalnych brakujących lekach, tym niezbędnych lekach
onkologicznych”.
– „Problemy dostępnością, powodują niepokój wśród chorych. Sytuacja wymaga podjęcia
pilnych działań, mających na celu wyeliminowanie
zaistniałego jednocześnie niezwykle poważnego
problemu” – apelowała prezes NRA liście wystosowanym do Ministra Zdrowia.

lekowe, które sprzedają podmiotom zagranicznym
leki, które mają trafić do polskich pacjentów. ramach
walki tym procederem rząd znowelizował przepisy,
wyniku czego leki są objęte systemem monitorowania przewozu towarów, kary za udział wywozie
leków zostały istotnie zaostrzone.
Ministerstwo podjęło działania celu zapewnienia podaży leków. Utworzono także infolinię za,
której pośrednictwem pod bezpłatnym numerem 800
190 590 pacjenci mogą zapytać konkretny lek, jak
dostępność zamienników. Ponadto Minister Zdrowia
powołał zespół do spraw przeciwdziałania brakom
dostępności produktów leczniczych.
Miejmy nadzieję, że te wysiłki przyniosą oczekiwany efekt.


Bieżący numer przynosi niemałą – jak zwykle – porcję bardzo przydatnych codziennej pracy
pouczających artykułów. Farmaceutom pracującym
aptekach szpitalnych, ale pozostałym także, rekomendujemy artykuł „Oral Liquid Dosage Form – sporządzanie recepturowych płynnych doustnych postaci leków aptekach” autorstwa doktora Arkadiusza
Gruchlika, który łączy pracę aptece szpitalnej pracą
naukową na Wydziale Farmacji ŚUM. Artykuł zawiera
informacje na temat sposobu wykonania polskich
warunkach aptecznych preparatów stosowanych
na oddziałach szpitalnych Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II Katowicach.

– „Jak pokazują badania, prawidłowa technika
iniekcji insuliny stanowi jeden kluczowych elementów
racjonalnej insulinoterapii. związku tym warto pamiętać, aby podczas wydawania insuliny apteki przypomnieć pacjentowi lub zapoznać go podstawowymi
zasadami wykonywania iniekcji”, do czego zachęca
doktor Anna Serafin, która jest autorką artykułu „Insulinoterapia – techniki wykonywania iniekcji”.
„Leki poprawiające komfort życia. Aspekty
lecznicze społeczne”, to tytuł artykułu napisanego
przez profesora Andrzeja Stańczaka wspólnie magistrem Szymonem Kurackim.
– „Stosowanie produktów leczniczych dla poprawy jakości życia staje się ostatnich latach coraz
bardziej powszechnym zjawiskiem. Oprócz oczywistych korzyści niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń, takich jak ryzyko nadużywania leków, rozwoju
uzależnień czy dodatkowych kosztów zdrowotnych
postaci występowania działań niepożądanych. Posiada też niekwestionowany wpływ na kształtowanie życia społecznego. Jest przy tym „kołem napędowym” rozwoju wielu firm farmaceutycznych.
Ich działalność marketingowa rodzi jednak pytania
aspekty etyczne związane próbami redefinicji pojęcia
choroby coraz częstszym zacieraniem granicy między społecznym, medycznym wymiarem zdrowia”
– konstatują autorzy. ■
Zachęcamy,
czytajcie Państwo Aptekarza Polskiego.
Naprawdę warto.
Redakcja.

Ministerstwo wyjaśniało, że częściową, być
może główną przyczyną tej sytuacji jest zachwianie dostaw substancji czynnych do producentów
leków, co ma wpływ na ich ograniczoną podaż. Za
część braków na rynku aptecznym resort wini mafie
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

5

Farmacja Szpitalna

P

Sporządzanie
płynnych doustnych
postaci leków
w aptekach
Oral Liquid Dosage Form (OLDF) z języka angielskiego oznacza
doustną, płynną postać leku przygotowywaną ex tempore. Wyrażenie
ex tempore z języka łacińskiego oznacza bez przygotowania, na poczekaniu.
6
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łynne postacie leków recepturowych mają
przede wszystkim zastosowanie: w populacji pediatrycznej, geriatrycznej, przy braku
możliwości podania doustnie stałej postaci
leku (na przykład założony zgłębnik, gastrostomia,
jejunostomia) oraz w przypadku podawania leków
off label u dzieci, na przykład w przypadku kaptoprylu (kaptopryl dostępny jest jedynie w tabletkach
w dawce 12,5 mg, 25 mg, 50 mg i 100 mg, a dawki dla
noworodków wahają się od 0,1 do 0,2 mg/kg m. c.)
OLDF wydaje się w specjalnych butelkach,
zapewniających odpowiednią czystość mikrobiologiczną i umożliwiających wielokrotne dawkowanie
leku. Taki zestaw zawiera butelkę, nakrętkę, adapter umożliwiający podłączenie strzykawki enteralnej
oraz samą strzykawkę z czytelną podziałką z dokładnością do co najmniej 0,1 mililitra.
Płynna postać leku umożliwia przede wszystkim maskowanie nieprzyjemnego smaku substancji.
Ponieważ większość leków stosowanych w pediatrii
i geriatrii jest w wodzie nierozpuszczalna, w konsekwencji mamy do czynienia głównie z zawiesinami,
dlatego ważnym etapem produkcji jest proces mikronizacji.
Najbardziej znanymi substancjami stabilizującymi zawiesiny są karboksymetyloceluloza i metyloceluloza, stosowane same lub w połączeniu z syropem, najczęściej syropem prostym. Takie zawiesiny
muszą być trwałe i muszą zapewnić odpowiednie
rozproszenie zawieszonych cząstek, zarówno w trakcie przechowywania, jak i po ponownym zmieszaniu.
Na rynku dostępnych jest kilka podłoży, dla
których zbadano trwałość substancji leczniczej. Niestety większość z nich, np. Ora-Plus, Ora-Sweet, Ora-Blend jest niedostępnych w Polsce.
Niniejsze opracowanie zawiera informacje
na temat sposobu wykonania w polskich warunkach
aptecznych następujących preparatów stosowanych
na oddziałach szpitalnych w Górnośląskim Centrum
Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach:
•

Omeprazolum zaw. 2 mg/1 ml (sugar free)

•

Sildenafilum roztw. 2 mg/1 ml (sugar free)

•

Ranitidinum zaw. 15 mg/ 1 ml (sugar)

•

Captoprilum zaw. 1 mg/ 1 ml i 2 mg/ ml (sugar / sugar free)

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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•

Midazolamum roztw. 1 mg/ 1 ml (sugar)

•

Spironolactonum zaw. 1 mg lub 2 mg/ ml
(sugar)

•

Furosemidum zaw. 2 mg/ ml (sugar)

•

Mercaptopurinum zaw. 10 mg/ ml (sugar)

Powyższe preparaty są oparte przede wszystkim o łatwo dostępny syrop prosty (w nazwie preparatu - sugar) oraz powszechnie dostępne surowce
farmaceutyczne. Część z nich jest wykonana jedynie na wodzie (w nazwie preparatu - sugar free).
Na podstawie dostępnej literatury określono dla
nich skład, sposób i warunki przechowywania, sposób wykonania oraz okres przydatności.
W przypadku określenia okresu przydatności
wzięto od uwagę wytyczne Farmakopei Amerykańskiej, według której niesterylne doustne postacie
zawierające wodę można przechowywać w temperaturze 2-8°C do 14 dni oraz Polskiej (Farmakopea XI),
według której w zależności od warunków i składu,
okres przydatności waha się od zużycia natychmiast
do zużycia w ciągu 30 dni. Ze względu na to, że mieszaniny nie zawierają substancji konserwujących, co
jest ważne w przypadku małych dzieci, maksymalny
okres przydatności nieotwieranego pojemnika przyjęto na 30 dni, a po otwarciu - 14 dni. Krótsze okresy przydatności wynikają z danych literaturowych
i związane są bezpośrednio z mniejszą stabilnością
samej substancji czynnej.
Ze względu na zastosowanie jedynie syropu
prostego wykonanego według FP XI, jako substancji
stabilizującej zawiesinę, otrzymane preparaty należy zmieszać przed użyciem (10 sekund energicznego wytrząsania). Do wykonania preparatów użyto
wody do wstrzykiwań aqua pro injectione, można
użyć również wody oczyszczonej aqua purificata,
w zależności od dostępności. Ze względu na to,
że OLDF dawkuje się w mililitrach, otrzymaną zawiesinę przenosi się do cylindra miarowego, a następnie uzupełnia się ją resztą rozpuszczalnika do
pożądanej objętości.
W niektórych przypadkach istnieje możliwość
sprowadzenia leku w ramach importu docelowego,
jednak dużym ograniczeniem jest tutaj koszt i długi
►
okres oczekiwania.
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►

Omeprazolum zaw. 2 mg/1 ml
(sugar free)
Omeprazol jest substancją nietrwałą w środowisku kwaśnym (pH < 7,8). Dlatego w przypadku
podania p.o. stosuje się go w postaciach dojelitowych. Występuje w dawkach 10 i 20 mg w formie
dojelitowych mikrogranulek zamykanych w kapsułkach twardych. Jeżeli pacjent nie ma problemów
z połykaniem, należy podać całą kapsułkę lub jej
zawartość wysypać i podawać z płynami lub pokarmami o charakterze kwaśnym (np. soki owocowe,
jogurt owocowy). Mikrogranulek nie wolno kruszyć.
W przypadku potrzeby zastosownia mniejszych dawek niż 10 mg, np. u dzieci (off label), należy wykonać proszki w opłatkach skrobiowych zawierających
jedynie rozważone, nierozkruszone granulki.
W przypadku potrzeby podania omeprazolu
przez zgłębnik o odpowiednio dużej średnicy, należy
wsypać zawartość kapsułki do strzykawki, dodać 15
ml kwaśnego soku owocowego (np. jabłkowego lub
pomarańczowego), wymieszać i natychmiast podać,
a następnie przepłukać rurkę 15 ml soku. W przypadku podawania leku przez zgłębnik o niewielkiej
średnicy, gdzie istnieje ryzyko jego zatkania, należy
wykonać OLDF Omeprazolum zaw. 2 mg/1 ml, 50
ml. 1 ml tej zawiesiny zawiera 1 mmol jonów Na+.
Postać farmaceutyczna
Sposób dawkowania
Stężenie

zawiesina
wyłącznie do podawania
przez sondę

Skład leku recepturowego
Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

Omeprazolum kapsułka
dojelitowa twarda

20 mg

5 kapsułek

Natrium bicarbonicum

-

4,2 g

Składnik

Aqua pro injectione

-

ad 50 ml

Ze względu na zawartość wodorowęglanu
sodu, w przypadku stosowania preparatu, należy
wziąć pod uwagę możliwość wydzielania się gazu
– CO2, w momencie zetknięcia się z kwasem solnym
znajdujący się w żołądku.

1. Odważyć 4,2 g natrium bicarbonicum i rozpuścić w 40 ml aqua pro injectione. Substancja
szybciej się rozpuszcza po podgrzaniu wody
do około 30oC. Uwaga - wyższa temperatura
może doprowadzić do rozkładu NaHCO3 do
H2O i CO2.
2. W moździerzu sproszkować zawartość 5 kapsułek dojelitowych (mikrogranulki).
3. Dodać niewielką ilość roztworu natrium bicarbonicum (kilka kropli), ucierać aż do otrzymania jednorodnej mleczno-białej zawiesiny.
4. Dodać resztę roztworu i przenieść do cylindra
miarowego.
5. Uzupełnić wodą do 50 ml.

14 dni

6. Zawartość przelać do butelki.

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce 2 – 8oC,
chronić od światła

7. Jeżeli to możliwe zawiesinę należy pozostawić
na noc w celu lepszego rozpuszczenia pozostałości z otoczek.
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Postać farmaceutyczna

roztwór wodny

Stężenie

2 mg/ 1 ml

Okres przydatności

14 dni

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce 2 – 8oC,
chronić od światła

Skład leku recepturowego

Sposób przygotowania

2 mg/ 1 ml

Okres przydatności

rozpuszczalność w wodzie wynosi ok. 3,5 mg/ml.
Jego roztwory mają lekko gorzkawy smak. 100 mg
czystego sildenafilu odpowiada 140,48 mg cytrynianu sildenafilu. Sposób przygotowania oraz skład
recepty jest następujący:

Sildenafilum 2 mg/ 1 ml (sugar)
W przypadku przygotowywania doustnych
postaci leku zawierających sildenafil należy wykorzystać substancję dostępną jako surowiec farmaceutyczny w postaci cytrynianu sildenafilu. Jego
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Składnik
Sildenafili citras
Sirupus simplex
Aqua pro injectione

Postać farmaceutyczna

syrop

Stężenie

15 mg/ 1 ml

Okres przydatności

7 dni

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce 2 – 8oC
lub w temperaturze
pokojowej, chronić od
światła

Skład leku recepturowego

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

-

140 mg

64%

13 g

-

ad 50 ml

Sposób przygotowania

1. Odważyć 140 mg cytrynianu sildenafilu
i rozpuścić go w 40 gramach wody.
2. Dodać 13 gramów syropu prostego.
3. Uzupełnić wodą do 50 ml.

Ranitidinum 15 mg/ 1 ml (sugar)
Do wykonania zawiesiny zawierającej ranitydynę, ze względu na żółty kolor, należy używać
osobnego zestawu utensyliów. Substancję pozyskuje się z gotowego leku. Jedna tabletka zawiera
150 mg ranitydyny w postaci chlorowodorku (co
odpowiada 168 mg chlorowodorku ranitydyny).
Otrzymana zawiesina ma żółty kolor, słodki smak
i zapach siarki. W zależności od sposobu pozyskania
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

substancji, w zawiesinie mogą być widoczne pozostałości po otoczce tabletkowej. Ze względu na małą
trwałość samej substancji okres przydatności do zużycia wynosi jedynie 7 dni.

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

Ranitidinum tabletka

150 mg

10 tabletek
(1500 mg)

Aqua pro injectione

-

50 g

64%

ad 100 ml

Składnik

Sirupus simplex
Sposób przygotowania

1. W moździerzu sproszkować 10 tabletek zawierających ranitydynę 150 mg (jeżeli konieczne
- przesiać przez sito w celu usunięcia resztek
z otoczki).
2. W zlewce odważyć 50 gramów aqua pro
injectione.
3. Do sproszkowanej masy tabletkowej dodać
niewielką ilość wody i zmieszać do uzyskania
jednorodnej zawiesiny, dodać resztę wody.
4. Całość przenieść do cylindra miarowego i dodać syrop prosty do objętości 100 ml.

►

5. Zawiesinę przelać do butelki.
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►

Captoprilum 1 mg/ 1 ml
W przypadku wykonywania zawiesin zawierających kaptopryl, należy wziąć pod uwagę małą
trwałość samej substancji w roztworach wodnych
o pH obojętnym i zasadowym, dlatego roztwór zakwasza się kwasem askorbinowym. Kaptopryl pozyskuje się z gotowych tabletek. W przypadku braku
acidum ascorbicum w postaci surowca do receptury, należy użyć 1 tabletkę Vitaminum C 200 mg.
Wówczas 1 ml zawiesiny zawiera 2 mg witaminy C.
Zawiesinę z kaptoprylem można wykonać w dwóch
wariantach bez cukru (na samej wodzie) lub z dodatkiem syropu prostego. W pierwszym przypadku okres przydatności wynosi 14 dni w lodówce,
w drugim 30 dni w lodówce, jednak po otwarciu
oba należy zużyć w ciągu 14 dni.
Postać farmaceutyczna

zawiesina

Stężenie

1 mg/ 1 ml

Sposób przygotowania

1. W moździerzu sproszkować 8 tabletek
zawierających 12,5 mg kaptoprylu.
2. W zlewce odważyć 50 gramów wody,
w której należy rozpuścić wcześniej odważone 200 mg acidum ascorbicum.
3. Do moździerza dodać niewielką ilość otrzymanego roztworu i zmieszać do uzyskania
jednorodnej zawiesiny.
4. Przepłukując moździerz roztworem witaminy C, jego zawartość przenieść do
cylindra miarowego, uzupełnić wodą do
100 ml.
5. Zawiesinę przelać do butelki.
Skład leku recepturowego (sugar)

Składnik
Captoprilum tabletka

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

12,5 mg

8 tabletek

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Acidum ascorbicum

-

200 mg

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce 2 – 8oC,
chronić od światła

Aqua pro injectione

-

2g

64%

ad 100 ml

Skład leku recepturowego (sugar free)

Składnik
Captoprilum tabletka
Acidum ascorbicum
Aqua pro injectione

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

12,5 mg

8 tabletek

-

200 mg

-

ad 100 ml

Sirupus simplex
Sposób przygotowania

Midazolamum 1 mg/ 1 ml (sugar)
W przypadku midazolamu końcowe pH roztworu nie powinno być większe niż 4,2. Przy większym pH może dojść do wytrącenia się midazolamu, co ma wpływ na jego biodostępność, dlatego
roztworów nie należy podawać z lekami, płynami
lub pokarmami o charakterze zasadowym. Do wykonania leku należy wykorzystać ampułki, zawierające oprócz chlorowodorku midazolamu także kwas
solny stężony, sodu wodorotlenek (do korekcji pH)
oraz wodę do wstrzykiwań. Substancje pomocnicze służą jedynie do ustalenia odpowiedniego pH.
Ampułka nie powinna zawierać innych substancji
pomocniczych takich jak EDTA. Należy użyć ampułek o możliwie najwyższym stężeniu leku, żeby nie
rozcieńczać syropu prostego.
Postać farmaceutyczna

syrop

Stężenie

1 mg/ 1 ml

Okres przydatności
Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce lub
temperaturze
pokojowej, chronić
od światła

1. W moździerzu sproszkować 8 tabletek zawierających kaptopryl 12,5 mg z niewielką ilością
syropu prostego, do uzyskania jednorodnej
zawiesiny.
2. W zlewce odważyć 2 gramy aqua pro injectione i rozpuścić 200 mg acidum ascorbicum.
3. Zawartość moździerza oraz zlewki przenieść
do cylindra miarowego i uzupełnić syropem
prostym do objętości 100 ml
4. Zawiesinę przelać do butelki.

30 dni, po otwarciu
zużyć w ciągu 14 dni

Skład leku recepturowego (sugar)

Składnik
Midazolamum z ampułki
(15 mg/ 2 ml)
Sirupus simplex

10

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Dawka /
stężenie
15 mg
64%

Ilość /
objętość
30 mg
(2 amp.)
ad 30 ml

Sposób przygotowania

1. Zawartość 2 ampułek pobrać za pomocą
strzykawki igłą z filtrem i przenieść do
cylindra miarowego.
2. Dodać syrop prosty do objętości 30 ml.
3. Przelać do butelki.

Spironolactonum zaw. 1 mg/ 1 ml
(sugar)
Zawiesinę zawierającą spironolakton - w zależności od potrzeby - można wykonać w dwóch
stężeniach 1 mg/ml i 2 mg/ml. Wykorzystuje się
gotowy, komercyjnie dostępny lek w tabletkach.
Spironolakton jest stabilny w roztworach wodnych.
Według literatury jego roztwory wodne w temperaturze 4oC są trwałe nawet kilkanaście miesięcy.
Postać farmaceutyczna

syrop

Stężenie

1 mg/ 1 ml
lub 2 mg/ 1 ml

Okres przydatności

30 dni, po otwarciu
zużyć w ciągu 14 dni

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce, chronić
od światła

Skład leku recepturowego zawiesina 1 mg/ 1 ml

Składnik
Spironolactonum
tabletka
Aqua pro injectione
Sirupus simplex

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

25 mg

2 tabl.
(50 mg)

-

5g

64%

ad 50 ml

►
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Sposób przygotowania
1. W moździerzu sproszkować 2 tabletki
w dawce 25 mg.
2. Dodać 5 g wody i dokładnie wymieszać.
3. Przenieść do cylindra miarowego i uzupełnić
syropem prostym do objętości 50 ml.
4. Przenieść do butelki.

Furosemidum zaw. 2 mg/ 1 ml
(sugar)
Zawiesinę z furosemidem wykonuje się z gotowego leku w postaci tabletek.

Mercaptopurinum zaw. 10 mg/ 1 ml
(sugar)
Merkaptopuryna należy do substancji cytotoksycznych. Pozyskuje się ją z komercyjnie dostępnych
tabletek Mercaptopurinum 50 mg, Zakłady Chemiczno-Farmaceutyczne „VIS”® Sp. z o.o. Zawiesinę z merkaptopuryną należy wykonać w osobnym
pomieszczeniu, przeznaczonym do wykonywania
tego typu leków, najlepiej pod specjalnym wyciągiem. Osoba wykonująca lek powinna założyć środki
ochrony indywidualnej tj. rękawiczki, fartuch, czepek oraz maseczkę. Tabletek nie wolno proszkować
na sucho, tylko z dodatkiem syropu. W celu zwiększenia bezpieczeństwa lek można wykonać w specjalnym rękawie, do którego wkładamy wszystkie
potrzebna utensylia i produkty. Po wykonaniu leku,
rękaw wraz z zawartością należy zutylizować, tak jak
utylizuje się leki cytostatyczne.

Postać farmaceutyczna

syrop

Stężenie

2 mg/ 1 ml

Okres przydatności

14 dni

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Postać farmaceutyczna

zawiesina

Sposób przechowywania

przechowywać
w lodówce, chronić od
światła

Stężenie

10 mg/ 1 ml

Okres przydatności

30 dni, po otwarciu
zużyć w ciągu 14 dni

Rodzaj opakowania

butelka z szeroką szyjką

Sposób przechowywania

temperatura pokojowa,
chronić od światła

Skład leku recepturowego
Składnik
Furosemidum tabletka
Sirupus simplex

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

40 mg

2 tabl.
(80 mg)

64%

ad 40 ml

Sposób przygotowania
1. W moździerzu sproszkować 2 tabletki furosemidu w dawce 40 mg.

Składnik

Dawka /
stężenie

Ilość /
objętość

Mercaptopurinum
Zakłady Chemiczno
Farmaceutyczne „VIS” ®
Spółka z o.o.

50 mg

14 tabl.
(700 mg)

2. Dodać niewielką ilość syropu prostego i mieszać do uzyskania jednorodnej papki.

Aqua pro injectione

-

11,9 g

3. Przenieść do cylindra miarowego i uzupełnić
syropem prostym do objętości 40 ml.

Acidum ascorbicum

-

70 mg

64%

ad 70 ml

4. Przenieść do butelki.
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Sposób przygotowania

1. W moździerzu sproszkować tabletki z dodatkiem niewielkiej ilości syropu (uwaga
ze względów bezpieczeństwa nie proszkować na sucho).
2. W zlewce odważyć odpowiednią ilość
wody, w której należy rozpuścić kwas
askorbinowy.
3. Zawartość zlewki i moździerza przenieść
do cylindra miarowego i uzupełnić syropem prostym do 70 ml.
4. Przelać do butelki.
5. Na etykiecie umieścić symbol trucizny.

■

dr n. farm. Arkadiusz Gruchlik
Katedra i Zakład Biofarmacji
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
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im. św. Jana Pawła II w Katowicach
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Insulinoterapia
– techniki
wykonywania
iniekcji

Cukrzyca jest przewlekłym zaburzeniem charakteryzującym się niedostatecznym wydzielaniem insuliny przez komórki
beta wysp Langerhansa i/lub upośledzonym działaniem insuliny
prowadzącym do hiperglikemii.
W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat regularnie wzrasta
liczba zachorowań i rozpowszechnienie cukrzycy na całym świecie. Wzrost jest szczególnie dynamiczny w państwach o niskich i
średnich dochodach. Zgodnie z danymi opublikowanymi w 2014
roku, zdiagnozowanych zostało 422 miliony osób chorujących
na cukrzycę, co stanowi około 4-krotny wzrost w porównaniu do
liczby osób chorujących na cukrzycę w 1980 i jest odzwierciedleniem wzrostu czynników ryzyka związanych z chorobą.
14
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ak pokazuje raport Międzynarodowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz dane epidemiologiczne, cukrzyca stanowi bardzo istotny
problem zdrowotny i jest jedną z kilku chorób
przewlekłych, dla których prowadzone są aktywnie
czynności dotyczące zarówno prewencji, jak działań
terapeutycznych [1].
Większość chorych cierpi na cukrzycę typu 2,
co wynika z niekorzystnych zmian dotyczących trybu życia oraz diety. W przeszłości cukrzyca typu 2
występowała praktycznie jedynie u osób dorosłych,
natomiast dzisiaj coraz częściej typ 2 diagnozuje się
również u dzieci i młodzieży [2]. Zgodnie z zaproponowanym w 1999 roku przez ekspertów WHO
podziałem, wyróżniamy następujące główne typy
cukrzycy [3]:
Cukrzyca typu 1 (Type 1 Diabetes Mellitus;
T1DM), która może występować we wszystkich grupach wiekowych, lecz najczęściej pojawia się u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Choroba ta powstaje w wyniku zniszczenia komórek beta trzustki,
ponieważ układ immunologiczny zaczyna traktować
te komórki jak obce [4].
Cukrzyca typu 2 (Type 2 Diabetes Mellitus;
T2DM) dotyczy 90–95% odnotowanych zachorowań
na cukrzycę. Pacjenci z tym typem cukrzycy mogą
przez dłuższy czas nie zdawać sobie sprawy, że są
chorzy.
Cukrzyca ciążowa (Gestational diabetes mellitus; GDM) jest typem cukrzycy, który może występować w czasie ciąży, a częstość występowania
dotyczy od 1 do 14% wszystkich ciężarnych.
MODY (maturity onset diabetes of the young)
to typ cukrzycy uwarunkowany genetycznie, pojawiający się u osób młodych i szczupłych. U osób
dotkniętych tym rodzajem cukrzycy występuje autosomalny dominujący model dziedziczenia, który
determinuje występowanie tego rodzaju cukrzycy
z 50% prawdopodobieństwem, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Choroba objawia się zazwyczaj w II lub III dekadzie życia u osób najczęściej
bez cech otyłości, u których występuje upośledzenie
w wydzielaniu insuliny przy braku insulinooporności,
a nawet dużej wrażliwości na insulinę. Najczęściej
obraz kliniczny ma charakter łagodny lub umiarko-
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wanie ciężki, jedynie u niektórych osób mogą wystąpić ciężkie powikłania [5].
Cukrzyca leczona niewłaściwie lub nieleczona prowadzi do powikłań naczyniowych, takich jak
nefropatia, neuropatia, retinopatia oraz zwiększa
ryzyko przedwczesnej śmierci. U chorych na cukrzycę występuje zwiększone ryzyko ataku serca, udaru
mózgu, niewydolności nerek, amputacji kończyn
dolnych, utraty wzroku i uszkodzeń układu nerwowego. U ciężarnych nieprawidłowo kontrolowana
cukrzyca istotnie zwiększa ryzyko śmierci płodu
i powikłań okołoporodowych.
Insulina jest najskuteczniejszym lekiem obniżającym stężenie glukozy we krwi. Niestety nie może
być przyjmowana doustnie, ponieważ jest wrażliwa
na działanie soków trawiennych obecnych w żołądku i jelitach. Chorzy na cukrzycę typu 1 produkują
jej niewystarczające ilości, dlatego ich zdrowie i życie zależy bezpośrednio od insuliny dostarczanej
z zewnątrz. Natomiast u chorych na cukrzycę typu
2 wdrożenie insulinoterapii jest uzależniona od odpowiedzi organizmu pacjenta na działanie doustnie
przyjmowanych leków przeciwcukrzycowych i inkretynomimetyków (takich jak eksenatyd czy liraglutyd)
[6].
Z biegiem czasu u wielu z tych pacjentów następuje obniżenie wytwarzania endogennej insuliny
i konieczne staje się dostarczanie insuliny w celu
uzyskania normoglikemii, szczególnie podczas
stresu czy współistniejącej choroby. Insulinoterapia zazwyczaj jest konieczna w przypadku cukrzycy
ciężarnych oraz cukrzycy związanej z pewnymi chorobami (np. schorzenia trzustki, cukrzyca wywołana
lekami lub substancjami chemicznymi, zaburzenia
czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego,
nieprawidłowości receptora insulinowego, niektóre choroby uwarunkowane genetycznie). Należy
pamiętać, że insulinoterapia zawsze powinna być
dobierana indywidualnie i uzależniona od sposobu
odżywiania oraz aktywności fizycznej diabetyka.
Rekomendowaną drogą podania insuliny są
iniekcje podskórne leku. Istnieje wiele metod wykorzystywanych do tego rodzaju wstrzyknięć, są
to: strzykawki insulinowe, wstrzykiwacze insulinowe
►
(tzw. peny insulinowe) czy pompy insulinowe [7].
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►

Najpopularniejszymi wyrobami medycznymi
stosowanymi do podawania insuliny są wstrzykiwacze insulinowe ze zmienianą igłą insulinową.
Aktualne standardy zawierają oparte na dowodach
naukowych zalecenia dotyczące najlepszych praktyk
dla osób chorych na cukrzycę, które stosują insulinę oraz dla personelu medycznego, który opiekuje
się osobami chorymi na cukrzycę. Zalecenia te pomagają osobom chorym na cukrzycę osiągnąć najlepsze możliwe wyniki zdrowotne poprzez zapewnienie, że prawidłowa dawka leku jest dostarczana
do właściwego miejsca wstrzyknięcia, przy użyciu
odpowiedniej techniki wykonania iniekcji.
Przeprowadzone już w latach 80-tych badania wskazywały, że technika iniekcji jest tak samo
ważna w prawidłowej kontroli glikemii, jak rodzaj
i dawka podawanej insuliny. Technika iniekcji obejmuje szereg procedur mających na celu ułatwienie
najbardziej konsekwentnego, najmniej bolesnego
dostarczania insuliny do tkanki podskórnej, w tym
rotacji miejsca wstrzyknięcia, wybór odpowiedniej
długości i średnicy igły, kąta wprowadzenia igły i/
lub stosowanie fałdu skóry, powtórne stosowanie
igieł i ich bezpieczna utylizacja.
Każdorazowo przed wykonaniem zastrzyku
należy zadbać, aby ręcę jak i miejsce iniekcji były
czyste. Jeśli używany jest alkohol, musi całkowicie
wyschnąć przed podaniem wstrzyknięcia. W następnej kolejności pacjent musi upewnić się, czy podaje
odpowiednią dawkę insuliny zaplanowaną na daną
porę dnia. Za wyjątkiem insulin szybko- i krótkodziałających oraz insuliny glargine, wszystkie pozostałe
insuliny należy delikatnie wstrząsnąć, aby uzyskać
w miarę jednorodny roztwór leku. W celu wyeliminowania powstawania próżni, należy wstrzyknąć
ilość powietrza równą dawce insuliny, która zostanie
podana pacjentowi. Gdy konieczne jest stosowanie
kilku insulin, do każdej z nich należy wstrzyknąć odpowiednią objętości powietrza.
W przypadku, gdy wymagane jest mieszanie
kilku różnych insulin, jako pierwszą należy pobrać
do strzykawki insulinę szybko- lub krótkodziałającą,
a następnie insulinę o pośrednim czasie działania
lub długodziałającą. Po nabraniu do strzykawki insuliny należy upewnić się, czy nie ma w niej pęche16
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rzyków powietrza. Kilka delikatnych uderzeń palcem
w uniesioną igłą do góry strzykawkę jest wystarczające, aby usunąć powietrze, które samo w sobie nie
jest niebezpieczne, ale może skutkować podaniem
mniejszej dawki insuliny.
W przypadku podawania insuliny za pomocą
wstrzykiwacza należy upewnić się, że we wstrzykiwaczu znajduje się własciwa insulina i wystarczająca
jej ilość. Regularna rotacja oraz wybranie odpowiedniego miejsca do wykonania iniekcji jest kluczowym
elementem zapewniającym skuteczną i bezpieczną insulinoterapię. Wybór odpowiedniego miejsca
iniekcji zapewnia bezpieczne podanie insuliny do
tkanki podskórnej.
Odległość od powierzchni skóry do powięzi
mięśniowej determinuje możliwość wstrzyknięcia
domięśniowego. W porównaniu z grubością skóry,
która jest stosunkowo stała, grubość tkanki podskórnej jest bardzo zróżnicowana. Domięśniowe
odkładanie insuliny prowadzi do nieprzewidywalnego wchłaniania insuliny i destabilizacji poziomu
glukozy we krwi. Podania domięśniowe występują
częściej w przypadku stosowania dłuższych igieł,
u szczuplejszych i młodszych pacjentów, mężczyzn
oraz u tych, którzy wstrzykują insulinę do tkanki
podskórnej kończyn zamiast tułowia [8].

Tkanka znajdująca się blisko pępka jest twardsza, więc wchłanianie insuliny będzie nieregularne,
zatem zastrzyki w brzuchu powinny znajdować się
w odległości około 4 cm od pępka. Pacjenci nigdy
nie powinni wstrzykiwać w miejsca lipohipertrofii,
zapalenia, obrzęku, owrzodzenia lub zakażenia. Należy unikać miejsc z bliznami, siniakami i niedawnymi
miejscami wstrzyknięcia. Jednocześnie, jak pokazują
wyniki badań, duża część pacjentów przyznaje się
do wstrzykiwania insuliny do tego samego miejsca
przez cały dzień lub nawet przez kilka dni. Miejsce
wstrzyknięcia jest przez nich wybierane w oparciu
o kryteria odczuwania bólu (tj. podawali insulinę
w miejsca, które są najmniej bolesne), a wielu z nich
przyznało, że nie ma określonej praktyki iniekcji.
Celem iniekcji insuliny jest skuteczne dostarczenie leku do tkanki podskórnej, któremu nie
towarzyszy wyciek insuliny z miejsca podania ani
dyskomfort czy ból. Skóra różni się grubością, która
wynosi około 2,0-2,5 mm.
Aby dostarczyć insulinę do tkanki docelowej niezbędna jest igła o odpowiedniej długości
i średnicy (oznaczonej jako G, gdzie wartość wyższa

oznacza igłę o mniejszej średnicy). Początkowo igły
miały znacznie większą średnicę (25G) i były dłuższe
(do 16 mm).
Prowadzone badania kliniczne wykazały korelację między większą średnicą igły a częstością
bolesnych wstrzyknięć [10]. Na wzrost częstości
bólu zgłaszanego w przypadku igieł o większych
średnicach może mieć dodatkowo wpływ wzrost
widocznego krwawienia [11]. Zapotrzebowanie
na krótsze igły insulinowe ustalono na podstawie
wyników wielu badań klinicznych, w których wykazano, że wysokie ryzyko (ponad 80% u dzieci nieotyłych) podania insuliny domięśniowo jest przypisane
do igły insulinowej o długości 12,7 mm. Wykazano, że igły krótsze (8 mm) częściowo zmniejszają
to potencjalnie bolesne zdarzenie, lecz nadal niosą
niepożądane ryzyko, szczególnie u dzieci, młodzieży i osób szczupłych. Zgodnie z aktualnie obowiązujacymi rekomendacjami stosowanie igieł o długości powyżej 8 mm u osób dorosłych oraz 6 mm
u dzieci nie jest zalecane. Igły dłuższe zwiększają
ryzyko iniekcji domięśniowej. Insulina wstrzykiwa►
na do mięśni zostanie wchłonięta zbyt szybko do

Rekomendowanymi miejscami do iniekcji insuliny podskórnie jest górna część ramienia (obszar
trójgłowy), przednio-boczna górna część uda, brzuch
i pośladek, zazwyczaj górny zewnętrzny kwadrant.
W jednym z badań klinicznych wykazano, że wyciek
insuliny może być związany z obszarem wstrzyknięcia insuliny i jest niższy w przypadku iniekcji wykonanej do tkanki podskórnej zlokalizowanej na brzuchu
niż na udzie [9].
Regularna rotacja miejsca wstrzyknięcia pomaga utrzymać zdrową tkankę i uniknąć powstania lipohipertrofii (stan skóry charakteryzujący się
utratą podskórnej tkanki tłuszczowej w miejscach
wstrzyknięcia insuliny). Iniekcja może być przenoszona z jednego obszaru ciała na drugi (brzuch, do
uda, pośladek, do ramienia), ale dalsze wstrzyknięcia
powinny być rozmieszczone w odległości co najmniej 1 cm od poprzedniego wstrzyknięcia.
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krwiobiegu, co może zwiększyć ryzyko hipoglikemii.
Jest to również związane z większym bólem i może
powodować krwawienie i zasinienie, a jednocześnie
nie poprawia skuteczności insulinoterapii.
Prowadzone do tej pory badania kliniczne wykazały podobny stopień kontroli glikemii (HbA1c,
albumina glikowana lub fruktozamina) przy niezmienionej liczbie wycieków w przypadku stosowania
igieł krótszych (5 mm, 4 mm czy nawet 3,5 mm).
Niektórzy lekarze wyrazili jednak obawy dotyczące
możliwego wycieku insuliny z miejsca podania, wystąpienia siniaków w przypadku podawania insuliny
za pomocą igieł 5 mm i krótszych. Należy pamiętać, że długość igły dobierana jest indywidualnie,
a decyzję podejmuje lekarz lub inny pracownik medyczny wraz z pacjentem, w oparciu o wiele czynników, takich jak zmienne fizyczne, farmakologiczne
i fizjologiczne. Chociaż igły o mniejszej średnicy
powodują mniejszy ból przy wprowadzaniu, mogą
zwiększyć opór przepływu insuliny, wydłużając czas
potrzebny na wstrzyknięcie i wymagają większego
ciśnienia wstrzykiwania. Efekt ten może zwiększać
ryzyko niedogodności dla pacjenta, a zatem prowadzić do jego większego niezadowolenia.
Chociaż igły krótsze zmniejszają ryzyko
wstrzyknięcia insuliny domięśniowo, dla wielu pacjentów nadal wymagane są specyficzne techniki
wstrzykiwania, w tym wybór miejsca i ustawianie
kąta wstrzyknięcia i/lub wykonanie fałdu skórnego.
Większość pacjentów tworzy fałd skóry i wykonuje
iniekcję pod kątem 90°.
Technikę z unoszeniem fałdu skóry stosuje się
w przypadku, gdy szacowana odległość pomiędzy
powierzchnią skory a mięśniem jest taka sama lub
mniejsza od długości igły. Uniesienie fałdu skóry
na brzuchu jest proste (za wyjątkiem pacjentów
otyłych z napiętym brzuchem) i niemal dwukrotnie zwiększa odległość pomiędzy skórą a powięzią. Trudno jest jednak unieść fałd skóry na udzie,
a wzrost odległości pomiędzy skórą a powięzią
wzrasta tylko o około 20%. U bardzo szczupłych
pacjentów uniesienie fałdu skóry na udzie może
wręcz przynieść odwrotny efekt, czyli zmniejszyć
odległość od powięzi. Uniesienie fałdu skóry jest
również trudne na pośladkach (lecz rzadko zachodzi
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taka konieczność) i praktycznie niemożliwe na ramieniu (u pacjentów samodzielnie wykonujących
iniekcję).
Prawidłowo fałd skóry unosi się poprzez
uchwycenie skóry kciukiem i palcem wskazującym
(można również pomóc sobie palcem środkowym).
Uniesienie fałdu całą dłonią powoduje ryzyko
uchwycenia nie tylko tkanki podskórnej, lecz również mięśnia i – co za tym idzie – wykonania iniekcji
domięśniowej [12].
Osoby szczupłe lub dzieci powinny używać jak
najkrótszych igieł. Wstrzyknięcie insuliny bez fałdu
skórnego pod kątem 90 stopni jest możliwe w przypadku, gdy stosowane są igły o długości 4 mm lub
krótsze u osoby dorosłej o prawidłowym BMI, bądź
igły dłuższe niż 4 mm u osób otyłych. Nie zaleca
się wstrzykiwania leku dzieciom bez fałdu skórnego
[13]. Wstrzyknięcie insuliny z zastosowaniem fałdu
skórnego jest zalecane pod katem 90 lub 45 stopni
u osób szczupłych i dzieci oraz jeśli stosowana igła
jest dłuższa niż 6 mm u osób z prawidłową masą
ciała. Po całkowitym dociśnięciu tłoka nie należy
usuwać igły z tkanki podskórnej przez co najmniej 5
sekund, aby zapewnić podanie całej dawki insuliny,
dotyczy to zwłaszcza użycia wstrzykiwaczy insulinowych.
Przed wykonaniem iniekcji zalecane jest
sprawdzenie drożności igły, aby zapewnić swobodny
i niezakłócony jej przepływ. Pozwala to na upewnienie się, że nowo używana igła działa prawidłowo,
a pęcherzyki powietrza zostały usunięte przed podawaniem insuliny. Wyniki badań wykazały jednak,
że większość pacjentów lub inni użytkownicy nie
sprawdzają drożności igły przed wstrzyknięciem.
Wszystkie organizacje diabetologiczne, instytucje, stowarzyszenia i eksperci oraz wytwórcy wyrobów medycznych i producenci ostrzegają przed
ponownym użyciem igieł. W 2016 roku opublikowano wyniki systematycznego przeglądu, którego celem było zidentyfikowanie, krytyczna ocena i podsumowanie dostępnych dowodów naukowych dotyczących bezpieczeństwa ponownego użycia igieł
i strzykawek insulinowych. Przegląd obejmował 25
badań, które dostarczyły naukowych dowodów
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

wskazujących na zaprzestanie ponownego używania igieł lub strzykawek ze względu na zwiększone
ryzyko zakażenia lub klinicznych objawów zakażenia
w miejscach wstrzyknięcia, lipohipertrofii, bólu podczas wstrzyknięcia, utraty dokładności podawania
dawki insuliny i kontroli glikemii [14].
Mimo to wielu pacjentów z cukrzycą wielokrotnie używa jednorazowych igieł i strzykawek [15].
Wyniki kilku badań wskazują jednak, że pacjenci stosują igły i strzykawki co najmniej 2-3-krotnie, a część
z nich nawet 10-krotnie i więcej. Dla wielu pacjentów
samodzielnie wstrzykujących insulinę uciążliwe jest
noszenie ze sobą zapasowych igieł oraz pojemników na zużyte igły. Niektórzy pacjenci, którzy ponoszą częściowy lub całkowity koszt zakupu igieł,
uważają, że zmiana igły po każdej iniekcji jest zbyt
kosztowna. Inni z kolei nie odczuwają zwiększonej
bolesności podczas iniekcji wykonywanych tą samą igłą, o ile nie używają jej zbyt długo. Wreszcie
nieznaczna część pacjentów uważa, że wyrzucanie
igieł po każdym wkłuciu jest nieekologiczne z uwagi
na konieczność spalenia metalowych i plastikowych
elementów igły.
Niektóre organizacje diabetologiczne dopuszczają ponowne używanie igieł, lecz producenci są
temu przeciwni, powołując się na prawny wymóg
gwarancji sterylności produktów, który nie zostaje
zachowany przy ponownym użyciu tej samej igły.
Etykiety na opakowaniach igieł muszą zawierać
oznakowanie produktu jednorazowego i sterylnego. Lekarze, którzy dopuszczają łamanie zaleceń
podanych na etykiecie, przyjmują na siebie odpowiedzialność za konsekwencje.
Opublikowane zalecenia dotyczące technik
iniekcji nie dopuszczają ponownego używania igieł,
ponieważ ich wielokrotne stosowanie przyczynia
się do rozwoju lipohipertrofii, zwiększonego odczuwanego bólu, zwiększonego ryzyka krwawienia
i powstawania wylewów podskórnych, zgięcia lub
złamania igły podczas wykonywania iniekcji [16-19].
Jak pokazują badania, prawidłowa technika
iniekcji insuliny stanowi jeden z kluczowych elementów racjonalnej insulinoterapii. W związku z tym
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warto pamiętać, aby podczas wydawania insuliny
z apteki przypomnieć pacjentowi lub zapoznać go
z podstawowymi zasadami wykonywania iniekcji. ■
dr n. farm. Anna Serafin
Clinical Expert
Piśmiennictwo:
1.
Crawford K. Review of 2017 Diabetes Standards of Care. Nurs
Clin North Am. 2017 Dec;52(4):621-63
2. Emerging Risk Factors Collaboration, Sarwar N, Gao P, Seshasai
SR, Gobin R, Kaptoge S, Di Angelantonio E, et al. Diabetes mellitus, fasting blood glucose concentration, and risk of vascular
disease: a collaborative meta-analysis of 102 prospective studies.
Lancet. 2010 Jun 26;375(9733):2215-22.
3. Skupień J, Małecki MT. Rozbudowywanie podziału cukrzycy nowe podtypy i możliwości lecznicze. Diabetologia Praktyczna
2007, 8(1): 1-12.
4. Szadkowska A, Bodalski J. Insulinoterapia u dzieci i młodzieży
chorej na cukrzycę typu 1. Przegląd Pediatryczny. 2004, 34(3/4):
161-9.
5. Khodaeian M, Enayati S, Tabatabaei-Malazy O. Amoli MM. Association between Genetic Variants and Diabetes Mellitus in Iranian Populations: A Systematic Review of Observational Studies.
J Diabetes Res. 2015;2015:585917.
6. Guo L, Xiao X, Sun X, Qi C. Comparison of jet injector and insulin pen in controlling plasma glucose and insulin concentrations in type 2 diabetic patients. Medicine (Baltimore). 2017
Jan;96(1):e5482.
7.
Selam JL. Evolution of diabetes insulin delivery devices. J Diabetes Sci Technol. 2010 May 1;4(3):505-13.
8. Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous
adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for
insulin injections: implications for needle length recommendations. Curr Med Res Opin. 2010 Jun;26(6):1519-30.
9. Pandya N, Losben N, Moore J. Optimizing insulin delivery for
patients with diabetes. Geriatr Nurs. 2018 Mar - Apr;39(2):138-42.
10. Arendt-Nielsen L, Egekvist H, Bjerring P. Pain following controlled
cutaneous insertion of needles with different diameters. Somatosens Mot Res 2006;23:37-43.
11. Egekvist H, Bjerring P, Arendt-Nielsen L. Pain and mechanical
injury of human skin following needle insertions. Eur J Pain
1999;3:41-9.
12. King L. Subcutaneous insulin injection technique. Nur Stand 2003
May 7-13;17(34):45-52
13. Danne T, Bangstad HJ, Deeb L, Jarosz-Chobot P, Mungaie L, Saboo B, Urakami T, Battelino T, Hanas R; International Society
for Pediatric and Adolescent Diabetes. ISPAD Clinical Practice
Consensus Guidelines 2014. Insulin treatment in children and
adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2014 Sep;15 Suppl
21:115-34.
14. Zabaleta-Del-Olmo E, Vlacho B, Jodar-Fernández L, Urpí-Fernández AM, Lumillo-Gutiérrez I, Agudo-Ugena J, et al. Safety of the
reuse of needles for subcutaneous insulin injection: A systematic
review and meta-analysis. Int J Nurs Stud. 2016 Aug;60:121-32.
15. Misnikova IV, Dreval AV, Gubkina VA, Rusanova EV. The Risks of
Repeated Use of Insulin Pen Needles in Patients with Diabetes
Mellitus. J Diabet, Feb 2011; 1(1): 1-5.
16. Silver B, Ramaiya K, Andrew SB, Fredrick O, Bajaj S, Kalra S, et al.
EADSG Guidelines: Insulin Therapy in Diabetes. Diabetes Ther.
2018 Apr;9(2):449-492.
17. Strauss K, De Gols H, Hannet I, Partanen TM, Frid A. A pan-European epidemiologic study of insulin injection technique in
patients with diabetes. Pract Diab Int 2002, 19 : 71- 6.
18. Partanen TM, Rissanen A. Insulin injection practices. Pract Diab
Int 2000,17:252-4.
19. American Diabetes Association. Insulin Administration. Diab Care, Jan 2004; 27, Supp. 1.

19

Wszechnica aptekarska

Wszechnica aptekarska

Skład ludzkiego
mikrobiomu

Probiotyczna
żywność
funkcjonalna
– część I

Żywność funkcjonalna jako metoda prewencji chorób cywilizacyjnych, poprawy stanu zdrowia oraz samopoczucia, staje
się coraz bardziej popularna i powszechnie spożywana. W krajach wysokorozwiniętych obszar żywności funkcjonalnej rozwija
się znacznie prężniej, niż pozostały rynek żywnościowy. Jednym
z kryteriów podziału żywności funkcjonalnej jest jej skład. Obok
żywności niskocholesterolowej, niskoenergetycznej czy wysokobłonnikowej rozróżnić można funkcjonalną żywność probiotyczną.
20
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Rosnąca liczba upowszechnianych w ciągu
ostatnich trzech dekad publikacji naukowych, wskazuje na korelację pomiędzy dietą, a występowaniem
niektórych chorób przewlekłych. W Europie profil
produkcji żywności funkcjonalnej zdominowany
jest przez produkty probiotyczne (gr. pro bios – dla
życia).
Bakterie probiotyczne działając wielokierunkowo pełnią w organizmie niebagatelną rolę.
Organizm człowieka jest siedliskiem wielu drobnoustrojów, które mogą bytować na odsłoniętych
lub wewnętrznych częściach ciała. Ogół mikroorganizmów zasiedlających ludzkie ciało nazywany jest
mikrobiomem lub mikrobiotą. Szacuje się, że u zdrowego dorosłego człowieka masa mikrobioty może
wynieść do 2 kilogramów, a przybliżona ilość komórek organizmów wchodzących w jej skład jest
10-100 krotnie większa niż komórek gospodarza.
Poszczególne miejsca bytowania drobnoustrojów są
zasiedlane przez różne ich typy, rodzaje i gatunki.
W skład mikroflory skóry wchodzą głównie Actinobacteria, Firmicutes i Proteobacteria, natomiast jamy
ustnej – Bacteroidetes, Firmicutes, Fusobacteria i Proteobacteria. Drogi oddechowe zasiedlane są przez
Bacteroidetes, Firmicutes i Proteobacteria, przewód
pokarmowy Bacteroidetes i Firmicutes, zaś przewód
moczowo-płciowy przez Firmicutes.
Na skład ludzkiego mikrobiomu wpływ ma
szereg różnych czynników, przy czym jelita noworodka są tymczasowo jałowe, a zasiedlanie ich przez
drobnoustroje odbywa się tuż po urodzeniu. Jednym z ważniejszych czynników decydującym o początkowym składzie mikroflory jest sposób porodu dziecka. Poród naturalny powoduje przewagę
Lactobacillus i Prevotella, charakterystycznych dla
dróg rodnych matki, natomiast cesarskie cięcie –
dominację Staphylococcus oraz Propionibacterium
pochodzących ze skóry matki.
Z pozostałych czynników wymienić można
między innymi kraj pochodzenia, rodzaj przyjmowanego przez dziecko pokarmu czy użycie leków,
głównie antybiotyków. W okresie pomiędzy pierwszym a trzecim rokiem życia skład jakościowy flory
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

jelitowej osiąga kompozycję flory dorosłego człowieka. Przez większą część życia skład mikrobioty
jest względnie stabilny, natomiast ulega on zmianom w okresie starzenia się organizmu. U osób
w podeszłym wieku obserwuje się zmniejszenie
ilości Bacteroides oraz Bifidobacteria.

Rola flory jelitowej
w procesach trawiennych
Rola flory jelitowej w procesach trawiennych
jest dość dobrze znana, aczkolwiek wiele procesów nie zostało jeszcze w pełni opisanych. Jedną
z lepiej poznanych funkcji jest zdolność mikrobioty
do rozkładania polisacharydów, które nie są metabolizowane przez organizm ludzki do związków
prostych. Fermentacja złożonych, niestrawionych
resztek pokarmu odbywa się z udziałem bakterii,
głównie rodzajów Bacterioides i Firmicutes. Stanowi
to źródło kwasów octowego i propionowego, które
należą do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Po wchłonięciu przez ścianę jelita mogą one
zostać wykorzystane w procesach metabolicznych
organizmu jako dodatkowe źródło energii. Kwas
octowy jest między innymi substratem do syntezy cholesterolu, natomiast kwas propionowy do
procesu glukoneogenezy i lipogenezy. Organizmy
wchodzące w skład mikrobioty jelitowej odgrywają
również istotną rolę w przyswajaniu jonów magnezu, żelaza i wapnia, a także w syntezie witaminy K,
biotyny i kwasu foliowego.

Udział mikrobioty jelitowej
w regulacji osi
jelitowo-mózgowej
Sieć autonomicznych neuronów łączących
ośrodkowy układ nerwowy (OUN) z przewodem
pokarmowym oraz trzustką i wątrobą nosi nazwę
osi mózgowo-jelitowej. Historia poznania anatomii tego układu sięga czasów Galena i odkrycia
nerwu błędnego, jednak pierwsze dokładne opisy
►
osi podano w XIX wieku. Ze względu na ogromną
21

Wszechnica aptekarska
►

różnorodność gatunków zasiedlających jelita oraz
ich liczbę podjęto próby wyjaśnienia ich wpływu
na funkcjonowanie organizmu człowieka.
Ważną funkcją mikrobioty jelitowej jest właśnie udział w regulacji osi jelitowo-mózgowej. Zagadnienie to jest w ostatnim czasie przedmiotem
wielu prac badawczych, jednak jego złożoność
i wieloaspektowość znacznie wykracza poza ramy
niniejszego opracowania, dlatego w dalszej części
skupiono się tylko na wybranych kwestiach dotyczących wpływu flory jelitowej na czynność OUN.
Oś jelita-mózg jest systemem, za pomocą którego
dwukierunkowo wymieniane są informacje pomiędzy OUN a jelitami. Regulacja ta może odbywać się
między innymi na drodze neuronalnej, endokrynnej,
metabolicznej czy immunologicznej.
Klasycznym rodzajem sygnalizacji na osi
mózg-jelita-mikrobiom jest działanie ośrodka sytości. W wyniku regulacji przyjmowania pokarmu
kontrolowanej przez OUN ustalany jest skład diety, co wpływa na dostępność składników odżywczych i w konsekwencji na kompozycję mikrobiomu.
Oprócz tego OUN może wpływać na mikroflorę jelitową poprzez regulację neuronalną i endokrynną
działając za pośrednictwem neuronów autonomicznego układu nerwowego oraz osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, wpływając na motorykę jelit, ich
funkcje wydzielnicze czy przepuszczalność ścian, co
powoduje zmiany w środowisku życia mikrobiomu
i doprowadza do zmian w jego składzie.
Do innych czynników regulujących czynność
osi jelitowo-mózgowej zaliczyć można kortyzol, cytokiny i krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (octowy i propionowy), powstałe w wyniku działalności
fermentacyjnej drobnoustrojów.

Rola flory jelitowej
w etiologii zaburzeń
psychicznych
Z uwagi na dużą liczbę możliwych oddziaływań mikrobiomu na OUN podjęto próby wyjaśnienia roli flory jelitowej w etiologii różnych zaburzeń
psychicznych. Należą do nich między innymi zabu22

Wszechnica aptekarska
rzenia ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum
disorders, ASD).
Autyzm dziecięcy został po raz pierwszy opisany przez amerykańskiego psychologa Leo Kannera
w 1943 roku. Jest to zaburzenie manifestujące się
zakłóceniem zdolności komunikacji, problemami
w tworzeniu relacji interpersonalnych, stereotypowością zachowań, trudnościami w integracji wrażeń zmysłowych. Szacuje się, iż dotyka ono 30000
– 50000 dzieci w Polsce.
W literaturze naukowej przedstawiono wiele
hipotez dotyczących możliwych przyczyn powstawania i rozwoju ASD u dzieci. Jedną z nich jest możliwy wpływ osi jelita-mózg oraz mikroflory jelitowej.
Zaburzenia w rozwoju oraz w składzie mikrobioty
jelitowej mogą umożliwiać patogennym mikroorganizmom produkcję neurotoksyn, które wpływając
na regulację czynności i rozwoju OUN mogą przyczyniać się do ujawnienia ASD.
Doustne podawanie wankomycyny, antybiotyku o szerokim spektrum działania przyniosło krótkotrwałe korzyści terapeutyczne u dzieci objętych
badaniem, które nie utrzymały się jednak po odstawieniu leku.
Istnieją doniesienia wskazujące, iż w składzie
mikrobioty jelitowej u osób z ASD występuje nierównowaga pomiędzy Bacteroidetes i Firmicutes.
Odkryto także związek pomiędzy występowaniem
we florze jelitowej zwiększonych ilości Bifidobacterium, Lactobacillus, Sutterella, Prevotella i Ruminococcus u chorych na ASD w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami.
Dane literaturowe wskazują na fakt, iż u osób
dotkniętych autyzmem powszechne są zaburzenia
żołądkowo-jelitowe. W zależności od badania od
50 do 70% chorych cierpi z powodu przewlekłych
biegunek lub zaparć, nieuformowanego stolca, refluksu żołądkowo-przełykowego i/lub zespołu jelita drażliwego (ang. irritable bowel syndrome, IBS).
Przyczyny tych zaburzeń u osób z ASD nie zostały
jednoznacznie wyjaśnione, ale wydaje się, iż to właśnie nieprawidłowy skład mikrobioty jelitowej ma tutaj duże znaczenie. Właśnie ze względu na zmiany
w składzie flory jelitowej u osób z ASD zainteresowano się możliwością wykorzystania probiotyków,
prebiotyków i synbiotyków w terapii autyzmu.
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Istnieją dowody na korzystny wpływ probiotyków u dorosłych cierpiących na różne zaburzenia
przewodu pokarmowego. Wiele badań wskazuje,
iż u osób z IBS stosowanie probiotyków zmniejszyło w sposób istotny ogólne objawy takie jak bóle
brzucha, biegunki, zaparcia i wzdęcia.
Ze względu na różnorodny sposób przeprowadzania badań nie jest możliwe zidentyfikowanie
optymalnego składu probiotyku, jednak duża ilość
doniesień wskazuje na korzystny wpływ szczepów
Lactobacillus rhamnosus GG (LGG) i Lactobacillus
reuteri DSM 17938. Ostatnio opublikowane badania
z udziałem noworodków dostarczają interesujących
wniosków. Część z badanych dzieci suplementowano LGG, wobec grupy otrzymującej placebo przez
6 miesięcy po urodzeniu. Następnie badano skład
mikrobioty oraz przeprowadzano testy behawioralne po 2 i 13 latach od zakończenia suplementacji. Okazało się, iż nie znaleziono istotnych zmian
w mikroflorze pomiędzy grupami biorącymi udział
w badaniu, jednakże u 17% dzieci w wieku 13 lat,
którym podawano placebo zdiagnozowano zaburzenia psychoruchowe lub zespół Aspergera, który
określany jest jako wysoko funkcjonujący autyzm,
przy ani jednym przypadku w grupie, która otrzymywała LGG.
Stan wiedzy na temat wpływu osi jelita-mózg
oraz mikrobioty jelitowej mimo niezaprzeczalnego
postępu w ostatnich latach wymaga dalszych badań.
Korzystny wpływ probiotyków w terapii autyzmu
i współistniejących zaburzeń przewodu pokarmo-
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wego nie został jednoznacznie potwierdzony, natomiast istnieją powody do przeprowadzenia badań
na dużą skalę, z ujednoliconą metodologią, które
mogą takie potwierdzenie przynieść. ■
dr hab. n farm. Anna Oniszczuk,
mgr farm. Przemysław Niziński
Katedra Chemii
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
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O

dpowiedź organizmu na farmakoterapię jest zależna nie tylko od zasto-

sowanego leku, dawki, drogi podania,

Znaczenie
polimorfizmu
genetycznego
w farmakoterapii
Polimorfizm genetyczny wpływa w istotny sposób zarówno na
skuteczność, jak i bezpieczeństwo farmakoterapii. Na skutek wzrostu zainteresowania farmakogenomiką i większej dostępności badań genetycznych, coraz częściej w wielu dziedzinach medycyny spotyka się pojęcie
„personalizacja leczenia”, które zakłada zastosowanie indywidualnego
planu terapeutycznego na podstawie charakterystycznych cech pacjenta, co umożliwia osiągnięcie maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa
farmakoterapii.
24
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wieku czy masy ciała pacjenta, ale rów-

nież od jego profilu genetycznego, który wykazuje
się zmiennością osobniczą w całej populacji.

Korzyści z rozpowszechnienia terapii sper-

sonalizowanej dotyczą nie tylko zmniejszenia ilość

przedwczesnych zgonów, a także ograniczenia kosztów leczenia.

Farmakogenomika i jej

znaczenie w farmakoterapii
Farmakogenomika zajmuje się badaniem
wpływu genomu danego pacjenta na odpowiedź
organizmu na zastosowaną farmakoterapię. Jej celem jest wykorzystanie informacji genetycznej pacjenta do wyboru odpowiedniego leku, jego dawki
i czasu trwania leczenia, co zapewni maksymalną
skuteczność i bezpieczeństwo terapii.
Wśród całej populacji istnieje wiele różnic
osobniczych w odpowiedzi na farmakoterapię, dlatego niejednokrotnie trudno jest przewidzieć, jak
skuteczne i bezpieczne będą dane leki dla konkretnego pacjenta. Istnieje wiele czynników, które wpływają na efekty farmakoterapii. Należą do nich m.in.
wiek, płeć, masa ciała, czynność nerek i wątroby,
a także dieta i interakcje pomiędzy stosowanymi
lekami. Niestety uwzględnienie tych czynników jest
często niewystarczające do zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa terapii u danego pacjenta.
W wielu przypadkach, przed rozpoczęciem leczenia pacjenta, konieczne jest zastosowanie kilku
różnych leków lub ich kombinacji, zanim zostanie
osiągnięty pożądany efekt terapeutyczny. Do takich
sytuacji często dochodzi np. w terapii nadciśnienia.
Podczas gdy lekarz stara się dobrać skuteczny lek,
pacjent nadal cierpi na nadciśnienie, co zwiększa
ryzyko wystąpienia groźnych skutków. Identyczna
terapia przeciwnadciśnieniowa u dwóch pacjentów
w podobnym wieku, o podobnej masie ciała, tej
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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samej płci i rasie może skutkować niewystarczającym obniżeniem ciśnienia krwi u jednego pacjenta
i jednocześnie zbyt niskim ciśnieniem u drugiego.
Jedną z przyczyn tego zjawiska jest polimorfizm genetyczny, czyli różnice w DNA komórkowym, występujące w populacji.
Wpływ genomu na reakcję organizmu na lek
po raz pierwszy opisano w roku 1956 wraz z odkryciem, że odziedziczony niedobór dehydrogenazy
glukozo-6-fosforanowej (G6PD) jest odpowiedzialny za reakcję hemolityczną po podaniu leku przeciwmalarycznego – prymachiny. Zmiany w genach
kodujących cytochrom P450 (CYP) i inne enzymy
metabolizujące leki, są obecnie uważane za jedną z głównych przyczyn międzyosobniczych różnic w stężeniach niektórych leków w osoczu i ich
toksyczności. Różnice te mogą mieć szczególnie
poważne następstwa w przypadku leków o wąskim
indeksie terapeutycznym, takich jak warfaryna, fenytoina czy merkaptopuryna.

Grupy fenotypowe
Czynniki genetyczne mogą być przyczyną
wystąpienia indywidualnego ryzyka szkodliwych
następstw podjętego leczenia, a także jego braku. W przypadku genetycznie zdeterminowanych
różnic w aktywności enzymów metabolizujących
leki, wyróżnia się grupy odmienne fenotypowo.
Na przykład pacjenci, u których dany enzym (np.
CYP2D6) jest nieaktywny, należą do grupy osób
wolno metabolizujące lek (PM – poor metabolizer).
Z kolei pacjenci wykazujący zmniejszoną aktywność
danego enzymu, nazywani są średnio szybko metabolizującymi (IM).
U osób z obu tych grup może dojść do nasilonego działania leku, ponieważ związek będzie
przekształcany do postaci nieaktywnej w bardzo
wolnym tempie. Z tym faktem wiąże się zwiększone
ryzyko wystąpienia działań niepożądanych na skutek
kumulacji. U osób z fenotypem PM należy podawać
dawki leku dużo mniejsze od standardowych, aby
uniknąć toksyczności preparatów, szczególnie tych
►
o małym współczynniku terapeutycznym, jak np.
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cytostatyki. Z drugiej strony u osób z fenotypem PM
w przypadku, gdy enzym odpowiada za przemianę
z proleku do jego formy aktywnej, należy spodziewać się zmniejszonego lub wręcz zerowego efektu
terapeutycznego danego preparatu. Wśród pacjentów mogą występować również osoby posiadające
więcej niż jedną kopię dzikiego typu genu dla tego
enzymu i są to osoby należące do populacji bardzo
szybko metabolizujących leki (UM – ultrarapid metabolizer). W tym przypadku również dochodzi do
wzmożonej biotransformacja leku, co prowadzi do
jego szybkiej eliminacji, a zatem krótszego czasu
działania. W tej sytuacji lek jest potencjalnie mniej
skuteczny, dlatego istnieje potrzeba zwiększenia dawek. W przypadku prawidłowej aktywności enzymu,
osoby te należą do grupy prawidłowo metabolizujących (EM). U tych pacjentów standardowe dawki
leków będą prawidłowo tolerowane [2,3].

Odmienne efekty
terapeutyczne

w poszczególnych grupach
fenotypowych

Największe znaczenie wśród genetycznych
czynników determinujących odpowiedź organizmu
na lek, ma polimorfizm genów kodujących enzymy metabolizujące leki, transportery leków i miejsc
docelowych dla leków. Najlepiej poznanym i jednocześnie wykazującym największe znaczenie kliniczne
jest polimorfizm genów kodujących enzymy wątrobowe – cytochrom P450 (CYP450). Do tej pory poznano 57 różnych izoenzymów CYP u ludzi, a piętnaście z nich bierze udział w metabolizmie leków.
Najczęściej leki podlegają biotransformacji
przy udziale izoenzymów takich jak: CYP3A4 (50%
leków), CYP2D6 (20%), CYP2C9 i CYP2C19 (15%),
choć duże znaczenie kliniczne wydaje się mieć również polimorfizm genetyczny w obrębie izoenzymów
CYP2B6, polimorfizm N–acetylacji (NAT2) oraz polimorfizm metylacji (TPMT i TMT) [2].

26

Rynek leków

CYP2D6
CYP2D6 jest enzymem, który stanowi jedynie 2,6% ogólnej puli wątrobowej izoenzymów
P450, jednak bierze udział w metabolizmie około
100 aktualnie stosowanych leków, m.in. niektórych
β-blokerów, leków antydepresyjnych, neuroleptyków, leków antyarytmicznych i opioidów.
20% przedstawicieli kaukaskiej grupy etnicznej
i około 1% pozostałej części populacji ludzkiej posiada nieaktywny izoenzym CYP2D6, a blisko 6% populacji jest całkowicie pozbawiona tego enzymu [17].
Niektóre leki hamują aktywność CYP2D6, co
może prowadzić do poważnych skutków. Najsilniejszymi inhibitorami tego izoenzymu są: fluoksetyna,
paroksetyna i chinidyna. U osób stosujących te leki,
enzym CYP2D6 może być całkowicie nieaktywny. Dla
pacjentów o niskiej aktywności CYP2D6 (uwarunkowanego czynnikami genetycznymi lub stosowaniem
jego inhibitorów) niektóre leki, np. nortryptylina, są
potencjalnie toksyczne [3].
W przypadku substancji występujących w formie proleków, wymagających enzymatycznej aktywacji w obecności CYP2D6, np. niektórych leków
o działaniu antyarytmicznym czy opioidów (kodeina
i tramadol), brak izoenzymu CYP2D6 znacznie obniża skuteczność ich działania [17].
Innym przykładem jest katalizowana przez
CYP2D6 konwersja tamoksyfenu do silniejszego
metabolitu antyestrogenowego – endoksyfenu.
U kobiet z małą aktywnością CYP2D6 występuje
słabsza odpowiedź na leczenie tamoksyfenem, co
może prowadzić do nawrotów nowotworu.
Wykazano, że u pacjentów z grupy PM (wolny
metabolizm) w porównaniu do EM (szybki metabolizm) częściej dochodzi do rozwoju neuropatii
po leczeniu perheksyliną, ponadto występuje u nich
więcej działań niepożądanych po zastosowaniu propafenonu i środków neuroleptycznych, takich jak
perfenazyna.
W grupie osób szybko metabolizujących, pacjent ze zduplikowanym allelem CYP2D6*2 wymaAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

ga podania dwukrotnie większej, zalecanej dawki
dobowej. U pacjentów szybko metabolizujących,
przyjmujących standardową dawkę terapeutyczną
kodeiny, mogą występować objawy przedawkowania narkotycznych leków przeciwbólowych związane
ze zbyt wysokim stężeniem morfiny w osoczu.

CYP2C9
Cytochrom CYP2C9 jest enzymem metabolizującym zarówno leki powszechnie stosowane, takie
jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (ibuprofen,
diklofenak), jak i leki o wąskim indeksie terapeutycznym (warfaryna, acenokumarol, fenytoina i tolbutamid).
Istotne znaczenie kliniczne
ma wpływ polimorfizmu CYP2C9
na działanie warfaryny, obniżającej krzepliwość krwi. Pacjenci
z wersją genu CYP2C9*3 bardzo
słabo metabolizują warfarynę,
a utrzymujące się zbyt długo
wysokie stężenie leku we krwi
stwarza zagrożenie krwotoku wewnętrznego. W przypadku tych osób dawka
stosowanej warfaryny
powinna więc być około
10-16 razy niższa.
Podobnie jest w przypadku fenytoiny. Pacjenci z allelem CYP2C9*2
i CYP2C9*3 wymagają stosowania dawki leku niższej o jedną trzecią niż osoby z prawidłowym typem
białka. W przeciwnym razie, zbyt wysokie stężenie
fenytoiny w osoczu będzie wykazywać toksyczne
działanie dla układu nerwowego [5].

CYP2C19
Polimorfizm w obrębie genu kodującego
CYP2C19 w znacznym stopniu wpływa na skuteczność eradykacji Helicobacter pylori w przypadku teAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

rapii, w której skład wchodzi omeprazol [12]. Podczas stosowania tego leku, u pacjentów słabo metabolizujących obserwuje się niekorzystny efekt wzrostu wydzielania jonów wodorowych, a przy dłuższej
terapii – znaczny wzrost wydzielania kwasu solnego
w żołądku, co jest zjawiskiem niekorzystnym w terapii wrzodów żołądka [5]. Osoby o bardzo wysokiej
aktywności cytochromu CYP2C19 prawdopodobnie wymagają większych dawek inhibitorów pompy
protonowej i innych substratów CYP2C19, takich jak
worykonazol.
Z drugiej strony u osób z grupy wolno metabolizującej obserwuje się słabszą odpowiedź na klopidogrel, dlatego w celu osiągnięcia lepszych efektów terapeutycznych, u tych pacjentów
również należy zwiększyć
dawkę leku lub zastosować
alternatywną terapię przeciwpłytkową [1].

CYP3A4
CYP3A4 jest jednym z kluczowych izoenzymów cytochromu
P450 i uczestniczy w metabolizmie
wielu związków zarówno endogennych (np. kortyzol, testosteron, estradiol i progesteron), jak i powszechnie
stosowanych, takich jak erytromycyna, midazolam
czy leki przeciwnowotworowe np. etopozyd i tamoksyfen.
Mimo, że znanych jest około 40 alleli genu
kodującego ten izoenzym, do tej pory nie udało się
w pełni wyjaśnić znaczenia mutacji w genie CYP3A4
dla przemian metabolicznych katalizowanych przez
to białko. Większość bowiem badanych reakcji zachodzi w bardzo zbliżony sposób z udziałem prawidłowego i zmutowanego enzymu CYP3A4. Biorąc
również pod uwagę małą częstotliwość występowania zmutowanych form tego izoenzymu u ludzi, jego
polimorfizm ma niewielki wpływ na metabolizm le►
ków i ich wydalanie z organizmu [5].
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Polimorfizm enzymów fazy II
Polimorfizm genetyczny ma istotne znaczenie kliniczne także w przypadku genów kodujących
enzymy drugiej fazy metabolizmu leków, jakich jak:
TPMT (metylotransferaza tiopurynowa), DPD (dehydrogenaza dihydropirymidynowa) i UGT (UDP-glukuronylotransferaza). Znajomość ich polimorfizmu
jest szczególnie istotna w leczeniu nowotworów.
Badania wykazały, że merkaptopuryna jest inaktywowana przez TPMT, a pacjenci homozygotyczni
lub heterozygotyczni pod względem zmutowanych
alleli TPMT są narażeni na większe ryzyko rozwoju
poważnych niedokrwistości podczas leczenia tym
farmaceutykiem. Innym przykładem jest zjawisko
dotyczące pacjentów z wadliwym allelem genu DPD,
którzy nie metabolizują 5-fluorouracylu, co wiąże się
z wystąpieniem nasilonej neurotoksyczności związanej z jego działaniem [1].

Polimorfizmy genów

transporterów leków
Glikoproteina P jest jednym z najlepiej zbadanych białek transportujących leki, które wykazują
polimorfizm genetyczny. Białko to jest transbłonową
pompą kodowaną przez gen ABCB1, znany również jako „gen oporności wielolekowej”, należący
do transporterów wiążących ATP (ABC).
Rolę glikoproteiny P w farmakoterapii doceniono po raz pierwszy, kiedy odkryto jej zdolność
do aktywnego usuwania z komórek leków przeciwnowotworowych i tym samym promowania oporności wielolekowej na chemioterapię. Dziś wiadomo,
że glikoproteina P odgrywa również ważną rolę
w zdrowych komórkach organizmu, w tym enterocytach, hepatocytach, komórkach kanalików proksymalnych i komórkach śródbłonka wyścielających
barierę krew-mózg. Pełni ona rolę ochronną poprzez
usuwanie substancji toksycznych i metabolitów z komórek. Glikoproteina P uczestniczy również w dystrybucji niektórych leków, w tym digoksyny, leków
immunosupresyjnych, cyklosporyny i takrolimusu.
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Zwiększona ekspresja jelitowa glikoproteiny
P może ograniczać wchłanianie niektórych leków,
zmniejszając ich biodostępność i utrudniając osiągnięcie terapeutycznych stężeń w osoczu. Zmniejszona ekspresja glikoproteiny P może natomiast
skutkować zbyt wysokimi stężeniami w osoczu odpowiednich leków, nasilając ich toksyczność.

Czynniki genetyczne

wpływają na bezpieczeństwo
stosowania doustnych

środków antykoncepcyjnych
Stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych powiązane jest ze zwiększonym ryzykiem
wystąpienia zaburzeń zakrzepowo-zatorowych,
w tym zakrzepicy żył głębokich, zatorowości płucnej
i udaru zakrzepowego. Ponadto wystąpienie mutacji
genu protrombiny i genu czynnika V krzepnięcia
krwi (czynnik Leiden) jest zidentyfikowane jako dodatkowy czynnik rozwoju zaburzeń zakrzepowo-zatorowych.
W wielu badaniach wykazano, że obecność
czynnika V Leiden lub zmutowanego genu protrombiny znacznie zwiększa ryzyko wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i żył mózgowych wśród pacjentek
stosujących doustne środki antykoncepcyjne. Dane
te sugerują więc, że ta metoda antykoncepcji powinna być stosowana wyłącznie u kobiet, które nie
są nosicielkami zmutowanego genu protrombiny
lub czynnika V Leiden [1].

kawe, badania wykazały, że aktywność izoenzymu
CYP2B6 zależy w pewnej części od płci.
W reakcji N‑demetylacji S‑mefenytoiny 7%
kobiet i 20% mężczyzn wykazywało obniżoną aktywność tego izoenzymu [4]. Cyklofosfamid, lek stosowany w chemioterapii ulega aktywacji z udziałem
izoformy CYP2B6*6. U pacjentów z grupy PM jego
metabolizm do aktywnej postaci jest zahamowany,
co znacznie osłabia efekt terapeutyczny przy danej
dawce.
Innym przykładem polimorfizmu mającego
duże znaczenie w chemioterapii jest polimorfizm
S-metyltransferazy tiopurynowej (TPMT), biorącej
udział w metabolizmie, m.in. 6-MP, 6-TG – leków
stosowanych w ostrej białaczce limfoblastycznej
i mieloblastycznej u dzieci. U 0,3% chorych z niedoborem lub brakiem TPMT może dojść do ciężkiej, zagrażającej życiu supresji szpiku, nawet jeśli
pacjenci będą otrzymywać tylko 10 do 15% standardowej dawki terapeutycznej tiopuryn. Z kolei
te same dawki 6-MP i 6-TG u pacjentów z bardzo
szybkim metabolizmem leku (UM) mogą narażać
pacjentów na ryzyko nawrotu choroby, w związku
z szybką eliminacją leku i słabszym działaniem antyproliferacyjnym [2].

Genetyczne różnice
pomiędzy rasami

Częstość występowania wariantów allelicznych
dla poszczególnych genów znacznie różni się nie

tylko w grupach etnicznych, ale również pomiędzy
nimi. Przykładem jest wysoka częstość występowania CYP2D6*10 w populacji azjatyckiej, co tłumaczy wyższe stężenia farmaceutyków i tym samym
potrzebę stosowania niższych dawek niektórych
leków neuroleptycznych i mianseryny u ludzi pochodzenia azjatyckiego. Podobnie jak w przypadku
polimorfizmu CYP2D6, osoby pochodzenia azjatyckiego metabolizują większość substratów CYP2C19
w wolniejszym tempie, niż osoby rasy białej. Jest to
skutek większej częstości występowania grup PM
(13–22,5% vs 2–6% u osób rasy białej) i heterozygot
na defektywny allel CYP2C19 u Azjatów. Ta różnica
genotypowa jest powodem praktyki przepisywania
niższych dawek np. diazepamu pacjentom w krajach
azjatyckich, w porównaniu np. do krajów europejskich.
U osób pochodzenia azjatyckiego powszechna jest również delecja genu CYP2A6, co przekłada
się na znaczącą różnicę w częstości występowania
PM (20%) w porównaniu do populacji kaukaskiej (≤
1%). Jednym z substratów izoenzymu CYP2A6 jest
nikotyna, co przekłada się na różnice w tolerancji
tego związku przez Azjatów.
Badania wykazały, że u osób niepalących,
znacznie częściej występuje wadliwy allel CYP2A6.
Jednocześnie palacze, którzy posiadali wadliwy allel
CYP2A6, palili mniej papierosów i częściej rzucali
palenie. Niezdolność do metabolizowania nikotyny,
występująca przy obecności wadliwego allelu CYP2A6, prawdopodobnie prowadzi do zwiększonej
tolerancji nikotyny i zwiększonych działań niepożą►
danych związanych z jej stosowaniem. Na podsta-

Polimorfizm a terapia

przeciwnowotworowa
Problemy wynikające z polimorfizmu genów
cytochromów P450 są widoczne zwłaszcza w terapii
przeciwnowotworowej, a enzymem, który odgrywa
największą rolę w metabolizmie większości leków
stosowanych w chemioterapii jest CYP2B6. Co cieAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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wie tych obserwacji można przypuszczać, że niska
aktywność (w tym stosowanie inhibitorów) CYP2A6
może odgrywać istotną rolę w leczeniu uzależnienia
od tytoniu [1].

Oznaczenie profilu

farmakogenetycznego
Indywidualizacja leczenia w oparciu o oznaczenie polimorfizmu jest dziś procesem bardzo
pracochłonnym i może sprawiać wiele trudności
w praktycznym zastosowaniu. Metabolizm leków
bardzo często zależy bowiem od wpływu wielu
układów enzymatycznych i transporterów, których działania wzajemnie się nakładają. Pomocą
w indywidualizacji farmakoterapii mogą okazać się
technologie umożliwiające genotypowanie z dużą
precyzją, jednoczesną analizą wielu genów i dużą
liczbą próbek badanych w jednym czasie, co pozwoli
na szybką i stosunkowo tanią detekcję polimorfizmów u pacjenta.
Profil farmakogenomiczny pacjenta można
określić przy pomocy techniki fenotypowania lub
genotypowania. Fenotypowanie pozwala na podzielenie pacjentów na grupy: PM, EM i UM, a do
jednych z najczęściej stosowanych testów należy
test debryzochinowy. W badaniu pacjent otrzymuje
debrizochinę w dawce doustnej 10 mg, a następnie
oznaczana jest ilość wolnej debryzochiny w stosunku do jej zhydrolizowanego metabolitu w próbce
moczu pobranej po ośmiu godzinach. Z uzyskanych wartości stężeń oblicza się współczynnik metabolizmu MR=D/40HD. Przyjmuje się, że pacjenci
wykazujący wartości MR powyżej 12,6 reprezentują fenotyp „słabo metabolizujący” (PM), a osoby
o współczynniku MR poniżej 12,6 należą do grupy
„szybko metabolizujących” (EM).
Podobnie wygląda test sparteinowy, w którym
podawana jest doustnie sparteina. Alternatywą dla
tych testów jest stosowanie dekstrometorfanu i ocena zawartości jego metabolitów w ślinie.
Test fenotypowy (lub genotypowy) wystarczy
wykonać raz w życiu, a wyniki mogą służyć przy stosowaniu wielu leków będących substratami danego
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cytochromu, przez całe życie pacjenta. Wykonywanie oznaczenia profilu farmakogenetycznego nie
jest dziś jeszcze powszechną praktyką w leczeniu
szpitalnym, jednak w przyszłości może przynieść
nieoceniony wpływ na poprawę skuteczności i bezpieczeństwa w farmakoterapii personalizowanej.

Podsumowanie
Czynniki genetyczne są niezwykle ważnym
elementem modyfikującym działanie leków w organizmie. Celem farmakogenomiki jest optymalizacja
farmakoterapii i ograniczenie toksyczności leków
w oparciu o profil genetyczny pacjenta.
Za pomocą odpowiednich testów genotypowych lub fenotypowych można przewidzieć, który
lek zadziała u danego pacjenta w danych schorzeniu
najlepiej, a który może wywołać ciężkie działania niepożądane lub nie zadziała wcale. Ponadto pozwalają
one na bardziej precyzyjne dobranie odpowiedniej
dawki leku, co jest korzystne szczególnie w przypadku leków o wąskim indeksie terapeutycznym.
Podsumowując, rozwój farmakogenomiki
może przyczynić się do poprawy jakości życia wielu pacjentów i obniżyć ogólne koszty opieki zdrowotnej poprzez zmniejszenie liczby niepowodzeń
leczenia i niepożądanych reakcji na leki. ■
mgr farm. Aleksandra Mroczkowska
mgr farm. Klaudia Borgiasz
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Leki
poprawiające

komfort życia.
Aspekty lecznicze
i społeczne

Rozwój rynku farmaceutycznego od zawsze był napędzany z jednej strony realnymi potrzebami zdrowotnymi, z drugiej zaś chęcią poprawy
jakości życia osób przyjmujących leki. W celu opisania tego zjawiska wprowadzono angielskojęzyczne pojęcie lifestyle drugs, które można swobodnie
przetłumaczyć jako „leki poprawiające komfort życia” czy też „leki poprawiające jakość życia”. W niektórych przypadkach oznacza to stosowanie
leków poza zarejestrowanymi wskazaniami, często w przypadkach w których nie mamy do czynienia z chorobą, a jedynie z chęcią usprawnienia
fizjologicznie upośledzonych funkcji organizmu. Gdzie przebiega granica
pomiędzy farmakoterapią a stylem życia, w którym przyjmowanie leków
odgrywa rolę psychospołeczną?
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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Definicja
Pod pojęciem lifestyle drugs rozumiemy grupę
produktów leczniczych wykorzystywanych nie tyle
w celu leczenia stanu chorobowego, ile w celu uzyskania pozytywnych efektów w obszarze związanym
z jakością codziennego życia. Alternatywna definicja
mówi o preparatach stosowanych w jednostkach
chorobowych, jakie się rozwijają na skutek wyboru
jakiegoś konkretnego modelu życia. Niezależnie jednak od sposobu definiowania, do leków określanych
jako lifestyle drugs zalicza się na przykład środki stosowane w terapii łysienia, nadwagi, zaburzeń erekcji,
procesów starzenia, uzależnienia od papierosów, ale
także niektóre leki psychotropowe.
Leki można określić jako lifestyle drugs, jeżeli są one używane w celu podniesienia jakości życia i osiągnięcia psychospołecznych celów.
Odpowiednio do okoliczności lek może być lifestyle drug lub nie, co zależy od sposobu, w jaki jest
wykorzystywany.

Lifestyle drugs w przykładach
i liczbach
Obecnie lifestyle drugs są głównie reprezentowane przez leki nootropowe, hormony, psychofarmaceutyki i tak zwane „ekoleki”, do których należą
między innymi produkty ziołowe, witaminy czy minerały i aminokwasy.
Lifestyle drugs według niektórych autorów
można podzielić na dwie grupy, a mianowicie:
−

leki zatwierdzone dla specyficznych wskazań
(np. finasteride);

−

leki zatwierdzone dla specyficznych wskazań, ale używane w innym celu (off label
use) – na przykład inhibitory fosfodiestrazy
są wskazane w zaburzeniach erekcji, ale są
także stosowane przez zdrowych mężczyzn,
aby zwiększyć wydajność seksualną.

W innych pracach możemy spotkać następujący podział:
−
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leki stosowane z zarejestrowanych wskazań,

np. w łysieniu czy zaburzeniach lękowych;
−

leki, dla których poprawa jakości życia znajduje się poza obszarem zarejestrowanych
wskazań, na przykład leki z grupy SSRI stosowane u pacjentów bez stwierdzonych zaburzeń lękowych czy depresyjnych;

−

środki stosowane tradycyjnie, jak na przykład kofeina;

−

produkty naturalne.

Z badań przeprowadzonych w 2017 przez
International Journal of Drug Policy wynika, że 30%
Amerykanów używała smart drugs przynajmniej raz
w ciągu ostatniego roku, podczas gdy w 2015 roku
deklarowało to tylko 20%.
Co ciekawe, na liście lifestyle drugs jest wiele
leków, których byśmy o to nie podejrzewali – na
przykład dekstrometorfan, metformina, propranolol, nimodipina, centrofenoxin, klenbuterol, NADH,
fenytoina, deprenyl czy bupropion.
Historycznie zjawisko stosowania substancji
chemicznych w celu poprawy komfortu życia jest tak
stare, jak sama medycyna. Jednak to dopiero w drugiej połowie XX-go wieku zostało ono dostrzeżone, zdefiniowane i nazwane. Od tamtej pory rynek
„leków poprawiających jakość życia” przeżywa niesłabnący rozkwit. Już w 2007 roku szacowano go na
29 miliardów dolarów, a w latach 1990 – 2007 koncerny farmaceutyczne zainwestowały 20 miliardów
dolarów w same badania tych produktów. Z drugiej strony notuje się na nie stale wysoki popyt. Już
w ciągu pierwszych trzech miesięcy od zarejestrowania w Kanadzie orlistatu w terapii otyłości wypisano około 78000 recept na ten specyfik. Oprócz
orlistatu do najbardziej transparentnych przykładów
leków poprawiających jakość życia należy też zaliczyć sildenafil w zaburzeniach erekcji i finasteryd
w terapii łysienia androgenowego.

Lifestyle drugs w otyłości
i nadwadze
Nadwaga stanowi olbrzymi problem naszego społeczeństwa i dlatego wykorzystanie leków
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

„odchudzających” dobrze wpisuje się w to pojęcie.
Orlistat i sibutramina to środki używane w leczeniu
pacjentów z nadwagą, ale znalazły także zastosowanie jako lifestyle drugs u osób z normalną wagą ciała.
Orlistat hamuje działanie lipaz żołądkowo-jelitowych
(enzymów trawiących tłuszcze). Zablokowane enzymy nie mogą trawić tłuszczów zawartych w diecie, w wyniku czego około jedna czwarta tłuszczu
spożytego z posiłkiem zostaje wydalona w postaci
niestrawionej z kałem. W organizmie nie dochodzi
do wchłonięcia tłuszczu, co pomaga w zmniejszeniu
masy ciała. Szacuje się, że produkty z orlistatem były
łącznie stosowane przez ponad 53 miliony ludzi na
świecie (w tym przez ponad 20 milionów osób w Unii
Europejskiej). Od momentu przyznania pozwolenia
na dopuszczenie do obrotu u osób stosujących te
leki zgromadzono doniesienia o przypadkach ciężkich zaburzeń wątroby. Jest to dodatkowe możliwe
działanie niepożądane, oprócz zaobserwowanych
już wcześniej efektów ubocznych takich jak zaburzenia żołądkowo-jelitowe, w szczególności pod
postacią zaburzeń wypróżniania i bólów brzucha.
Natomiast sibutramina u pacjentów obciążonych
chorobą układu krążenia lub cukrzycą typu 2 zwiększała ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego
czy udaru mózgu, zatrzymania czynności serca lub
nawet zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych.
W związku z tym została wycofana z obrotu.

„The pill after the fat”
Antydiabetyki, takie jak metformina oraz leki
obniżające poziom lipidów, takie jak statyny są często nadużywane jako lifestyle drugs dla obniżenia
wagi ciała lub jako przeciwwaga dla produktów
o dużej zawartości tłuszczu. Stąd określane są także
jako tak zwana the pill after the fat. Pacjenci bywają
zbyt ufni w bezpieczeństwo tych środków. Szereg
osób przypuszcza, że stosując te leki można sobie
pozwolić na niekontrolowane spożycie żywności,
co prowadzi do przekroczenia granic możliwości
metabolizmu, a w konsekwencji do wystąpienia
niepożądanych efektów ubocznych, a w dłuższym
czasie – do rozwoju zespołu metabolicznego.

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Psychofarmaceutyki
Psychofarmaceutyki, a głównie leki z grupy
SSRIs (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego
serotoniny), takie jak fluoksetyna są także często
używane jako lifestyle drugs, aby wzbogacić dążenie
do sukcesu, ułatwić kontakty towarzyskie, ale także
by obniżyć wagę. Natomiast inny lek z tej grupy,
paroksetyna w ostatnim czasie zaczął być przyjmowany jako „pigułka zwiększająca pewność siebie”.
Z kolei substancje stosowane leczniczo
w ADHD (attention-deficit hyperactivity disorder)
takie jak metylofenidat czy atomoksetyna wykorzystywana również do leczenia zespołu Tourette’a) są
nadmiernie używane jako środki zwiększające uwagę
i intelektualną wydajność. W tym kontekście warto
również przypomnieć, że benzodiazepiny są grupą
leków również nadmiernie zażywanych poza właściwymi wskazaniami i jedną z częstszych przyczyn
uzależnień lekowych.
Kolejnym przykładem może być modafinil, zarejestrowany w leczeniu narkolepsji, a stosowany
również w celu przedłużenia okresu czuwania i wzrostu czujności. Warto zauważyć, że w Niemczech ta
substancja jest traktowana jako narkotyk.
Donepezil stosowany w chorobie Alzheimera
jest niekiedy przyjmowany przez osoby uczące się
jako lifestyle drug w celu zwiększenia procesów poznawczych, usprawnienia procesu uczenie się i poprawy pamięci. Jednak rzeczywista efektywność
tego leku w takim zastosowaniu jest kwestionowana, natomiast możliwe efekty uboczne mogą być
poważnym problemem.

Syntetyczny afrodyzjak
Ponieważ wspomniano już wcześniej o nadużywaniu sildenafilu, to warto zwrócić uwagę na
ostatnie badania dotyczące bremelanotydu (PT141). Jest to hormonopodobny syntetyczny peptyd,
będący analogiem hormonu stymulującego syntezę
melanocytów, który działa jako agonista receptorów melanokortyny. Badania wskazują na pozytywny
efekt na pożądanie i podniecenie seksualne u ko►
biet, co może znaleźć zastosowanie w tego rodza-
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libido zarówno kobiet, jak mężczyzn.
Erektogenny potencjał bremelanotydu i jego
skuteczność mogą znaleźć zastosowanie w ułatwianiu erekcji u pacjentów, u których inhibitory PDE5 są
nieskuteczne i dlatego PT-141 może być alternatywą
dla tego typu zaburzeń. Przeprowadzone badania
kliniczne wskazują, że jest on skutecznym lekiem
o działaniu ośrodkowym, poprawiającym erekcję
u mężczyzn oraz podniecenie seksualne u kobiet
oraz satysfakcję seksualną u obu płci.
Dnia 21 czerwca 2019 roku FDA oficjalnie zatwierdziło peptyd Bremelanotide (PT-141) do stosowania w leczeniu zaburzeń popędu seksualnego
u kobiet przed menopauzą (HSDD, hypoactive sexual
desire disorder). Wprawdzie lek został zarejestrowany dla kobiet, jednak bremelanotyd działa u obu
płci. Co ciekawe, poprawa erekcji notowana jest niekiedy nawet w przypadkach, w których sildenafil był
bezskuteczny.

„Fontanna młodości”?
Hormony wzrostu takie jak somatotropina
są obecnie produkowane na drodze biotechnologicznej, co spowodowało obniżenie ich ceny.
Nadużywanie somatotropiny przez kulturystów jest
związane z jej działaniem anabolicznym. Ponadto

34

Rynek leków
somatotropina jest postrzegana jako “fontanna młodości” i nadużywana przez osoby starsze, które często uważają, że będą wyglądać młodo i zachowają
szczupłą sylwetkę. Jako lifestyle drug ten hormon
jest wykorzystywany dla wzmocnienia mięśni, redukcji masy ciała, eliminacji zmarszczek czy poprawy
życia seksualnego. Odbywa się to jednak kosztem
poważnych efektów ubocznych, jak wywołanie cukrzycy i nowotworów lub progresja już istniejących.
W pogoni za młodością, ale również w przypadku dyscyplin siłowych nadużywane są różne
formy testosteronu. Nowe formulacje testosteronu
o przedłużonym działaniu pozwalają na podanie ich
cztery razy do roku i podniesienie poziomu tego
hormonu ponad wartości fizjologiczne. W szczególności stosowanie testosteronu w żelu dostępnego
od 2003 roku jest nadużywane jako lifestyle drug
wśród mężczyzn z normalnym poziomem testosteronu.

Lifestyle drugs w medycynie
estetycznej
W medycynie kosmetycznej lifestyle drugs są
raczej nieszkodliwe i nieinwazyjne w porównaniu
do chirurgii plastycznej, jednak ich działań ubocznych nie można wykluczyć. Obecna tendencja w tej

dziedzinie skierowana jest na odmłodzenie skóry,
zmniejszenie zmarszczek, zapobieganie utracie włosów czy przeciwdziałanie nadmiernemu poceniu.
Pacjenci zdecydowani na poprawę swojego wyglądu
oczekują natychmiastowego i widocznego efektu,
dlatego często niezależnie od zagrożeń sięgają po
leki.
Typowym przykładem jest finasteryd stosowany w przypadkach łysienia typu męskiego u mężczyzn (łysienie androgenowe), w celu zwiększenia
wzrostu włosów i zapobiegnięcia ich dalszej utracie,
co nie jest chorobą w sensie medycznym. Finasteryd
hamuje aktywność 5α-reduktazy typu II – enzymu
uczestniczącego w metabolizmie testosteronu.
Jednak lek ten daje szereg działań niepożądanych
takich jak obniżenie libido, zmniejszenie objętości
ejakulatu, zaburzenia erekcji czy powiększenie piersi.
Innym przykładem może być toksyna botulinowa. Jest to neurotoksyna produkowana przez
beztlenowe bakterie rodzaju Clostridium botulinum,
szeroko stosowana w medycynie kosmetycznej dla
redukcji zmarszczek czy w nadpotliwości. Jej działanie polega na blokowaniu wydzielania acetylocholiny, co prowadzi do czasowej, odwracalnej blokady
zdolności mięśni do skurczu.

„Smart drugs”
Odrębną grupę life style drugs stanowią środki pobudzające funkcje poznawcze (cognitive enhancement). Ich użycie jest widoczne wśród osób
pracujących w korporacjach, w miejscach w których
praca wymaga wysokiej wydajności oraz w środowisku studentów. Jednym z terminów stosowanych
w stosunku do tych środków oprócz „nootropics”
jest określenie „smart drugs”, a ich stosowanie staje
się coraz bardziej popularne, chociaż leki te nie zostały zarejestrowane w tym celu. Smart drugs mogą
działać według różnych mechanizmów takich jak:
− zwiększanie krążenia w mózgu;
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−

dostarczanie prekursorów dla neurotransmiterów (chemicznych przekaźników w mózgu);

−

dostarczanie użytecznej energii do mózgu;

−

usprawnianie funkcji neuronów;
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−

zapobieganie powstawaniu wolnych rodników oraz przeciwdziałanie oksydacyjnemu
uszkodzeniu komórek mózgu.

Pacjenci stosują te środki w celu wspomagania
pamięci, motywacji, kreatywności czy wzmocnienia
koncentracji. W tej grupie możemy znaleźć zarówno
leki nootropowe, jak również tradycyjne środki, takie
jak kofeina. Przykładem może być także cytowany
wcześniej metylofenidat, będący inhibitorem wychwytu zwrotnego dopaminy i noradrenaliny. Lek
powoduje wzrost przekaźnictwa między komórkami nerwowymi. Mówiąc krótko, metylofenidat wykazuje stymulujące działanie na ośrodkowy układ
nerwowy. Jednak – jak wykazały badania – środki
te nie wpływają na wzrost IQ czy na inteligencję.

Aspekt społeczny
Oczywistym jest, że opisywane zjawisko
w istotny sposób wpływa na wzrost przyjmowania produktów leczniczych, co ma poważny wydźwięk społeczny. Pod wpływem kampanii reklamowych rodzi się przekonanie, że wiele życiowych
problemów da się rozwiązać przez przyjęcie odpowiedniego leku. Z jednej strony mamy więc akcję
Amerykańskiego Towarzystwa Zaburzeń Lękowych
(ADAA), współfinansowaną przez znaną firmę farmaceutyczną, która ma na celu podniesienie świadomości społecznej w temacie istnienia i terapii fobii
i zaburzeń lękowych, zaś z drugiej – redefinicję choroby w oparciu o oczekiwania społeczne dotyczące
jakości życia. Przejawia się ona w próbach stosowania SSRI jako „leku na nieśmiałość”. Jaskrawym skutkiem takiej postawy było też wprowadzenie i popularyzacja „tabletek na niski wzrost” w Indiach, jako
produktu OTC reklamowanego w mediach.
Prowadzi to do niebezpiecznej sytuacji, w której naturalne cechy osobnicze zaczynają być postrzegane jako stan patologiczny, któremu można
i należy przeciwdziałać za pomocą odpowiedniego
leku. Problem ten przejawia się również we wzroście
stosowania środków nootropowych i tak zwanych
„sprytnych leków” (zawierających m.in. witaminy czy
zioła takie jak miłorząb japoński czy żeń-szeń) jako
►
swoistego antidotum na naturalne procesy starzenia.
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Gdzie leży granica?
W tej sytuacji nasuwa się oczywiste pytanie
o granicę między społecznym, a medycznym wymiarem zdrowia. Granica ta staje się coraz bardziej
płynna, co zwiększa ryzyko nadużywania leków
i związanych z tym zagrożeń, takich jak rozwój tolerancji czy uzależnień.
Problemy te dostrzeżono między innymi
w Indiach, gdzie organizacje pozarządowe otwarcie
protestują przeciwko reklamie levonogestrelu (dostępnego w tym kraju bez recepty), jako wygodnego
środka antykoncepcyjnego. Faktem jednak jest, że
coraz częściej życzenie określonej jakości życia staje
się problemem zdrowotnym, zwłaszcza wobec coraz
łatwiej dostępnych rozwiązań farmakologicznych.

Podsumowanie
Stosowanie produktów leczniczych dla poprawy jakości życia staje się w ostatnich latach coraz
bardziej powszechnym zjawiskiem. Oprócz oczywistych korzyści niesie jednak ze sobą wiele zagrożeń, takich jak ryzyko nadużywania leków, rozwoju
uzależnień czy dodatkowych kosztów zdrowotnych
w postaci występowania działań niepożądanych.
Posiada też niekwestionowany wpływ na kształtowanie życia społecznego. Jest przy tym „kołem napędowym” rozwoju wielu firm farmaceutycznych.
Ich działalność marketingowa rodzi jednak pytania
o aspekty etyczne związane z próbami redefinicji
pojęcia choroby i coraz częstszym zacieraniem granicy między społecznym, a medycznym wymiarem
zdrowia. ■
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Z dużej chmury
mały deszcz.

Jak radzić sobie z
katastrofizowaniem?
Niektórzy z nas z przyjemnością rozsiadają się przed szklanym ekranem, by przez kolejne dwie godziny… czuć ekstremalne przerażenie. To właśnie z myślą o takich widzach Hollywood
tworzy opowieści o żywych trupach, wilkołakach, morderczych

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak

Kierownik Zakładu Farmacji Aptecznej

klaunach czy makabrycznych laleczkach. Zdarza się jednak, że

Katedry Farmacji Stosowanej
Uniwersytet Medyczny w Łodzi

sami mimowolnie wcielamy się w rolę reżysera horroru, nakrę-

mgr farm. Szymon Kuracki

cając w myślach spiralę lęku i tworząc najgorszy ze scenariuszy.

Apteka Olimpijska w Łodzi

Panikujemy, tragizujemy, katastrofizujemy. Zakładamy najgorsze,
sami nie wiedząc dlaczego.
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Koniec świata będzie jutro
Na początku drugiej połowy XX wieku, psycholog Albert Ellis, stworzył podwaliny pod nowy
nurt terapii, zwanej terapią poznawczą. Jedno z jej
kluczowych założeń głosi, że myślenie katastroficzne stanowi główną przyczynę rozmaitych dysfunkcji
emocjonalnych człowieka. Polega ono na dręczeniu
samych siebie najgorszymi przeczuciami. Jak pisze
Ellis: „Katastrofizowanie lub tragizowanie to wynajdowanie w swoim środowisku jakiegoś nieprzyjemnego aspektu, który można by trafnie nazwać „złym”
lub „bardzo złym” i wyolbrzymianie jego prawdopodobieństwa i/lub niebezpieczeństwa. Możesz
być na przykład przeświadczony o tym, że najlżejsze skaleczenie w palec doprowadzi niechybnie do
śmiertelnego zakażenia. Albo że hałaśliwy samolot
przelatując nad twoim domem zaraz w niego uderzy, zabijając ciebie i resztę twojej rodziny. Albo że
złe wiadomości gospodarcze są zapowiedzią końca
świata, który nastąpi jutro” [1].
Idąc w sukurs koncepcji Ellisa, Rian McMullin
proponuje strategię antykatastrofizowania. W pierwszej kolejności zaleca, by zapisać wyolbrzymioną
myśl na kartce. Na przykład: „Stykając się z osobami
chorymi na pewno zarażę się śmiertelnie niebezpiecznym wirusem”. Następnie sugeruje, by w skali
od jednego do dziesięciu określić prawdopodobieństwo tego wydarzenia. Powinna towarzyszyć nam
refleksja dotycząca tego, jak często w rzeczywistości
takie sytuacje mają miejsce, a zatem, jakie jest statystyczne prawdopodobieństwo zarażenia się śmiertelnym wirusem w aptece. Warto odwołać się tutaj
do twardych danych, korzystając choćby z informacji
dostarczanych przez profesjonalnych badaczy. Nasze wyobrażenia bardzo często odstają bowiem od
faktów, szczególnie, gdy towarzyszą im silne emocje.
Dalszy krok może wydać się pozornie mniej
oczywisty. McMullin radzi, by odpowiedzieć sobie
na pytanie, co jeśli katastrofa, której tak bardzo się
obawiam, rzeczywiście się wydarzy? Co najgorszego
może nas wówczas spotkać? Jakie działania podejmiemy? Jak zachowaliby się inni w takim przypadku?
Warto postawić jak najwięcej pytań, by niejako wyczerpać amunicję, którą dysponuje nasz niepokorny,
zalękniony umysł. Potraktowanie lęku dużą dawką
racjonalizmu połączonego z konfrontacją z możli38
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wie najgorszym scenariuszem, może przynieść nam
prawdziwą ulgę. Aż w końcu sami uznamy, że są
rzeczy, na które nasz wpływ jest ograniczony. Jak
głosi stara tybetańska mądrość: „Nie ma sensu się
martwić. Bo jeśli będziemy mogli zaradzić nieszczęściu, to z pewnością to uczynimy. A jeśli nie będziemy mogli – to tym bardziej martwienie się nie ma
sensu”.

Bać się do woli
Jeśli mowa o konfrontowaniu się z możliwie
najgorszymi scenariuszami, Albert Ellis zachęcał
swoich pacjentów, by podejmowali takie wyzwanie.
Trzeba to jednak uczynić w bezpiecznych warunkach,
nie zaś będąc nastawionym na jakiekolwiek lękotwórcze bodźce. Doskonale strategię tę obrazuje
fragment dialogu z kobietą imieniem Chana:
„– A teraz: zamknij oczy. Pomyśl o czymś najgorszym, co może ci się zdarzyć. Wyobraź sobie
na przykład, że zdajesz ważny egzamin i że od
razu, na pierwszy rzut oka widzisz, że pytania
są znacznie trudniejsze, niż przypuszczałaś. Są
bardzo trudne. […]
– Widzę wyraźnie, jestem w wielkich tarapatach.
– Dobrze, a co teraz czujesz, wyobrażając sobie swoje problemy na egzaminie? Jakie żywisz
uczucia?
Po minucie widocznego napięcia Chana odpowiedziała:
– Boję się, jestem przerażona, bardzo się boję!
– Dobrze, pozwól sobie na odczuwanie strachu, prawdziwego strachu. Odczuj to naprawdę.
Czuj się tak przerażona, jak tylko możesz, czuj
to!
– Czuję!
– Dobrze, wytrzymaj jeszcze trochę. A teraz
zachowaj to samo wyobrażenie sytuacji, nie
zmieniaj nic i zamiast strachu i przerażenia
poczuj tylko rozczarowanie i żal, że test jest
taki trudny. Tylko żal i rozczarowanie, żadnych
lęków ani przerażenia. Możesz to zrobić, możesz zmienić swoje uczucia. Możesz kontrolować swoje reakcje emocjonalne na to, co ci się
zdarza. Więc teraz poczuj tylko żal i rozczaroAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

wanie tym, co sobie wyobrażasz. Nie lęk, nie
przerażenie, tylko żal i rozczarowanie. A kiedy
to poczujesz, sam żal i rozczarowanie, bez lęku,
powiedz mi, że osiągnęłaś ten zdrowy, choć negatywny stan. Powiedz mi, gdy zmienisz swój
lęk w żal i rozczarowanie.
Chana, po następnej minucie:
– W porządku, zmieniłam moje uczucia.
– Nie czujesz już przerażenia, tylko żal i rozczarowanie tym, co cię spotkało?
– Tak.
– Świetnie! A jak zmieniłaś te uczucia? Co zrobiłaś, żeby je zmienić?
– Powiedziałam sobie: „To naprawdę smutne,
że egzamin jest taki trudny i że nie uda mi się
zdać go dobrze, ale na tym się świat nie kończy.
Szkoda. Zrobię, co tylko mogę i zobaczymy, co
będzie”. [2]
Warto podkreślić, że w odczuwaniu tzw. negatywnych emocji, nie ma niczego złego. Wręcz
przeciwnie, są nam one niezbędne do przetrwania.
Wszakże bez lęku, prawdopodobnie przepadlibyśmy
w drodze ewolucji, stając się głównym wysokokalorycznym pokarmem zwierząt drapieżnych. Chodzi
jednak o proporcję emocji do zdarzeń oraz o podstawy do snucia przewidywań.
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Wypadki przy pracy mózgu
Wbrew pozorom, nie za każdym wyobrażonym „potworem” czy trwającym w nieskończoność
dniem w kolorze blue, musi kryć się możliwa do
zidentyfikowania, logiczna przyczyna. Zakres zdarzeń przypadkowych nie tylko w życiu społecznym,
ale i organicznym, jest większy niż przypuszczamy.
Jak pisze neurobiolog Antonio Damasio: „Możesz być smutny lub szczęśliwy, wcale nie zdając
sobie sprawy, dlaczego właśnie tak się czujesz w danym momencie. Poprzez szczegółowe dociekania
możesz dojść do tego, jakie są prawdopodobne
powody takiego stanu i które z nich są bardziej
lub mniej prawdopodobne, nigdy jednak nie uzyskasz pewności” [3]. Oczywiście, nikt nie zabroni
nam przeprowadzania osobistego śledztwa w celu
odnalezienia „sprawcy” naszych utrapień. Może się
jednak okazać, że u ich podłoża leży przejściowa
zmiana neurochemiczna w mózgu, będąca skutkiem
ubocznym czy też „wypadkiem przy pracy” naszych
obwodów, nie zaś konsekwencją wydarzeń, których
doświadczyliśmy danego dnia.
Jako istoty rozumne mamy oczywiście skłonność do dociekania. Zadajemy pytanie „dlaczego?”,
bo wiedza pomaga nam czuć się bezpieczniej. Jako
farmaceuci czy lekarze – tym bardziej bywamy na►
stawieni na poszukiwanie przyczyn. W końcu trudno
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wyobrazić sobie zrozumienie choroby bez jej etiologii. A jednak nasze psychiczne wyposażenie nie
jest tak oczywiste do scharakteryzowania jak wynik
morfologii krwi. Niekiedy więc zamiast nurkować
w odmętach przeszłości, usiłując znaleźć niezaprzeczalną przyczynę naszych trosk, lepiej skoncentrować się na tym jedynym, co mamy. Czyli trwającej
chwili. Już ojciec medycyny, Hippokrates, przekonywał w jednym z zachowanych aforyzmów, że życie
jest krótkie, chwila ulotna, a osąd niepewny.

Kiedy nadciąga tornado
Za sprawą wyobraźni potrafimy przekonać samych siebie w stopniu niepodważalnym co do słuszności naszych przypuszczeń. Załóżmy, że synoptycy
przewidują wystąpienie gwałtownych wichur, a media
donoszą o możliwych dolegliwościach zdrowotnych
związanych z anomaliami pogodowymi. Wyobraźmy sobie, że wśród słuchaczy tych audycji jest stała
bywalczyni naszej apteki, Pani Maria, szczególnie
przewrażliwiona na punkcie swojego zdrowia, która
właśnie wróciła do domu z potwornym bólem głowy.
Włączyła radio i chcąc chwilę odpocząć, położyła się
wygodnie na kanapie. Zamknęła oczy, rozmasowała
skronie i cierpliwie czekała na dawkę dobrej, relaksującej muzyki.
Minął kwadrans, a żaden utwór nie rozbrzmiał
z głośnika. Po serwisie informacyjnym zaczęły się
rozmowy. Z synoptykami, psychologami i lekarzem.
Pierwsi ostrzegali przed niebezpieczeństwem porywistego wiatru, drudzy przygotowywali słuchaczy
na znacznie obniżony nastrój, chandrę, a nawet stan
bliski depresji, lekarz zaś orzekł, że musimy liczyć
się z bólami głowy, przechodzącymi nawet w stan
migrenowy, brakiem energii, ospałością, bólami
pleców, mięśni oraz podenerwowaniem. Słuchaczka
niemal zamarła. Przypomniała sobie, że gdy szła rankiem do pracy, podmuch wiatru nieomal strącił z jej
głowy kapelusz. „Może tak zaczynają się huragany…”
– pomyślała, czując jak serce przyspiesza jej z chwili
na chwilę. Zaczęła analizować mijający dzień. Wróciła
z pracy z bólem głowy. A przecież nie jest nowicjuszką. Ma za sobą ćwierć wieku pracy, nie raz miewała
więcej zadań i nadgodzin i czuła się świetnie. A dziś…
ból głowy bliski stanowi migrenowemu. Zastanawia40

W Aptece
ła się dalej. Z reguły po powrocie do domu odkłada
torby i energicznie zaczyna przygotowywać obiad.
Zwykle pozwala jej to „zresetować” umysł. Dziś jednak legła na sofie jak kłoda. „Czy zdrowi ludzie tak
robią? Raczej nie!” – zawyrokowała. Coś z nią musi
być więc nie w porządku. Brak energii – tak, czyżby
więc apatia? I czy jest jej do śmiechu? Nie? Nie ma
ochoty roześmiać się i obdzielać wszystkich ludzi
swoją radością? A więc depresja.
Maria podniosła się gwałtownie, by zebrać
myśli. Uznała, że najlepiej będzie, jeśli po prostu
je spisze. Od czego by tu zacząć… Migrena, brak
energii (apatia), obniżony nastrój (depresja), i… poczuła niespodziewanie lekkie ukłucie w prawej łopatce. Zimny dreszcz przeszedł jej po ciele, oddech
przyspieszył, a serce uderzało z sekundy na sekundę
mocniej. Odłożyła notes. Oparła się powoli na kanapie. Zaczęła powoli oddychać. I gdy poczuła, że rytm
serca staje się wyrównany, wróciła do sporządzania
katalogu swoich objawów. Ból pleców. „A może to
nerwobóle?” – pomyślała, łącząc niespokojny oddech i szybkie bicie serca z ukłuciem w prawej łopatce. Czyż nie o tym wspominał lekarz na antenie
radia? Wszystko pasuje. A więc wichura. „Teraz czekać tylko, aż zmiecie mi dach z domu, a fruwające
gałęzie powybijają okna” – wieszczyła.
Na moment przerwała pędzący strumień myśli. Postanowiła wsłuchać się w audycję. Chciała być
na bieżąco, zwłaszcza że niebezpieczeństwo dopiero nadejdzie. Niecierpliwie czekała na informacje
dla mieszkańców Małopolski. I usłyszała… Wichura
obejmie północną Polskę, zupełnie spokojni mogą
być mieszkańcy województw centralnych i południowych… „Jak to?!” – krzyknęła, jak gdyby spikerzy
mieli usłyszeć jej wzburzenie. A więc… to nie… depresja? I nie… apatia? I nie… nerwobóle? Właściwie
ból głowy ustąpił nie wiadomo kiedy. A to ukłucie
była jednorazowe. I nawet zgłodniała. Wyłączyła radio. I energicznie udała się do kuchni [4].
Historia Marii to idealny przykład potęgi naszych myśli i porzucenia racjonalnego sposobu rozwiązywania problemów na rzecz domysłów. Sposobu polegającego na przyglądaniu się wszelkim zjawiskom z każdej możliwej strony. Na niezadowalaniu
się jednoznacznymi sądami i poszukiwaniu drugiej,
trzeciej opinii. Na chwilowym wygaszeniu emocji
i oddaniu głosu logicznie działającemu rozsądkowi.
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Kim będę, gdy dorosnę
Tragizowanie często wiąże się z poczuciem
niespełnienia i „gdybania” oraz wylewania żalów
z powodu niespełnionych marzeń. Jakże łatwo oceniać wydarzenia z komfortowej pozycji teraźniejszej.
Leżąc wygodnie na kanapie można doświadczyć złudzenia, że tyle razy mogliśmy mieć świat u swoich
stóp, że wszystko było łatwe, a my to zepsuliśmy,
a wystarczyłoby tylko trochę więcej od siebie dać.
Według jednego ze współpracowników Alberta Ellisa, Maxie’go C. Maultsby’ego jedno z najbardziej autodestrukcyjnych przekonań brzmi: „Powinienem w pełni używać wszystkich moich zdolności
i osiągnąć tyle, ile tylko mogę. Jeśli nie – powinienem czuć się winny!”. To wyjątkowo niesprawiedliwe
stwierdzenie, ponieważ – jak mówi Ellis – de facto
nigdy nie możemy rozwinąć w pełni swoich możliwości i talentów. Wybierając jeden, siłą rzeczy rezygnujemy z troski okazanej drugiemu. Czynienie sobie
z tego powodu wyrzutów jest więc nieracjonalne.
Wyobraźmy sobie, że farmaceuta imieniem
Marcin siada ze skwaszoną miną nad kubkiem herbaty i duma: „Naprawdę powinienem być lekarzem
zamiast farmaceutą. W szkole średniej byłem świetny z biologii i chemii. Mój iloraz inteligencji przekraczał 125. I zamiast siedzieć w wygodnym, klimatyzowanym gabinecie, mając rejestratorkę, która zadba
o mój kalendarz, stoję za ladą jak sprzedawca, znosząc frustracje pacjentów – że leki za drogie, kolejka
za długa, recepta do korekty. I tak do końca życia”.
Myśląc w ten sposób Marcin sam skazuje siebie na karę poczucia winy. Bezlitośnie biczuje się za
niespełnione marzenie, choć spełnił inne, którego
nie docenia. Zdobył dyplom, który dla wielu osób
byłby poza realnym zasięgiem, wykonuje zawód zaufania publicznego, mogąc codziennie nieść pomoc
innym ludziom i jednocześnie stosuje w praktyce
swoją biologiczno-chemiczną wiedzę, w której zdobywaniu był prymusem.
Można także podejść do tej kwestii z jeszcze
jednej strony. Ani przeszłość, ani teraźniejszość nie
determinuje jednoznacznie przyszłości, choć ma na
nią wpływ. Nie mamy żadnego obowiązku do końca
życia trwać na jednym posterunku, jeśli służba ta
wydaje nam się coraz bardziej obca. I nie staniemy
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się wcale dezerterami. Mamy bowiem przyrodzone
prawo do kształtowania własnego życia zgodnie
z własnymi upodobaniami. Jesteśmy jego dysponentami oraz tymi, którzy ponoszą za nie odpowiedzialność. Zmiana zdania nie jest grzechem. Nierozsądnym jest natomiast trwać przy stanowisku, co
do którego słuszności sami straciliśmy przekonanie.

Z dużej chmury mały deszcz
Mało w którym zawodzie kładzie się tak duży
nacisk na precyzję, jak w zawodzie farmaceuty. Zachowanie koniecznych proporcji jest wpisane w sztukę wytwarzania leków. Ta niezwykła umiejętność jest
także niezbędna do zachowania właściwej kondycji
psychicznej. Nie należy nadawać przesadnej rangi
incydentom, ani też snuć dramatycznych wizji na
podstawie pojedynczych niepowodzeń. Nie jesteśmy niewolnikami w rękach losu, lecz współtwórcami
tego, co nas spotyka.
Katastrofizowanie słusznie uznaje się za jeden
z głównych błędów poznawczych. Zamartwiamy
się bowiem często niewspółmiernie do przesłanek,
które skłaniają nas do troski. Warto pamiętać, że
poza systemem struktur emocjonalnych, ewolucja
wyposażyła nas w strażnika rozsądku, za jakiego
uważa się korę mózgową. Psycholog Louis Cozolino mówi o hamowaniu korowym jako o procesie
ugaszenia nadmiernej reakcji emocjonalnej przez
zdroworozsądkową refleksję. Z pomocą idzie także
mądrość ludowa mówiąca o małym deszczu, który
pada z dużej chmury.
A skoro mowa o pogodzie – prognozy są tylko
przewidywaniami. Trzeba uważać, by nie przegapić
tego, co przyszłość niesie, będąc pogrążonym w snuciu czarnych scenariuszy na przyszłość. W końcu, jak
śpiewał John Lennon – „życie jest tym, co przydarza
się, gdy jesteś zajęty snuciem innych planów”. ■
dr n. o zdr. Adam Zemełka
[1] A. Ellis, Głębokie uzdrawianie emocji, Kraków 2008
[2] A. Ellis; Terapia krótkoterminowa: lepiej, głębiej, trwalej, Gdańsk 1998,
s. 93-95
[3] A. Damasio, Tajemnica świadomości, Poznań 2000, s. 55
[4] www.autoterapia.eu, dostęp: 25.07.2019
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Walafrid von der Reichenau,
zwany Zezowatym.
Mnich, poeta, botanik.

Walafridus Strabus, zwany też Strabus von Fulda, Walafridus Strabo Fuldensis, pochodził z ubogiej rodziny mieszkającej nad Jeziorem Bodeńskim,
w niemieckiej Szwabii, na pograniczu obecnych Niemiec, Austrii i Szwajcarii.
Urodził się ok. 806 r. Edukację szkolną rozpoczął w przyklasztornej szkole w Reichenau, gdzie
jego nauczycielami byli Tatto, Erlebord i Wettin jeden z tych, którzy spisywali żywoty wybitnych
w swoich czasach.
Klasztor Reichenau został założony przez biskupa frankońskiego Pirmina na wyspie Jeziora Bodeńskiego, na której to według legendy żyły tylko
42

węże, ropuchy i inne jadowite zwierzęta. Z chwilą
przybycia biskupa, wszystkie te stworzenia uciekły.
Pirmin wraz z czterdziestoma mnichami zbudował
klasztor, który już po niecałych czterdziestu latach
miał tylko kamienne budowle. Opactwo weszło
w posiadanie wielu ważnych relikwii (m. in. św.
Marka), które zachowały się do naszych czasów. Już
w IX wieku na terenie klasztoru istniał ogród, w którym oprócz ziół „kuchennych” i warzyw, uprawiano
rośliny lecznicze. Chociaż nie ma bezpośrednich
dowodów na funkcjonowanie w Reichenau hospicjum (szpitala) dla chorych, jednak wzorem innych
klasztorów, a szczególnie benedyktyńskich, które
powstały w czasach Karolingów (choćby w Akwizgranie czy St. Denis koło Paryża, można domniemywać,
że również w tym klasztorze przyjmowano chorych
według reguły benedyktyńskiej.
Medycyna klasztorna, zwana monastyczną lub
mniszą różniła się w tamtych czasach od medycyny
arabskiej czy bizantyjskiej, czerpiących wiedzę z naukowych tradycji starożytnych, które twórczo owe
metody lecznicze rozwijały. Początków medycyny
mniszej trzeba szukać w klasztorze na Monte Cassino, założonym przez Benedykta z Nursji w roku 529.
Reguła benedyktyńska z opieki nad chorymi uczyniła chrześcijański obowiązek zakonników:
„nade wszystko należy troszczyć się o chorych, służyć im jak samemu Chrystusowi (tamquam ChriAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

stus)”. Opieka nad chorymi jest najwartościowszą
praktyczną działalnością, a odbywać się winna pod
rozważnym, sumiennym nadzorem opata, który ma
być dla mnichów ojcem, duszpasterzem i lekarzem.
Ta reguła zawierała też wskazówki dotyczące lekarza (infirmarius) i pielęgniarza (servitor), zalecała też
codzienne ćwiczenia (coversatio morum) i śpiewanie
godzinek, zwracała uwagę na odżywianie i uregulowany rytm dnia, a opiekę nad ubogimi i chorymi traktowała jako
nakaz moralny.
Sama doktr yna
lecznicza medycyny
klasz tornej opierała
się na koncepcji przestrzegania odpowiedniego trybu życia, oraz
n a n a j wa ż n i e j s z y m
– na moty wie wiar y
w uzyskanie zbawienia na tamtym świecie.
Celem działania leczniczego stała się miłość
bliźniego. Klasz tor y
ofe r owa ł y ub o gim ,
chorym i przejezdnym
(pielgrzymom) różne
formy schronienia –
hospitale pauperum
dla najuboższych, hospicium dla bogatych
cz y infirmarium dla
mnichów. W tej części klasztorów istniał y specjalne łaźnie
oraz pomieszczenia dla przeprowadzania zabiegów. Rozwój medycyny monastycznej został
zahamowany, a następnie przerwany zakazami działalności praktycznej przez duchownych,
pod pretekstem oderwania się od zasadniczej
działalności tychże zgromadzeń – modlitwy, na
soborze w Clermont (1130). Sobory w Tours i IV
Sobór Laterański zakazały prowadzenia wszelkiej
działalności medycznej przez księży i mnichów,
zwłaszcza wykonywania zabiegów chirurgicznych.
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Walafridus, zdolny młody człowiek, chociaż
oglądający świat w sposób inny niż otaczający go ludzie – był zezowaty, stąd jego przydomek – Strabus,
w wieku piętnastu lat został mnichem w klasztorze
Reichenau. Już wtedy wykazywał nieprzeciętny talent
poetycki, w 824 roku napisał łacińskim heksametrem
Visio Wettini, dokumentując mistyczne doświadczenie swego nauczyciela. Była to jedna z pierwszych
prób opisania średniowiecznego pojmowania
świata. Wysłany do Fuldy, do klasztoru założonego przez św. Sturma,
w 744 roku, zdobywał
wiedzę pod kierunkiem opata klasztoru,
słynnego w owych czasach Hrabana Maura,
jednego z najbardziej
wykształconych ludzi
owych czasów, wpływowego pisarza i nauczyciela epoki Karolingów,
nazywanego praeceptor
Germaniae.
Jako dwudziestoletni, wykształcony
i przygotowany do swej
roli, w latach 829 – 838
pełnił funkcję wychowawcy przyszłego króla
Karola II, zwanego Łysym, syna króla Ludwika I Pobożnego, wnuka
Karola Wielkiego. Był
również nauczycielem
szkoły klasztornej. Walafrid został przez króla Ludwika, w roku 839, w uznaniu zasług poniesionych
dla rodziny królewskiej, mianowany opatem swego
pierwszego miejsca życia zakonnego i nauki, klasztoru w Reichenau.
Ówczesna Europa zachodnia, a częściowo
i środkowa pozostawała w tamtych czasach pod władzą Karola Wielkiego i jego następców. Ten wielki
►
władca dążył do podporządkowania i racjonalnego
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uporządkowania tych, na owe czasy ogromnych, obszarów - między innymi wydał kapitularz zatytułowany Capitulare de villis et cortis imperialibus – „księga
o wsiach i folwarkach cesarskich”, w której zawarte
były uwagi dotyczące obowiązków rządcy królewskiego w stosunku do podległych mu ludzi czy zaleceń opieki nad zwierzętami gospodarskimi. Jeden
z rozdziałów kapitularza (siedemdziesiąty) rozkazuje:
Volumus quod in horto
omnes herbas habeant,
id est lilium, rosas, fenigrecum etc. - „Chcemy, aby w ogrodzie
mieli wszystkie zioła, a mianowicie lilie,
róże, kozieradkę itp.”
wyliczając, jakie rośliny
lecznicze i użyteczne
(w sumie 73) i drzewa
(16) mają być hodowane w ogrodach. Wśród
ziół leczniczych wymienione zostały m.in.
bylica boże drzewko,
wrotycz, prawoślaz
lekarski, kopytnik pospolity czy dyptam
kreteński. Ponadto,
kapitularz 70 precyzował: cztery strony wirydarza mają być obsadzone liliami białymi,
różami ogrodowymi,
fenkułem i cząbrem,
rozmarynem i miętą.
Warzywnik miał mieć
ogrodzenie sztuczne i osiemnaście grządek, gdzie
rosły pory, cebula, koper, mak, kolendra czosnek,
buraki czerwone, sałata, pietruszka czy czarnuszka.
Karol Wielki, który w owych czasach podbił
Galię, Bawarię, Saksonię i Longobardię, i został
przez papieża Leona III ukoronowany na cesarza
rzymskiego w 800 roku, położył ogromne zasługi
dla ówczesnej nauki i jej krzewienia. Chociaż sam
medyków nie lubił i nie słuchał ich rad, niemniej
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jednak doceniał zdrowie swych poddanych. Za jego
sprawą stworzone zostały możliwości rozwoju sztuki
leczenia. Oprócz kapitularza „rolnego”, znany jest
edykt „O sztuce lekarskiej, żeby dzieci posyłano
uczyć się jej”. Autorem tychże kapitularzy (edyktów) był opat Ansegis, późniejszy święty kościoła
katolickiego, wybitny znawca prawa. Co ciekawe był
opatem trzech klasztorów, gdzie zakładał skryptoria,
w których skryptorzy
przepisywali kodeksy
rękopiśmienne i wykonywali iluminacje.
Przykładem takiego
ogrodu, lub przynajmniej jego planu, był
ogród w klasztorze
w St Gallen.
Wr a c a j ą c d o
Walafrida - najbardziej
znanym jego dziełem
był i pozostał „ Ad
Grimaldum Coenobi
Sancti Galli Abbatem
Hortulus” („Ogródek,
Grymaldowi, opatowi
klasztoru św. Galla,
przypisany”), którym
Strabus zajął należne
mu miejsce w panteonie literatury przyrodniczej. „Hortulus” składa się z 44 heksametrów w 26 rozdziałach
z przedmową autora,
gdzie znajduje się pochwała ogrodnictwa czyli „sztuki pestańskiej” (w Paestum, kolonii greckiej w Italii były piękne ogrody).
Kolejne rozdziały przynoszą pochwałę ziemi, która
bez względu na swe położenie i rodzaj gleby, zawsze się daje uprawić z dobrym wynikiem. Autor
wyraźnie podkreśla, że pisze swe wiersze kierując
się własnym doświadczeniem, a nie opiera się na
źródłach starożytnych.
Pisze Wilifryd o dyni w ogrodzie porównując
ją do winorośli:
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Kiedy Bakchus ciężarem pomosty przytłacza zielone,
A rozłożysta winorośl od liści odbija wysokich:
Dynia moja tak samo, z kruchego wywodząc się siewu,
Grabki pieści miłośnie, co za podporę jej służą
Mocno czepiając się olchy zakrzywionymi szponami,
Aby jej jednak nie zdołał wicher szalony oderwać,
Tyle powrozów wypuszcza, ile węzełków urodzi,
A że każdy z osobna linę tworzy podwójną
Z wszystkich stron się chwytają podpory
				
i z prawa i z lewa
I podobnie jak dziewczę, gdy przędzie, wełnę podatną
Na wrzeciono nawija i rzędem nitkę za nitką
W niezliczonych obrotach, w kręgi nadobne rozsnuwa...
„Hortulus” nie utonął w powodzi wieków, jak
niewątpliwie wiele innych dzieł. Pierwsza wzmianka
o nim znajduje się w De viribus herbarum, Pseudo-Macera, pierwsze kompletne wydanie ukazało się
w Wiedniu w roku 1510 staraniem Joachima von
Watt, zwanego Watter lub Vadianus: Viennae Austriae Millesimo quingentesimo decimo. Strabi Galli
abbatem Hortulus. Ten sam Watt wydał Ogródek,
również w dwa lata później, w 1512 roku w Norymberdze, pod innym tytułem: Strabi Fuldensis
monachi, poetae suavissimi, quondam Rabani Mauri
auditoris, Hortulus nuper apud Helvetios in S. Galli
monasterio repertus, qui carminis elegantia tam est
delectabilis, quam doctrinae cognoscendarum quarundam herbilis varietate utillis. Ad Grymaldum Abbatem. Inpressum Norinbergae in oppido imperiali
officinaaque domini Joannis Weysenburger, die nono
mensis Julli, anno salutis millesimo quingentesimo
decimo secundo charactere gothico expressa, titulo
figura horti ornato. Wydania kolejne to lata 1527
(wydanie bazylejskie) i 1539 (wydanie fryburskie).
Wydania nowsze to dopiero XIX wiek.

wielu pochwałach dla autora przekładu konkluduje:
Piękny, potoczysty przekład, rzeczowa przedmowa
i przypisy, b. staranna szata zewnętrzna składają się
na całość, która winna znaleźć się u każdego lekarza
czy farmaceuty – bibliofila.
A sam Walafryd? Zmarł 18 sierpnia 849 roku,
mając lat niewiele ponad czterdzieści, jako poseł
w niespokojnych czasach walki o władzę wśród potomków króla Ludwika Pobożnego. Pozostawił po
sobie, oprócz słynnego Ogródka (Liber de cultura
hortum) również inne prace, niestety w rękopisach.
Najbardziej współczesnym wydaniem „Ogródka”
Strabusa, jest O pielęgnacji ogrodu - wydanie łacińsko-niemieckie Uber den Gartenbau, Stuttgart
2002. ■
dr Lidia Maria Czyż
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2. H. Schott , Kronika Medycyny, Warszawa 2002, ss.51-53
3. A. Drygas, Dawne terapie. Lek i jego formy, sposoby wytwarzania
i dystrybucji. [w] Historia Medycyny pod red. T. Brzezińskiego.
Warszawa 1998, ss. 166 -167
4. A. Drygas, Zarys dziejów farmacji, Gdańsk 1994, ss. 89-91
5. H. Szancer, Gawęda o Strabusie, poecie i przyrodniku z IX wieku,
Wiadomości Farmaceutyczne Nr 51/52 (1916/17)19-26 grudnia
1937 r. s. 703 - 710
6. Farmacja Współczesna https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/32524/PDF/
INDIGCZAS013803_1938 [dostęp 2018-06-21]

O Kapitularzu „rolnym” Karola Wielkiego pisał
w Polsce Józef Rostafiński, botanik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 1885 roku.
Henryk Szancer wydał (nakładem Franciszka
Heroda) w 1938 roku, przekład Walafryd Strabus,
Ogródek (Hortulus), ze wstępem i przypisami Mieczysława Pronera. Recenzję tego wydawnictwa przynosi
Farmacja Współczesna w numerze 4/5 rocznika 1938.
Autor, podpisany MBO, omawia treść książki i po
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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Samorządowy
peryskop
9.07.2019: Brak dostępu do podstawowych produktów leczniczych przybiera dramatyczne
rozmiary.
„W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska
otrzymuje wiele sygnałów, wskazujących na brak
dostępności do produktów leczniczych, przede wszystkim wydawanych na podstawie recepty
w aptekach ogólnodostępnych.
W aptekach zaczyna brakować leków stosowanych w takich chorobach jak: cukrzyca, nadciśnienie, choroby tarczycy, astma, POChP, alergia.
Początkowo problem dotyczył niemal wyłącznie
drogich leków oryginalnych, jednakże na chwilę
obecną zaczyna również brakować popularnych leków generycznych.
Mając na uwadze powyższe, Naczelna Izba
Aptekarska wystosowała do Ministra Zdrowia pis-
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mo z dnia 8 lipca 2019 r. (L.dz. P-287/2019) zawierające apel o podjęcie pilnych działań, mających
na celu wyeliminowanie zaistniałego problemu
braku dostępności do produktów leczniczych dla
pacjentów.”
23.07.2019: Z Internetu do TV. 22 lipca na ekrany telewizyjne weszła kampania edukacyjna
„Po pierwsze farmaceuta”.
„W kwietniu 2019 roku Fundacja Aflofarm i Naczelna Izba Aptekarska rozpoczęły pierwszą w historii ogólnopolską kampanię wizerunkową zawodu
farmaceuty pod nazwą „Po pierwsze farmaceuta”.
Dotychczas spot promujący akcję dostępny był przede wszystkim w Internecie, od 22 lipca br. wyświetlany jest w stacjach Grupy TVN, w bloku reklamowym
przewidzianym dla reklam społecznych.
Celem kampanii „Po pierwsze farmaceuta”,
pod honorowym patronatem Ministra Zdrowia
jest pokazanie Polakom, że farmaceuta to nie tylko sprzedawca leków, ale przede wszystkim ekspert
w dziedzinie farmakoterapii i zdrowia.

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

– Nie możemy pozwolić na to, aby możliwości
i wiedza farmaceutów były dalej marnowane. Poprzez
kampanię chcemy pokazać, że farmaceuta to przede
wszystkich specjalista z dziedzinie farmakoterapii,
a zakres świadczonych przez niego usług to coś więcej,
niż wydawanie leków. Farmaceuci to profesjonaliści
udzielający dziennie nawet dwóch milionów porad.
Są więc bardzo ważnym i nieodłącznym elementem
systemu ochrony zdrowia, wspierającym pracę lekarza. Nadszedł czas, aby ich praca została dostrzeżona
oraz doceniona – mówi prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Elżbieta Piotrowska-Rutkowska.”
30.07.2019: Komunikat w sprawie wydawania
z aptek tzw. „zamienników” leków.
„W ostatnim czasie, w związku z nasileniem się
problemu braków leków, zarówno w aptekach jak
i w przestrzeni medialnej pojawił się temat zamiany
leku przepisanego na recepcie przez osobę wystawiającą, na inny produkt leczniczy, o tej samej nazwie
międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej,
która nie powoduje powstania różnic terapeutycznych, i o tym samym wskazaniu terapeutycznym.
W potocznym rozumieniu mówimy o wydaniu pacjentowi tzw. „zamiennika”.
Zamiana dotyczy zarówno wydania leku generycznego w miejsce leku oryginalnego jak i sytuacji, w której lek generyczny zostaje zamieniony
na inny lek generyczny. Rozwiązanie takie ma służyć
pacjentowi w sytuacji braku dostępności do leku lub
np. w celu obniżenia kosztu terapii przez pacjenta.
Tym samym z ogromnym zaskoczeniem i niepokojem obserwujemy opinie osób niewykonujących
zawodu farmaceuty, podważające kompetencje aptekarzy w powyższym zakresie.
(…) Naczelna Rada Aptekarska zwraca uwagę,
iż wypowiedzi takie nie tylko nie znajdują podstaw
merytorycznych, ale także prawnych. Należy pamiętać, iż choćby w odniesieniu do leków objętych
refundacją farmaceuci mają obowiązek zaproponowania tańszego „zamiennika” i obowiązek jego
wydania na życzenie pacjenta.”
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Śląska Izba Aptekarska
16.07.2019. Nagrody za uzyskanie specjalizacji. Na
podstawie wniosku farmaceutki skierowanego do Śląskiej Izby Aptekarskiej, Rada Izby
doceniając trud i wysiłek włożony w podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz koszty
z tym związane, podjęła uchwałę o przyznawaniu nagród za uzyskanie tytułu specjalisty.
Nagrody będą przyznawane od roku 2020 za
uzyskanie tytułu specjalisty w roku poprzedzającym – w tym przypadku 2019 r.

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie
8.07.2019. OIA w Warszawie zaprasza na XV Sesję Szkoleniową Komisji Aptek Szpitalnych
Zakładowych i Działów Farmacji odbędzie
się w dniach od 20 do 22 września 2019 r.,
w hotelu Zamek Gniew w Gniewie. Warunkiem przyjęcia na sesję będzie kolejność nadsyłania zgłoszeń, które przyjmowane są do
30 sierpnia br.

Zachodniopomorska
Okręgowa Izba Aptekarska
17.07.2019. Izba przygotowała ofertę jednodniowego wyjazdu dla członków ZOIA oraz ich ro►
dzin i pracowników aptek do Berlina – Miasto
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►

od strony wody + ogrody świata. Proponowany termin wyjazdu 22.09.2019 (niedziela).
Osoby zainteresowane udziałem w wycieczce
prosimy o zgłaszanie się do biura Izby.

Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska
23.07.2019. GOIA informuje o uruchomieniu szóstej edycji studiów podyplomowych „Prawo
medyczne” na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego organizowanych
przez Katedrę Prawa Cywilnego. Celem studiów jest m.in. wykształcenie kadry specjalistów dysponujących wiedzą z zakresu podstaw prawnych funkcjonowania i finansowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Więcej o trwającej rekrutacji można przeczytać na
stronie internetowej https://prawo.ug.edu.pl/
prawo_medyczne
15.07.2019. GOIA poszukuje farmaceutów posiadających specjalizację z farmacji aptecznej, którzy wyrażają zgodę na podjęcie się
funkcji kierownika specjalizacji. Szczegółowe informacje i niezbędna dokumentacja do
wydruku, wypełnienia i przesłania na stronie OSzP GUMed: https://ospwf.gumed.edu.
pl/57304.html oraz https://ospwf.gumed.
edu.pl/41922.html

Panorama samorządu
farm. Lucyną Samborską: https://wnet.
fm/2019/07/09/dr-samborska-apteka-dla-aptekarza-ocalila-byt-prywatnych-indywidualnych-aptek/ ; https://www.youtube.com/
watch?v=18wzLMwOSYg

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
1.07.2019. Na stronie Izby umieszczono informację o kolejnym wydaniu biuletynu informacyjnego Farmacja Krakowska (2/2019) .

dostępny jest w wersji elektronicznej na stronach internetowych www.woia.pl oraz www.
farmacjawielkopolska.pl
19.07.2019. „Budujemy relację z pacjentem”
pod takim tytułem opublikowano wywiad
z prof. Henrykiem Mrukiem – ekspertem
w zakresie skutecznego przywództwa, marketingu i zarządzania sprzedażą, wieloletnim pracownikiem Katedry Zarządzania
Międzynarodowego Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska
Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie
9.07.2019. Okręgowa Izba Aptekarska w Olsztynie informuje, że w dniach 30.08-01.09.2019
r. zorganizowane zostaną VIII Żeglarskie Mistrzostwa Polski Aptekarzy. Regaty odbędą
się w Imionku koło Pisza w Ośrodku Żeglarskim Wrota Mazur, nad jeziorem Roś. Gospodarzem regat będzie firma Everest 6 Sp. z o.o.
Miasteczko Żeglarskie Wrota Mazur. Przewidywany jest start około 30 jachtów, do wzięcia udziału organizatorzy zapraszają wszystkie Okręgowe Izby Aptekarskie.

4.07.2019. Gdański Uniwersytet Medyczny i Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska  zapraszają na

11.07.2019. Na stronach POIA umieszczono linki do wywiadu z Prezesem PORA – dr n.
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16.07.2019. Ukazał się kolejny, drugi w tym roku,
numer „Farmacji Wielkopolskiej” (nr 2/2019)
– czasopisma wydawanego przez Wielkopolską Okręgową Izbę Aptekarską. Kwartalnik
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

12.07.2019. Na stronach izby opublikowano „Regulamin zamieszczania ogłoszeń o pracę na
stronie internetowej Pomorsko-Kujawskiej
OIA w Bydgoszczy”.
9.07.2019. Izba zaprasza do wzięcia udziału w XV
Sesji Szkoleniowej Komisji Aptek Szpitalnych,
Zakładowych i Działów Farmacji w dniach 20
- 22 września 2019 r. w Gniewie. ■

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

GUS o aptekach i punktach
aptecznych w 2018 roku.
Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

Pomorsko-Kujawska Okręgowa Izba
Aptekarska

Forum wydarzeń

wpis z dnia 3.07.2019

Wielkopolska Okręgowa Izba Aptekarska

kurs 15 września 2019r. (niedziela), który odbędzie się w Grand Hotelu w Kielcach. Farmaceuci mogą zdobyć 10 punktów „twardych”
i 2 „miękkie”.

W końcu 2018 r. działało 12,9 tys. aptek (ogólnodostępnych i zakładowych) oraz 1,2 tys. punktów
aptecznych. Pracowało w nich 60,3 tys. magistrów
farmacji i techników farmaceutycznych.
Główny Urząd Statystyczny przygotował zestawienie danych dotyczące liczby oraz stanu zaAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

trudnienia w polskich aptekach i puntach aptecznych. Wynika z niego, że w końcu 2018 r. działało
12,9 tys. aptek ogólnodostępnych i 1,2 tys. punktów
aptecznych. Na 1 aptekę ogólnodostępną lub punkt
apteczny przypadało w skali kraju 2 716 osób.
W końcu 2018 r. w aptekach ogólnodostępnych, zakładowych i punktach aptecznych pracowało 26,7 tys. magistrów farmacji (spadek w skali
roku o 1,3%) i 33,7 tys. techników farmaceutycznych
(wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,0%). ►
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wpis z dnia 4.07.2019

Kiedy pracodawca ma obowiązek
zapewnienia szczepień ochronnych
pracownikom?
Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż
w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca ma obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie,
a jeżeli jest to niemożliwe, ograniczających stopień
tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu
osiągnięć nauki i techniki (art. 222 kodeksu pracy).
GIS przypomina również, iż obowiązkiem pracodawcy, stosownie do art. 226 i 227 kodeksu pracy jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego oraz
stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych
zmniejszających ryzyko, w tym stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą,
w szczególności w postaci szczepień.

wpis z dnia 11.07.2019

Nieleczona osteoporoza może
prowadzić nawet do śmierci.
Światowa Organizacja Zdrowia uznała osteoporozę za chorobę cywilizacyjną i jedno z najważniejszych wyzwań zdrowotnych XXI wieku.
Osteoporoza polega na postępującym, patologicznym ubytku masy kostnej, prowadzącym do
nadmiernej kruchości kości. Jej konsekwencją są tzw.
złamania niskoenergetyczne powodowane lekkim
urazem lub wskutek upadku z wysokości własnego
ciała. Znane są przypadki złamań osteoporotycznych w następstwie kichnięcia, kaszlu, a nawet bez
wyraźnej przyczyny. Proces destrukcji układu kostnego postępuje bez klinicznie specyficznych objawów,
w sposób bezbolesny. Złamanie osteoporotyczne jest
bardzo często pierwszym zauważalnym objawem
nieleczonej choroby. A pierwsze złamanie oznacza
wielokrotny wzrost ryzyka drugiego i kolejnych złamań, ze wszystkimi ich konsekwencjami.
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Pomimo wzrostu wiedzy medycznej na temat
osteoporozy, jej patogenezy i fizjologii, skala problemu zarówno kliniczna, jak i społeczno-ekonomiczna
w praktyce pozostaje niedoszacowana i niedoceniona. Istniejące, chociaż ciągle wycinkowe dane rysują
obraz cichej epidemii o dynamicznym, wykładniczym potencjale rozwoju.

wpis z dnia 12.07.2019

MZ na temat działań w sprawie
zapewnienia dostępności do leków.
„Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat
Farmaceutyczny podejmują zintensyfikowane działania w celu umożliwienia pacjentom dostępu do
produktów leczniczych.” – 11.07.2019 resort opublikował komunikat informujący o bieżącej sytuacji
na rynku leków i działaniach podejmowanych przez
ministerstwo.

wpis z dnia 17.07.2019

Projekt ustawy o zawodzie
farmaceuty.
W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zawodzie farmaceuty.
„Zasadniczym celem projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, zwanym dalej również „projektem”, jest zrealizowanie postulatów zamieszczonych
w dokumencie rządowym „Polityka lekowa państwa
2018-2020” w zakresie, w jakim dotyczą one spraw
związanych z usługami świadczonymi przez przedstawicieli zawodu medycznego farmaceutów, jak
również uregulowania zasad wykonywania tego zawodu, ze szczególnym uwzględnieniem uzyskiwania
prawa wykonywania zawodu farmaceuty oraz kwestii szkoleń i doskonalenia zawodowego.” – czytamy
w uzasadnieniu.

Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

wpis z dnia 19.07.2019

Minister Zdrowia powołał Zespół
do spraw przeciwdziałania
brakom w dostępności produktów
leczniczych.
Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca
2019 roku utworzono Zespół do spraw przeciwdziałania brakom w dostępności produktów leczniczych.
Do zadań Zespołu należeć będzie analiza danych, gromadzonych przez Ministerstwo Zdrowia,
organy podległe i nadzorowane przez Ministra Zdrowia oraz Naczelną Izbę Aptekarską i inne podmioty,
związanych z dostępnością produktów leczniczych
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (…) oraz przygotowywanie rekomendacji dla Ministra Zdrowia
oraz organów podległych lub nadzorowanych przez
Ministra Zdrowia w zakresie działań, które powinny
zostać podjęte w celu przeciwdziałania brakom dostępności produktów leczniczych.

wpis z dnia 22.07.2019

Instytucje służby zdrowia
niewystarczająco dbają o pacjenta
leczonego antybiotykami.
Instytucje służby zdrowia niewystarczająco
dbają o pacjenta leczonego antybiotykami. Większość lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w kon-
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trolowanych podmiotach przepisywała antybiotyki
bez wykonania odpowiednich badań mikrobiologicznych – tak raport NIK podsumowuje jej prezes,
Krzysztof Kwiatkowski.

wpis z dnia 24.07.2019

Wykaz preparatów dopuszczonych
do obrotu zawierających w swoim
składzie substancję bardzo silnie
działającą (A) według Farmakopei
Polskiej XI wraz z Suplementem
2018.
Wydawnictwo JWC przygotowało i udostępniło opracowanie – Wykaz preparatów dopuszczonych
do obrotu zawierających w swoim składzie substancję bardzo silnie działającą (A) według Farmakopei
Polskiej XI wraz z Suplementem 2018.

wpis z dnia 31.07.2019

Jednolity tekst ustawy o izbach
aptekarskich.
W Dzienniku Ustaw ( poz. 1419/2019) opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach aptekarskich. ■
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Rynek apteczny

Barometr rynku aptecznego

w czerwcu 2019 r.

Barometr rynku aptecznego

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

Wartość sprzedaży do pacjenta
cze.19
991.8
644.9
1 186.1
2 844.0

maj.19
1 052.3
678.1
1 216.4
2 969.6

Statystyczna apteka

(-4,2%)
Rynek apteczny w czerwcu 2019 r. zanotował sprzedaż na poziomie 2 844.0 mln PLN. Jest to więcej o 53.2 mln PLN niż w analogicznym okresie 2018 roku (+1.9%). Natomiast w porównaniu do maja
2019 wartość sprzedaży spadła o 125.6 mln PLN (-4.2%).

W czerwcu 2019 r. wartość sprzedaży dla statystycznej apteki wyniosła 200 tys. PLN. Średnia
wartość przypadająca na aptekę była o 13.5 tys.
PLN większa od wartości w analogicznym okresie
poprzedniego roku. W porównaniu do maja 2019
wartość sprzedaży statystycznej apteki zmniejszyła
się o 8 tys. PLN.
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trend
-5.7%
-4.9%
-2.5%
-4.2%

cze.19
991.8
644.9
1 186.1
2 844.0

cze.18
1 087.4
623.7
1 058.6
2 790.8

zmiana
-95.6
21.2
127.5
53.2

trend
-8.8%
3.4%
12.0%
1.9%

Średnia sprzedaż statystycznej apteki
cze.19
69.8
45.4
83.4
200.0

maj.19
73.7
47.5
85.2
208.0

zmiana
-4.0
-2.1
-1.8
-8.0

trend
-5.4%
-4.5%
-2.1%
-3.8%

cze.19
69.8
45.4
83.4
200.0

cze.18
72.7
41.7
70.7
186.5

zmiana
-2.9
3.7
12.7
13.5

trend
-4.0%
8.8%
17.9%
7.2%

Tabela 3: Średnia cena opakowania (ceny dla pacjenta)
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

 wyżej niż rok wcześniej (+1,9%)
 spadek względem maja 2019 r.

Statystyczna apteka

zmiana
-60.5
-33.1
-30.4
-125.6

Tabela 2: Sprzedaż wartościowa statystycznej apteki (ceny dla pacjenta)
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018

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

Informacja dla Aptekarza Polskiego

okresu poprzedniego roku.
Względem maja 2019 marża zwiększyła się o 0.4 pp.

Tabela 1: Wartość sprzedaży w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2018

Średnia cena* produktów sprzedawanych
w aptekach w czerwcu 2019 r. wyniosła 21.4 PLN.
W porównaniu do czerwca 2018 r. średnia
cena wzrosła o 1.9%, a wobec poprzedniego miesiąca była niższa o 0.9%. Z monitorowanych segmentów największy procentowy wzrost cen względem poprzedniego roku miał miejsce w segmencie
sprzedaży odręcznej (+5.3%) i segmencie leków
pełnopłatnych (+5.3%).
Marża apteczna w czerwcu wyniosła 24.7%
i była o 0.2 pp. mniejsza od marży z analogicznego
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

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

Średnia cena opakowania
cze.19
28.3
26.4
16.2
21.4

maj.19
28.1
26.2
16.4
21.6

zmiana
0.2
0.2
-0.2
-0.2

trend
0.8%
0.6%
-1.5%
-0.9%

cze.19
28.3
26.4
16.2
21.4

cze.18
28.0
25.4
15.6
21.0

zmiana
0.3
1.0
0.6
0.4

trend
1.2%
3.9%
3.9%
1.9%

Tabela 4: Średnia wartość marży (narzutu) per opakowanie w statystycznej aptece
w kluczowych segmentach rynku i porównanie do roku 2018
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Średnia marża
cze.19
19.5%
21.1%
29.3%
24.7%

maj.19
19.2%
20.4%
28.9%
24.3%

zmiana
0.3%
0.7%
0.4%
0.4%

trend
1.4%
3.3%
1.3%
1.8%

cze.19
19.5%
21.1%
29.3%
24.7%

cze.18
19.0%
22.9%
30.2%
24.9%

zmiana
0.5%
-1.8%
-1.0%
-0.2%

trend
2.5%
-7.8%
-3.2%
-0.9%

Tabela 5: Ilość pacjentów w statystycznej aptece w kluczowych segmentach rynku
i porównanie do roku 2018
Statystyczna apteka
Kluczowe segmenty rynku
Leki refundowane (Rx)
Leki pełnopłatne (Rx)
Sprzedaż odręczna (OTC)
Całkowita sprzedaż

Liczba pacjentów
cze.19
720
750
3 010
3 640

maj.19
730
730
2 910
3 540

zmiana
-10
20.0
100
100

trend
-1.4%
2.7%
3.4%
2.8%

cze.19
720
750
3 010
3 640

cze.18
710
730
2 860
3 480

zmiana
10
20
150
160

trend
1.4%
2.7%
5.2%
4.6%

Tabela 6: Średnia wartość refundacji i zapłata pacjenta na opakowanie
w statystycznej aptece i porównanie do roku 2018
Współpłacenie
Sprzedaż na pacjenta
Zapłata przez pacjenta
Dopłata refundatora
Zapłata przez pacjenta %
Dopłata refundatora %

Średnia wartość refundacji i zapłaty pacjenta
cze.19
54.9
40.5
14.5
73.7%
26.3%

maj.19
58.8
43.1
15.7
73.3%
26.7%

zmiana
-3.8
-2.6
-1.2
0.4%
-0.4%

trend
-6.5%
-6.0%
-7.8%
0.5%
-1.4%

cze.19
54.9
40.5
14.5
73.7%
26.3%

cze.18
53.6
38.7
14.9
72.3%
27.7%

zmiana
1.4
1.8
-0.4
1.4%
-1.4%

trend
2.5%
4.5%
-2.7%
1.9%
-5.1%

Pacjent
Pacjent
W czerwcu 2019 r.
statystyczną aptekę odwiedziło średnio 3 640 pacjentów. To o 4.6% więcej
niż w analogicznym okresie 2018 r. W porównaniu
do poprzedniego miesiąca
liczba pacjentów wzrosła
o 2.8%.
Średnia wartość
sprzedaży przypadająca na
pacjenta wyniosła w czerwcu 2019 r. 54.9 PLN i była
o 2.5% wyższa niż w czerwcu 2018 roku (53.6 PLN).
Natomiast względem maja
2019 (58.8 PLN) wartość ta
spadła o 6.5%.
Udział refundacji
w średniej wartości sprzedaży na pacjenta w czerwcu 2019 r. wyniósł 26.3%
i był niższy o 0.4 pp. w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz o 1.4 pp.
niższy niż w analogicznym
okresie ubiegłego roku.
Średnia zapłata pacjenta
w odniesieniu do całkowitej ceny w czerwcu wynosiła 73.7%, w porównaniu
do czerwca ubiegłego roku
była wyższa o 1.9%.
PEX PharmaSequence
Materiał prasowy

*Obliczona średnia cena odnosi się do produktów skategoryzowanych i uwzględnionych w bazie danych aptecznych PEX PharmaSequence i Kamsoft (Omnibus) – stanowią 97% obrotu aptecznego. Przy obliczeniu ceny transakcje są klasyfikowana na podstawie kategorii odpłatności zarejestrowanej w programie
aptecznym podczas sprzedaży produktu.
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Nowe rejestracje PL

Maj 2019

W maju 2019 r. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych wydał 68 pozwoleń na dopuszczenie
produktów leczniczych do obrotu w Polsce. Pozwolenia dla nowych produktów
leczniczych obejmują 33 jednostki klasyfikacyjne na 5. poziomie klasyfikacji ATC
(substancja czynna/skład). Produkty omówiono na tle wcześniejszych rejestracji
i produktów obecnych już na rynku, w ramach poszczególnych klas ATC/WHO
oraz substancji czynnej lub 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 Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-lecznicze/2019 ) – „Wykaz Produktów Leczniczych, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu
w maju 2019 r.” został opublikowany przez Urząd 10 czerwca 2019.

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne;
A01AB – Preparaty przeciwzakaźne i antyseptyczne do stosowania miejscowego w jamie ustnej
Cetylpyridinium chloride+lidocaine+zinc: Oraseptan (Aflofarm) w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej to jedyny zarejestrowany lek
o podanym składzie. Jest to produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku
do stosowania: w stanach zapalnych jamy ustnej;
w zapaleniu dziąseł; w zakażeniach i owrzodzeniach błony śluzowej jamy ustnej (afty, pleśniawki),
w tym wynikających z urazów wywołanych przez
aparaty ortodontyczne i protezy dentystyczne.
A06/A06A – Środki przeciw zaparciom; A06AB
– Środki przeczyszczające drażniące
Bisacodyl: Dulcobis (Sanofi-Aventis) w czopkach
to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej tabletek dojelitowych. Zarejestrowano 3 marki
bisakodylu. Do sprzedaży wprowadzono: Bisacodyl
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GSK czopki (GlaxoSmithKline, Poznań), Bisacodyl
VP tabl. dojelitowe (PharmaSwiss) i od lutego 2012
Dulcobis tabl. dojelitowe (Sanofi-Aventis).
A10 – Leki stosowane w cukrzycy; A10B
– Leki obniżające poziom glukozy we krwi,
z wyłączeniem insulin; A10BA – Pochodne
biguanidu
Metformin: Metformax SR (Teva) tabletki o przedłużonym uwalnianiu w dawkach 750 mg i 1000 mg to
rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej
tabletek i tabletek powlekanych o standardowym
uwalnianiu oraz preparatu Metformax SR w dawce
500 mg. Zarejestrowano 16 marek metforminy. Na
rynku pojawiło się 12 marek: Glucophage i Glucophage XR (Merck Santé), Metfogamma (Wörwag),
Metformax (Teva), Metformin Galena, Metifor (Polfarmex), Siofor (Berlin-Chemie), od grudnia 2007
Formetic (Polpharma), od maja 2010 Metformin
Bluefish, od sierpnia 2010 Etform (Sandoz), od
września 2010 Avamina (Bioton), od grudnia 2015
Metformin Vitabalans i od czerwca 2018 Symformin
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XR (Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Metformin XR SymPhar).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Avamina SR (Bioton), Formetic SR (Polpharma),
Langerin (Zentiva), Lyomet SR (Generic Partners;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Metformin SR Actavis), Meladine SR (Accord Healthcare),
Siofor XR (Berlin-Chemie), Sophamet (Sopharma).
A11 – Witaminy; A11H/A11HA – Preparaty
innych pojedynczych witamin
Biotin: Biotynox (Biofarm) w dawce 5 mg i Biotynox
Forte (Biofarm) w nowej dla substancji czynnej dawce 10 mg to 2. zarejestrowana marka produktów
leczniczych zawierających biotynę. Na rynek od lipca 2009 wprowadzono Biotebal (Polfa Warszawa).
Do sprzedaży zostały wprowadzone suplementy diety zawierające biotynę – obecnie dostępne
na rynku: Apteo Biotyna (Synoptis), Biotyna (Avet
Pharma), Biotyna 300 mcg (Walmark), Monobiotin
5 mg (Natur Produkt Pharma), Protego Biotyna 2,5
mg i Protego Biotyna 5 mg (Salvum Lab) i Zdrovit
H Biotyna (Natur Produkt Pharma).
B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B01/B01A – Preparaty przeciwzakrzepowe;
B01AC – Inhibitory agregacji płytek krwi
(z wyłączeniem heparyny)
Prasugrel: Sigrada (Krka) to 4. zarejestrowana
marka prasugrelu. Do sprzedaży wprowadzono 2
marki: Efient (Daiichi Sankyo; lek oryginalny) i od
lutego 2019 Bewim (Gedeon Richter Polska).
Nie pojawił się jeszcze na rynku Prasugrel Mylan.
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05B – Roztwory do podawania dożylnego;
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego; B05BA10 – Połączenia
Nutrimentum: Finomel i Finomel Peri (Baxter) to
emulsje do infuzji zawierające roztwory glukozy,
emulsji tłuszczowej i aminokwasów z elektrolitami,
wskazane do żywienia pozajelitowego osób dorosłych w przypadkach, gdy doustne lub dojelitowe
odżywianie jest niemożliwe, niewystarczające lub
przeciwwskazane, a Olimel N12E (Baxter) to rozszerzenie względem innych preparatów marki Olimel.
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Na rynek zostały wprowadzone różnego typu roztwory 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, Numeta G 13% E Preterm, Olimel [5 rodzajów]), Braun (Nutriflex Basal,
Nutriflex Lipid peri, Nutriflex Lipid plus, Nutriflex Lipid special, Nutriflex Omega plus, Nutriflex Omega
special, Nutriflex peri, Nutriflex plus, Nutriflex special), Fresenius Kabi (Aminomix 1 Novum, Kabiven
i Kabiven Peripheral, SmofKabiven, SmofKabiven
EF, SmofKabiven Peripheral i od marca 2018 SmofKabiven 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 (Baxter), Omegaflex peri [preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nutriflex Omega
Peri], Omegaflex plus, Omegaflex special i Omegaflex special bez elektrolitów [preparat zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Nutriflex Omega special
without electrolytes] (Braun), Pediaven (Fresenius
Kabi [5 rodzajów]), SmofKabiven extra Nitrogen EF
(Fresenius Kabi), SmofKabiven Low Osmo Peripheral (Fresenius Kabi).
B05BB – Roztwory wpływające na równowagę elektrolitową; B05BB02 – Elektrolity z węglowodanami
Glucose + magnesium chloride + potassium
chloride + sodium acetate + sodium chloride:
Gnak (Baxter) roztwór do infuzji to 1. zarejestrowany lek o podanym składzie, wskazany do stosowania w celu uzupełnienia wody, węglowodanów
i elektrolitów u pacjentów, u których normalne przyjmowanie jest niewystarczające lub gdy występuje
niedobór.
C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C03 – Leki moczopędne; C03C – Leki moczopędne wysokiego pułapu; C03DA – Antagoniści aldosteronu
Eplerenone: Enplerasa (Krka) to 8. zarejestrowana
►
marka eplerenonu. Na rynek wprowadzono 6 ma55

►
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rek: Inspra (Pfizer; lek oryginalny), od kwietnia 2013
Eleveon (Zentiva), od czerwca 2013 Nonpres (Polfa
Pabianice), od września 2014 Espiro (Polpharma),
od grudnia 2014 Eplenocard (PharmaSwiss) i od
listopada 2016 Malidum (Accord Healthcare).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Eplerenon
Bluefish, Malidum (Accord Healthcare).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Aldospir (Biofarm),
Eplerenotif (Alfred E. Tiefenbacher), Eplerium (Liconsa).
C05 – Środki ochraniające naczynia; C05B
– Leczenie przeciwżylakowe; C05BX – Inne
leki uszczelniające naczynia
Tinctura composita ex: Hippocastani flore +
Ginkgonis folio + Matricariae flore + Calendulae flore: Krople Venol (Prowincja Polska Zakonu
Bonifratrów) to 1. zarejestrowany lek o podanym
składzie (nalewka z równych części: kwiatu kasztanowca, liścia miłorzębu japońskiego, kwiatu rumianku i kwiatu nagietka), stosowany tradycyjnie jako
środek łagodzący objawy takie jak uczucie dyskomfortu i ciężkości nóg, będące wynikiem niewielkich
zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych.
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów;
C10A - Środki wpływające na stężenie lipidów, leki proste; C10AA – Inhibitory reduktazy
hydroksymetyloglutarylokoenzymu A
Atorvastatin: Atorvastatin Aurovitas w dawkach 30
mg i 60 mg to rozszerzenie względem zarejestrowanych wcześniej dawek 10 mg, 20 mg i 40 mg.
Zarejestrowano 25 marek atorwastatyny. W obrocie
pojawiły się 22 marki: Atoris (Krka), Sortis (Pfizer;
lek oryginalny), Tulip (Sandoz), od czerwca 2006
Torvacard (Zentiva), od października 2006 Atorvox
(Teva), od lutego 2007 Atrox (Biofarm), od stycznia 2008 Torvalipin (Actavis), od marca 2008 Atorvasterol (Polpharma; zarejestrowany wcześniej
przez Medis jako Atorvin), od kwietnia 2008 Atractin (PharmaSwiss; zarejestrowany wcześniej przez
Medis jako Copastatin), od listopada 2008 Corator
(Lekam), od grudnia 2008 Larus (Gedeon Richter
Polska; zarejestrowany wcześniej przez Medis jako
Atorpharm), od września 2010 Apo-Atorva (Apotex), od lutego 2012 Lambrinex (S-Lab), od czerwca
56

2012 Atorvastatinum 123ratio (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Teva Pharma),
od kwietnia 2013 Atorvastatin Bluefish, od maja
2014 Atorvagen (Mylan), od czerwca 2014 Storvas
CRT (Ranbaxy; lek wprowadzony do sprzedaży od
czerwca 2013 pod nazwą Atorvastatin Ranbaxy), od
września 2014 Atorvastatin Genoptim (Synoptis; lek
zarejestrowany pierwotnie przez firmę Olinka pod
nazwą Olinkator), od października 2015 Atorvastatin
Vitama, od września 2018 Olvastim (Accord Healthcare), od października 2018 Atorvastatin Aurovitas
i od marca 2019 Atorvastatin Bluefish AB.
Nie zostały jeszcze wprowadzone preparaty: Atorvastatin Krka (dawki 10 mg, 20 mg i 40 mg zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Atorvastatin Billev,
a dawki 30 mg, 60 mg i 80 mg zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Statorva), Atostat (Artespharm),
Calipra (Alkaloid-Int), Torvacard neo (Zentiva).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Atorvastatin Beximco.
G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY
I HORMONY PŁCIOWE
G02/G02C/G02CX – Inne preparaty ginekologiczne
Rubi idaei folii extractum: Ladiva (Medis) to 1.
zarejestrowany lek zawierający wyciąg z liści maliny właściwej, będący tradycyjnym produktem
leczniczym roślinnym stosowanym w objawowym
łagodzeniu niewielkich skurczów związanych z miesiączkowaniem u dorosłych kobiet.
G03 – Hormony płciowe i środki wpływające
na czynność układu płciowego;
G03A - Hormonalne środki antykoncepcyjne
działające ogólnie; G03AD – Środki antykoncepcyjne do stosowania w nagłych przypadkach
Ulipristal acetate: Misstala (Alvogen) to 3. zarejestrowany w tej klasie środek o podanym zastosowaniu zawierający octan ulipristalu. Do sprzedaży
wprowadzono Ellaone (HRA Pharma). Nie pojawił
się jeszcze na rynku Ulipristal Aristo.
G03D – Progestogeny; G03DB – Pochodne
pregnadienu
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Dienogest: Dienogest Stragen, Dimetrio (Adamed),
Tubanis (Egis) i Diemono (Sun-Farm) to odpowiednio 6., 7., 8. i 9. zarejestrowana marka dienogestu.
Do sprzedaży wprowadzono od sierpnia 2010 Visanne (Bayer). Nie pojawiły się jeszcze na rynku:
Endovelle (Exeltis), Probella (Polpharma), Symdieno (Symphar), Zafrilla (Gedeon Richter Polska).
Leki są wskazane w leczeniu endometriozy.
G04 – Leki urologiczne; G04B – Leki urologiczne; G04BE – Preparaty stosowane w zaburzeniach erekcji
Tadalafil: Tadalafil AOP (AOP Orphan Pharmaceuticals) to 25. zarejestrowana marka tadalafilu,
w tym 3. marka ze wskazaniami wyłącznie w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego. Od lipca
2014 wprowadzono na rynek preparat Adcirca (Eli
Lilly; wcześniejsza nazwa preparatu: Tadalafil Lilly),
natomiast nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Talmanco (Mylan; lek zarejestrowany pierwotnie pod
nazwą Tadalafil Generics).
Leki wskazane są w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego klasy II i III według klasyfikacji WHO,
w celu poprawy zdolności wysiłkowej u dorosłych;
także w leczeniu idiopatycznego tętniczego nadciśnienia płucnego oraz tętniczego nadciśnienia
płucnego związanego z kolagenowym schorzeniem
naczyń.
Uwaga: WHO dla tadalafilu przewiduje tylko jedną klasę G04BE, chociaż wskazania preparatów
Adcirca, Tadalafil AOP i Talmanco pasują do klasy
C01EB – Inne leki nasercowe.
Ponadto zarejestrowano 22. marki tadalafilu ze
wskazaniem w leczeniu zaburzeń erekcji u dorosłych 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; nastąpiła zmiana nazwy na Erlis,
ale lek pod nową nazwą jeszcze nie pojawił się na
rynku).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Adalift (Adamed),
Exerdya (PharmaSwiss), Filotadal (Teva), Rekifre
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(Neuraxpharm Bohemia), Tadalafil Accord (Accord
Healthcare), Tadalafil Actavis (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Vixantus), Tadalafil Apotex,
Tadalafil Aurovitas, Tadalafil Belupo, Tadalafil Bluescience, Tadalafil Lilly, Tadalafil Mylan, Tadalafil
PMCS (Pro.Med.CS), Tadalafil Polpharma (lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Erlis), Tadalafil
Sun (Sun Pharmaceutical Industries), Tadalafil Teva,
Tadalafilum Aflofarm, Tadamen (Mylan Healthcare),
Tadaxin (Synoptis), Tadilecto (Krka).
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 rozrostu 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
płucnego.
H – LEKI HORMONALNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE, Z WYŁĄCZENIEM HORMONÓW
PŁCIOWYCH I INSULIN
H02 – Kortykosteroidy działające ogólnie;
H02A - Kortykosteroidy działające ogólnie,
leki proste; H02AB – Glukokortykoidy
Hydrocortisone: Hydrocortisone Momaja w postaci
iniekcyjnej to 6. zarejestrowana w tej klasie marka
preparatów hydrokortyzonu. Na rynek wprowadzono
3 leki: iniekcyjny Corhydron (PharmaSwiss) oraz 2
doustne Hydrocortisonum Jelfa (PharmaSwiss) i od
czerwca 2015 Hydrocortisonum-SF (Sun-Farm).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: lek pediatryczny Alkindi (Diurnal) wskazany w terapii zastępczej
niedoczynności kory nadnerczy u niemowląt, dzieci
i młodzieży w wieku od urodzenia do poniżej 18 lat
oraz lek sierocy Plenadren (Shire) wskazany w leczeniu niewydolności nadnerczy u dorosłych.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Hydroctin (PharmaSwiss; lek był obecny na rynku od stycznia
2013).
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J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J02/J02A – Leki przeciwgrzybicze działające
ogólnie; J02AC – Pochodne triazolu
Posaconazole: Posaconazole MSN (Vivanta Generics) i Posaconazole Mylan to odpowiednio 3. i 4.
zarejestrowana marka pozakonazolu. Do sprzedaży
wprowadzono lek oryginalny Noxafil (Merck Sharp
& Dohme). Nie pojawił się jeszcze na rynku Posaconazole Stada.
J05 – Leki przeciwwirusowe działające ogólnie; J05A – Bezpośrednio działające leki przeciwwirusowe; J05AE – Inhibitory proteazy
Darunavir: Darunavir Synoptis to 9. zarejestrowana
marka darunawiru. Do sprzedaży wprowadzono 4
marki: lek oryginalny Prezista (Janssen-Cilag), od
listopada 2017 Darunavir Mylan, od czerwca 2018
Darunavir Sandoz i od lipca 2018 Darunavir Teva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Darunavir Krka,
Darunavir Krka d.d., Darunavir Stada, Darunavir
Zentiva.

L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne
leki przeciwnowotworowe;
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej
Erlotinib: Erlotinib Glenmark to 6. zarejestrowana marka erlotynibu. Do sprzedaży wprowadzono
lek oryginalny Tarceva (Roche). Nie pojawiły się
jeszcze na rynku: Erlotinib Sandoz, Erlotinib Teva,
Erlotinib Teva B.V., Varlota (Alvogen).
Sunitinib: Sunitinib Sandoz to 3. zarejestrowana
marka sunitynibu. Do sprzedaży wprowadzono lek
oryginalny Sutent (Pfizer). Nie pojawił się jeszcze
na rynku Sunitinib Teva.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Bortezomib: Bortezomib Krka to 17. zarejestrowana marka bortezomibu. Do sprzedaży wprowadzono
7 marek: Velcade (Janssen-Cilag; lek oryginalny),
od września 2015 Bortezomib Adamed, od grudnia 2015 Bortezomib Accord (Accord Healthcare)
i Bortezomib Glenmark, od maja 2016 Vortemyel
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(Alvogen), od listopada 2016 Bortezomib Actavis
i od kwietnia 2017 Bortezomib Zentiva.
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Borteclarmia
(Sigillata), Bortezomib Hetero, Bortezomib Hospira (Pfizer), Bortezomib medac, Bortezomib Mylan,
Bortezomib Polpharma, Bortezomib Sandoz, Bortezomib Stada, Bortezomib Sun.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Zegomib (Egis).
M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A – Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AE – Pochodne kwasu propionowego
Dexketoprofen: Dektac (Tactica Pharmaceuticals)
to 8. zarejestrowana marka deksketoprofenu. Do
sprzedaży wprowadzono 3 marki: Dexak i od lipca
2012 Dexak SL (Menarini), od października 2016
Ketesse i Ketesse SL (Menarini) oraz od sierpnia
2018 iniekcyjny Auxilen (Kalceks).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Dekenor (Krka),
Dextin (Solinea), Kerdex (Adamed) i Metafen
Dexketoprofen (Polpharma).
M02/M02A – Leki stosowane miejscowo w bólach stawów i mięśni; M02AA – Niesteroidowe
leki przeciwzapalne stosowane miejscowo
Ibuprofen: Nurofen Mięśnie i Stawy (Reckitt Benckiser) w postaci plastrów leczniczych to rozszerzenie względem wprowadzonego wcześniej żelu.
Zarejestrowano w tej klasie 5 marek ibuprofenu.
Na rynek wprowadzono 4 marki: Dolgit (Dolorgiet)
w postaci kremu i żelu (żel wprowadzony wcześniej
na rynek pod nazwą Ibutop, następnie pod nazwą
Dolgit, później pod nazwą Ibuprom żel i Ibuprom
Sport, po czym powrót do nazwy Dolgit Gel), Metafen żel Forte (Medana Pharma; lek wprowadzony
wcześniej na rynek pod nazwą Ibufen), od września
2017 Nurofen Mięśnie i Stawy (Reckitt Benckiser;
lek wprowadzony wcześniej pod nazwą Nurofen)
i Ibuprom Sport Żel (US Pharmacia) oraz od maja
2019 Ibuprom Sport Spray (US Pharmacia).
Nie zostały jeszcze wprowadzone do sprzedaży:
Ibured i Ibured Forte (Amara).
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M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej;
M04AA – Preparaty hamujące wytwarzanie
kwasu moczowego
Febuxostat: Elstabya (Pharmathen) i Forure (Egis)
to odpowiednio 9. i 10. zarejestrowana marka febuksostatu. Do sprzedaży od sierpnia 2011 wprowadzono Adenuric (Menarini). Nie pojawiły się jeszcze
na rynku: Denofix (Polpharma), Druniler (Sandoz),
Febuxostat Accord (Accord Healthcare), Febuxostat
Aurovitas, Febuxostat Krka, Febuxostat Mylan.
Ostatnio skreślono z Rejestru: Febuxostat Zentiva.
M05 – Leki stosowane w chorobach kości;
M05B – Leki wpływające na strukturę i mineralizację kości; M05BB – Bifosfoniany w połączeniach
Alendronic acid+colecalciferol: Alendronic acid
+ Cholecalciferol Accord (Accord Healthcare) to 5.
zarejestrowana marka leków o podanym składzie.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Alendronic
acid + Colecalciferol Sandoz oraz 3 leki z centralnej
rejestracji unijnej: Adrovance (Merck Sharp & Dohme), Fosavance (Merck Sharp & Dohme) i Vantavo
(Merck Sharp & Dohme; preparat zarejestrowany
początkowo pod nazwą Alendronate sodium and
colecalciferol, MSD).
N – UKŁAD NERWOWY
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AX – Inne
leki neuroleptyczne
Aripiprazole: Aripiprazole Neuraxpharm (Neuraxpharm Bohemia) i Aripiprazole Eignapharma to
odpowiednio 26. i 27. zarejestrowana marka arypiprazolu. Do sprzedaży wprowadzono 21 marek:
Abilify (Otsuka; lek oryginalny) w postaci iniekcji
o standardowym uwalnianiu oraz postaci doustnych, od września 2014 Abilify Maintena w postaci iniekcji o przedłużonym uwalnianiu, od kwietnia
2015 Aryzalera (Krka), od sierpnia 2015 Aribit (Medana Pharma), od września 2015 Apra (Adamed),
od października 2015 Aripiprazole Sandoz, Aripiprazole SymPhar, Arypiprazol Glenmark i Asduter (Vipharm), od grudnia 2015 Aripilek (Lekam), od stycznia 2016 Aripiprazole Zentiva, Explemed i Explemed
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Rapid (Proterapia), od kwietnia 2016 Aripiprazole
Accord (Accord Healthcare) i Lemilvo (Accord Healthcare), od czerwca 2016 Aricogan (G.L. Pharma),
Aripiprazole +Pharma i Aripsan (Pro.Med.CS), od
sierpnia 2016 Aripiprazole Stada, od października 2016 Aribit ODT (Medana Pharma), od grudnia
2016 Preheftari (Bioton) i Apra-Swift (Adamed), od
lutego 2017 Apra (Adamed), od lipca 2017 Aripiprazole Mylan Pharma (lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Aripiprazole Pharmathen) i Aripiprazole
NeuroPharma (neuraxpharm) oraz od sierpnia 2018
Aripiprazole Apotex (lek w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Aripiprazole Genthon).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Apiprax (Axxon),
Aripiprazole Orion, Lazurex (Polpharma), Ripizol
(Polfarmex).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Aprizexen (PharmaSwiss).
N05C – Leki nasenne i uspokajające;
N05CD – Pochodne benzodiazepiny
Temazepam: Teseda (Orion) to 2. zarejestrowana
marka nitrazepamu. Do sprzedaży wprowadzono
Signopam (Polfa Tarchomin).
N05CM – Inne leki nasenne i uspokajające
Dexmedetomidine: Dexmedetomidine Kalceks to
4. zarejestrowana marka deksmedetomidyny. Na
rynek wprowadzono 2 marki: od listopada 2011
Dexdor (Orion) i od czerwca 2018 Dexmedetomidine Ever Pharma (Ever Valinject). Nie pojawił się
jeszcze w sprzedaży Dexmedetomidine Mylan.
N06 – Psychoanaleptyki; N06D – Leki przeciw
otępieniu starczemu; N06DA – Leki blokujące
cholinoesterazę
Donepezil: Memorion (Orion) to 18. zarejestrowana marka donepezylu. Do sprzedaży wprowadzono
17 marek: Aricept (Pfizer; lek oryginalny), Cogiton
(Biofarm), Donepex (Celon Pharma), Yasnal i od
czerwca 2011 Yasnal Q‑Tab (Krka), od lutego 2009
Donesyn (Vipharm) i Symepezil (SymPhar; preparaty z pozwoleń wydanych w maju 2016 zostały
►
zarejestrowane pierwotnie pod nazwą Donepezil
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SymPhar), od maja 2009 Donectil (PharmaSwiss),
od października 2009 Donecept (Actavis), od grudnia 2009 Alzepezil (Egis), od sierpnia 2010 Apo-Doperil (Apotex) i Doneprion (Orion), od marca
2011 Ricordo (Adamed), od września 2011 Pamigen (Mylan; lek wprowadzony na rynek w marcu
2010 pod pierwotną nazwą Donepezil Generics),
od grudnia 2011 Donectil ODT (PharmaSwiss), od
kwietnia 2012 Donepezil Polfarmex, od lipca 2012
Donepezil Bluefish, od stycznia 2015 Cogiton ODT
(Biofarm), od czerwca 2015 Donepesan (Pro.Med.
CS; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Donepezil Hameln) i od marca 2018 Donepestan (Accord
Healthcare; lek wprowadzony od maja 2015 pod
pierwotną nazwą Donepezil Hydrochloride Accord).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Altzer (Hikma), Donepezil hydrochloride Sanovel, Donestad (Stada;
lek był obecny na rynku od października 2013;
zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Dobedipil),
Donethon (Synthon).
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07C/N07CA – Preparaty stosowane
w zawrotach głowy
Betahistine: Betahistine dihydrochloride Accord
(Accord Healthcare) w dawce 24 mg to rozszerzenie względem wprowadzonych wcześniej dawek 8
mg i 16 mg. Zarejestrowano 17 marek betahistyny.
Na rynku pojawiło się 15 marek: Betaserc (Mylan
Healthcare), od sierpnia 2007 Vestibo (Actavis), od
marca 2008 Neatin (Disphar; dawka 24 mg zarejestrowana pierwotnie przez firmę Euroleki pod nazwą
Betahistyna Euroleki), od czerwca 2008 Vertix (Recordati), od października 2008 Polvertic (Medana
Pharma; zarejestrowany wcześniej jako Avero), od
listopada 2008 Lavistina (Aflofarm; zarejestrowany wcześniej jako Vertex), od marca 2009 Verhist
(Tactica Pharmaceuticals; lek zarejestrowany pierwotnie przez firmę US Pharmacia pod nazwą Vertico), od września 2009 Histigen (Mylan; preparat
był dostępny wcześniej pod nazwą Histimerck), od
marca 2010 Betanil forte (Biofarm), od września
2011 Vertisan (Henning), od lipca 2014 Betahistinum 123ratio (lek wprowadzony na rynek od maja
2008 pod nazwą Betahistine Teva; nastąpiła zmia60

na nazwy na Betahistinum 123ratio dla dawek 8
mg i 16 mg; wcześniejsza nazwa: Betahistine Pliva), od sierpnia 2015 Betahistine dihydrochloride
Accord (Accord Healthcare), od października 2015
Betaserc ODT (Mylan), od kwietnia 2016 Behistep
(Vitama), od grudnia 2017 ApoBetina (Apotex; preparat zarejestrowany wcześniej przez firmę Euroleki
pod nazwą Betahistyna Euroleki, a następnie przez
firmę Glenmark pod nazwą Marbeta) i od stycznia
2019 Betahistyna Bluefish.
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: roztwór doustny Acuver (Cyathus Exquirere Pharmaforschungs;
lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Acuver,
wprowadzony na rynek od września 2014 przez
PharmaSwiss pod nazwą Neatin, następnie powrót
do nazwy Acuver) i Virtago (Orion).
R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AK – Leki
adrenergiczne w połączeniu z kortykosteroidami lub innymi lekami, z wyłączeniem leków
antycholinergicznych; R03AK06 – Salmeterol
i flutykazon
Salmeterol+fluticasone propionate: Fluticomb
(Polpharma) to 9. zarejestrowana marka leków
o podanym składzie. Na rynek wprowadzono 6 marek: Seretide i Seretide Dysk (GlaxoSmithKline), od
lutego 2013 Asaris (Polpharma) i Salmex (Celon),
od sierpnia 2016 AirFluSal Forspiro (Sandoz), od
kwietnia 2017 Comboterol (Lekam) i od stycznia
2019 Symflusal (Symphar; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą Salmeson).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Aerivio Spiromax (Teva), AirFluSal (Sandoz) w postaci aerozolu
wziewnego, Salflumix Easyhaler (Orion).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Airexar Spiromax
(Teva).
R06/R06A – Leki przeciwhistaminowe działające ogólnie;
R06AA – Etery aminoalkilowe
Doxylamine: Nitedor (Krka) to 2. zarejestrowany
lek zawierający doksylaminę. Do sprzedaży wproAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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wadzono od marca 2019 Noctis (Biofarm). Nie pojawił się jeszcze na rynku Noctis Forte (Biofarm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Dormidina (Dr. Esteve).

R06AX – Inne leki przeciwhistaminowe działające ogólnie
Desloratadine: Dasergin (HCS) to 31. zarejestrowana marka desloratadyny. Na rynku pojawiło się
21 marek: Aerius (Merck Sharp & Dohme), Azomyr
(Merck Sharp & Dohme), od sierpnia 2012 Deslodyna (Hasco-Lek), od września 2012 Dynid (Glenmark), od października 2012 Suprodeslon (S‑Lab),
od grudnia 2012 Hitaxa (Adamed) i Jovesto (Sandoz), od stycznia 2013 Delortan (Polfa Warszawa),
od marca 2013 Dasselta (Krka), od kwietnia 2013
Goldesin (Tactica Pharmaceuticals), od maja 2013
Desloratadine Actavis, od lipca 2013 Desloratadine
Mylan, od lutego 2014 Aleric Deslo Active (US Pharmacia; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Metlox, a później Aleric Deslo), od kwietnia 2014
Teslor (Aflofarm), od listopada 2015 Desloratadine
Genoptim (Synoptis; lek zarejestrowany pierwotnie
pod nazwą Desloratadyna Ibermedgen), od stycznia 2016 Hitaxa Fast (Adamed; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Desada) i Hitaxa Fast Junior
(Adamed; lek zarejestrowany pierwotnie pod nazwą
Desada, a następnie Hitaxa Fast), od czerwca 2016
Alerdes (Symphar; lek wprowadzony od października 2012 według pozwolenia nr 20067 pod pierwotną
nazwą Symdes, a następnie pod nazwą Alerdes;
zastąpiony lekiem według pozwolenia nr 24871,
któremu w maju 2019 zmieniono nazwę z Desloratadyna Symphar na Alerdes), od listopada 2016
Desloratadine +Pharma, od lutego 2017 Laboratoria
PolfaŁódź Alergo Max (Laboratoria Polfa Łódź), od
marca 2017 Delortan Allergy (Polfa Warszawa), od
maja 2017 Delorissa (Apotex; lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Lorinespes), od marca 2018
Desloratadine Sopharma oraz od lutego 2019 AlergoTeva (Teva; lek wprowadzony od grudnia 2015
pod pierwotną nazwą Flynise), Desloratadine Aurovitas i Laboratoria PolfaŁódź Alergo Max Junior
(Laboratoria Polfa Łódź).
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Nie wprowadzono jeszcze do sprzedaży leków:
Aleric Deslo Pro (US Pharmacia), Desalergo (Medicplast), Desetax (Axxon), Deslix (Medana Pharma), Desloratadine Genepharm (lek zarejestrowany
pierwotnie pod nazwą Desloratadine Peseri), Desloratadine Ratiopharm, Desloratadine Teva, Lordestin (Gedeon Richter), Neoclarityn (Merck Sharp &
Dohme), Teslor fast i Teslor fast junior (Aflofarm).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Desloratadyna Apotex (lek był obecny na rynku od listopada 2013).
Rupatadine: Rupiron (Orion) to 10. zarejestrowana
marka rupatadyny. Na rynek wprowadzono 5 marek:
od maja 2011 Rupafin (Uriach), od maja 2018 Alerprof (Teva), od czerwca 2018 Rupatadine Bluefish
oraz od kwietnia 2019 Rupatadine Genoptim (Synoptis) i Rupurix (Aurovitas).
Nie pojawiły się jeszcze w sprzedaży: Rupaller
(Aflofarm), Rupatadinum Uriach, Rupaxa (Biofarm),
Rupoclar (Vitama).
2019-07-25
Źródła:
- nomenklatura nazw substancji czynnych oraz klasyfikacja ATC na podstawie opracowania
WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification
and DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne: “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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Czerwiec 2019
W czerwcu 2019 r. Komisja Europejska w ramach procedury centralnej wydała 10
decyzji o dopuszczeniu do obrotu nowych produktów leczniczych przeznaczonych
do stosowania u ludzi. Dotyczą one 12 substancji czynnych, w tym 4 nowych
(awatrombopag, cemiplimab, pegylowany turoktokog alfa, talazoparyb) i 8 już
stosowanych w lecznictwie. 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 Produktów Leczniczych (https://www.ema.europa.eu).

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B02 – Leki przeciwkrwotoczne; B02B – Witamina K i inne hemostatyki;
B02BD – Czynniki krzepnięcia krwi
Coagulation factor VIII (turoctocog alfa pegol):
Esperoct (Novo Nordisk) to 20. zarejestrowana marka ludzkiego czynnika VIII krzepnięcia krwi, w tym
7. rodzaj oraz 13. marka rekombinowanych ludzkich
czynników VIII. Esperoct jest wskazany w leczeniu i profilaktyce krwawień u chorych na hemofilię
A (wrodzony niedobór czynnika VIII) w wieku 12
lat i powyżej.
Turoktokog alfa to ludzki czynnik krzepnięcia VIII
(rDNA) otrzymywany w wyniku rekombinacji DNA
w komórkach jajnika chomika chińskiego. Jest
oczyszczonym białkiem zawierającym 1445 aminokwasów o przybliżonej masie cząsteczkowej 166
kDa. Zawiera skróconą domenę B (która składa się
z 21 aminokwasów domeny B naturalnego czynnika
VIII), bez jakichkolwiek innych modyfikacji sekwencji aminokwasowej. Substancja czynna pegylowany
turoktokog alfa jest koniugatem białka turoktokog
alfa połączonego kowalencyjnie z glikolem polietylenowym (PEG) o masie cząsteczkowej 40 kDa.
PEG łączy się z przyłączonym do atomu tlenu glikanem w skróconej domenie B rFVIII turoktokogu alfa.
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Mechanizm działania pegylowanego turoktokogu
alfa polega na zastąpieniu występującego w niewystarczającej ilości lub nieobecnego czynnika VIII
u chorych na hemofilię A. Gdy dochodzi do aktywacji pegylowanego turoktokogu alfa przez trombinę
w miejscu urazu, domena B, która obejmuje cząsteczkę PEG oraz region a3, odłączają się, tworząc
aktywowany, rekombinowany czynnik VIII (rFVIIIa)
o strukturze podobnej do natywnego czynnika VIIIa.
Kompleks czynnik VIII/czynnik von Willebranda składa się z dwóch cząsteczek (czynnika VIII i czynnika
von Willebranda) o odmiennych funkcjach fizjologicznych. Czynnik VIII, po podaniu pacjentowi z hemofilią, wiąże się z czynnikiem von Willebranda pacjenta. Aktywowany czynnik VIII działa jako kofaktor
wobec aktywowanego czynnika IX, przyspieszając
konwersję czynnika X do aktywowanego czynnika
X. Aktywowany czynnik X przekształca protrombinę
w trombinę. Z kolei trombina przekształca fibrynogen w fibrynę, co umożliwia powstanie skrzepu.
Hemofilia A jest dziedzicznym, sprzężonym z płcią
zaburzeniem układu krzepnięcia, w którym występuje obniżony poziom czynnika VIII:C lub jego brak,
w wyniku czego dochodzi do krwawień do stawów,
mięśni lub narządów wewnętrznych. Krwawienia
mogą być samoistne lub w wyniku urazów powy-
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padkowych lub po zabiegach chirurgicznych. Leczenie substytucyjne pozwala na zwiększenie poziomu
czynnika VIII w osoczu, na skutek czego dochodzi
do czasowego wyrównania niedoboru czynnika i korekcji skłonności do krwawień.
Zarejestrowano wcześniej 6 rodzajów rekombinowanych ludzkich czynników VIII krzepnięcia krwi:
- damoctocog alfa pegol (1 marka): Jivi (Bayer);
- lonoctocog alfa (1 marka): Afstyla (CSL Behring);
- octocog alfa (6 marek): Advate (Baxter), Helixate
Nexgen (Bayer), Iblias (Bayer), Kogenate Bayer,
Kovaltry (Bayer), Recombinate (Shire);
- rurioctocog alfa pegol (1 marka): Adynovi (Baxalta Innovations);
- simoctocog alfa (2 marki): Nuwiq (Octapharma),
Vihuma (Octapharma);
- turoctocog alfa (1 marka): NovoEight (Novo Nordisk).
Ponadto zarejestrowano 6 marek leków zawierających ludzki czynnik VIII krzepnięcia krwi wytwarzany z osocza ludzkich dawców. Do sprzedaży wprowadzono 4 marki: Emoclot (Kedrion), Haemoctin
(Biotest), Octanate (Octapharma) i od września
2016 Beriate (CSL Behring).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Octanate LV
(Octapharma), Optivate (Bio Products Laboratory),
Pharmavate (Pharma Innovations).
Ostatnio skreślono z Rejestru: Innovate (Biomed
Lublin).
B02BX – Inne hemostatyki działające ogólnie
Avatrombopag: Doptelet (Dova) jest wskazany
do stosowania w leczeniu ciężkiej małopłytkowości u dorosłych pacjentów z przewlekłą chorobą
wątroby, którzy mają być poddani inwazyjnemu
zabiegowi.
Awatrombopag jest aktywnym po podaniu doustnym, drobnocząsteczkowym agonistą receptora
trombopoetyny (TPO), który stymuluje proliferację
i różnicowanie megakariocytów z komórek progenitorowych szpiku kostnego, powodując w konsekwencji zwiększoną produkcję płytek krwi. Awatrombopag nie konkuruje z TPO o wiązanie z receptorem TPO i wywiera działanie addytywne z TPO na
produkcję płytek krwi.
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C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C02 – Leki obniżające ciśnienie tętnicze krwi;
C02K/C02KX – Inne leki obniżające ciśnienie
tętnicze krwi
Ambrisentan: Ambrisentan Mylan to 2. zarejestrowana marka ambrysentanu. Do sprzedaży od sierpnia 2012 wprowadzono Volibris (GlaxoSmithKline)
Ambrysentan jest wskazany w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego (ang. pulmonary arterial
hypertension, PAH) u dorosłych pacjentów sklasyfikowanych według WHO do klasy czynnościowej
II i III, w tym w leczeniu skojarzonym, w celu poprawienia wydolności wysiłkowej. Wykazano jego
skuteczność w idiopatycznym PAH (ang. IPAH),
jak również w PAH związanym z chorobami tkanki
łącznej.
Ambrisentan jest aktywnym po podaniu doustnym,
należącym do pochodnych kwasu propionowego,
selektywnym antagonistą receptora endoteliny
A (ETA). Endotelina odgrywa istotną rolę w patofizjologii PAH. Ambrisentan blokuje podtyp receptorów ETA, występujący głównie na komórkach mięśniówki gładkiej naczyń krwionośnych i miocytach
mięśnia sercowego. Zapobiega to zachodzącej
przy udziale endoteliny aktywacji drugiego układu
przekaźników, która prowadzi do skurczu naczyń
i proliferacji komórek mięśni gładkich. Oczekuje się,
że selektywność ambrisentanu wobec receptorów
ETA w porównaniu z receptorami ETB (jest około
4000 razy bardziej selektywny w stosunku do ETA
niż do ETB) umożliwi zachowanie zachodzącego
z udziałem receptorów ETB wytwarzania substancji powodujących rozkurcz naczyń – tlenku azotu
i prostacykliny.
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE
I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD
ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe;
L01A – Środki alkilujące; L01AB – Sulfoniany
alkilowe
Treosulfan: Trecondi (medac) to 2. zarejestrowana
marka treosulfanu. Nie pojawił się jeszcze w sprzedaży Treosulfan Tillomed.
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Treosulfan w skojarzeniu z fludarabiną jest wskazany do stosowania w ramach leczenia kondycjonującego przed allogenicznym przeszczepieniem
krwiotwórczych komórek macierzystych (ang. allogeneic haematopoietic stem cell transplantation,
alloHSCT) u dorosłych pacjentów z nowotworami
złośliwymi i chorobami niezłośliwymi oraz u dzieci i młodzieży w wieku powyżej jednego miesiąca
z nowotworami złośliwymi.
Treosulfan Tillomed jest wskazany do stosowania
w paliatywnym leczeniu zaawansowanego nabłonkowego raka jajnika po co najmniej jednym rzucie
terapii standardowej.
Treosulfan to prolek dwufunkcyjnego leku alkilującego wykazującego aktywność cytotoksyczną
względem krwiotwórczych komórek prekursorowych. Aktywność treosulfanu wynika z samoistnego przekształcenia do monoepoksydowej postaci
pośredniej i L-diepoksybutanu. Wytwarzane epoksydy alkilują centra nukleofilowe kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) i mają zdolność wytwarzania wiązań poprzecznych DNA, które uważa się
za odpowiedzialne za zmniejszenie liczby komórek
macierzystych i działania przeciwnowotworowego.
L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
Cemiplimab: Libtayo (Regeneron) w monoterapii
jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych
pacjentów z przerzutowym lub miejscowo zaawansowanym rakiem kolczystokomórkowym skóry,
którzy nie kwalifikują się do radykalnego leczenia
chirurgicznego lub radykalnej radioterapii.
Cemiplimab wytwarzany metodą rekombinacji DNA
w hodowli zawiesiny komórek jajnika chomika chińskiego (CHO - Chinese Hamster Ovary) jest przeciwciałem monoklonalnym będącym w pełni ludzką
immunoglobuliną klasy G4 (IgG4), wiążącym się
z receptorem programowanej śmierci (PD-1) i blokującym jego oddziaływanie z ligandami PD-L1
i PD-L2. Połączenie PD-1 z jego ligandami PD-L1
i PD-L2, które ulegają ekspresji w komórkach prezentujących antygen i mogą ulegać ekspresji w komórkach nowotworowych i (lub) w innych komórkach w mikrośrodowisku nowotworu, prowadzi do
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zahamowania funkcji limfocytów T, takich jak proliferacja, wydzielanie cytokin i działanie cytotoksyczne.
Cemiplimab nasila odpowiedzi ze strony limfocytów
T, w tym odpowiedzi przeciwnowotworowe, poprzez
zablokowanie wiązania się PD-1 z ligandami PD-L1
i PD-L2.
L01XX – Inne leki przeciwnowotworowe
Talazoparib: Talzenna (Pfizer) jest wskazany do
stosowania w monoterapii w leczeniu dorosłych
pacjentów z mutacjami germinalnymi w genach
BRCA1/2, u których występuje HER2-ujemny (bez
obecności receptora ludzkiego naskórkowego
czynnika wzrostu typu 2) miejscowo zaawansowany lub z przerzutami rak piersi. Pacjenci powinni
być uprzednio poddani chemioterapii neoadjuwantowej/adjuwantowej, lub z powodu miejscowo zaawansowanego/przerzutowego raka piersi, opartej na antracyklinach i (lub) taksanach, chyba że
nie kwalifikowali się do takiego leczenia. Pacjenci
z (HR)‑dodatnim (z obecnością receptora hormonalnego) rakiem piersi powinni być uprzednio poddani
hormonoterapii, chyba że nie kwalifikowali się do
niej.
Talazoparyb jest inhibitorem dwóch enzymów PARP
(poly(ADP-ribose) polymerase, PARP) - PARP1
i PARP2. Enzymy PARP są elementem szlaków
sygnalizacyjnych odpowiedzi komórkowej na uszkodzenie DNA, na przykład naprawy DNA, transkrypcji
genów i śmierci komórki. Inhibitory PARP (PARPi)
wywierają działanie cytotoksyczne na komórki nowotworowe poprzez dwa mechanizmy, tj. hamowanie aktywności katalitycznej PARP i blokowanie
PARP, ponieważ białko PARP związane z inhibitorem PARPi jest związane z uszkodzonym DNA,
uniemożliwiając w ten sposób naprawę, replikację
i transkrypcję DNA, tym samym powodując apoptozę i (lub) śmierć komórki. Zastosowanie talazoparybu w monoterapii wobec linii komórek nowotworowych wykazujących defekty w genach naprawy DNA
prowadzi do zwiększonego poziomu białka γH2AX,
będącego markerem pęknięć dwuniciowego DNA,
i powoduje zmniejszenie proliferacji komórek i nasilenie apoptozy. Aktywność przeciwnowotworową talazoparybu obserwowano także w modelu raka pierAptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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si w przeszczepie ksenogenicznym pochodzącym
od pacjenta (PDX, ang. patient-derived xenograft)
z mutacjami w genach BRCA, w którym pacjent
był wcześniej poddawany chemioterapii opartej
na związkach platyny. W modelu tym talazoparyb
zmniejszał wzrost guza nowotworowego i zwiększał
poziom γH2AX oraz apoptozę w guzach.
L03/L03A – Środki pobudzające układ odpornościowy; L03AA – Czynniki pobudzające
wzrost kolonii komórkowych
Pegfilgrastim: Grasustek (Juta) to 7. zarejestrowana marka pegfilgrastymu. Do sprzedaży wprowadzono 3 marki: Neulasta (Amgen; lek oryginalny),
od października 2018 Pelgraz (Accord Healthcare)
i od kwietnia 2019 Ziextenzo (Sandoz).
Nie pojawiły się jeszcze na rynku: Fulphila (Mylan),
Pelmeg (Cinfa Biotech), Udenyca (ERA Consulting).
Filgrastym jest wytwarzany w komórkach Escherichia coli za pomocą techniki rekombinacji DNA,
a następnie łączony z glikolem polietylenowym
(PEG) tworząc pegfilgrastym.

składa się z czterech implantów umieszczanych
podskórnie po wewnętrznej stronie ramienia. Implanty Sixmo są przeznaczone do wszczepienia na
okres 6 miesięcy leczenia i zapewniają stałe dostarczanie buprenorfiny do organizmu. Są usuwane po
upływie sześciu miesięcy.
Buprenorfina jest częściowym agonistą/antagonistą
receptorów opioidowych wiążącym się z receptorami μ (mi) i κ (kappa) w mózgu. Jej działanie w leczeniu wspomagającym uzależnienia od opioidów
jest przypisywane powoli odwracalnemu wiązaniu
z receptorami μ, co w dłuższym okresie minimalizuje potrzebę przyjmowania innych opioidów. Podczas
klinicznych badań farmakologicznych u pacjentów
uzależnionych od opioidów obserwowano pułapowe
działanie buprenorfiny na wiele parametrów farmakodynamiki i bezpieczeństwa stosowania. Buprenorfina ma względnie szerokie okno terapeutyczne
ze względu na swe właściwości częściowego agonisty/antagonisty, które łagodzą hamowanie czynności układu sercowo-naczyniowego i oddechowego.

N – UKŁAD NERWOWY
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy; N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień; N07BC – Leki stosowane w leczeniu
uzależnienia od opioidów;
Buprenorphine: Sixmo (Molteni) w postaci podskórnego implantu to 3. zarejestrowana w tej klasie
marka buprenorfiny. Do sprzedaży od maja 2014
wprowadzono Bunorfin (Molteni) w postaci tabletek
podjęzykowych. Nie pojawił się jeszcze na rynku
Buvidal (Camurus) w postaci iniekcji podskórnych
o przedłużonym uwalnianiu w 7 dawkach (4 niższe
dawki do podawania raz na tydzień; 3 wyższe dawki
do podawania raz na miesiąc).
Produkt leczniczy Sixmo jest wskazany w leczeniu wspomagającym w kompleksowym programie
farmakologicznym, społecznym i psychologicznym
leczenia uzależnienia od opioidów u dorosłych
pacjentów stabilnych klinicznie, którzy wymagają
nie więcej niż 8 mg/dobę buprenorfiny w postaci
podjęzykowej. Sixmo należy stosować wyłącznie
u pacjentów, którzy tolerują opioidy. Każda dawka

R – UKŁAD ODDECHOWY
R03 – Leki stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych; R03A – Leki adrenergiczne, preparaty wziewne; R03AL –
Leki adrenergiczne w połączeniu z lekami
przeciwcholinergicznymi, włączając potrójne
połączenia z kortykosteroidami; R03AL08 –
Wilanterol, bromek umeklidynium i furoinian
flutykazonu
Vilanterol+umeclidinium bromide+fluticasone
furoate: Temybric Ellipta (GlaxoSmithKline) jest
wskazany do podtrzymującego leczenia u dorosłych
pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
(POChP) stopnia umiarkowanego do ciężkiego,
u których stosowanie leczenia wziewnym kortykosteroidem w skojarzeniu z długo działającym β2agonistą lub długo działającym β2-agonistą w skojarzeniu z długo działającym antagonistą receptora
muskarynowego jest niewystarczające (w celu uzyskania informacji o skuteczności w kontrolowaniu
objawów i zapobieganiu zaostrzeniom).
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Wcześniej zarejestrowano 2 bliźniacze preparaty:
Trelegy Ellipta (GlaxoSmithKline) i Elebrato Ellipta
(GlaxoSmithKline).
Furoinian flutykazonu, umeklidynium i wilanterol
to skojarzenie syntetycznego wziewnego kortykosteroidu, długo działającego antagonisty receptora
muskarynowego i długo działającego agonisty receptora beta2-adrenergicznego (ICS/LAMA/LABA).
Po inhalacji przez usta, umeklidynium i wilanterol
działając miejscowo w drogach oddechowych,
w odrębnych mechanizmach, powodują rozszerzenie oskrzeli, a furoinian flutykazonu zmniejsza
stan zapalny.
Inhalator Ellipta, umieszczony w zasobniku, zawiera
dwa paski laminowanej folii aluminiowej z 14 lub 30
dawkami (na 14 lub 30 dni stosowania). Na jednym
pasku każde zagłębienie blistra zawiera furoinian
flutykazonu, na drugim pasku każde zagłębienie blistra zawiera umeklidynium (w postaci bromku) i wilanterol (w postaci trifenylooctanu). Każda dawka
dostarczona zawiera 3 substancje czynne podane
z 2 komór na paskach inhalatora.

V – PREPARATY RÓŻNE
V09 – Radiofarmaceutyki diagnostyczne;
V09A – Ośrodkowy układ nerwowy; V09AB
– Związki zawierające jod [123I]
Iodine ioflupane [123I]: Striascan (Cis bio) to 2. zarejestrowany środek zawierający joflupan [123I]. Do
sprzedaży wprowadzono Datscan (GE Healthcare).
Striascan wskazany jest do wykrywania zmniejszenia liczby funkcjonalnych dopaminergicznych
zakończeń neuronalnych w prążkowiu: u dorosłych
pacjentów z klinicznie niejasnymi zespołami parkinsonowskimi, na przykład tych na wczesnym etapie,
w celu odróżnienia drżenia samoistnego od zespołów parkinsonowskich powiązanych z idiopatyczną
chorobą Parkinsona, zanikiem wieloukładowym
i postępującym porażeniem nadjądrowym - Striascan nie pozwala na rozróżnienie choroby Parkinsona, zaniku wieloukładowego oraz postępującego
porażenia nadjądrowego; u dorosłych pacjentów
ułatwia różnicowanie prawdopodobnego rozpoznania otępienia z obecnością ciałek Lewy’ego oraz
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choroby Alzheimera - Striascan nie pozwala na różnicowanie otępienia z obecnością ciałek Lewy’ego
oraz otępienia w przebiegu choroby Parkinsona.
Joflupan jest analogiem kokainy. Badania przeprowadzone na zwierzętach wykazały, że joflupan
wiąże się z wysokim powinowactwem z presynaptycznym transporterem dopaminy i wobec tego
znakowany radioaktywnie joflupan [123I] można
stosować jako marker zastępczy do badania integralności neuronów dopaminergicznych w istocie
czarnej i w prążkowiu. Joflupan wiąże się również
z transporterem serotoniny na neuronach 5-HT, lecz
z mniejszym powinowactwem (średnio 10-krotnie).
Brak danych dotyczących drżenia innego typu niż
drżenie samoistne.
Niektóre decyzje porejestracyjne Komisji Europejskiej:
• decyzja z 6 VI 2019 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Aventis Pharma) z 18 IV
2019, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu
produktu leczniczego stosowanego u ludzi Ketek, zarejestrowanego 9 VII 2001 – substancja
czynna: telithromycin, klasa: J01FA;
• decyzja z 6 VI 2019 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (HCS) z 6 V 2019, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Clopidogrel
HCS, zarejestrowanego 28 X 2010 – substancja czynna: clopidogrel, klasa: B01AC;
• decyzja z 25 VI 2019 dotycząca wycofania, na
wniosek posiadacza (Pfizer) z 14 III 2019, pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu
leczniczego stosowanego u ludzi Palonosetron
Hospira, zarejestrowanego 8 IV 2016 – substancja czynna: palonosetron, klasa: A04AA.
2019-07-26
Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2018 – tłumaczenie własne;
- informacje rejestracyjne: “Union Register of medicinal products for human use”; “Union
Register of not active medicinal products for human use”;
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- opisy wskazań i mechanizmów działania: Charakterystyki Produktów Leczniczych;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.
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NOWOŚCI NA RYNKU
– Czerwiec 2019
W czerwcu 2019 r. na rynek farmaceutyczny w Polsce zostało wprowadzonych 31 nowych
marek produktów leczniczych:
Klasa ATC/
WHO

Nazwa
międzynarodowa

Nazwa handlowa
(marka)

Podmiot
odpowiedzialny

Obszar i data 1. rejestracji/
zmiany

A01AB

Cetylpyridinium
chloride +
lidocaine + zinc

Oraseptan

A07DA

Loperamide

Loperamid Dr. Max Dr. Max

A11GA

Ascorbic acid

Polski Lek

PL 12.2018

A11HA

Biotin

DropiCe
Biotynox
Biotynox Forte

Biofarm

PL 05.2019

A14AA

Prasterone

Novostella

Aflofarm

PL 08.2017 Prasteronum
Aflofarm, zm. 03.2018
Novostella

B05BA10

Nutrimentum

Lipoflex peri
Lipoflex plus

Braun

PL 11.2016

B05XC

Vitamins

Viantan

Braun

PL 07.2018

C09DB01

Valsartan +
amlodipine

Wamlox

Krka

PL 03.2016

C10BX15

Atorvastatin +
perindopril

Euvascor

Servier

PL 03.2018

G01AF

Clotrimazole

Clotidal

US Pharmacia

PL 07.2017 Clotrimazolum
US Pharmacia, zm. 09.2018
Clotidal

G04BD

Solifenacin

Symcare

Symphar

PL 02.2018 Solifenacyna
Symphar, zm. 08.2018
Symcare

G04BD

Solifenacin

Vesoligo

Lekam

PL 04.2019

G04BD

Solifenacin

Zevesin

Zentiva

PL 01.2019

G04CB

Dutasteride

Dutafin

+pharma

PL 07.2018

J01XX

Fosfomycin

InfectoFos

Infectopharm

PL 06.2016
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Aflofarm

PL 05.2019
PL 04.2018 Loperamid
Farmax, zm. 11.2018
Loperamid Dr. Max
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L01XC

Atezolizumab

Tecentriq

Roche

UE 09.2017

L01XC

Trastuzumab

Ogivri

Mylan

UE 12.2018

L01XE

Everolimus

Everolimus Stada

Stada

PL 05.2018

M01AB

Diclofenac

Diclomax

Vitabalans

PL 01.2012 Dicuno*, zm.
02.2019 Diclomax

M04AA

Febuxostat

Febuxostat Krka

Krka

UE 03.2019

N02BB52

Metamizole
+ caffeine +
drotaverine

Vemonis Femi

Adamed

PL 04.2019

Teva

PL 08.2011 Paracetamol
Sigillata, zm. 10.2011
Paracetamol Actavis*, zm.
09.2015 Omnipap*, zm.
09.2017 Paracetamol Teva

N02BE

N03AX

Paracetamol

Levetiracetam

Paracetamol Teva

Levetiracetam
Aurovitas

Aurovitas

PL 05.2012 Levetiracetam
Aurobindo, zm. 12.2017
Levetiracetam Aurovitas

+pharma

PL 03.2008 Olanzapine
Adamed, zm. 09.2018
Olanzapine +Pharma

N05AH

Olanzapine

Olanzapine
+pharma

N05CM

Dexmedetomidine

Dexmedetomidine
Mylan

Mylan

PL 01.2019

N06AX

Agomelatine

Agomelatine
+pharma

+pharma

PL 12.2018

N06AX

Agomelatine

Symago

Symphar

PL 01.2019

N06AX

Trazodone

Trazodone
Glenmark

Glenmark

PL 05.2018

N06BA

Atomoxetine

Auroxetyn

Aurovitas

PL 02.2019

N07BA

Cytisine

Recigar

Adamed

PL 02.2019

N07CA

Betahistine

Virtago

Orion

PL 05.2018

*preparat pod wcześniejszą nazwą został wprowadzony na rynek

A – PRZEWÓD POKARMOWY I METABOLIZM
A01/A01A – Preparaty stomatologiczne; A01AB – Preparaty przeciwzakaźne i antyseptyczne do stosowania miejscowego w jamie ustnej
A07 – Leki przeciwbiegunkowe, leki o działaniu przeciwzapalnym/przeciwzakaźnym stosowane w chorobach jelit; A07D/A07DA – Leki hamujące perystaltykę jelit
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A11 – Witaminy;
A11G – Kwas askorbinowy (witamina C), także
w połączeniach; A11GA - Kwas askorbinowy (witamina C), bez dodatku innych substancji
A11H/A11HA – Preparaty innych pojedynczych
witamin
A14 – Środki anaboliczne do stosowania ogólnego;
A14A – Sterydy anaboliczne; A14AA – Pochodne
androstanu
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019

Nowe rejestracje i nowości na rynku

B – KREW I UKŁAD KRWIOTWÓRCZY
B05 – Substytuty krwi i płyny do wlewów;
B05B – Roztwory do podawania dożylnego;
B05BA – Roztwory do żywienia pozajelitowego;
B05BA10 – Połączenia
B05X – Dożylne roztwory dodatkowe; B05XC –
Witaminy
C – UKŁAD SERCOWO-NACZYNIOWY
C09 – Leki działające na układ renina-angiotensyna;
C09D – Blokery receptora angiotensyny II (ARBS)
w połączeniach; C09DB - Blokery receptora angiotensyny II (ARBS) w połączeniach z blokerami
kanału wapniowego;
C09DB01 – Walsartan i amlodypina
C10 – Środki wpływające na stężenie lipidów; C10B Środki wpływające na stężenie lipidów w połączeniach; C10BX - Inhibitory reduktazy hydroksymetyloglutarylokoenzymu A w innych połączeniach;
C10BX15 - Atorwastatyna i peryndopryl
G – UKŁAD MOCZOWO-PŁCIOWY I HORMONY
PŁCIOWE
G01 – Ginekologiczne leki przeciwzakaźne i antyseptyczne; G01A - Leki przeciwzakaźne i antyseptyczne, z wyłączeniem połączeń z kortykosteroidami;
G01AF – Pochodne imidazolu
G04 – Leki urologiczne;
G04B – Leki urologiczne; G04BD – Leki stosowane w częstomoczu i nietrzymaniu moczu
G04C – Leki stosowane w łagodnym przeroście gruczołu krokowego; G04CB – Inhibitory
5α-reduktazy testosteronu
J – LEKI PRZECIWZAKAŹNE DZIAŁAJĄCE
OGÓLNIE
J01 – Leki przeciwbakteryjne działające ogólnie; J01X/
J01XX – Inne leki przeciwbakteryjne;
L – LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE I WPŁYWAJĄCE NA UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
L01 – Leki przeciwnowotworowe; L01X – Inne leki przeciwnowotworowe;
L01XC – Przeciwciała monoklonalne
L01XE – Inhibitory kinazy białkowej

M – UKŁAD MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWY
M01 – Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01A
– Niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne; M01AB – Pochodne kwasu octowego
i związki o podobnej budowie
M04/M04A – Leki przeciw dnie moczanowej; M04AA –
Preparaty hamujące wytwarzanie kwasu moczowego

N02BB – Pirazolony; N02BB52 – Metamizol sodowy w połączeniach z wyłączeniem leków psychotropowych
N02BE – Anilidy
N03/N03A – Leki przeciwpadaczkowe; N03AX – Inne
leki przeciwpadaczkowe
N05 – Leki psychotropowe;
N05A – Leki neuroleptyczne; N05AH – Diazepiny,
oksazepiny, tiazepiny i oksepiny
N05C – Leki nasenne i uspokajające; N05CM –
Inne leki nasenne i uspokajające
N06 – Psychoanaleptyki;
N06A – Leki przeciwdepresyjne; N06AX – Inne
leki przeciwdepresyjne
N06B – Leki psychostymulujące, stosowane w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) i nootropowe; N06BA – Sympatykomimetyki działające ośrodkowo
N07 – Inne leki wpływające na układ nerwowy;
N07B – Leki stosowane w leczeniu uzależnień;
N07BA – Leki stosowane w leczeniu uzależnienia
od nikotyny
N07C/N07CA – Preparaty stosowane w zawrotach
głowy
2019-07-26

Źródła:
- klasyfikacja ATC i nomenklatura nazw substancji czynnych na podstawie opracowania WHO
Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology (“Guidelines for ATC Classification and
DDD assignment 2019”, Oslo 2018; “ATC Index with DDDs 2019”, Oslo 2018), ze zmianami
i uzupełnieniami mającymi zastosowanie w roku 2019 – tłumaczenie własne;
- nomenklatura nazw substancji czynnych dla preparatów roślinnych, galenowych i szczepionek: „Farmakopea Polska XI”; “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych do
Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;
- informacje rejestracyjne PL: “Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych Dopuszczonych
do Obrotu na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; miesięczne wykazy zarejestrowanych
produktów leczniczych publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Rejestracji
PLWMiPB; pozwolenia i decyzje porejestracyjne nadsyłane przez podmioty odpowiedzialne;
wykazy produktów leczniczych, którym skrócono okres ważności pozwolenia;
- informacje rejestracyjne UE: “Union Register of medicinal products for human use”
- informacje o wprowadzeniu produktu na rynek w Polsce: dane IQVIA;
- pozostałe opinie i komentarze: autorskie.

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

IQVIA
Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia (KBPOZ)

N – UKŁAD NERWOWY
N02 – Leki przeciwbólowe; N02B – Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe;
Aptekarz Polski, 155 (133e) lipiec 2019
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Panorama samorządu

Test wiedzy.
Sprawdź
co zapamiętałeś!

Test wiedzy.
Sprawdź
co zapamiętałeś!

nika von Willebranda) odmiennych funkcjach fizjologicznych.
Ma złożoną strukturę aminokwasową.

Pytanie ❶: zdrowego dorosłego człowieka
masa mikrobioty może wynieść:

A. około 100 gramów
B. do 500 gramów
C. do 1 kilograma
D. do 2 kilogramów

Prawidłowa odpowiedź: D. Szacuje się, że zdrowego dorosłego człowieka masa mikrobioty może wynieść do 2 kilogramów, przybliżona ilość komórek organizmów wchodzących jej
skład jest 10-100 krotnie większa niż komórek gospodarza.

Pytanie ❷: Profil farmakogenomiczny pacjenta
można określić przy pomocy:

A. testu debryzochinowego
B. testu sparteinowego
C. analizy zawartości metabolitów dekstrometorfanu ślinie
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowa odpowiedź: D. Profil farmakogenomiczny pacjenta można określić przy pomocy techniki fenotypowania lub
genotypowania. Test fenotypowy (lub genotypowy) wystarczy
wykonać raz życiu, wyniki mogą służyć przy stosowaniu wielu
leków będących substratami danego cytochromu.

Pytanie ❸: Tak zwany „gen oporności wielolekowej” koduje:

A. S-metyltransferazę tiopurynową, odpowiedzialną za istotne różnice działaniu leków
przeciwko białaczce limfoblastycznej
B. glikoproteinę P – transbłonową pompę zdolną
do aktywnego usuwania komórek leków
C. enzym odpowiedzialny za wydalanie, specyficzny dla razy azjatyckiej
D. białka odpowiedzialne za odpowiedź immunologiczną podczas stosowania leków wpływających na odporność organizmu
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Prawidłowa odpowiedź: B. Rolę glikoproteiny P farmakoterapii doceniono po raz pierwszy, kiedy odkryto jej zdolność
do aktywnego usuwania komórek leków przeciwnowotworowych tym samym promowania oporności wielolekowej na
chemioterapię.

Pytanie ❹: Sporządzając leki recepturowe gotowych produktów omeprazolem należy
szczególną uwagę zwrócić na fakt, że:

A. jest on nietrwały środowisku kwaśnym
B. występuje postaciach dojelitowych
C. lek zamknięty jest postaci mikrogranulek
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

Prawidłowa odpowiedź: D. Omeprazol jest substancją nietrwałą środowisku kwaśnym (pH < 7,8). Dlatego przypadku podania p.o. stosuje się go postaciach dojelitowych.

Pytanie ❺: Infirmarium, to łacińskie słowo
oznaczające:

A. szpital
B. ogród botaniczny
C. księgę przepisami na leki
D. strój średniowiecznego lekarza

Panorama samorządu

Pytanie ❼: dzieci wstrzyknięcia insuliny należy
A.
B.
C.
C.

wykonywać:

jak najdłuższą igłą – co najmniej 12,7 mm
długości nie większej niż 6 mm
dowolnej długości
długości 8 mm

Prawidłowa odpowiedź: B. Zgodnie aktualnie obowiązującymi rekomendacjami stosowanie igieł długości powyżej 8
mm osób dorosłych oraz 6 mm dzieci nie jest zalecane. Igły
dłuższe zwiększają ryzyko iniekcji domięśniowej. Należy jednak
wziąć pod uwagę, że długość igły powinna zostać dobrana
indywidualnie.

Pytanie ❽: Tak zwane „smart drugs” to:

A. leki grupy SSRI przyjmowane off-label celu
pokonania nieśmiałości
B. leki, które można zażyć po tłustym posiłku, aby
nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia
się lipidów organizmie
C. środki pobudzające funkcje poznawcze
D. produkty „inteligentnie – bez skalpela” poprawiające urodę

Prawidłowa odpowiedź: C. Środki pobudzające funkcje poznawcze (cognitive enhancement) określane są jako „nootropics”, ale
także jako „smart drugs”.

Pytanie ❾: FDA oficjalnie zatwierdziło niedaw-

no do stosowania leczeniu zaburzeń popędu seksualnego kobiet przed menopauzą
(HSDD, hypoactive sexual desire disorder):

A. bremelanotyd
B. metylofenidat
C. finasteryd
D. somatotropinę

Prawidłowa odpowiedź: A. 21 czerwca 2019 roku FDA oficjalnie
zatwierdziło peptyd Bremelanotide (PT-141) do stosowania leczeniu zaburzeń popędu seksualnego kobiet przed menopauzą
(HSDD, hypoactive sexual desire disorder). Wprawdzie lek został
zarejestrowany dla kobiet, jednak bremelanotyd działa obu płci.

Pytanie ❿: Na skład mikrobiomu człowieka
wpływać może:

A. rodzaj porodu kraj pochodzenia
B. przyjmowany pokarm zażywane leki
C. wiek
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Prawidłowa odpowiedź: D. Na skład ludzkiego mikrobiomu
wpływ ma szereg różnych czynników, przy czym jelita noworodka są tymczasowo jałowe, zasiedlanie ich przez drobnoustroje
odbywa się tuż po urodzeniu.

Prawidłowa odpowiedź: A. Klasztory oferowały ubogim,
chorym przejezdnym (pielgrzymom) różne formy schronienia opieki – hospitale pauperum dla najuboższych, hospicium
dla bogatych czy infirmarium dla mnichów.

Pytanie ❻: Ludzkiego czynnika krzepnięcia
VIII, nie otrzymuje się:

A. wyniku rekombinacji DNA komórkach jajnika
chomika chińskiego
B. osocza dawców
C. drogą syntezy aminokwasów
D. prawidłowe B C
Prawidłowa odpowiedź: C. Kompleks czynnik VIII/czynnik von
Willebranda składa się dwóch cząsteczek (czynnika VIII czyn-
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WARSZAWA JÓZEFÓW
HOTEL HOLIDAY INN
DYSTANS

17 KM:

FARMACEUCI, PRACOWNICY BRANŻY
FARMACEUTYCZNEJ
PRZYJACIELE FARMACJI

DYSTANS

5 KM: DZIECI

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE:
biuro@mazoviamtb.pl
www.zamanagroup.pl
karolina.sobczak@hurtap.com.pl
www.hurtap.com.pl

ORGANIZATORZY:
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PATRONAT:

PATRONAT MEDIALNY:

ORGANIZATOR TECHNICZNY:
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Aptekarz Polski – Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, www.aptekarzpolski.pl
Wydawca: Naczelna Izba Aptekarska, ul. Długa 16,
00-238 Warszawa, tel. 22 635 92 85, fax 22 887 50 32, e-mail: nia(at)nia.org.pl
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